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 وحدة إدارة مشروعات التطوٌر

 برنامج التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتماد بالتعلٌم العالً

 

 استمارة التقدم

 فى مجال البحث العلمى التطبٌقىتنافسٌة المشروعات لل

Applied Scientific Research Project (ASRP) 

 الدورة األولى

 27/3/2013أخر مٌعاد للتقدم األربعاء الموافق 

 

 يضًذ يضًٕد يصطفٗ لُذٚم.  د:اطى انجبصج انزئٛظٗ

 كهٛخ انطت انجٛطزٖ: يؼٓذ/ كهٛخ 

 ثُٓب:ربيؼخ

اطى 

اطتضذاحهمبصزذٚذضذانًظججبتبنًزضٛخانغٛزَٕػٛخنهتضكًفٛب:انًشزٔع
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  يؼٓذ االيصبل ٔ انهمبصبد انجٛطزٚخ ثبنؼجبطٛخ–انضٕٛاٌ ثبنذلٗ 
 ASRP-022*انزيش انكٕد٘ إلطتًبرح انتمذو 

   ًٚأل ثًؼزفخ إدارح انجزَبيذ*
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 :يمذيح
تطىيز انتعهيى ل انمىييح خىدج انتعهيى انعانً فً إطار االطتزاتيديح - أ

 تًصز انعاني 

التعلٌم هو قاطرة التقدم وأساس البناء وآلٌة الحراك االجتماعً والموجه فً صٌاغة المستقبل، وٌمثل التعلٌم 

ٌحتاج . العالً رأس الحربة فً مسٌرة التقدم، لذا فإن التطوٌر المستمر فً منظومة التعلٌم العالً هو أمر حتمً

هذا التطوٌر فً مراحل معٌنة إلى إعادة صٌاغة للرؤٌة والرسالة واألهداف واالستراتٌجٌات والسٌاسات والتً 

لهذا كانت النظرة الشاملة هً الفلسفة التً . تضمن مالءمة منظومة التعلٌم العالً لمتطلبات الحاضر والمستقبل

: فً وتحددت رؤٌتها 2000بمصر والتً بدأت فً فبراٌر  القومٌة لتطوٌر التعلٌم العالً بنٌت علٌها االستراتٌجٌة

دور قٌادي للتعلٌم العالً فً مجتمع المعرفة، التمٌز والقدرة على المنافسة، قاعدة لالبتكار واإلبداع، قاطرة " 

 : تشمل المحاور الرئٌسٌة التالٌة وبحٌث"للتنمٌة 

 تلبٌة الطلل على التعلٌم العالً كماًا وكٌفاًا  •

 ضمان الجودة فً التعلٌم العالً •

 االستفادة القصوى من تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً التعلٌم العالً •

 البحث العلمً الهادف ودراسات علٌا متطورة •

 التنمٌة المستمرة لقدرات الهٌئات األكادٌمٌة والقٌادات •

 تكامل تأهٌل طالل التعلٌم العالً علمٌاًا واجتماعٌاًا وثقافٌاًا فً ظل نظم ولوائح متطورة •

 

 2002/2007: خمسٌة  مشروعاًا تنفذ على ثالث مراحل 25 إلى عدد بالفعل إستراتٌجٌة التطوٌرترجمت وقد 

 بالمرحلة حد المكونات الستةأهو مشروع ضمان الجودة واالعتماد وٌعد .2012/2017 – 2007/2012 –

استهدفضمان جودة التعلٌم والتحسٌن المستمر ورفع كفاءة أداء  والذى (2002/2007:مرحلة الجودة)األولى

مؤسسات التعلٌم العالً المصرٌة مما ٌؤدى إلى كسل ثقة المجتمع فً قدرة الخرٌجٌن على المستوى 

 :القومٌواالقلٌمى والدولً من خالل

نشر ثقافة الجودة فً المجتمع األكادٌمى،  •

 نشاء نظم داخلٌة للجودة بمؤسسات التعلٌم العالً بمصر،إ •

 . المصرٌةإنشاء مراكز ضمان الجودة بالجامعات الحكومٌة •
 

: مرحلة االعتماد) بمصر  تطوٌر التعلٌم العالًالستراتٌجٌة تنفٌذ المرحلة الثانٌة من الخطة التنفٌذٌة ومع بدء

 القدرة على التطوٌر المستمر وضمان الجودة واالعتماد، فىأهم أولوٌات هذه المرحلة ، تحددت (2007/2012

وتحقٌق  قدرة مؤسسٌة ذاتٌة الحركة لتطوٌر مستمر، متكامل ٌهدف إلى الوصول إلى إعداد برنامج ومن ثم تم

 .لالعتمادتؤهل ومؤسسٌة مقننة، وبما ٌضمن قدرة تنافسٌة عالٌة جودة أكادٌمٌة 

 

تنفٌذ المرحلة  وبدء للخطة القومٌة الشاملة لتطوٌر التعلٌم العالًومع انتهاء فعالٌات تنفٌذ المرحلة الثانٌة 

مجاالت العمل المقترحة لمشروعات الجودة ، فقد تم تحدٌد (2012/2017: مرحلة العولمة والتمٌز)الثالثة 

: محاوررئٌسٌةثالث من خالل والتأهٌل لالعتماد 

 :الجودة واالعتماد: المحور األول

مشروعات تنافسٌة بغرض االنتهاء من تطبٌق نظم ضمان الجودة والتقدم لالعتماد على جمٌع مؤسسات  -1

 (.CIQAPدورات جدٌدة لمشروعات التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتماد )التعلٌم العالً الحكومً 
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دولً لعدد من المعامل والمراكز العلمٌة العتماد االكفاءة والمشروعات تنافسٌة بغرض استكمال رفع  -2

 (.HLAPدورات جدٌدة لمشروعات اعتماد المعامل بمؤسسات التعلٌم العالً )والبحثٌة فً الجامعات 

دورات جدٌدة )مشروعات تنافسٌة بغرض رفع المشاركة الطالبٌة فً مجال ضمان الجودة فً الجامعات  -3

 (.QASPلمشروعات المشاركة الطالبٌة فً مجال ضمان الجودة 

 .مشروعات تنافسٌة للمؤسسات التً حصلت على االعتماد لتحقٌق التمٌز -4

 . حصول الجامعات الحكومٌة على االعتماد المؤسسًمشروعات تنافسٌة بغرض -5

 .المعاهد الجامعٌة مع الجامعات العالمٌة/ مشروعات تنافسٌة الستحداث برامج مشتركة بالكلٌات  -6

/ المعاهد الجامعٌة / مشروعات تنافسٌة فً مجال خدمة المجتمع وتنمٌة الموارد الذاتٌة للكلٌات  -7

 .الجامعات

 .(INTLA )جوائز تنافسٌة لالبتكار فً التعلٌم والتعلم -8
 

: الحوكمة وتطوٌر التشرٌعات: المحور الثانً

 .(QACSP)مشروعات لدعم ومتابعة الخطط التنفٌذٌة لمراكز ضمان الجودة بالجامعات -
 

: دعم وتطوٌر البحث العلمً: المحور الثالث

 .الجامعات/ المعاهد الجامعٌة / مشروعات تنافسٌة إلنشاء مراكز تمٌز للبحث العلمً بالكلٌات  -1

 . (ASRP)اًا لألولوٌات القومٌة للبحث العلمًفى مجال البحث العلمى التطبٌقى طبقمشروعات تنافسٌة  -2

نشر العلمٌبما ٌضمن رفع قدرات النشر العلمً على المستوى تمٌز فى الجوائز تنافسٌة لل -3

 .(ESCPA)الدولً

 

 (ASRP)فً يدال انثحث انعهًً انتطثيمًتُافظيح اليشزوعاخ ال - ب

طار الخطة الخمسٌة الثالثة إمشروعات برنامج التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتمادفً من خالل تنفٌذ 

 وخدمة المجتمع دعم وتطوٌر البحث العلمً ل(2017-2012العولمة والتمٌز ) تطوٌر التعلٌم العالًإلستراتٌجٌة

بهدف التنمٌة وبما ٌساهم فى تحقق معاٌٌر جودة التعلٌم فى مجالى البحث العلمى وخدمة المجتمع، تم استحداث 

. مشروعات تنافسٌة بحثٌة تبعاًا لألولوٌات القومٌة للبحث العلمًمكون لتموٌل 

 

 :مشروعانمحددة نماألهداف 

ا فً مجال التنمٌة المستدامة وبما ٌخدم بحثٌاًا ومجتمعًتفعٌل دور مؤسسات التعلٌم العالً الحكومٌة  •

 .األولوٌات القومٌة

 .مختلفمؤسساتالمجتمع اإلنتاجً والخدمًمؤسسات التعلٌم العالٌوخلق مجاالت للتعاون والتكامل بٌن  •

تقوٌة المشاركة المجتمعٌة الفعالة مع مؤسساتالمجتمع اإلنتاجً والخدمً فً النطاق المحلً لحل  •

 .فً المجاالت ذات األولوٌات القومٌةفى مجال االبتكار واالبداع مشاكل فعلٌة أو لتطوٌر نظم عمل أو 

 لدعم وتموٌل البحث العلمى بالجامعات الحكومٌة المصرٌة مؤسساتالمجتمع اإلنتاجً والخدمًتشجٌع  •

 .واالستفادة من مخرجاته

 .دعم وتطوٌر البٌئة البحثٌة بالجامعات الحكومٌة المصرٌة •
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رفع قدرات الكوادر الفنٌة بالجامعات من أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة والفنٌٌن فً مجال  •

 .البحث العلمً وتنمٌة روح العمل الجماعً

 .رفع قدرات طالل الدراسات العلٌا من خالل إشراكهم فً المشروعات البحثٌة •

 وزٌادة االنتاج البحثً والنشر العلمى الدولً والمحلً ألعضاء هٌئة ختراعللبراءاتاالتشجٌع التسجً •

 .التدرٌس والهٌئة المعاونة بالجامعات الحكومٌة

 .دعم وتفعٌل الخطط البحثٌة لألقسام العلمٌة وربطها بخطة الجامعة واالحتٌاجات المجتمعٌة والقومٌة •

 .المساهمة فى تحقق معاٌٌر جودة التعلٌم فى مجالى البحث العلمى وخدمة المجتمع •
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تُافظيح اليشزوعاخ ال

 فً يدال انثحث انعهًً انتطثيمً 

 

Applied Scientific Research Project (ASRP) 

 

 لىاعذ واشتزاطاخ عايح نهذورج األونً
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 :اندهاخ انًظتفيذج يٍ انًشزوع/ اندهح - أ

  أحدى الجهات االنتاجٌة أو ٌشترط أن ٌتم تنفٌذ كل مشروع بحثى تطبٌقى ٌتم تموٌله من خالل التعاون مع

، على أن تتبع تلك الجهات االنتاجٌة أو الخدمٌة والتى ستستفٌد من نتائج المشروع (أو أكثر)الخدمٌة 

 .القطاع العامأحد قطاعات الدولة الحكومٌة أو 

  ٌشترط ان ٌتم تحدٌد المشكلة البحثٌة التى سٌتم إجراء المشروع البحثى علٌها مشاركة بٌن مؤسسة

 .الجهات المستفٌدة مباشرة من المشروع/ التعلٌم العالى المتقدمة بالمشروع والجهة 

  الجهات المستفٌدة المباشرة من المشروع البحثى المتقدم للتموٌل ٌعنً الموافقة / مشاركة الجهة

المعتمدة منها على احتٌاجها للنتائج المتوقع الحصول علٌها بنهاٌة المشروع البحثً، والتعهد بتطبٌق 

من اجمالً التموٌل % 25تلك النتائج، ومساهمتها فً تموٌل المشروع البحثً بما ال ٌقل عن نسبة 

 .الكلى المطلول للمشروع البحثً

  ٌلزمإلنهاءأىمشروع بحثىبنجاحأنٌتم االلتزام بتطبٌق نتائج المشروع البحثى الذى تم تموٌله لحل المشكلة

نشر التقدم لالبحثٌة من خالل الجهة المستفٌدة من المشروع عالوة على 

 ISI web ofقاعدة بٌانات ل(Impact Factor)بحثواحدعلىاألقلفىمجلةمحكمةدولٌةذاتمعاملتأثٌر 

Knowledge) )مع االلتزام بأن ٌتم إدراج نتائج المشروع . براءةإختراعالتقدم للحصول علىأو/،و

 .البحثى فى تطوٌر مقررات المرحلتٌن األولى والدراسات العلٌا بالبرامج التعلٌمٌة ذات الصلة

  موافقة الجامعة التى سٌتم تنفٌذ المشروع بها تعنٌمشاركتها فى حقوق الملكٌة الفكرٌة للمشروع

 المطلول من اجمالً التموٌل الكلً % 10والتزامها بالمساهمة فً تموٌل المشروع بنسبة التقل عن 

، ومساهمته فى تطبٌقخطةالجامعة لخدمةالمجتمع  مع الخطة البحثٌة للجامعة، نظراًا لتوافقهللمشروع

 فى تدعٌم البٌئة ،ومساهمتهفى دعم البحث العلمى والنشر العلمى للجامعة ومساهمتهوتنمٌةالبٌئة،

التعلٌمٌة والبحثٌة بالمؤسسة التعلٌمٌة المتقدمة بالمشروع بإضافة األجهزةواآلالت والمعدات الجدٌدة 

تطوٌر مقررات المرحلتٌن األولى والدراسات العلٌا بالبرامج التعلٌمٌة ذات ا، والمطلوبة للمشروع إلٌه

 .الصلة بإدراج منهجٌة ونتائج المشروع البحثى إلٌها
 

 :انفزيك انثحثً نهًشزوع- ب

 ٌشترطأنٌكونالباحثالرئٌسىالمتقدم PI  عضو هٌئة تدرٌس مصري على رأس العمل حالٌاًا وطوال فترة تنفٌذ

 .المشروع بأحدى كلٌات أو معاهد الجامعات الحكومٌة المصرٌة

 ٌشترط أال ٌقل عدد أعضاء الفرٌقالبحثى عن ثمانٌة أعضاء. 
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  ٌشترط أن ٌضم الفرٌقالبحثى شبال الباحثٌن من الهٌئة المعاونة وطالل البحث والماجستٌر والدكتوراه

 .من إجمالى أعضاء الفرٌقالبحثى% 50بما ال ٌقل عن نسبة 

  ًال ٌسمح بالتقدم بأكثر من مقترح مشروع بحثً خالل نفس الدورة، سواء للباحث الرئٌسPI أو نائل 

. CO-PIالباحث الرئٌسً 

  فى أى مما ٌلىمتمٌزة أو حالٌة ٌشترط ان ٌكون للباحث الرئٌسً خبرات بحثٌة سابقة: 

.  دولٌة/ محلٌة أو حالٌةسابقة مشاركات فً مشروعات بحثٌة  -

 .براءات إختراع خالل أخر عشر سنوات -

 ISI بقاعدة بٌانات(Impact  Factor)لتأثٌر ــــة ذات معامــالت محكمـــنشر علمً دولً فً مج -

web of Knowledge) )وبما ال ٌقل عن ثالث أبحاث خالل العشر سنوات األخٌرة،. 
 

 :ييشاَيح انًشزوع انثحثً ويذج انتُفيذ- ج

  شهر بحد اقصى18ال تزٌد مدة تنفٌذ المشروع البحثى عن . 

 ال تزٌد إجمالى المٌزانٌة الكلٌة للمشروع الواحد عن ملٌون جنٌه. 

 برنامج التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتماد: ٌتم تموٌل مٌزانٌة المشروع البحثى من خالل ثالث شركاء 

من إجمالى المٌـزانٌة الكلٌــة للمشــروع، الجامعة التى سٌتم تنفٌذ المشروع % 65بنســبة ال تزٌد عن 

من إجمالى المٌزانٌة الكلٌة للمشروع عالوة على استخدام الموارد المتاحة % 10بها بنسبة ال تقل عن 

الجهات المستفٌدة من المشروع البحثى بنسبة ال تقل / ، الجهة (الخ...األجهزة، المعدات، البرامج )بها 

 .من إجمالى المٌزانٌة الكلٌة للمشروع% 25عن 

 ٌشمل تموٌل المشروع البحثً ما ٌلى: 

 .صٌانةوإصالحاألجهزةوالمعدات الموجودة بالفعل -

شراء األجهزةواآلالت والمعدات الجدٌدة المطلوبة للمشروع خالل الست شهور األولى للتنفٌذ، وٌتم  -

 .إضافتها إلى المؤسسة التعلٌمٌة المتقدمة بالمشروع والتى ٌتم تنفٌذ المشروع من خاللها

شراء التجهٌزات والمستلزمات المعملٌةوالكٌمٌائٌة المختلفة وغٌرذلكمنقطع الغٌار ومستلزمات  -

 .التشغٌل

 .شراء المراجع العلمٌة، وحزم برمجٌات -

 .الخ... طباعة، تصوٌر، استعمال مصادر معلومات وبرمجٌات،  -

تموٌل تكلفة سفر وإقامة أحد شبال الباحثٌن بفرٌقالمشروع من الهٌئة المعاونة وطالل البحث  -

والماجستٌر والدكتوراهواإلشتراك بأحد المؤتمرات العالمٌة المتخصصة فى مجال البحث إللقاء بحث 

 .منشور من المشروع البحثى

ٌتم حسال تكلفة تنفٌذ األنشطة بحسال ساعات )تكلفة تنفٌذ األنشطة البحثٌة ألعضاء الفرٌق البحثً  -

طبقاًا للقواعد المعمول بها فى )العمل الفعلٌة ومعدل أجر الساعة للدرجات العلمٌة المختلفة 

وبما ال ٌتعدى  ( وزارة التعلٌم العالى–مشروعات تطوٌر التعلٌم بوحدة إدارة مشروعات التطوٌر 

 .(ٌومٌن عمل اسبوعٌاًا لكل عضو من أعضاء الفرٌق البحثى
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ٌتم حسال تكلفة تنفٌذ األنشطة بحسال ساعات العمل الفعلٌة ومعدل أجر )تكلفة االستعانة بالخبراء  -

طبقاًا للقواعد المعمول بها فى مشروعات تطوٌر التعلٌم بوحدة )الساعة للدرجات العلمٌة المختلفة 

 .( أٌام عمل شهرٌاًا لكل خبٌر8وبما ال ٌتعدى  ( وزارة التعلٌم العالى–إدارة مشروعات التطوٌر 

  من إجمالى % 30التزٌدتكلفة تنفٌذ األنشطة البحثٌة ألعضاء الفرٌق البحثً للمشروع والخبراء عن

 .مٌزانٌة المشروع

 اآلالتوالمعدات، : ٌقتصر تموٌل برنامج التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتماد على بنود الصرف

 .(تكلفةفرٌقالعمل)والتجهٌزات، الدراساتوالبحوث 

 تكلفةفرٌقالعمل : ٌقتصر تموٌل برنامج التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتماد لبند الصرف الدراساتوالبحوث

 .على الستة أشهر الثانٌة والثالثة من عمر المشروع

 
 

 :حمىق انًهكيح انفكزيح- د

من إجمالى المٌزانٌة الكلٌة % 10ٌكون للجامعة التى تم تنفٌذ المشروع بها وساهمت بما ال ٌقل عن 

 طبقاًا لالتفاق والبروتوكول المعتمد حقوق الملكٌة الفكرٌةفى المشاركة مع الباحث الرئٌسً فى حق للمشروع ال

فى وثائق المشروع وبما ال ٌتعارض مع تطبٌق نتائج المشروع  (الجامعة، والباحث الرئٌسً)الموقع بٌن الطرفٌن 

من إجمالى المٌزانٌة الكلٌة % 25من خالل الجهة المستفٌدة من المشروع والتى ساهمت بما ال ٌقل عن 

 .للمشروع
 

 :يحتىياخ يمتزذ انًشزوع- هـ

 :ٌجل ان ٌتضمن مقترح المشروع المقدم ما ٌلى

 ملخص عام للمشروع باللغة العربٌة واالنجلٌزٌة. 

  الوضع الراهن، وصفا لالحتٌاجات، وصفا للمشكلة، األهداف )تحلٌل لمدى االحتٌاج للمشروع المقدم

 (.المحددة للمشروع، وكٌفٌة تحقٌق المشروع المقترح لتلك األهداف

  الجهات المستفٌدة المباشرة من المشروع البحثى المتقدم للتموٌل من حٌث البٌانات / وصف للجهة

مع إرفاق . بٌانات الوصول إلٌها/ طبٌعة النشاط، وتحدٌد المستفٌدٌن من الخدمات التى تقدمها / العامة

منهم على احتٌاجها للنتائج المتوقع الحصول علٌها بنهاٌة المشروع البحثً، / موافقة معتمدة منها 

من اجمالً % 25تطبٌقها لتلك النتائج، مساهمتها فً تموٌل المشروع البحثً بما ال ٌقل عن نسبة 

 .التموٌل الكلى المطلول للمشروع البحثً

  الجهات المستفٌدة من / دراسة جدوى لناتج المشروع والعائد منه ٌتم اعدادها بالمشاركة مع الجهة

 .المشروع البحثً
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  إضافة إلى وصف لفروض العمل ،  والعائد، المخرجاتالبحث ومنهجٌة التنفٌذوصف للمشروع، منهجٌة

وعلى الجامعة / الكلٌة/ بالخطة البحثٌة للقسم العلمىومدى ارتباط المشروع ، والمخاطر المتوقعة

 .المستوى القومً

  عوائد كل هدف من أهداف المشروع / توضٌح مخرجات الخطة التنفٌذٌة التفصٌلٌة للمشروع متضمنة

توضٌح و. عائد/ المحددة، البد من تحدٌد المؤشرات وفروض العمل ومخاطر التنفٌذ لكل مخرج 

موارد بشرٌة، مواد، )العائد، والزمن والموارد الالزمة للتنفٌذ / النشاطات المؤدٌة لهذه المخرجات 

 (.أجهزة، أخرى

 آلٌات النشر والتعرٌف بانشطة المشروع. 

  المشروع بعد االنتهاء منهتحقٌق أهدافاستمرارٌة خطة . 

  التى سٌتم تنفٌذ  (تعلٌمٌةة المؤسسأو ال)القسم / وصف دقٌق اإلمكانٌات المتوفرة حالٌاًا فى المعمل

األجهزة، المعدات، البرامج )المشروع البحثى من خاللها والتى ٌنتمى إلٌها الباحث الرئٌسى من حٌث 

 .والتى ستساهم فى تنفٌذ مشروع البحث العلمً المقدم (الخ...

  (التدفقات المالٌة)توزٌع المٌزانٌة على بنود الصرف وعلى فترات نصف سنوٌة. 

 تحدٌد أدوارومسؤولٌاتجمٌع أعضاءفرٌقالمشروع والسٌر الذاتٌة لهم. 

 قائمة المراجع العلمٌة المرتبطة بالمشكلة البحثٌة. 

 

 :أطض انًفاضهح تيٍ انًمتزحاخ انًمذيح نهتًىيم- و

 هل المشروع مبتكر فً تصمٌمه أو موضوعه أو : القٌمة العملٌة والنظرٌة لموضوع المشروع البحثى

وهل ٌساهم فى حل المشاكل البحثٌة ذات . وهل ٌحتوى على أفكار تؤدي للتنمٌة المستدامة؟. كلٌهما معا؟

ما مدى أهمٌة البحث فً تقدم المعرفة فً . األولوٌة فً القطاعات المختلفة وبما ٌخدم األولوٌات القومٌة؟

 .مجال البحث والمجاالت ذات العالقة؟

 مدى وضوح منهجٌة البحث من حٌث تصمٌم أدوات البحث وطرق جمع ومعالجة : منهجٌة البحث العلمى

وتحلٌل البٌانات ومدى مالئمة المنهجٌة لتحقٌق األهداف؟ وهل النتٌجة المرجوة متوقعة؟ هل تم اإلشارة 

( Recent)وحدٌثة  (Comprehensive) وشاملة (Relevant)إلى مراجع علمٌة ذات عالقة 

 .عند تحدٌد التعامل مشكلة البحث

 هل ٌمكن أن ٌكون نموذجا واضح التأثٌر فى عدد : التأثٌر والمشاركة المجتمعٌة واالستمرارٌة والمردود

كبٌر من مؤسسات المجتمع اإلنتاجً أو الخدمً فً النطاق المحلً؟ هل ٌمكن أن ٌستفٌد من المشروع 

هل ٌمكن تعمٌمه على أكثر من جهة؟ هل تم . أعداد كبٌرة من المستفٌدٌن بشكل مباشر وغٌر مباشر؟
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تعطى األفضلٌة . مشروع بعد انتهاء التموٌلالوضع خطة مستقبلٌة لضمان استمرارٌة االستفادة من 

لمشروعات البحث العلمً التً لها مردود اقتصادي أو تطبٌقً واسع أو زٌادة ملحوظة فً االستثمار فً 

إلخ ، أوقد تؤدي إلى براءة اختراع وتطوٌر تقنً ... المجاالت الصناعٌة والزراعٌة واالقتصادٌة

 . للمشروعات التى تلقى دعم عٌنى من جهات غٌرحكومٌةتعطى األفضلٌة.متمٌز

  تعطى األفضلٌة للمشروعات التً تشارك فٌها : الجهات المستفٌدة من نتائج المشروع البحثى/ الجهة

. جهات مستفٌدة تمتلك القدرات والضمانات الالزمة الستثمار النواتج المتوقعة بعد إنتهاء تموٌل المشروع

تعطى األفضلٌة . تعطى األفضلٌة للجهات التى لها أعداد كبٌرة من المستفٌدٌن المباشرٌن وغٌر المباشرٌن

تقٌٌم مدى المشاركة .فى مجال دعم البحث العلمىأو حالٌة سابقة للجهات التى لها مشاركات أو إسهامات 

مشاركة فى تموٌل المشروع بالنسبة )الجهات المستفٌدة من تنفٌذ المشروع البحثى / الحالٌة للجهة 

أو أكثر ضمن الفرٌق / مشاركة عضو/ توفٌر موارد مادٌة أو بشرٌة لتنفٌذ المشروع/ المحددة أو أكثر

 .(البحثى للمشروع

 مدى توافر الخبرات واإلمكانات العلمٌة الالزمة لدى الباحث الرئٌسى والباحثون : الفرٌق البحثى

ٌضم وهل . أو المؤسسات/وهل الفرٌق بحثً متعدد التخصصات و. المشاركون إلنجاز المشروع البحثى

وهل أدوار ومسؤولٌات أعضاء الفرٌق البحثى فً كل مرحلة محددة بشكل واضح . أعضاء من الجنسٌن

 .خبراتهمودقٌق ومبررة وتناسل 

 هل العرض لمقترح المشروع واضح وجٌد التصمٌم؟ هل مراحل خطة العمل واضحة : الجودة التقنٌة

وهل الوقت المقترح لتنفٌذ كل مرحلة مناسل؟ هل تم تحدٌد مؤشرات األداء والمراحل الزمنٌة . ومحددة؟

للعمل على النحو المطلول؟ وهل تتناسل الموارد المتاحة والمطلوبة مع تنفٌذ المشروع ؟ ما مستوى 

 .فاعلٌة اسلول ضمان ضبط الجودة على المخرجات؟

 ومدى فاعلٌته؟ ما مستوى تحدٌد األنشطة . ما نوع نمط اإلدارة المتبع بالمشروع المقدم؟: اإلدارة

 .التنفٌذٌة للمشروع من حٌث المنهجٌة واإلعداد والتنفٌذ والتكلفة والتوقٌت؟

 وإذا كان متعدد التخصصات هل هناك عالقات منظومٌة بٌن . هل المشروع متعدد التخصصات؟: التعاون

 .التخصصات المختلفة وهل ٌقوم على التعاون مع مؤسسات تعلٌمٌة أخرى؟ وهل هناك تعاون دولً؟

 

 :إعذاد وتظهيى اطتًارج انتمذو نًمتزحاخ انًشزوعاخ- س

 والمرسلةال تقبل النماذج المكتوبة بخط الٌد  وٌجل االلتزام بجمٌع النماذج المحددة من البرنامج 

 .بالفاكس

  الترقٌم الفعلى نموذج التقدم بشكل صحٌح ومتوافق معل2ٌراعى ترقٌم صفحات الفهرس الموجود بصفحة

 .للصفحات بعد كتابة المقترح



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 برنامجالتطوٌرالمستمروالتأهٌللالعتماد
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  لمشروع  نسخة إلكترونٌة من مقترح ا إلىباإلضافةٌتم تقدٌم ثالث نسخ ورقٌة من المشروع المقترح

 .CDعلى

 الثالث باإلضافة إلى تسلم النسخ الورقٌة CD شارع احمد عرابً 96 إلى عنوان البرنامج وهو 

الذى تم تحدٌده ) إما بالٌد أو بالبرٌد السرٌع وٌتم معرفة الرقم الكودى المهندسٌن الدور الحادي عشر

 .بعد التسلٌم والفحص الظاهرى مباشرة (بمعرفة البرنامج

  وهو  للبرنامجإلى البرٌد االلكترونًالتقدم ستمارة من إلكترونٌة إترسل نسخة 

info@qaap.edu.eg. 

 بداخل النسخ الورقٌة على النحو التالىضرورة استٌفاء جمٌع التوقٌعات واألختام المطلوبة : 

 .1، ملحق 4-1، 1-1: توقٌعات الباحث الرئٌسى بالبنود -

 .2-1: توقٌعات عمٌد المؤسسة التعلٌمٌة بالبند -

 .4-4، 4-1، 2-1: توقٌعات رئٌس الجامعة بالبنود -

 .6-1: توقٌع مدٌر وحدة إدارة المشروعات بالجامعة بالبند -

 .1، ملحق 4-4، 3-1: الجهات المستفٌدة من المشروع بالبنود/ توقٌعات ممثل الجهة  -

 .5-1: بالبند (إن وجد)الجهات الغٌر حكومٌة / توقٌعات الجهة  -

 .3-2: توقٌعات أعضاء فرٌق العمل بالمشروع بالبند -

 

  

mailto:info@qaap.edu.eg


 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 برنامجالتطوٌرالمستمروالتأهٌللالعتماد
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 إلزاراخ واعتًاداخ وتعهذاخ: انفصم األول 

 

 :اتانثاحث انزئيظً نهًشزوع إلــــــــــــــــزار 1-1

 

 : بما ٌلىالموقع أدناهأقر أنا 

 المتقدمة بالمشروع، كما أتعهد بالمؤسسة التعلٌمٌة على رأس العمل حالٌاًا هٌئة تدرٌس  عضو أننى

 .مسئولٌتٌالقانونٌة فٌحالةاإلدالءببٌاناتخاطئةبهذةاإلستمارةبااللتزام بذلك طوال فترة تنفٌذ المشروع، ول

  تبعاًا لألولوٌات فى مجال البحث العلمى التطبٌقى تنافسٌة المشروعات للالبٌاناتالواردةباستمارةالتقدم

 .صحٌحةومطابقةللواقعالقومٌة للبحث العلمً

  عدم تقدٌم نسخة من هذا المقترح الحالً أو جزء منه، أو بتعدٌالت طفٌفة علٌه إلى أٌة جهة تموٌل

وطنٌة أو دولٌة وذلك خالل الفترة من تارٌخ التقدم بالمقترحات حتى تارٌخ إعالن المشروعات المختارة 

ولبرنامج التطوٌر . العالً لهذه الدورةبرنامج التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتماد بالتعلٌم من قبل 

 أن المشروع إذا ثبتالحق فً إنهاء المشروع أو منع تموٌله المستمر والتأهٌل لالعتماد بالتعلٌم العالً 

 بخالف ا أو دولٌا خالل فترة تنفٌذ المشروعمحلٌا، إقلٌمًٌتلقى دعما مالٌا آخر فً نفس الوقت سواء كان 

 .(إن وجد) 5-1الدعم العٌنى المقدم ببند 

 

  بٌانات الباحث الرئٌسى

 محمد محمود مصطفى قندٌل. د: االعُ

 ِذسط:اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ

 التولٌد و التناسل و التلقٌح االصطناعى:اٌمغُ

 اٌطت اٌج١طشٜ:اٌى١ٍخ

 ثٕٙب:اٌغبِؼخ

 :فبوظ kandile75@hotmail.com:ثش٠ذ ئٌىزشٟٚٔ
: مكتبر١ٍفْٛ
 01114988544 :محمولر١ٍفْٛ

: اٌزٛل١غ
 

 :اٌزبس٠خ
 

 
  



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 برنامجالتطوٌرالمستمروالتأهٌللالعتماد
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 :اخ اندايعح وانًؤطظح انًتمذيح تانًشزوع إلــــزار 1-2

موافقة الجامعة التى سٌتم تنفٌذ المشروع بها على المشروع البحثً والتى  على ان أدناه ٌؤكدانالموقع

والتزامها بالمساهمة فً تموٌل المشروع بنسبة ال تقل عن مشاركتها فى حقوق الملكٌة الفكرٌة للمشروع تعنً 

، ومساهمته فى  مع الخطة البحثٌة للجامعة المطلول للمشروع، نظراًا لتوافقهمن اجمالً التموٌل الكلً % 10

، فى دعم البحث العلمى والنشر العلمى للجامعة ومساهمته تطبٌقخطةالجامعة لخدمةالمجتمع وتنمٌةالبٌئة،

 فى تدعٌم البٌئة التعلٌمٌة والبحثٌة بالمؤسسة التعلٌمٌة المتقدمة بالمشروع بإضافة األجهزةواآلالت ومساهمته

تطوٌر مقررات المرحلتٌن األولى والدراسات العلٌا بالبرامج ا، ووالمعدات الجدٌدة المطلوبة للمشروع إلٌه

 .التعلٌمٌة ذات الصلة بإدراج منهجٌة ونتائج المشروع البحثى إلٌها

 

 استحداث لقاح جدٌد ضد المسببات المرضٌة الغٌر نوعٌة للتحكم فً احداث العدوي الرحمٌة بعد الوالدة ":عنوان المشروع

 " فً االبقار والجاموس

 :المؤسسة التعلٌمٌة بٌانات 

  جامعة بنها–كلٌة الطب البٌطرى :اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

 قلٌوبٌة-  طوخ –مشتهر :ػٕٛاْ اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

  :بٌانات عمٌد المؤسسة التعلٌمٌة

 محمد السٌد صبحى ابو سالم. د.ا: االعُ
 

: ثش٠ذ ئٌىزشٟٚٔ
 

 0132460640:فبوظ
 

  01114227878:ر١ٍفْٛ

 

 :اٌزبس٠خ :اٌزٛل١غ

  :بٌانات رئٌس الجامعة

 على شمس الدٌن. د. ا:االسم
 

  01001890189:ر١ٍفْٛ  0133223213:فبوظ presedent@bu.edu.eg:ثش٠ذ ئٌىزشٟٚٔ

 :اٌزبس٠خ : ** اٌزٛل١غ

 للجامعة الرسمً الخاتم
 

وطبقاًا لجدول 1-2المالى للجامعة والمحددفً بند الدعم رئٌس الجامعة الموافقة على تقدٌمٌتضمن توقٌع * * 
 .4-4التدفقات المالٌة النصف سنوٌة ببند 

  



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
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 *:اندهاخ انًظتفيذج انًثاشزج يٍ انًشزوع انثحثً/ اندهح  إلــــزار1-3-1

 

مشاركة الجهة المستفٌدة المباشرة من المشروع البحثى المتقدم للتموٌل بما ٌعنً الموافقة الموقع أدناه ٌؤكد على 
المعتمدة منها على احتٌاجها للنتائج المتوقع الحصول علٌها بنهاٌة المشروع البحثً، والتعهد بتطبٌق تلك النتائج، 

من اجمالً التموٌل الكلى المطلول للمشروع % 25ومساهمتها فً تموٌل المشروع البحثً بما ال ٌقل عن نسبة 
 .البحثً

 

 استحداث لقاح جدٌد ضد المسببات المرضٌة الغٌر نوعٌة للتحكم فً احداث العدوي الرحمٌة بعد الوالدة ":عنوان المشروع

 " فً االبقار والجاموس

 :الجهة المستفٌدة المباشرة من المشروع البحثىبٌانات 

 ِؼٙذ ثؾٛس صؾخ اٌؾ١ٛاْ:اعُ اٌغٙخ 

 اٌذلٝ- ٔبدٜ اٌص١ذ :اٌغٙخػٕٛاْ 

ثش٠ذ 

 Ahri@arc.sci.eg:ئٌىزشٟٚٔ
 (02) 33350030:فبوظ

 - 37489022 (02) :ر١ٍفْٛ
33374856 

 :المستفٌدة المباشرة من المشروع البحثىيًخم انزٓخ  بٌانات 

 رئٌس بحوث:اٌٛظ١فخسمٌة السٌد احمد السٌد الشافعى. د.ا:االعُ

ثش٠ذ 

:ئٌىزشٟٚٔ
soumayaelshafii@yahoo.com 

 01145713431 :ر١ٍفْٛ 0233350030:فبوظ

 باحث:اٌٛظ١فخاسالم زكرٌا شرٌف. د:االعُ

 012228291161: ر١ٍفْٛ :0233350030فبوظ ثش٠ذ ئٌىزشٟٚٔ

:  ** اٌزٛل١غ
 

 :اٌزبس٠خ
 

 المستفٌدة المباشرة من المشروع البحثىنهزٓخ  الرسمً الخاتم

 

فى حالة مشاركة أكثر من جهة مستفٌدة مباشرة من المشروع البحثى المتقدم للتموٌل ٌتم تكرار هذه الصفحة * 

 .لكل جهة

ممثل الجهة المستفٌدة المباشرة من المشروع البحثىالموافقة المعتمدة منها على احتٌاجها ٌتضمن توقٌع * * 
 .للنتائج المتوقع الحصول علٌها بنهاٌة المشروع البحثً، وتطبٌقها لتلك النتائج

 المقدم منالمالى  الدعم ممثل الجهة المستفٌدة المباشرة من المشروع البحثىالموافقة على تقدٌمٌتضمن توقٌع * * 
 .4-4 وطبقاًا لجدول التدفقات المالٌة النصف سنوٌة ببند 1-2الجهة والمحددفً بند 

 

 

  



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 برنامجالتطوٌرالمستمروالتأهٌللالعتماد
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 *:اندهاخ انًظتفيذج انًثاشزج يٍ انًشزوع انثحثً/  اندهح  إلــــزار1-3-2

 

مشاركة الجهة المستفٌدة المباشرة من المشروع البحثى المتقدم للتموٌل بما ٌعنً الموافقة الموقع أدناه ٌؤكد على 
المعتمدة منها على احتٌاجها للنتائج المتوقع الحصول علٌها بنهاٌة المشروع البحثً، والتعهد بتطبٌق تلك النتائج، 

من اجمالً التموٌل الكلى المطلول للمشروع % 25ومساهمتها فً تموٌل المشروع البحثً بما ال ٌقل عن نسبة 
 .البحثً

 

 استحداث لقاح جدٌد ضد المسببات المرضٌة الغٌر نوعٌة للتحكم فً احداث العدوي الرحمٌة بعد الوالدة ":عنوان المشروع

 " فً االبقار والجاموس

 :الجهة المستفٌدة المباشرة من المشروع البحثىبٌانات 

 ِؼٙذ ثؾٛس االِصبي ٚ اٌٍمبؽبد اٌج١طش٠خ: اعُ اٌغٙخ 

 اٌؼجبع١خ:اٌغٙخ ػٕٛاْ 

ثش٠ذ 

 svri@idsc.gov.eg:ئٌىزشٟٚٔ
 0223428321  :فبوظ

 - 23421406 :ر١ٍفْٛ
23421866 - 23423039 

 :المستفٌدة المباشرة من المشروع البحثىيًخم انزٓخ  بٌانات 

 استاذ:اٌٛظ١فخمنال سٌد محمود عوض هللا. د.ا:االعُ

ثش٠ذ 

:ئٌىزشٟٚٔ
dr.manal65@hotmail.com 

 01227862443:ر١ٍفْٛ 23428321 02:فبوظ

 استاذ مساعد:اٌٛظ١فخاٌمانسامى احمد زكى. م.د.ا:االعُ

ثش٠ذ 

:ئٌىزشٟٚٔ
dremeyzaki@yahoo.com 

 01004684850 :ر١ٍفْٛ 23428321 02:فبوظ

:  ** اٌزٛل١غ
 

 :اٌزبس٠خ
 

 المستفٌدة المباشرة من المشروع البحثىنهزٓخ  الرسمً الخاتم

 

فى حالة مشاركة أكثر من جهة مستفٌدة مباشرة من المشروع البحثى المتقدم للتموٌل ٌتم تكرار هذه الصفحة * 

 .لكل جهة

ممثل الجهة المستفٌدة المباشرة من المشروع البحثىالموافقة المعتمدة منها على احتٌاجها ٌتضمن توقٌع * * 
 .للنتائج المتوقع الحصول علٌها بنهاٌة المشروع البحثً، وتطبٌقها لتلك النتائج

 المقدم منالمالى  الدعم ممثل الجهة المستفٌدة المباشرة من المشروع البحثىالموافقة على تقدٌمٌتضمن توقٌع * * 
 .4-4 وطبقاًا لجدول التدفقات المالٌة النصف سنوٌة ببند 1-2الجهة والمحددفً بند 

 

mailto:svri@idsc.gov.eg
mailto:svri@idsc.gov.eg


 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 برنامجالتطوٌرالمستمروالتأهٌللالعتماد
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حمىق انًهكيح انفكزيح إلــــزار 1-4

من إجمالى المٌزانٌة الكلٌة للمشروع % 10تقوم الجامعة التى تم تنفٌذ المشروع بها وساهمت بما ال ٌقل عن 

 بما ال ٌتعارض مع تطبٌق نتائج المشروع من خالل حقوق الملكٌة الفكرٌةبالمشاركة مع الباحث الرئٌسً فى 

من إجمالى المٌزانٌة الكلٌة للمشروع وطبقاًا % 25الجهة المستفٌدة من المشروع والتى ساهمت بما ال ٌقل عن 

 :على النحو التالى (الجامعة، والباحث الرئٌسً)لالتفاق والبروتوكول المعتمد الموقع بٌن الطرفٌن 
 

 

 :اتفق كال من 

رئٌس على شمس الدٌن/  األستاذ الدكتور: االتفاقوٌمثلها فً التوقٌع على هذا .. بنها ..جامعة: الطرف األول
 لسنة 49 من قانون تنظٌم الجامعات رقم 26الجامعة بصفته ممثال للجامعة أمام الهٌئات األخرى طبقا للمادة 

 (بنهاشارعفرٌدندا)بنها ، وعنوانه مقر جامعة 1972
للمشروع البحثى الذى تم تموٌله من الرئٌسى بصفته الباحث .محمد محمود مصطفى قندٌل / الدكتور:الطرف الثانى

استحداث لقاح جدٌد ضد المسببات المرضٌة الغٌر :برنامج التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتماد بعنوان

 نوعٌةللتحكم فً احداث العدوي الرحمٌة بعد الوالدة فً االبقار والجاموس

............................................................................................... 

 :-فٌما ٌخص المشروع عالٌهحقوق الملكٌة الفكرٌةاألتً بروتوكول على 

من إجمالى المٌزانٌة الكلٌة للمشروع % 10ٌكون للجامعة التى تم تنفٌذ المشروع بها وساهمت بما ال ٌقل عن 

 طبقاًا لالتفاق والبروتوكول المعتمد الموقع بٌن حقوق الملكٌة الفكرٌةفى المشاركة مع الباحث الرئٌسً فى حق ال

فى وثائق المشروع وبما ال ٌتعارض مع تطبٌق نتائج المشروع من خالل  (الجامعة، والباحث الرئٌسً)الطرفٌن 

 .من إجمالى المٌزانٌة الكلٌة للمشروع% 25الجهة المستفٌدة من المشروع والتى ساهمت بما ال ٌقل عن 

 

 

 

 
 

 رئٌس الجامعة الباحث الرئٌسى
 محمد محمود مصطفى قندٌل. د: اإلسم

 : .................. التوقٌع

 على شمس الدٌن. د.ا: اإلسم

 : .................. التوقٌع

 

 للجامعة الرسمً الخاتم



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 برنامجالتطوٌرالمستمروالتأهٌللالعتماد
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  *:(إٌ وخذ)خهاخ غيز حكىييح /  تياَاخ انذعى انعيًُ انًمذو يٍ خهح 1-5
 

 هل أبدت أى جهة غٌر حكومٌة رغبتها فى تقدٌم دعم عٌنى للمشروع؟

 

 ال ٔؼُ

 

ٌتم تحدٌد الجهة، تحدٌد نوع الدعم، تحدٌد مدى مساهمته فى تنفٌذ أنشطة المشروع : فى حالة اإلجابة بنعم
 .وتحقٌق أهدافه، مع تقدٌم موافقة الجهة على ذلك

 

: عنوان المشروع

 

 :بٌانات الجهة الغٌر حكومٌة

:  اعُ اٌغٙخ 

: اٌغٙخ ػٕٛاْ 

 :ر١ٍفْٛ :فبوظ :ثش٠ذ ئٌىزشٟٚٔ

 :تفاصٌل الدعم المقدم للمشروع من الجهة

............................................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 :مدى مساهمة الدعم المقدم فى تنفٌذ أنشطة المشروع وتحقٌق أهدافه

............................................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 :الغٌر حكومٌةيًخم انزٓخ  بٌانات 

 :اٌٛظ١فخ:االعُ

 :ر١ٍفْٛ :فبوظ :ثش٠ذ ئٌىزشٟٚٔ

: اٌزٛل١غ
 

 :اٌزبس٠خ
 

  الغٌر حكومٌةنهزٓخ الرسمً الخاتم
 

 .فى حالة تقدٌم الدعم العٌنى من أكثر من جهة غٌر حكومٌة ٌتم تكرار هذه الصفحة لكل جهة* 

 

 



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 برنامجالتطوٌرالمستمروالتأهٌللالعتماد
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 (UPMU )(مشروعاث بانجامعتالَتم انتصدَق بىاصطت مدَر وحدة إدارة )تصذيك  ال1-6

لبرنامج التطوٌر  قبل تقدٌمه (UPMU) مشروعات الجامعة وحدة إدارةهذا المشروع تم تسجٌله بواسطة مدٌر 
 المستمر والتأهٌل لالعتماد بالتعلٌم العالً

 

 المشروع والمؤسسة التعلٌمٌة المتقدمة بالمشروع البحثىبٌانات 

استحداث لقاح جدٌد ضد المسببات المرضٌة الغٌر نوعٌة للتحكم فً احداث العدوي الرحمٌة بعد :عنوان المشروع

 الوالدة فً االبقار والجاموس

 

  عبِؼخ ثٕٙب– و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٜ : اٌّزمذِخ ثبٌّششٚع اٌجؾضٝاعُ اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ
 

 بٌانات مدٌر وحدة إدارة مشروعات الجامعة

 غازى محمد راتب عصاصة. د.ا:االعُ

 :ثش٠ذ ئٌىزشٟٚٔ
 

 :فبوظ
 

 :ر١ٍفْٛ
 

: اٌزٛل١غ
 

: اٌزبس٠خ
 

  انٕصذحخاتم / نهًؤطظخانتؼهًٛٛخ انزطًٙ الخاتم

 
 

  



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 برنامجالتطوٌرالمستمروالتأهٌللالعتماد
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 انًشزوع انثحثًتياَاخ : انفصم انثاَي

تياَاخ انًشزوع األطاطيح  2-1

يحذد يدال انًشزوع واطى انثاحث انزئيظً وانًؤطظح ) عُىاٌ انًشزوع 2-1-1

 :(واندايعح انذي يُتًً إنيهًا

 (ASRP )انًشزٔػبتبنتُبفظٛخفىًزبالنجضخبنؼهًىبنتطجٛمٗ:يزبل انًشزٔع

اطتضذاث نمبس رذٚذ ضذ انًظججبد انًزضٛخ انغٛز َٕػٛخ نهتضكى فٗ اصذاث انؼذٖٔ انزصًٛخ ثؼذ انٕالدح فٗ االثمبر ٔ يشزٔع

 انزبيٕص

 يضًذ يضًٕد يصطفٗ لُذٚم:يمذو يٍ انجبصج انزئٛظٗ

 انطت انجٛطزٖ: يؼٓذ/ثكهٛخ

 ثُٓب: ربيؼخ

 

 *: يذج انًشزوع 2-1-2

 شهر (12)

 

 . شٓز ثضذ الص18ٗتشٚذ يذح تُفٛذ انًشزٔع انجضخٗ ػٍ ال * 
 

 : انًشزوعييشاَيح2-1-3

 رٓخ انتًٕٚم

انذػى انًمذو يٍ 

 رٓخ انتًٕٚم

 (رُّٛ يصز٘)

انُظجخ انًئٕٚخ 

انذػى انًمذو يٍ 

 رٓخ انتًٕٚم

 %65 650,000 انؼبنٙ   ثزَبيذ انتطٕٚز انًظتًز ٔانتأْٛم نالػتًبد ثبنتؼهٛى - أ 

 %10 100,000 ** انزبيؼخ -ة 

 %25 250,000 ***انزٓبد انًظتفٛذح انًجبشزح يٍ انًشزٔع انجضخٗ /  انزٓخ  -د

 %100 1000,000  ****(د+ ة+يزًٕع أ): إرًبنٙ انًٛشاَٛخ

 

 .من اجمالً التموٌل الكلً المطلول للمشروع البحثً % 10ال تقل مساهمة الجامعة فً تموٌل المشروع البحثً عن ** 

من اجمالً التموٌل % 25الجهات المستفٌدة المباشرة من المشروع البحثى المتقدم للتموٌل عن نسبة / ال تقل مساهمة الجهة *** 

 .الكلى المطلول للمشروع البحثً

 .ال تزٌد إجمالى المٌزانٌة الكلٌة للمشروع الواحد عن ملٌون جنٌه**** 

  



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 برنامجالتطوٌرالمستمروالتأهٌللالعتماد
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  َائة انثاحثانزئيظً نهًشزوع/ تياَاخ انثاحثانزئيظً 2-2

 * تياَاخ انثاحثانزئيظً نهًشزوع2-2-1

 يحًذ يحًىد يصطفً لُذيم :انباحثانرئُضًاصم 

  مدرس:انىظُفت انحانُت

  جامعت بنها–كهُت انطب انبُطري :انعنىان

 فهُىبُت -طىخ: انمدَنت– انرمز انبرَدٌ 

 0132461411:تهُفىن

 01114988544:انمحمىل

 0132460640 :انفاكش

 kandiel75@hotmail.com:انبرَد اإلنكترونٍ

 

 : ما ٌلىيشترط* 

 أنيكونالباحثالرئيسىالمتقدمPI  عضو ىيئة تدريس مصري عمى رأس العمل حاليًا وخالل فترة تنفيذ المشروع بأحدى
 .كميات أو معاىد الجامعات الحكومية المصرية

  المرفقة لو ويتم تحديدىا بدقة فى السيرة الذاتية )أو حالية متميزةسابقة  خبرات بحثية لمباحث الرئيسيان يكون
 :أى مما يمىفى (باستمارة التقدم

 . دولية/ أو حالية محمية سابقة مشاركات في مشروعات بحثية  -
 .براءات إختراع خالل أخر عشر سنوات -
 ISI web ofقاعدة بٌاناتل(Impact Factor)نشر عممي دولي في مجالت محكمة ذات معاممتأثير  -

Knowledge) )وبما ال يقل عن ثالث أبحاث خالل العشر سنوات األخيرة،. 



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 برنامجالتطوٌرالمستمروالتأهٌللالعتماد
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  تياَاخ َائة انثاحثانزئيظً نهًشزوع2-2-2

 محمد انراعً محمد متىنً: نائبانباحثانرئُضًاصم

 مدرس:انىظُفت انحانُت

  جامعت بنها– كهُت انطب انبُطري :انعنىان

 قهُىبُت- طىخ :انمدَنت– انرمز انبرَدٌ 

 0132461411:تهُفىن

 01003828279 :انمحمىل

  0132460640:انفاكش

 elraay_310@yahoo.com:انبرَد اإلنكترونٍ

 

  

mailto:elraay_310@yahoo.com
mailto:elraay_310@yahoo.com


 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 برنامجالتطوٌرالمستمروالتأهٌللالعتماد
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  فزيك انعًم انًمتزذ 2-3

 ذلك جدول آخر ٌحتوي على ، وٌتبع عدد أفراد فرٌق العمل المشارك فً المشروعٌتم توضٌحفً الجدول التالً، 

ترفق السٌرة  ومسئولٌات أعضاء فرٌق العمل المقترحلتنفٌذ المشروع البحثى المقترح، كما قائمة بأسماء ووظائف

وبما ٌوضح  (5)ملحق  ل طبقا للنموذج المرفقللباحث الرئٌسى وجمٌع أعضاء فرٌق العمل المقترحالذاتٌة 

 . فى مجال المشروعالمؤهالت األكادٌمٌة والخبرة

 وٌشترط أال ٌقل عدد أعضاء الفرٌقالبحثى عن ثمانٌة أعضاء. 

  كما ٌشترط أن ٌضم الفرٌقالبحثى شبال الباحثٌن من الهٌئة المعاونة وطالل البحث والماجستٌر

 .من إجمالى أعضاء الفرٌقالبحثى% 50والدكتوراه بما ال ٌقل عن نسبة 
 

 
 

  

انًشزٔع يٍ ػذد أفزاد انفزٚك انًشبركٍٛ فٙ 

 ْذِ انفئخ
 انفئبد

أطبتذح  2

 أطبتذح يظبػذٌٔ 1

 يذرطٌٕ 3

 شجبة انجبصخٍٛ يٍ انٓٛئخ انًؼبَٔخ ٔطالة انجضج ٔانًبرظتٛز ٔانذكتٕراِ 4

 (ٔظبئف غٛز أكبدًٚٛخ ) (آخزٌٔ) 1

 انًشبركٍٛ فٙ انًشزٔع (أكبدًٌٕٚٛ ٔغٛز أكبدًٍٚٛٛ)إرًبنٙ ػذد أػضبء انفزٚك  11

 التوقٌع
المسئولٌة  

 تنفٌذ المشروعفً 
الوظٌفة الحالٌة  االســـــــــــم   م

 1 محمد محمود مصطفى قندٌل. د مدرس مدٌر المشروع 

 2 محمد الراعى محمد متولى. د مدرس نائب مدٌر المشروع 

 3 سمٌة الشافعى. د.ا استاذ الفحص و التحلٌل البكتٌرى وعزل العترات 

 4 اسالم زكرٌا شرٌف. د باحث الفحص و التحلٌل البكتٌرى وعزل العترات 

 5 منال سٌد محمود عوض هللا. د.ا استاذ اعداد التحصٌن و تقدٌر الفاعلٌة المعملٌة 

 6 اٌمان سامى احمد زكى. م.د.ا استاذ مساعد اعداد التحصٌن و تقدٌر الفاعلٌة المعملٌة 

 7 محمد محمود مصطفى السكرى. ب.ط مدرس مساعد المتابعة الحقلٌة 

 8 أحمد شكرى. ب.ط طالب ماجستٌر المتابعة الحقلٌة 

 9 باسم عبدالفضٌل جاد.ب.ط طالب دكتوراة المتابعة الحقلٌة 

 10 وداد احمد. ب.ط معٌدة العزل المبدئى للمٌكروبات 

 11 صالح عبد الغنى معاون اشغاالت 
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 انتً طيتى تُفيذ تعهيًيحج اليؤطضتياَاخ االيكاَياخ وانتظهيالخ انًتاحح تال2-4

 انًشزوع يٍ خالنها

التى سيتم تنفيذ المشروع  (تعميميةة المؤسسأو ال)القسم / يتم تحديدوصف دقيق لإلمكانيات المتوفرة حاليًا فى المعمل 
والتى ستساىم فى تنفيذ  (الخ...األجيزة، المعدات، البرامج )البحثى من خالليا والتى ينتمى إلييا الباحث الرئيسى من حيث 

 .المشروع البحثى المقدم

 

 .االمكانيات إضافة سطور إضافية الستيعاب ٌمكن* 

  

م 

* 

 تحدٌد االمكانٌات والتسهٌالت

 إلخ......البرنامج/المعدة/سم الجهازإ

 مكان التواجد

/ سم المعملإ

 إلخ...القسم

 وصف االستفادة 

 فى تنفٌذ المشروع

جهاز فحص بالموجات الفوق   -1

 صوتٌة

الفحص الحقلى للحاالت و تشخٌص االلتهابات  معمل التولٌد و التناسل

 الرحمٌة

 تعقٌم الزجاجٌات معمل التولٌد و التناسل فرن حرارى  -2
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 تفاصيم يمتزحانًشزوع انثحثً: نثانفصم انثا

 

وصف ،  االحتياجاتالراىن وتحميلوصف الوضع : تحديد بنود تفاصيل مقترحالمشروع البحثىيرجى
فكرة المشروع البحثى المقترح، عرض وصف الجيات المستفيدة المباشرة من المشروع البحثى، / الجية 

أسس المفاضمة بين المقترحات المقدمة ضوءدراسة جدوى لناتج المشروع البحثى والعائد منو وذلك فى 
القيمة العممية والنظرية لموضوع :  والتى تشمل والمحددة بالقواعد واالشتراطات العامة لمدورة األولىلمتمويل

/ الجية ، التأثير والمشاركة المجتمعية واالستمرارية والمردود، منيجية البحث العممى، المشروع البحثى
 .إلخ..........الجودة التقنية، الجيات المستفيدة من نتائج المشروع البحثى
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 االحتياخاخ انزاهٍ وتحهيموصف انىضع  3-1

الوضع الراىن، وصفمالحتياجات، وصف لممشكمة، األىداف المحددة لممشروع، )لممشروع المقدم  تحميل مدى االحتياج يتم
 مقاس Arial سطرا في الصفحة، فونت 30 )تينفيما ال يتجاوز صفح( وكيفية تحقيق المشروع المقترح لتمك األىداف

 .(سم 1.5مسافة 14
 

: الوضع الراهن

تعتبر االلتهابات الرحمٌة من العوامل الرئٌسٌة التى تؤثر سلبا على الكفاءة التناسلٌة لالبقار 

 .وتأتىفىالمرتبةالثانٌةبعدمشكلةتحدٌدالشٌاعكعاملمؤثرفىاألداءالتناسلىللحٌواناتالحالبةوالجاموس

مثٌالتها التى ال تعانى ةعنى بووااللتهابات الرحمٌة بعد الوالدة تؤدى إلى انخفاض فى نسبة الخص

 من التهاب رحمى مما ٌؤدى الى خسارة اقتصادٌة تتمثل فىزٌادة فى عدد التلقٌحات االزمة للحمل 

من عدوى رحمٌة التى تعانى نسبة كبٌرة من الحٌوانات فى زٌادة فى الفترة بٌن والدتٌن و كذلك 

بعد الوالدة مباشرة وال ٌعنى هذا بالضرورة اصابتها بااللتهاب الرحمى وقد تصل فى الشتاء الى 

من الحٌوانات حدٌثة الوالدة وتقل النسبة فى والدات الصٌف نظرا الرتفاع مستوى 80%

البروستاجالندٌن الناتج عن ارتفاع درجة حرارة الطقس ثم تتقلص هذة النسبة نتٌجة للتغٌرات 

الفسٌولوجٌة فى الرحم وهو ما ٌعرف باالوب الرحمى والذى ٌؤدى بدورة الى طرد البكترٌا 

االلتهابالرحمىذلك الغٌرمرئىحٌث و من اخطر صور . المسببة للعدوى الرحمٌة خارج الرحم

 اوبالفحصالمٌكروسكوبىعٌنة او مسحة رحمٌة انهالٌشخصغالبااالبال

 

: وصف لالحتٌاجات

االصابات الرحمٌة قبل أو بعد الوالدة عن طرٌق التحصٌنضدمسببات / مكافحة األمراض

األمراض الغٌرنوعٌةهو الهدف الرئٌسٌلتعزٌزارتدادطبٌعٌالرحم، وتقصٌر فترةاألٌام المفتوحة، 

ٌستهدفالمشروع الخطى نحوسٌاسةتنمٌة الزراعٌة . وبالتالً رفع معداللحملبعدأول تلقٌح

المستدامةالتى تحتاج إلىتحسٌنالطاقات اإلنتاجٌةواإلنجابٌةمن الماشٌةوالجاموستحت الظروف 

الرعوٌة الفقٌرة التى تمٌز القرى المصرٌة، وخاصة إذا اعتبرناأنصغار المزارعٌنتملكما ال ٌقل 

 .٪ منمجموعالسكانالحٌوانٌةفً مصر90عن
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اهداف المشروع 

الهدفمن المشروع المصمم هوتحسٌنالكفاءة التناسلٌة، و هو ٌعتمد ببساطة على أنتلقٌحالبقرةفً 

أسبابالفشل فٌتحقٌق هذا . الفاصل13،5 حتً 13غضون فترة زمنٌةحرجةوذلكلضمانوالدةلشهر 

الهدفٌمكن أن تكونإماإدارٌة، ال ٌتم تربٌتهاالبقرة، أواإلنجابٌة، ولدتالبقرةعجالولكنلٌس 

ٌجب على الباحثالسرٌرٌتجاوزٌبحثفً بقرةالفردٌة ومعالجة القطٌعكله، . واضحاحٌةبعد تسعة أشهر

قدٌكون الفردالبقرمهم جداللمزارع األلبان، ولكن هذا قد ٌكونمجرد . عندما مخرجمشاكل اإلنجاب

. تعبٌرمملةما ٌحدثعلى مستوىالقطٌع

 

 كٌفٌة تحقٌق المشروع المقترح لتلك األهداف

إعدادلقاحمتعدد العترتمحضرفى المختبرمنسالالتغٌرنوعٌةمعزولة تماما عنمسببات 

سٌتمربطالنتائج بٌنمعدلمن العزلة، . األمراضالحاالتمعالتهاب بطانة الرحمالقٌحٌأوتقٌح الرحم

وتحدٌدمفهومالبكتٌرٌة، و تقدٌر األجسام المناعٌة المضادةوالتغٌرات النسٌجٌة المرضٌة قبل وبعد 

األثر االقتصادٌلهذا المشروع هو الحفاظ علىالحٌوانفٌحالةصحة جٌدة والحفاظ على الحالة . العالج

 .التناسلٌة للحٌوانات الذى ٌضمن استدامة الحالة اإلنتاجٌةواإلنجابٌة
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 *اندهاخ انًظتفيذج انًثاشزج يٍ انًشزوع انثحثً / اندهح وصف 3-2

 وصف لمجية المستفيدة (سم 1.5مسافة 14 مقاسArial سطرا في الصفحة، فونت 30)فيما ال يتجاوز صفحة واحدة يتم 
طبيعة النشاط، وتحديد المستفيدين من الخدمات / المباشرة من المشروع البحثى المتقدم لمتمويل من حيث البيانات العامة 

 .التى تقدميا
تم إرفاق موافقة معتمدة منيا عمى احتياجيا لمنتائج المتوقع الحصول عمييا بنياية المشروع البحثي، تطبيقيا لتمك النتائج 

من اجمالي التمويل الكمى % 25، كما تم إرفاق مساىمتيا في تمويل المشروع البحثي بما ال يقل عن نسبة (3-1)ببند 
 (.4-4)وطبقًا لجدول التدفقات المالية النصف سنوية ببند (1-2)المطموب لممشروع البحثي ببند 

 المشروع بعد تحقيق أىدافاستمرارية كما تم مشاركة الجية فى إعداد دراسة الجدوى لناتج المشروع والعائد منو وخطة 
 (.1) بممحق االنتياء منو

 

 .فى حالة مشاركة أكثر من جية مستفيدة مباشرة من المشروع البحثى يتم تكرار ىذه الصفحة لكل جية* 
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 *اندهاخ انًظتفيذج انًثاشزج يٍ انًشزوع انثحثً / اندهح وصف  3-2

 وصف لمجية المستفيدة (سم 1.5مسافة 14 مقاسArial سطرا في الصفحة، فونت 30)فيما ال يتجاوز صفحة واحدة يتم 
طبيعة النشاط، وتحديد المستفيدين من الخدمات / المباشرة من المشروع البحثى المتقدم لمتمويل من حيث البيانات العامة 

 .التى تقدميا
تم إرفاق موافقة معتمدة منيا عمى احتياجيا لمنتائج المتوقع الحصول عمييا بنياية المشروع البحثي، تطبيقيا لتمك النتائج 

من اجمالي التمويل الكمى % 25، كما تم إرفاق مساىمتيا في تمويل المشروع البحثي بما ال يقل عن نسبة (3-1)ببند 
 (.4-4)وطبقًا لجدول التدفقات المالية النصف سنوية ببند (1-2)المطموب لممشروع البحثي ببند 

 المشروع بعد تحقيق أىدافاستمرارية كما تم مشاركة الجية فى إعداد دراسة الجدوى لناتج المشروع والعائد منو وخطة 
 فى حالة مشاركة أكثر من جية مستفيدة مباشرة من المشروع* (.1) بممحق االنتياء منو

 

 

 :معهد بحوث صحة الحٌوان بالدقً- 1
وذلك فً معمل مستقل داخل مبنً كلٌة الطب البٌطري بجامعة " المعمل الباثولوجً "  تحت اسم 1904أنشئ المعهد عام 

وذلك بالمبنً الحالً له بشارع نادي " اإلدارة العامة للمعامل والبحوث البٌطرٌة" القاهرة بالجٌزة ثم صار تحدٌثه تحت أسم
 صدر القرار الجمهوري رقم 1983استمر تطوٌر العمل بالمعهد وفروعه بمحافظات الجمهورٌة وفً عام . الصٌد بالدقً 

 بإنشاء مركز البحوث الزراعٌة وٌضم معهد بحوث الصحة الحٌوانٌة 19

حماٌة الحٌوانات والدواجن واألسماك من األمرلض المتوطنة والوافدة والتى قد تدخل مصر عن طرٌق ٌهدف المعهد الً 
؛ .استٌراد الحٌوانات الحٌة والغذاء ذو األصل الحٌوانى والمخلفات الحٌوانٌة وذلك من خالل التشخٌص الدقٌق السرٌع

؛ من انشطة المعهد رصد وتشخٌص مسببات األمراض المشتركة التى تنتقل لالنسان خالل الغذاء ذو األصل الحٌوانىاٌضا
 :ماٌلً

دراسة مكثفة للحالة الوبائٌة ألمراض الحٌوان فى البالد وتطوٌر اإلستٌراتٌجٌات المؤثرة للتحكم والقضاء على هذه -
 .األمراض

 .تطوٌر بنك العترات البكتٌرٌة والفٌروسات لحفظ العترات المعزولة-
 .وضع خرٌطة جٌنٌة للعترات المحلٌة المعروفة بمقاومتها لبعض األمراض-
 .إنشاء معامل مرجعٌة لألمراض الوافدة-
 ) التلوثالطرقالعملٌة لتقلٌل )الكشف عن مختلف مصادر التلوث البٌئ  -
 .تحدٌث مكتبة المعهد وتشغٌلها بأنظمة الكمبٌوتر واستخدام شبكة اإلتصاالت والمعلومات الدولٌة لألغراض العلمٌة -
 
 :معهد االمصال واللقاحات البٌطرٌة بالعباسٌة- 2

هٌكتار وكان ٌتبع وزارة الصحة حتى سنة 23 وكان ٌسمى معمل السٌرم وهو مقام على مساحة1903تم إنشاؤه سنة 

تحضٌر السٌرم المناعً لوقاٌة  :انتقلت تبعٌته إلى وزارة الزراعة كجزء من الطب البٌطري وكان من أهم رساالته-؛1914

صدر قرار وزاري  -.1978 إلى 1928تدرج فً إنتاج اللقاحات المختلفة منذ سنة  -؛ الماشٌة من مرض الطاعون البقري

 . بإنشاء معهد بحوث األمصال واللقاحات البٌطرٌة كمعهد مستقل ٌتبع مركز البحوث الزراعٌة1983 لسنة 869رقم 
مساٌرة التكنولوجٌا ؛ توفٌر إحتٌاجات البالد من المستحضرات الحٌوٌة البٌطرٌة باألضافة إلً التصدٌرٌهدف المعهد الً 

إضافة الجدٌد من اللقاحات حسب متطلبات السوق ؛ الحدٌثة و التطور العالمً فً إنتاج المستحضرات لزٌادة كفاءتها المناعٌة
 .المحلٌة

إجراءالبحوث التطبٌقٌة وإدخال التقنٌات الحدٌثة لتطوٌر وتحدٌث اللقاحات والمواد البٌولوجٌة البٌطرٌة من انشطة المعهد 
 . تحدٌث األقسام المنتجة وإمدادها بأحدث األجهزة- للحصول على اللقاحات ذات كفاءة عالٌة 
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 فكزج انًشزوع انثحثً انًمتزذوصف 3-3

 1.5مسافة 14 مقاس Arial سطرا في الصفحة، فونت 30 )تين فيما ال يزيد عن صفحالمشروع البحثى المقترح وصف يتم
إضافة إلى وصف لفروض العمل والمخاطر ،  والعائد، المخرجاتالبحث ومنيجية التنفيذمنيجية وبما يوضح ، (سم

 .وعمى المستوى القوميالجامعة / الكمية/ بالخطة البحثية لمقسم العممىمدى ارتباط المشروع توضيح و، المتوقعة
 .إرفاق قائمة المراجع العممية المرتبطة بالمشكمة البحثية (3)ويتم من خالل ممحق 
إقتراح قائمة المراجعين النظراء المصريين الذين يمكن ليم مراجعة مقترح المشروع من وجو نظر  (4)ويتم من خالل ممحق 

 .الباحث الرئيسى لممشروع
 

 يهخص دراطح اندذوي نُاتح انًشزوع انثحثً وانعائذ يُه 3-4

عرض ممخص دراسة (سم 1.5مسافة 14 مقاس Arial سطرا في الصفحة، فونت 30 )تينفيما ال يزيد عن صفحيتم 
عمى الجيات المستفيدة من المشروع البحثي، / الجدوى لناتج المشروع والعائد منو والتى تم اعدادىا بالمشاركة مع الجية 

مع إعتمادىا من  (1) بممحق  المشروع بعد االنتياء منوتحقيق أىدافاستمرارية أن يتم إرفاق دراسة جدوى متكاممة وخطة 
 .المستفيدة من المشروع (الجيات)الجية  (ممثمى)قبل الباحث الرئيسى لممشروع وممثل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

االلتهابات الرحمٌة تعد من اهم مشاكل التخلف التناسلً التً تعوق الكفاءة التناسلٌة واالنتاجٌة لحٌوان المزرعة من 

 :االبقار والجاموس ؛ ٌتمثل ذلك فً ماٌلً

اضطرابات وحمً النفاس مما ٌؤخر االرتجاع الرحمً بعد الوالدة وتاخر االنثً العودة الً حالتها الطبٌعٌة - 1

قبل الوالدة ، مما ٌؤدي الً طول الفترة من الوالدة الً الحمل الثالً التً  قد تصل فً كثٌر مكن االحٌان اكثر من 

 ٌوم فً الجاموس، مما ٌكون له من اثر اقتصادي سلبً علً الفالح البسٌط الذي ٌمتلك 200 ٌوم فً االبقار و120

من تعداد الثروة الحٌوانٌة بمصر، فالحٌوان فً حاجة الً تغذٌة ورعاٌة تكلف اكثر بكثٌر % 90 راس وٌمثل 1-2

 .من العائد الغٌر منظور من انتاج اللبن فقط

ٌؤدي االلتهاب الرحمً الً احداث الشٌاع المتكرر المنتظم والغٌر منتظم الذي ٌؤدي الً الً ظهور العالمات - 2

الجنسٌة الدالة علً الشٌاع واستعداد الحٌوان للتلقٌح اما طبٌعٌا او صناعٌا اكثر من مرة ولكن الٌحدث الحمل، هذا 

بدوره له من الخسارة االقتصادٌة فً استخدام عدد كبٌر من التلقٌحات لجرعات السائل المنوي المجمد لسالالت 

 جنٌها وقد تصل فً السالالت 60محسنة وراثٌا وعالٌة الجودة االنتاجٌة ، اذ ٌصل ثمن الجرعة الواحدة اكثر من 

 . جنٌها200االجنبٌة النقٌة اكثر من 

 ٌوم فً االبقار 400استطالة فترة التخلف التناسلً لدي االنثً الذي ٌصل بالفترة بٌن والدتٌن الً اكثر من - 3

  ٌوم فً 280 ٌوم فً الجاموس، هذا ٌعنً عدم وجود نتاج سنوي لالنثً الواحدة البالغ فترة الحمل لها 480و

 . فً الجاموس310االبقار و 

التخلص المبكر من الحٌوانات المصابة بالتهابات رحمٌة مزمنه نتٌجة النقص الملحوظ فً العائد من ناتج اللحم - 4

واللبن مما ٌكون له من االثر االقتصادي واالجتماعً السلبً علً مستوي القالح البسٌط واالكثر سلبٌا علً 

 .مستوي التجمعات الحٌوانٌة واصحاب شركات االنتاج الحٌوانً
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لذا وجب علٌنا االهتمام بمعالجة مشكلة االلتهاب الرحمً  التً ٌرجع اساسها الً اصابات بكتٌرٌة ، خاصة الغٌر ضارة منها 

والتً تصبح ضارة عند حدوث اضطراب بالجهاز المناعً للحٌوان نتٌجة سوء التغذٌة او الرعاٌة ؛ والن العالج المتبع فً 

حاالت االلتهابات الرحمٌة ٌعتمد علً استخدام انواع عدٌده من المضادات الحٌوٌة ومضادات االلتهابات الذي ٌكون مفرطا 

فً العدد ومكلفا فً الثمن بما الٌقوي علٌة الفالح البسٌط خاصة فً ظل الظروف االقتصادٌة الراهنه ، لذا كان من 

الضروري البحث عن طرٌق اخر للعالج بادخال المستحضرات البٌولوجٌة كما هو مقترح فً هذذا المشروع، ٌكون االساس 

 .فٌها تنشٌط الجهاز المناعً ، وتعطً للحٌوان كجرعات وقائٌة لمنع احداث المشكلة او االقالل منها

 :استخالصا من ذلك ، تقوم دراسة الجدوي للمشروع علً ماٌلً

-1من حاالت التخلف التناسلً فً االبقار والجاموس الحالب البالغ عددها تقرٌبا % 15-5ان االلتهابات الرحمٌة تمثل - 1

 . ملٌون راس علً المستوي القوم2.5ً

 ٌوم 305)من عائد اللحم واللبن خالل موسم الحلٌب الواحد % 25ان الحٌوانات المصابة بااللتهابات رحمٌة تفقد حوالً - 2

 .( ٌوم للجاموس210لالربقار و

ان الحٌوانات التً تعانً من تخلف تناسلً نتٌجة التهابات رحمٌة تفقد القدرة علً انتاج رضٌع كل عام ، وهذا بدوره - 3

 .ٌؤدي الً نقص المعروض فً السوق المحلً من اللحوم وااللبان ومنتجاتهما المنتجه محلٌا

 جنٌه قابله 200تبلغ تكلفة عالج الحٌوان المصاب بالتهاب رحمً من المضادات الحٌوٌة ومضادات االلتهابات حوالً - 4

 عشرون جنٌها 20للزٌادة عند تكرار احداث الحالة ، بٌنما تبلغ تكلفة العالج بالمستحضر البٌولوجً المقترح من المشروع 

 .وٌعطً جرعة وقائٌة واحدة
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  وانتًىيمخطح انعًم وانتُفيذ: انزاتعانفصم 

يصفىفح اإلطار انًُطمي  4-1

ٌجب توضٌح األنشطةالمؤدٌة لهذه ، كما  تحدٌد المؤشرات وفروض العمللكل مخرجللمشروع البحثى المقترح،من خاللألهداف المحددةالمستهدفةلمخرجات تحقٌقالٌةكٌفتحدٌد  التالً ٌتم فى الجدول
. ( أخرىمواد،أجهزة،برمجٌات،موارد بشرٌة، )المخرجات، والزمن والموارد الالزمة للتنفٌذ 

 

  انًظتٓذفخانًخزربد

 (يضذدح)

 يؤشزاد انُزبس

 (لبثهخ نهمٛبص)
  انزئٛظٛخاألَشطخ

يظئٕنٛخ 

 انتُفٛذ

انًٕارد 

انالسيخ 

نهتُفٛذ 

 انتكهفخ فتزح انتُفٛذ

 النهاٌة انجذاٚخ
تًٕٚم 

 انجزَبيذ

تًٕٚم 

 انزبيؼخ

تًٕٚم انزٓخ 

 انًظتفٛذح
 اإلرًبنٙ

 اٌىمبءح اٌزٕبع١ٍخ اٌفؾص االو١ٕ١ٍىٝ- 1

 اٌفؾص اٌظب٘شٜ- 1

 اٌى١ٍخ

اعٙضح ٚ 

ِغزٍضِبد 

 رشغ١ً

اٌشٙش 

 االٚي

اٌشٙش 

 اٌضبٌش
162,500 25,000 

62,500 

 (ِشبسوخ ػ١ٕ١خ)
  اٌمؾص اٌّغزم2ّٝ١ 250,000

  اٌفؾص ٠بٌّٛعبد اٌفٛق صٛر١خ3

اٌزشخ١ص اٌّؼٍّٝ ٚ رؾذ٠ذ اٌّغججبد - 2

 اٌّشظ١خ

ػضي ٚ رص١ٕف 

ا١ٌّىشٚثبد اٌّغججخ 

 ٌالٌزٙبثبد اٌشؽ١ّخ

  ػضي ِجذئٝ ٌٍّغججبد اٌّشظ١خ1
ِؼٙذ 

ثؾٛس 

 اٌذلٝ

اعٙضح ٚ 

ِغزٍضِبد 

 رشغ١ً

اٌشٙش 

 اٌشاثغ

اٌشٙش 

 اٌغبدط
162,500 25,000 

62,500 

 (ِشبسوخ ػ١ٕ١خ)
250,000 

 رص١ٕف ا١ٌّىشٚثبد ٚ رؾذ٠ذ دسعخ 2

 خطٛسرٙب ٚ ِؼذالرٙب
  رص١ٕف اٌّغججبد اٌّشظ١خ3

 أزبط ٌمبػ ظذ اٌّغججبد اٌّشظ١خ- 3
رؾع١ش ٌمبػ ظذ 

اٌّغججبد اٌّشظ١خ 

 ِزؼذد اٌىفبءح

رؾع١ش ٌمبػ ظذ اٌّغججبد اٌّشظ١خ ِزؼذد 

 اٌىفبءح ٚ ِؼب٠شح وفبءرخ اٌّؼ١ٍّخ
 

ِؼٙذ 

االِصبي 

 ثبٌؼجبع١خ

اعٙضح ٚ 

ِغزٍضِبد 

 رشغ١ً

اٌشٙش 

 اٌغبثغ

اٌشٙش 

 اٌزبعغ
162,500 25,000 

62,500 

 (ِشبسوخ ػ١ٕ١خ)
250,000 

اٌغالِخ اٌصؾ١خ ٚ اٌزٕبع١ٍخ ٌؾ١ٛاْ - 4

 اٌّضسػخ

أخفبض ِؼذي 

االٌزٙبثبد اٌشؽ١ّخ ٚ 

اسرفبع ِؼذالد 

اٌخصٛثخ ثؼذ 

 اٌزؾص١ٓ

 رؾص١ٓ اٌؾ١ٛأبد اٌّصبثخ ٚ ث١بْ ِذٜ 1

 فبػ١ٍخ اٌزؾص١ٓ

 اٌى١ٍخ

اعٙضح ٚ 

ِغزٍضِبد 

 رشغ١ً

اٌشٙش 

 اٌؼبشش

اٌشٙش 

اٌضبٔٝ 

 ػشش

162,500 25,000 
62,500 

 (ِشبسوخ ػ١ٕ١خ)
250,000 

 رؾص١ٓ اٌؾ١ٛأبد اٌغ١ٍّخ ٚ ث١بْ ِذٜ 2

 رأص١ش اٌفبػ١ٍخ إٌّبػ١خ

 ل١بط ِؼذي االصبثبد ا١ٌّىشٚث١خ فٝ 3

اٌؾ١ٛأبد اٌّصبثخ ٚ ٔغ١خ االعغبَ 

 إٌّبػ١خ فٝ اٌذَ

  . المخرجاتإلدراج كافة إضافة سطور إضافٌة ٌتم- 
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  اإلطار انشيُي ألَشطح انًشزوع تانكايم4-2

 

 .ٌتم تحدٌد إطار زمنً مفصل ألنشطة المشروع، فً الجدول األتً، موضحا الفترة الزمنٌة لكل نشاط على حده

وٌلزمإلنهاءأىمشروع بحثىبنجاحأنٌتم االلتزام بتطبٌق نتائج المشروع البحثى الذى تم تموٌله لحل المشكلة البحثٌة من خالل الجهة المستفٌدة من المشروع عالوة على التقدم لنشر 

مع االلتزام بأن ٌتم إدراج نتائج المشروع البحثى . أوالتقدم للحصول على براءةإختراع/،و( (ISI web of Knowledgeقاعدة بٌانات ب(Impact  Factor)بحثواحدعلىاألقلفىمجلةمحكمةدولٌةذاتمعاملتأثٌر 

 .فى تطوٌر مقررات المرحلتٌن األولى والدراسات العلٌا بالبرامج التعلٌمٌة ذات الصلة

 انًذح ثبنشٓز *َشبطالانكٕد 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
           + + تشخٛص االصبثبد انزصًٛخ يٍ انفضص االكهُٛٛكٗ ثبنًٕربد انفٕق صٕتٛخ 

          + +  ػًم يظضبد رصًٛخ يٍ انضبالد انًصبثخ 

         + +   ػشل ٔ تصُٛف انًٛكزٔثبد انًزضٛخ انًظججخ نالنتٓبثبد انزصًٛخ 

        + +    أػذاد نمبس ضذ انًظججبد انًٛكزٔثٛخ نهًزض 

       + +     يؼبثزح كمبءح انهمبس انًضضز يؼًهٛب 

      + +      انذٔرح االٔنٗ نتشخٛص صٕٛاَبد يصبثخ ٔ ارزاء انتضصٍٛ  

     + +       انفضص االكهُٛٛكٗ االٔل نهضٕٛاَبد انًضصُخ نجٛبٌ االطتزبثخ نهززػخ االٔنٗ  

    + +        انفضص االكهُٛٛكٗ انخبَٗ نهضٕٛاَبد انًضصُخ نجٛبٌ االطتزبثخ نهززػخ االٔنٗ 

   + +         انذٔرح انخبَٛخ نتشخٛص صٕٛاَبد يصبثخ ٔ ارزاء انتضصٍٛ 

  + +          انفضص االكهُٛٛكٗ االٔل نهضٕٛاَبد انًضصُخ نجٛبٌ االطتزبثخ نهززػخ انخبَٛخ 

 + +           انفضص االكهُٛٛكٗ انخبَٗ نهضٕٛاَبد انًضصُخ نجٛبٌ االطتزبثخ نهززػخ انخبَٛخ 

 + +           انفضص نجٛبٌ انؼشز نضٕٛاَبد انزٕنخ االٔنٗ 

 .ضرورة كتابة بٌان النشاط الرئٌسً وعدم االكتفاء بتكرار الكود دون إدراج بٌان النشاط* 
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 :خطح تًىيم أَشطح انًشزوع4-3

بند التموٌل تفاصٌل بند التموٌل 
تًٕٚم 

 *انجزَبيذ

تًٕٚم 

 انزبيؼخ

تًٕٚم 

انزٓخ 

 انًظتفٛذح

إجمالً 
التكلفة  

نسبة 
البند 
من 

إجمالى 
التكلفة 
)%( 

 آالتومعدات -1

شراء األجيزةواآلالت 
والمعدات الجديدة المطموبة 

تحدد بالتفصيل )لممشروع 
 **((2)بممحق رقم 

400,00
0 

- - 400,000 40% 

 تجهٌزات -2

شراء التجييزات 
والمستمزمات 

المعمميةوالكيميائية المختمفة 
وغيرذلكمنقطع الغيار 
 ومستمزمات التشغيل

100,00
0 

- - 100,000 10% 

دراساتوبحوث  -3
 (تكلفةفرٌقالعمل)

تكمفة تنفيذ األنشطة البحثية 
ألعضاء فريق المشروع 

 ***والخبراء 

150,00
0 

- - 150,000 15% 

دراساتوبحوث  -4
كلماٌتمصرفهبخالفتكلفةفرٌقالعم)

 (ل

صالحاألجيزةوالمعدا صيانةوا 
 ت العممية الموجودة بالفعل

× 50,000 
150,00

0 
200,000 

35% 

شراء المراجع العممية، وحزم 
 50,000 30,000 20,000 × برمجيات

طباعة، تصوير، استعمال 
مصادر معمومات وبرمجيات، 

 .الخ... 
× 10,000 20,000 30,000 

قامة واشتراك  تكمفة سفروا 
أحد شباب الباحثين بأحد 
 المؤتمرات إللقاء بحث 

× 20,000 30,000 50,000 

 20,000 20,000 - × (نثريات)أخرى 

الدراساتوالبحوث  :4إجمالً بند 
 (كلماٌتمصرفهبخالفتكلفةفرٌقالعمل)

×    

  لكل جهة تموٌل4-3-2-1 لبنود  المٌزانٌة المطلوبةإجمالً
650,00

0 
100,00

0 
250,00

0 
1000,00

0 
100
% 

 %100 %25 %10 .%65 نسل توزٌع المٌزانٌة الكلٌة للمشروع على جهات التموٌل
100
% 
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 .(تكلفةفرٌقالعمل)اآلالتوالمعدات، والتجهٌزات، الدراساتوالبحوث : ٌقتصر تموٌل البرنامج على بنود الصرف الثالث األولى* 

األجهزةواآلالت والمعدات الجدٌدة المطلوبة للمشروع ٌتم شراؤها خالل الست شهور األولى للتنفٌذ، وٌتم إضافتها إلى ** 

 .المؤسسة التعلٌمٌة المتقدمة بالمشروع والتى ٌتم تنفٌذ المشروع من خاللها

من % 30التزٌدتكلفة تنفٌذ األنشطة البحثٌة ألعضاء الفرٌق البحثً للمشروع والخبراء الذٌن ٌتم االستعانة بهم عن *** 

إجمالى مٌزانٌة المشروع، وٌتم حساب تكلفة تنفٌذ األنشطة بحساب ساعات العمل الفعلٌة ومعدل أجر الساعة للدرجات العلمٌة 

 ( وزارة التعلٌم العالى–طبقاً للقواعد المعمول بها فى مشروعات تطوٌر التعلٌم بوحدة إدارة مشروعات التطوٌر )المختلفة 

 . أٌام عمل شهرٌاً للخبراء8وبما ال ٌتعدى ٌومٌن عمل اسبوعٌاً لكل عضو من أعضاء الفرٌق البحثى، وبما ال ٌتعدى 

 
 : يىسعح عهً فتزاخ َصف طُىيحتًىيم أَشطح انًشزوع انتذفماخ انًانيحل4-4

 

جهة
ال

 

بند التموٌل 

 

H1 
الستة أشهر )

 (االولى

H2 
الستة أشهر )

 (الثانٌة
 اإلجمالً

ج
البرنام

 

 400,000 × 400,000 آالتومعدات- 1

 15,000 75,000 75,000 تجهٌزات- 2

 100,000 100,000 × (تكلفةفرٌقالعمل)دراساتوبحوث - 3

 × × × (بخالفتكلفةفرٌقالعمل)دراساتوبحوث - 4

    إجمالى البنود لتموٌل البرنامج

جامعة
ال

 

  × 50,000 آالتومعدات- 1

  20,000 10,000 تجهٌزات- 2

   - (تكلفةفرٌقالعمل)دراساتوبحوث - 3

   30,000 (بخالفتكلفةفرٌقالعمل)دراساتوبحوث - 4

    إجمالى البنود لتوٌل الجامعة

جهة 
ال

ستفٌدة
الم

  × 150,000 آالتومعدات- 1 

  15,000 15,000 تجهٌزات- 2

   - (تكلفةفرٌقالعمل)دراساتوبحوث - 3

  25,000 25,000 (بخالفتكلفةفرٌقالعمل)دراساتوبحوث - 4

    إجمالى البنود لتموٌل الجهة المستفٌدة

 ً
جمال

إ
التموٌل

 

  × 600,000 آالتومعدات- 1

  110,000 100,000 تجهٌزات- 2

  100,000 - (تكلفةفرٌقالعمل)دراساتوبحوث - 3

  25,000 55,000 (بخالفتكلفةفرٌقالعمل)دراساتوبحوث - 4

  245,000 755,000 إجمالى البنود لجهات التموٌل
 

  تم إعداد البٌان عالٌه فً ضوء الخطة التنفٌذٌة للمشروع وبحٌث ٌقتصر تموٌل البرنامج على بنود الصرف

على الستة  (تكلفةفرٌقالعمل: دراساتوبحوث- 3)الثالث األولى، وٌقتصر تموٌل البرنامج لبند الصرف الثالث 

خالل النصف سنة األولى  (آالتومعدات- 1)، كما ٌقتصر تموٌل البند األول (H2 ،H3)أشهر الثانٌة والثالثة 

(H1) فقط لجهات التموٌل الثالث. 

 تم اعتماد جدول التدفقات النصف سنوٌة من قبل الجامعة والجهة المستفٌدة على النحو التالى: 
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 رئٌس الجامعة ممثل الجهة المستفٌدة
 سمٌة السٌد احمد السٌد الشافعى. د.ا: اإلسم

 : .................. التوقٌع

 

 للجهة المستفٌدة الرسمً الخاتم

: ..................... اإلسم

 : .................. التوقٌع

 

 للجامعة الرسمً الخاتم
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:وانتعزيف تانًشزوعنُشز  آنياخ ا4-5  

 

 .ٌتم تحدٌد خطط وآلٌات النشر عن المشروع مع اإلشارة إلى أكواد األنشطة بالخطة التنفٌذٌة للمشروع
 

 :االعالن عن اهداف المشروع من خالل- 1

 .نشرات توعٌة و اعالنات- 

 .اقامة ندوات ارشادٌة للتوعٌة بالمشروع و اهدافه و مخرجاته- 

 .عقد لقاءت دورٌة من خالل متخصٌٌن للتواصل مع المربٌن- 

الترددالمستمرالصحابالحٌواناتوالمربٌنبغرضالمتابعةالدورٌةللحالةالصحٌةوالتناسلٌةوالتزامهم - 

 .ببرنامجالعالج

 -

الدفعالجماهٌرٌللمنتفعٌنمناصحابالحاالتوالمربٌنمنابناءالقرٌةللتوعٌةبمدٌاالستفادةمنالمشروع،وهذابدورهٌكونحا

 .فزالتوسٌعنطاقالخدمةلتشملمنتفعٌنجددٌتمتسجٌلهم

 

 :تقارٌر- 2

 :اعداد تقارٌر ربع سنوٌة للمتابعة و الذى من خاللها

عمل التقٌٌم الدوري لعدد الحاالت المرضٌة المسجله بادارة المشروع من حٌث االزدٌاد والتناقص،  - 

 .برنامج التحصٌن المستخدم، عدد حاالت المتابعة الداله علً جودة االداء بالمشروع

 .(ٌقاسفٌنهاٌةالسنهاالولً)تقٌٌمالوضعالتناسلٌللمشروعبحسابنسبةالخصبوالحملوالتناسل - 

 

 :عمل ورقة عمل- 3

 .عمل ورقة عمل للمشاركة فى الدورٌات العالمٌة و المؤتمرات العلمٌة- 

 

 :المنتج-  4

  المنتج  lableالتحصٌن الذى سٌتم تحضٌرة سٌتم ادراج انه نتاج المشروع على
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 يهخص انًشزوع انثحثً انًتمذو نهتًىيم: انفصم انخايض 

 

  ٌجب إضافة ملخص المشروع البحثى باللغة العربٌة واللغة االنجلٌزٌة حٌث سٌتم ضمه للمطبوعات
 .المستقبلٌة لبرنامج التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتماد بالتعلٌم العالً

  فً مساحة صفحة واحدة باللغة العربٌة )ٌجب أن ٌتضمن الملخص المالمح الرئٌسٌة للمشروع البحثى
وصف التعرٌف بالمشروع البحثى ، : ٌجب اإلشارة إلً النقاط التالٌة  (وصفحة واحدة باللغة االنجلٌزٌة 

، وصف مختصر للجهات ( الحتٌاجات واالوضع الراهن)الواقعٌة التى ٌهدف المشروع لحلها للمشكلة
االنتاجٌة أو الخدمٌة والتى ستساهم فى تموٌل المشروع وستلتزم بتطبٌق نتائج المشروع ، وصف 

 . والعائد المتوقع من التطبٌق، األنشطة الرئٌسٌة لتطبٌق المشروعالمخرجات

 

 .(صفحح واحذج)تانهغح انعزتيح انًشزوع انثحثً  يهخص 5-1

تعتبرااللتهاباتالرحمٌةمنالعواماللرئٌسٌةالتىتؤثرسلباعلىالكفاءةالتناسلٌةلالبقاروالجاموسوٌأتىااللتهابالر

انها تؤدىإلىانخفاضفىنسبة اذحمىفىالمرتبةالثانٌةبعدمشكلةتحدٌدالشٌاعكعاملمؤثرفىاألداءالتناسلىللحٌواناتالحالبة

الهدفمن المشروعتحسٌنالطاقات اإلنتاجٌةواإلنجابٌةمن . الالخصاب مماٌؤدىالىخسارةاقتصادٌة

الماشٌةوالجاموستحت الظروف الرعوٌة للقرٌة المصرٌة، وخاصة إذا اعتبرناأنصغار المزارعٌنتملكما ال 

مكافحة األمراض أو العدوى الرحمٌة قبألوبعد الوالدة عن .٪ منمجموعالسكانالحٌوانٌةفً مصر90ٌقل عن

طرٌق التحصٌنضدمسببات األمراضالمعزولةو الغٌرنوعٌةهو الهدف الرئٌسٌلتعزٌزارتدادطبٌعٌالرحم، 

و ذلك من خالل إعدادلقاحمتعدد . وتقصٌر فترةاألٌام المفتوحة، وبالتالً إلىرفع معداللحملبعدأول تلقٌح

العترات محضرفً المختبرمنسالالت بكتٌرٌةغٌرنوعٌةمعزولة منمسببات األمراضالمصاحٌة لحاالتالتهاب 

سٌتمالربطبٌن نتائج معداللعزل، وتحدٌدأو تصنٌف نوعٌةالبكتٌرٌا، و قٌاسأو . بطانة الرحمالقٌحٌأوتقٌح الرحم

ان االثر االقتصادٌمنهذا . تقدٌر األجسام المناعٌة المضادةوالتغٌرات النسٌجٌة المرضٌة قبل وبعد العالج

المشروع ٌتمثل فى الحفاظ علىالحٌوانفٌحالةجٌدةمن حٌث الحالة الصحة العامة والحفاظ على الحالة التناسلٌة 

 .للحٌوانات بما ٌضمناستدامةالخصائص اإلنتاجٌةواإلنجابٌة
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 .(صفحح واحذج) يهخص انًشزوع انثحثً تانهغح االَدهيشيح 5-2

The project will be targeted toward the policy for sustainable 

agricultural development needs to improve the productive and reproductive 

potential of cattle and buffaloes kept under the village system of 

management, especially if we considered that the small farmers own not 

less than 90% of the total animal population in Egypt. Control of prepartum 

and postpartum uterine infections by active immunization against the non-

potential pathogens is the main objective to enhance the normal uterine 

involution, shorten the days open period and consequently to raise the 

conception rate after first service. A formalized polyvalent vaccine will be 

prepared in the laboratory from strains of non-potentially pathogens 

completely isolated from cases with purulent endometritis or pyometra. 

Results on rate of conception, bacterial isolation and identification, the 

geometric mean titre of antibodies and histopathological findings before 

and after treatment will be indicated. By this project, an economic impact 

will be attained from maintaining the animal in good general health 

condition and keeping the animal in sustainable productive and 

reproductive cyclic. 
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 الطتًارج انتمذو إشعار االطتالو: انفصم انظادص 

 

 

 استحداثلقاحجدٌدضدالمسبباتالمرضٌةالغٌرنوعٌةللتحكمفٌاحداثالعدوٌالرحمٌةبعدالوالدةفٌاالبقاروالجاموس: اسم المشروع

 

 

 

 

 

 

 محمد محمود مصطفى قندٌل. د: اسم الباحث الرئٌسى

 الطل البٌطرى:المعهد/ اسم الكلٌة 

 جامعة بنها: اسم الجامعة

 

 

 

. التقدمللمشروعهذه الصفحة سٌتم إعادتها للمتقدم عند تسلٌم استمارة 

. هفً األماكن الموضحة عالًوبٌانات الجهة المتقدمة  واسمك المشروع المقترحمن فضلك اكتب اسم 

 

 : ِٓ ٠ٕٛة ػٕٗأٚبرنامج التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتماد ِذ٠ش 
 

 محمد محمود مصطفى قندٌل.  د:االســم

 

: التوقٌع

 

: التارٌخ

 

 

 

 ASRP-022..: الرمز الكودي الستمارة التقدم

 

27/3/2013: تارٌخ التسلٌم
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 انًالحك

 

 . انًشزٔع ثؼذ االَتٓبء يُّتضمٛك أْذافاطتًزارٚخ دراطخ رذٖٔ ٔخطخ ( 1)ملحق 

 .لبئًخ األرٓشحٔاٜالد ٔانًؼذاد انزذٚذح انًطهٕثخ نهًشزٔع( 2)ملحق 

 .لبئًخ انًزارغ انؼهًٛخ انًزتجطخ ثبنًشكهخ انجضخٛخ( 3)ملحق 

 .لبئًخ انًزارؼٍٛ انُظزاء انًمتزصٍٛ نًزارؼخ يمتزس انًشزٔع( 4)ملحق 

 .انظٛزح انذاتٛخ ألػضبء فزٚك انؼًم انًمتزصهتُفٛذ انًشزٔع انجضخٗ( 5)ملحق 
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 ( *1)ملحق رقم 

 المشروع بعد االنتهاء منه تحقٌق أهدافاستمرارٌة دراسة جدوى متكاملة وخطة 

 .التوقٌعات والخاتم الرسمى فى الصفحة األخٌرة من دراسة الجدوى* 

 الباحث الرئٌسى ممثل الجهة المستفٌدة
: ..................... اإلسم

 : .................. التوقٌع

 

 للجهة المستفٌدة الرسمً الخاتم

 محمد محمود مصطفى قندٌل: اإلسم

 : .................. التوقٌع

رذٖٔ انًشزٔع 

ال٠صبة اٌغغُ ثبٌّشض اٌغبسٞ اٌزٞ شفٟ ِٕٗ لجً ِعٟ ِذح ِؼ١ٕخ ػٍٝ شفبئٗ، ٚاٌغجت فٟ رٌه أْ اإلصبثخ رزشن ٌذ٠ٗ ِٕبػخ 

Immunityظذ ٔفظ اٌؼٛاًِ اٌّشظ١خ اٌزٟ وبْ ِصبثبً ثٙب، فارا ظؼفذ ٘زٖ إٌّبػخ أٚ صاٌذ ػبد اٌغغُ ١ِٙئبً ٌإلصبثخ  .

ٌفزذ ظب٘شح إٌّبػخ ٘زٖ . ٚلذ ٌؾع وزٌه أْ اإلصبثخ اٌخف١فخ ثبٌؼٛاًِ اٌّشظ١خ رؾذس ٔزبئظ ِٕبػ١خ ِف١ذح ثذْٚ أْ رظٙش ػالئُ اٌّشض

: ئٌٝ ظشٚسح االعزفبدح ِٕٙب فٟ اٌٛلب٠خ ِٓ األِشاض، فأظٙشد اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ 

 رزٌٛٝ ئؽجبغ رأص١ش Antibodiesأْ اٌغغُ ٠مبَٚ اٌؼٛاًِ اٌّشظ١خ اٌزٟ رغضٚ أٔغغزٗ ثٕشبغبد ِزؼذدح أّ٘ٙب رى٠ٛٓ أعغبَ ِعبدح -  1

. اٌؼٛاًِ اٌّشظ١خ ٚاٌّغبػذح ػٍٝ اٌزخٍص ِٕٙب

ئِىب١ٔخ اعزؾذاس ٘زٖ إٌّبػخ فٟ اٌغغُ ٚرى٠ٛٓ األعغبَ اٌّعبدح ٌذ٠ٗ ثطش٠مخ اصطٕبػ١خ دْٚ ئِشاظٗ، ٚرٌه ػٓ غش٠ك ئػطبئٗ -  2

. و١ّبد ٔظب١ِخ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌّشظ١خ اٌّعؼفخ أٚ ا١ٌّزخ ٚفك األصٛي اٌف١ٕخ اٌّؼزّذح

I.1.1 ٙفٕائذ انتضصٍٛ انٕال: 

اٌزؾص١ٓ اٌٛالٟ ٚع١ٍخ أعبع١خ ٌٍؾفبظ ػٍٝ ؽ١بح اٌؾ١ٛاْ ٚٚلب٠زٗ ِٓ األِشاض اٌغبس٠خ، ٚ٘ٛ ظشٚسٞ ٌٛلف أزشبس ٘زٖ األِشاض 

: ِٚىبفؾزٙب، ِٓ آصبسٖ اٌّف١ذح

ٚفٟ رٌه ظّبْ . ئػطبء اٌؾ١ٛأبد اٌٍّمؾخ ِٕبػخ ظذ األِشاض اٌغبس٠خ اٌغّبػ١خ اٌزٟ رٍمؼ ظذ٘ب ٚٚلب٠زٙب ِٓ أخطبس اإلصبثخ ثٙب- 1

. ٌؾفع صؾزٙب ٚثمبئٙب ٚاعزّشاس ٔشبغٙب ٚر١ّٕخ ئٔزبعٙب

. اٌزٍم١ؼ اٌٛالٟ أعبعٟ ٚ٘بَ ٌؾّب٠خ ِشبس٠غ اإلٔزبط اٌؾ١ٛأٟ ٚرؾم١ك ٔغبؽٙب االلزصبدٞ- 2

 

: اٜحبر انتطجٛمٛخ نهتضصٍٛ انٕالٙ

ص٠بدح اال٘زّبَ فٟ رؾع١ش ٌمبؽبد عذ٠ذح ٚع١ذح ٌّخزٍف األِشاض اٌغبس٠خ، ففٟ اٌٛلذ اٌزٟ رشاعؼذ ف١ٗ أ١ّ٘خ اٌّؼبٌغخ ٌزؾزً - 1

، خطذ ئعشاءاد اٌٛلب٠خ خطٛاد ٚاعؼخ ٌزؾزً ثغذاسح اٌّشوض  (ٚػٍٝ األخص فٟ رشث١خ اٌمطؼبْ اٌىج١شح)ِشوضاً صب٠ٛٔبً الؽمبً 

. األٚي فٟ ثشاِظ اٌّىبفؾخ، ٚارخز اٌزؾص١ٓ اٌٛالٟ اٌّشوض اٌط١ٍؼٟ ث١ٓ عبئش ئعشاءاد اٌٛلب٠خ األخشٜ

 اٌزٟ ال٠غٛص االرفبق ػٍٝ خالفٙب ٚئٌضاَ اٌغ١ّغ ثاعشائٗ  order publicاػزجبس اٌزٍم١ؼ اٌٛالٟ ِٓ لٛاػذ إٌظبَ اٌؼبَ - 2

: أطض ضًبٌ اطتًزارٚخ انًشزٔع

رؾغٓ ؽبٌخ اٌمط١غ اٌصؾ١خ ٚاٌزٕبع١ٍخ ٚاالٔزبع١خ، ٚلذ ٠ٕؼىظ ٘زا فٝ غٍت اثٕبء اٌمش٠خ ِٓ اٌغٙبد اٌّخزصخ ثبعزّشاس٠خ اٌّششٚع ثؼذ - 1

. أزٙبئٗ

سرفبع ٔغجخ اٌؾ١ٛأبد اٌؼشبس ٌذٜ ا: اٌّشدٚد اال٠غبثٝ اال٠غبثٟ ٌزؾص١ٓ اٌؾ١ٛأبد ظذ اِشاض أٚ االٌزٙبثبد اٌشؽ١ّخ ٌٍؾ١ٛأبد- 2

.  خفط رىٍفخ اٌزشث١خ ِٓ خالي رم١ًٍ اٌّبي إٌّفك ػٍٝ ػالط اٌؾ١ٛأبد،اٌّشثٝ ، ٚلصش غٛي فزشح اٌزٍم١ؼ ٌألثمبس ٚاٌغبِٛط

 

 إطتزاتٛزٛخ تٕطٛغ َطبق انًشزٔع

 .رؾع١ش رؾص١ٓ ػبٌٝ اٌىفبؤح ٠غبػذ فٝ ؽّب٠خ اٌضشٚح اٌؾ١ٛا١ٔخ ِٓ االٌزٙبثبد اٌشؽ١ّخ -1

 سفغ رٛص١خ ثزطج١ك اٌزؾص١ٓ ػٍٝ ٔطبق اٚعغ -2

 .اعشاء رغبسة ِّبصٍخ ٌؼًّ رؾص١ٓ ِّبصً فٝ ثبلٝ اٌؾ١ٛأبد -3
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 (2)ملحق رقم 
 *قائمة األجهزةواآلالت والمعدات الجدٌدة المطلوبة للمشروع

 اإلجمالً

 المٌزانٌة المطلوبة من
ثمن الوحدة 

 (بالجنٌة)
 م **كود النشاط اسم الجهاز العدد

 انجزَبيذ انزبيؼخ انزٓخ انًظتفٛذح

8000 - - 8000 4000 2 Fibergloss vaginoscope  1 

60000 - - 60000 30000 2 CO2 incubator  2 

40000 - - 40000 20000 2 Clean bench  3 

14000 - - 14000 7000 2 Phase contrast microscope with camera  4 

8000 - - 8000 4000 2 Magantic stearer with hot stage  5 

6000 - - 6000 3000 2 Senstive balance  6 

35000 - - 35000 35000 1 Full system Gel electrophoresis+UV+camera  7 

150000 - - 150000 150000 1 Full system ordinary PCR  8 

60000 - - 60000 30000 2 Cooling centrifuge  9 

40000 - - 40000 20000 2 Autoclave  10 

األجهزةواآلالت والمعدات الجدٌدة المطلوبة للمشروع ٌتم شراؤها خالل الست شهور األولى للتنفٌذ، وٌتم إضافتها إلى المؤسسة التعلٌمٌة المتقدمة بالمشروع والتى ٌتم تنفٌذ * 

 .المشروع من خاللها

 .فً حالة استخدام الجهاز فً أكثر من نشاط تذكر أكواد األنشطة وٌسجل الثمن مرة واحدة ** 
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 (3)ملحق رقم 
 قائمة المراجع العلمٌة المرتبطة بالمشكلة البحثٌة

 

المرتبطة  (العالمٌة، اإلقلٌمٌة، المحلٌة)ٌقوم الباحث الرئٌسى بتحدٌد أسماء المراجع العلمٌة والمواقع االلكترونٌة

 .متضمناًا المراجع التى تخص أعضاء الفرٌق البحثى للمشروع- مرتبة من األحدث إلى األقدم- بالمشكلة البحثٌة

 

Full Reference Name Serial 

El-Azab, A.I.; Samira A.Soliman & Mostafa, S.A. (1998): Control of endometritis by 

active immunization against non-specific pathogens in cattle. Zag.Vet.J., 26(2): 28 – 

36. 
1 

Dohmen, M.J.; Lokuis, J.A.; Huzzenioza, G; Nagy, P. & Gacs, I. (1995): The 

relationship between bacteriology and clinical findings in cows with subacute / chronic 

endometritis. Theriogenology, 43 (8): 1379 – 1388. 
2 

El-Sayed, H.A. (1992): Studies on the bacteria causing reproductive disorders in cattle 

in kaliobia governorate. M. V. Sc. Thesis, Zagazig Univ. (Benha Branch). 3 

El-Deeb, E.D. (1990): The contribution of the bacterial affections of the genital tract 

on the urinary system in cattle. M.V.Sc. Thesis, Zagazig Univ. (Benha Branch). 

4 

AbdelRaheim, A.; Mansour,H.; Badr, A. & Edaroos,A. (1989): Microflora in case of 

endometritis in cows and buffaloes. ESARF & Fac. Vet. Med., Alex. Univ., jan. 24 – 

26. 

5 
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 (4)ملحق 
 قائمة المراجعٌن النظراء المقترحٌن لمراجعة مقترح المشروع

 
، حتى ٌمكن (وتحدٌد بٌانات االتصال إن أمكن)ٌقوم الباحث الرئٌسى بتحدٌد أسماء المراجعٌن النظراء المصرٌٌن الذٌن ٌمكن لهم مراجعة مقترح المشروع من وجه نظره 

 .االسترشاد بهم أثناء تحكٌم مقترحات المشروعات من قبل إدارة برنامجالتطوٌرالمستمروالتأهٌللالعتماد

 
 التلٌفون المحمول البرٌد االلكترونى مكان العمل الدرجة الوظٌفٌة االسم م

 01001773153  االسكندرٌة- طب بٌطرى  استاذ فكرى محمد حسٌن. د.ا -1

 01223377327  المركز القومى للبحوث استاذ ٌوسف أحمد فوزى. د.ا -2
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 (5)ملحق 
 السٌرة الذاتٌة ألعضاء فرٌق العمل المقترحلتنفٌذ المشروع البحثى

 (ترفق السٌرة الذاتٌة لجمٌع ألعضاء فرٌق العمل المقترح وبحد أقصى صفحتٌن للعضو) 

 بٌانات عامة: أوالًا 

 محمد محمود مصطفى قندٌل:االسم
 مدرس: الوظٌفة الحالٌة

 29/9/1975: تارٌخ المٌالد
 شبرا الخٌمة: العنوان

 0244731998: .رقم التلٌفون
 01114988544: .رقم الموباٌل

 kandiel75@hotmail.com: البرٌد االلكترونً

 المؤهالت العلمٌة: ثانٌاًا 

 سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمٌة
 المؤسسة التعلٌمٌة/ الجامعة 

 المانحة للدرجة

 كلٌة الطل البٌطرى-جامعة بنها 2008 الدكتوراه-  1

 كلٌة الطل البٌطرى-جامعة الزقازٌق فرع بنها 2002 الماجستٌر- 2

 كلٌة الطل البٌطرى-جامعة الزقازٌق فرع بنها  1998 اللٌسانس / سالبكالورٌو- 3

 (الداخلً والخارجً)التدرج الوظٌفً األكادٌمً : ثالثاًا 

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظٌفة

 كلٌة الطل البٌطرى-جامعة بنها 2008 مدرس

 كلٌة الطل البٌطرى-جامعة بنها 2002 مدرس مساعد مدم

 
 التخصص العلمى الدقٌق: رابعاًا 

 التولٌد و التناسل و التلقٌح االصطناعى

 الخبرة فى مجال المشروع: خامساًا 

 الفحص و المتابعة الحقلٌة و جمع العٌنات

 المشاركات فً مشروعات بحثٌة سابقة أو حالٌة: سادساًا 

 " نموذج تطبٌقى–مشروع تحسٌن االداء التناسلى لحٌوان المزرعة :"محلٌاًا 

 ......................................................................................................................................(إن وجد)دولٌاًا 

 :الجوائز وبراءات اإلختراع: سابعاًا 

........................................................................................................................................................

 النشر العلمى: ثامناًا 

  بٌانات عدد األبحاث المنشورة فى مجالت مسجلة بقواعدISI Web of Knowledgeو Scopus: 8 

  (المؤتمر المنشور بها، سنة النشر/اإلسم الكامل للبحث، اسم المجلة )بٌانات أحدث ثالث أبحاث منشورة 

Mohamed M.M. Kandiel, Lotfy A. Bassuoni, Gamal A. Sosa, Moustaf M. Abou Ahmed 

and Abdel Raouf M. Ghallab. (2012): Comparative Efficacy of Ovsynch and Heatsynch 

Protocols Assessed by Transrectal Ultrasonography and Serum Progesterone in Egyptian 

Buffalo Heifers. Theriognology Insight 2 (3): 173-183. 

1 

Attia H.F., Kandiel M.M., Ismail T.A., Soliman M.M., Nassan M.A., Mansour A.A. 

(2012): Immunohistochemical, cellular localization and expression of inhibin hormone in 

2 
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the buffalo (Bubalus bubalis) adenohypophysis at different ages. J. Vet. Anat. 5 (2): 83-

104. 

Mohamed M.M.Kandiel, Gen Watanabe, Mahmoud E. A. Abou EL-Roos, Alaa E. Abdel-

ghaffar, Gamal A. Sosa, Abd El-Salam I. ElAzab, Kentaro Nagaoka, Jun Y. Li, Noboru 

Manabe and Kazuyoshi Taya (2012). Follicular turnover and hormonal association in 

postpartum goats during early and late lactation. J Reprod Dev. 58 (1): 61-68. 

3 
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 (5)ملحق 
 السٌرة الذاتٌة ألعضاء فرٌق العمل المقترحلتنفٌذ المشروع البحثى

 (ترفق السٌرة الذاتٌة لجمٌع ألعضاء فرٌق العمل المقترح وبحد أقصى صفحتٌن للعضو) 

 بٌانات عامة: أوالًا 

 محمد الراعى محمد متولى:االسم
 مدرس: الوظٌفة الحالٌة

 1980-9-21: تارٌخ المٌالد
 دقهلٌة-  مركز مٌت غمر–هال : العنوان

 0506150634: .رقم التلٌفون
 01003828279: رقم الموباٌل

 elraay_310@yahoo.com: البرٌد االلكترونً

 المؤهالت العلمٌة: ثانٌاًا 

 سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمٌة
 المؤسسة التعلٌمٌة / الجامعة 

 المانحة للدرجة

 كلٌة الطل البٌطرى-جامعة بنها 2011 الدكتوراه-  1

 كلٌة الطل البٌطرى-جامعة الزقازٌق فرع بنها 2006 الماجستٌر- 2

 كلٌة الطل البٌطرى-جامعة الزقازٌق فرع بنها  2001/2002 اللٌسانس / سالبكالورٌو- 3

 (الداخلً والخارجً)التدرج الوظٌفً األكادٌمً : ثالثاًا 

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظٌفة

 كلٌة الطل البٌطرى-جامعة بنها 2011 مدرس

 كلٌة الطل البٌطرى-جامعة بنها 2006 مدرس مساعد

 
 التخصص العلمى الدقٌق: رابعاًا 

 التولٌد و التناسل و التلقٌح االصطناعى

 الخبرة فى مجال المشروع: خامساًا 

 الفحص و المتابعة الحقلٌة و جمع العٌنات

 المشاركات فً مشروعات بحثٌة سابقة أو حالٌة: سادساًا 

 " نموذج تطبٌقى–مشروع تحسٌن االداء التناسلى لحٌوان المزرعة :"محلٌاًا 

 ......................................................................................................................................(إن وجد)دولٌاًا 

 :الجوائز وبراءات اإلختراع: سابعاًا 

 ........................................................................................................................................................

 النشر العلمى: ثامناًا 

  بٌانات عدد األبحاث المنشورة فى مجالت مسجلة بقواعدISI Web of Knowledgeو Scopus: 1 

  (المؤتمر المنشور بها، سنة النشر/اإلسم الكامل للبحث، اسم المجلة )بٌانات أحدث ثالث أبحاث منشورة 

Mohamed El-Raey, Masaya Geshi, Tamás Somfai, Masahiro Kaneda, Makoto Hirako, 

Alaa E. Abdel-Ghaffar, Gamal A. Sosa, Mahmoud E.A. Abou El-Roos, Takashi Nagai 

(2011): Evidence of melatonin synthesis in the cumulus oocyte complexes and its role in 

enhancing oocyte maturation in vitro in cattle. Molecular Reproduction and Development; 

78(4):250-262. 

1 
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 (5)ملحق 
السٌرة الذاتٌة ألعضاء فرٌق العمل المقترح لتنفٌذ المشروع البحثى 

 (ترفق السٌرة الذاتٌة لجمٌع ألعضاء فرٌق العمل المقترح وبحد أقصى صفحتٌن للعضو) 

بٌانات عامة : أوالًا 
 إٌمان سامى أحمد زكى:االسم

 اولباحث : الوظٌفة الحالٌة
 29/3/1972: تارٌخ المٌالد

 ػٕٛاْ شبسع اٌغىٗ اٌج١عبء اٌؼجبع١ٗ اٌمب٘شٖ: العنوان

 0223421866: رقم التلٌفون
 01004684850: رقم الموباٌل

 dremeyzaki@ yahoo.com:البرٌد االلكترونً

المؤهالت العلمٌة : ثانٌاًا 

 سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمٌة
المؤسسة التعلٌمٌة  / الجامعة 

 المانحة للدرجة

 جامعةالقاهرةكلٌة الطل البٌطرى 2006 الدكتوراه-  1

 جامعةالقاهرةكلٌة الطل البٌطرى 1999 الماجستٌر- 2

 كلٌة الطل البٌطرى-جامعة القاهرة 1994 اللٌسانس/ البكالورٌوس - 3

 (الداخلً والخارجً)التدرج الوظٌفً األكادٌمً : ثالثاًا 

 

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظٌفة

 القاهرة- العباسٌة - معهد بحوث األمصال واللقاحات البٌطرٌة  2011 باحث اول

 القاهرة- العباسٌة - معهد بحوث األمصال واللقاحات البٌطرٌة  2006 ثبصجمداول

 القاهرة- العباسٌة - معهد بحوث األمصال واللقاحات البٌطرٌة  2002 مساعدباحث

 
التخصص العلمى الدقٌق : رابعاًا 

مٌكروبٌولوجً 

 (ثىزش٠ٌٛٛع١ب ا١ٌِٕٛٛع١ب ١ِىٌٛٛع١ب

 
الخبرة فى مجال المشروع : خامساًا 

إنتاج المقاحات البكتيرية الهوائية 
 

المشاركات فً مشروعات بحثٌة سابقة أو حالٌة : سادساًا 
: محلٌاًا 
...................................................................................................................................... (إن وجد)دولٌاًا 
: الجوائز وبراءات اإلختراع: سابعاًا 

 ........................................................................................................................................................
النشر العلمى : ثامناًا 
  11:عدد األبحاث المنشورة فى مجالت مسجلة بقواعد بٌانات 
  (المؤتمر المنشور بها، سنة النشر/اإلسم الكامل للبحث، اسم المجلة )بٌانات أحدث ثالث أبحاث منشورة 

Effat L. El-Sayed; Abdel Hady M.K.; Eman S. A. Zaki; Manal S. Mahmoud; Iman K. Ahmed & 
1 
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Ghaly H.M.(2011): 

Study on improvement of the Entero-3 vaccine using Montanide gel as an adjuvant. 

Proc. of Middle East and North Africa Conf. for Animal Wealth, 3-5 Oct., pp. 134-143, 2011 

Aboul Saoud, S.M.; Ghattas, W.M.; Eman S. A.Zaki; Manal S. Mahmoud and Samira, S.T.(2012):  

Field application of the prepared combined inactivated pneumobac vaccine with inactivated PI-3 

virus for control of shipping fever in pregnant ewes and lambs. 

15 Sci .Cong. 2012, Fac.Vet, Med.,Assiut Univ., Egypt 25-27 November pp.43-56. 

2 

Sayed ML* and Eman S.A. Zaki(2012):   

Preparation And Evaluation Of Combined Vaccine Of E. coli And Staphylococcus aureus For 

Control Of Mastitis In Cattle In Rabbit Model  

  Zag. Vet. J. (ISSN. 1110-1458) Vol. 40 No. 1 (2012) pp. 110-119  

3 
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 (5)ملحق 
السٌرة الذاتٌة ألعضاء فرٌق العمل المقترح لتنفٌذ المشروع البحثى 

 (ترفق السٌرة الذاتٌة لجمٌع ألعضاء فرٌق العمل المقترح وبحد أقصى صفحتٌن للعضو) 

بٌانات عامة : أوالًا 

 يُبل طٛذ يضًٕد ػٕض انهخ:االسم
 رئٛض ثضٕث: الوظٌفة الحالٌة

 10/6/1965: تارٌخ المٌالد
 ػُٕاٌ شبرع انظكّ انجٛضبء انؼجبطّٛ انمبْزِ: العنوان

 0223421866: رقم التلٌفون
 01227862443: رقم الموباٌل

 Dr.manal65@hotmail.com:البرٌد االلكترونً

المؤهالت العلمٌة : ثانٌاًا 

 سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمٌة
المؤسسة التعلٌمٌة  / الجامعة 

 المانحة للدرجة

 جامعةالقاهرةكلٌة الطل البٌطرى 2001 الدكتوراه-  1

 جامعةالقاهرةكلٌة الطل البٌطرى 1996 الماجستٌر- 2

 كلٌة الطل البٌطرى-جامعة القاهرة 1988 اللٌسانس/ البكالورٌوس - 3

 (الداخلً والخارجً)التدرج الوظٌفً األكادٌمً : ثالثاًا 

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظٌفة

معهد بحوث األمصال واللقاحات البٌطرٌة  2012 رئٌس بحوث  
 القاهرة- العباسٌة - 

مداول 
 باحث اول                           

معهد بحوث األمصال واللقاحات البٌطرٌة  2007
 القاهرة- العباسٌة - 

 
 باحث

معهد بحوث األمصال واللقاحات البٌطرٌة  2001
 القاهرة– العباسٌة - 

معهد بحوث األمصال واللقاحات البٌطرٌة  1999 مساعدباحث
 القاهرة- العباسٌة - 

 
التخصص العلمى الدقٌق : رابعاًا 

 الباثولوجً
 الخبرة فى مجال المشروع: خامساًا 

إنتاج المقاحات البكتيرية الهوائية 
 

المشاركات فً مشروعات بحثٌة سابقة أو حالٌة : سادساًا 
: محلٌاًا 
...................................................................................................................................... (إن وجد)دولٌاًا 
: الجوائز وبراءات اإلختراع: سابعاًا 

 ........................................................................................................................................................
النشر العلمى : ثامناًا 
  16:عدد األبحاث المنشورة فى مجالت مسجلة بقواعد بٌانات  
  (المؤتمر المنشور بها، سنة النشر/اإلسم الكامل للبحث، اسم المجلة )بٌانات أحدث ثالث أبحاث منشورة 

Effat L. El-Sayed; Abdel Hady M.K.; Eman S. A. Zaki; Manal S. Mahmoud; Iman K. Ahmed 
1 
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&Ghaly H.M.(2011): 

Study on improvement of the Entero-3 vaccine using Montanide gel as an adjuvant. 

Proc. of Middle East and North Africa Conf. for Animal Wealth, 3-5 Oct., pp. 134-143, 2011 

Aboul Saoud, S.M.; Ghattas, W.M.; Eman S. A.Zaki;Manal S. Mahmoud and Samira, S.T.(2012):  

Field application of the prepared combined inactivated pneumobac vaccine with inactivated PI-3 

virus for control of shipping fever in pregnant ewes and lambs. 

15 Sci .Cong. 2012, Fac.Vet, Med.,Assiut Univ., Egypt 25-27 November pp.43-56. 

2 

Hanan M  Ibrahim, Elham F EL-Sergany and Manal S Mahmoud (2012): 

Preparation And Evaluation Of  inactivated  Combined Vaccine  against  necrotic enteritis and 

salmonellosis in chickens 

   Zag. Vet. J. (ISSN. 1110-1458) Vol. 40 No.2 (2012) pp.67-76 
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 (5)ملحق 
 السٌرة الذاتٌة ألعضاء فرٌق العمل المقترحلتنفٌذ المشروع البحثى

 (ترفق السٌرة الذاتٌة لجمٌع ألعضاء فرٌق العمل المقترح وبحد أقصى صفحتٌن للعضو) 

 بٌانات عامة: أوالًا 

 اسالم زكرٌا شرٌف:االسم
 باحث: الوظٌفة الحالٌة

 -: تارٌخ المٌالد
 القاهرة: العنوان

 -: .رقم التلٌفون

 01227862443: رقم الموباٌل

 dr.manal65@hotmail.comالبرٌد االلكترونً

 المؤهالت العلمٌة: ثانٌاًا 

 سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمٌة
 المؤسسة التعلٌمٌة / الجامعة 

 المانحة للدرجة

 كلٌة الطل البٌطرى-جامعة بنها 2011 الدكتوراه-  1

 كلٌة الطل البٌطرى-جامعة بنها  2006 الماجستٌر- 2

 كلٌة الطل البٌطرى-جامعة بنها  2002 اللٌسانس / سالبكالورٌو- 3

 (الداخلً والخارجً)التدرج الوظٌفً األكادٌمً : ثالثاًا 

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظٌفة

 معهد بحوث صحة الحٌوان بالدقى 2011 باحث

 معهد بحوث صحة الحٌوان بالدقى 2006 باحث مساعد مدم

 
 التخصص العلمى الدقٌق: رابعاًا 

   بكترٌولوجٌا

 الخبرة فى مجال المشروع: خامساًا 

                بكترٌولوجٌا

 المشاركات فً مشروعات بحثٌة سابقة أو حالٌة: سادساًا 

 : محلٌاًا 

 ......................................................................................................................................(إن وجد)دولٌاًا 

 :الجوائز وبراءات اإلختراع: سابعاًا 

 ........................................................................................................................................................

 النشر العلمى: ثامناًا 

  بٌانات عدد األبحاث المنشورة فى مجالت مسجلة بقواعدISI Web of Knowledgeو Scopus:  

  (المؤتمر المنشور بها، سنة النشر/اإلسم الكامل للبحث، اسم المجلة )بٌانات أحدث ثالث أبحاث منشورة 

 
1 
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 (5)ملحق 
 السٌرة الذاتٌة ألعضاء فرٌق العمل المقترحلتنفٌذ المشروع البحثى

 (ترفق السٌرة الذاتٌة لجمٌع ألعضاء فرٌق العمل المقترح وبحد أقصى صفحتٌن للعضو) 

 بٌانات عامة: أوالًا 

 سمٌةالسٌد احمد السٌد الشافعى:االسم
 رئٌس بحوث: الوظٌفة الحالٌة

 -: تارٌخ المٌالد
 القاهرة: العنوان

 -: .رقم التلٌفون
 01145713431: رقم الموباٌل

 soumayaelshafii@yahoo.comالبرٌد االلكترونً

 المؤهالت العلمٌة: ثانٌاًا 

 سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمٌة
 المؤسسة التعلٌمٌة / الجامعة 

 المانحة للدرجة

 كلٌة الطل البٌطرى-جامعة القاهرة 2000 الدكتوراه-  1

 كلٌة الطل البٌطرى-جامعة بنها  1995 الماجستٌر- 2

 كلٌة الطل البٌطرى-جامعة بنها  1990 اللٌسانس / سالبكالورٌو- 3

 (الداخلً والخارجً)التدرج الوظٌفً األكادٌمً : ثالثاًا 

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظٌفة

 معهد بحوث صحة الحٌوان بالدقى 2010 رئٌس بحوث

 معهد بحوث صحة الحٌوان بالدقى 2005 مساعد باحث

 معهد بحوث صحة الحٌوان بالدقى 2000 باحث

 معهد بحوث صحة الحٌوان بالدقى 1995          باحث مساعد مدم

 
 التخصص العلمى الدقٌق: رابعاًا 

   بكترٌولوجٌا

 الخبرة فى مجال المشروع: خامساًا 

                بكترٌولوجٌا

 المشاركات فً مشروعات بحثٌة سابقة أو حالٌة: سادساًا 

 : محلٌاًا 

 ......................................................................................................................................(إن وجد)دولٌاًا 

 :الجوائز وبراءات اإلختراع: سابعاًا 

 ........................................................................................................................................................

 النشر العلمى: ثامناًا 

  بٌانات عدد األبحاث المنشورة فى مجالت مسجلة بقواعدISI Web of Knowledgeو Scopus:  

  (المؤتمر المنشور بها، سنة النشر/اإلسم الكامل للبحث، اسم المجلة )بٌانات أحدث ثالث أبحاث منشورة 

 
1 

 

 

 



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 برنامجالتطوٌرالمستمروالتأهٌللالعتماد
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  بنها: جامعةالطب البيطرى : معهد/ كلية .محمد محمود مصطفى قنديل . د:اسم المتقدم
 (الدورة األولى) تبعاً لألولويات القومية للبحث العلميفى مجال البحث العلمى التطبيقى تنافسية المشروعات ال
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 (5)ملحق 
 السٌرة الذاتٌة ألعضاء فرٌق العمل المقترحلتنفٌذ المشروع البحثى

 (ترفق السٌرة الذاتٌة لجمٌع ألعضاء فرٌق العمل المقترح وبحد أقصى صفحتٌن للعضو) 

 بٌانات عامة: أوالًا 

 أحمد شكرى:االسم
  االدارة البٌطرٌة بطوخ–طبٌل بٌطرى : الوظٌفة الحالٌة

 -: تارٌخ المٌالد
 قلٌوبٌة- طوخ : العنوان

 -: .رقم التلٌفون
 01226805905: رقم الموباٌل

 soumayaelshafii@yahoo.comالبرٌد االلكترونً

 المؤهالت العلمٌة: ثانٌاًا 

 سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمٌة
 المؤسسة التعلٌمٌة / الجامعة 

 المانحة للدرجة

 كلٌة الطل البٌطرى-جامعة بنها  2008 اللٌسانس / سالبكالورٌو- 3

 (الداخلً والخارجً)التدرج الوظٌفً األكادٌمً : ثالثاًا 

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظٌفة

   

   

   

   

 
 التخصص العلمى الدقٌق: رابعاًا 

 التولٌد و التناسل و التلقٌح االصطناعى

 الخبرة فى مجال المشروع: خامساًا 

 الفحص و المتابعة الحقلٌة و جمع العٌنات

 المشاركات فً مشروعات بحثٌة سابقة أو حالٌة: سادساًا 

 : محلٌاًا 

 ......................................................................................................................................(إن وجد)دولٌاًا 

 :الجوائز وبراءات اإلختراع: سابعاًا 

 ........................................................................................................................................................

 النشر العلمى: ثامناًا 

  بٌانات عدد األبحاث المنشورة فى مجالت مسجلة بقواعدISI Web of Knowledgeو Scopus:  

  (المؤتمر المنشور بها، سنة النشر/اإلسم الكامل للبحث، اسم المجلة )بٌانات أحدث ثالث أبحاث منشورة 

 
1 

 

 

 

 

 

 



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 برنامجالتطوٌرالمستمروالتأهٌللالعتماد
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  بنها: جامعةالطب البيطرى : معهد/ كلية .محمد محمود مصطفى قنديل . د:اسم المتقدم
 (الدورة األولى) تبعاً لألولويات القومية للبحث العلميفى مجال البحث العلمى التطبيقى تنافسية المشروعات ال
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 (5)ملحق 
 السٌرة الذاتٌة ألعضاء فرٌق العمل المقترحلتنفٌذ المشروع البحثى

 (ترفق السٌرة الذاتٌة لجمٌع ألعضاء فرٌق العمل المقترح وبحد أقصى صفحتٌن للعضو) 

 بٌانات عامة: أوالًا 

 باسم عبدالفضٌل جاد :االسم
  الوحدة البٌطرٌة بطنان–طبٌل بٌطرى : الوظٌفة الحالٌة

 -: تارٌخ المٌالد
 قلٌوبٌة- طوخ : العنوان

 -: .رقم التلٌفون
 01228390931: رقم الموباٌل

 -البرٌد االلكترونً

 المؤهالت العلمٌة: ثانٌاًا 

 سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمٌة
 المؤسسة التعلٌمٌة / الجامعة 

 المانحة للدرجة

 كلٌة الطل البٌطرى-جامعة بنها  2008 ماجستٌر- 1

 كلٌة الطل البٌطرى-جامعة بنها  2002 اللٌسانس / سالبكالورٌو- 3

 (الداخلً والخارجً)التدرج الوظٌفً األكادٌمً : ثالثاًا 

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظٌفة

   

   

   

   

 
 التخصص العلمى الدقٌق: رابعاًا 

 التولٌد و التناسل و التلقٌح االصطناعى

 الخبرة فى مجال المشروع: خامساًا 

 الفحص و المتابعة الحقلٌة و جمع العٌنات

 المشاركات فً مشروعات بحثٌة سابقة أو حالٌة: سادساًا 

 : محلٌاًا 

 ......................................................................................................................................(إن وجد)دولٌاًا 

 :الجوائز وبراءات اإلختراع: سابعاًا 

 ........................................................................................................................................................

 النشر العلمى: ثامناًا 

  بٌانات عدد األبحاث المنشورة فى مجالت مسجلة بقواعدISI Web of Knowledgeو Scopus:  

  (المؤتمر المنشور بها، سنة النشر/اإلسم الكامل للبحث، اسم المجلة )بٌانات أحدث ثالث أبحاث منشورة 

 
1 

 

 

 

 

 



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 برنامجالتطوٌرالمستمروالتأهٌللالعتماد
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  بنها: جامعةالطب البيطرى : معهد/ كلية .محمد محمود مصطفى قنديل . د:اسم المتقدم
 (الدورة األولى) تبعاً لألولويات القومية للبحث العلميفى مجال البحث العلمى التطبيقى تنافسية المشروعات ال
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 (5)ملحق 
 السٌرة الذاتٌة ألعضاء فرٌق العمل المقترحلتنفٌذ المشروع البحثى

 (ترفق السٌرة الذاتٌة لجمٌع ألعضاء فرٌق العمل المقترح وبحد أقصى صفحتٌن للعضو) 

 بٌانات عامة: أوالًا 

 محمد محمود مصطفى السكرى :االسم
  كلٌة الطل البٌطرى–مدرس مساعد : الوظٌفة الحالٌة

 -: تارٌخ المٌالد
 قلٌوبٌة- طوخ : العنوان

 -: .رقم التلٌفون
 01270153840: رقم الموباٌل

 -البرٌد االلكترونً

 المؤهالت العلمٌة: ثانٌاًا 

 سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمٌة
 المؤسسة التعلٌمٌة / الجامعة 

 المانحة للدرجة

 كلٌة الطل البٌطرى-جامعة بنها  2013 ماجستٌر- 1

 كلٌة الطل البٌطرى-جامعة بنها  2009 اللٌسانس / سالبكالورٌو- 3

 (الداخلً والخارجً)التدرج الوظٌفً األكادٌمً : ثالثاًا 

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظٌفة

 2013 مدرس مساعد
 كلٌة الطل البٌطرى-جامعة بنها 

 2009 معٌد
 كلٌة الطل البٌطرى-جامعة بنها 

   

   

 
 التخصص العلمى الدقٌق: رابعاًا 

 التولٌد و التناسل و التلقٌح االصطناعى

 الخبرة فى مجال المشروع: خامساًا 

 الفحص و المتابعة الحقلٌة و جمع العٌنات

 المشاركات فً مشروعات بحثٌة سابقة أو حالٌة: سادساًا 

 : محلٌاًا 

 ......................................................................................................................................(إن وجد)دولٌاًا 

 :الجوائز وبراءات اإلختراع: سابعاًا 

 ........................................................................................................................................................

 النشر العلمى: ثامناًا 

  بٌانات عدد األبحاث المنشورة فى مجالت مسجلة بقواعدISI Web of Knowledgeو Scopus:  

  (المؤتمر المنشور بها، سنة النشر/اإلسم الكامل للبحث، اسم المجلة )بٌانات أحدث ثالث أبحاث منشورة 

 
1 

 

 

 

 



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 برنامجالتطوٌرالمستمروالتأهٌللالعتماد
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  بنها: جامعةالطب البيطرى : معهد/ كلية .محمد محمود مصطفى قنديل . د:اسم المتقدم
 (الدورة األولى) تبعاً لألولويات القومية للبحث العلميفى مجال البحث العلمى التطبيقى تنافسية المشروعات ال
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 (5)ملحق 
 السٌرة الذاتٌة ألعضاء فرٌق العمل المقترحلتنفٌذ المشروع البحثى

 (ترفق السٌرة الذاتٌة لجمٌع ألعضاء فرٌق العمل المقترح وبحد أقصى صفحتٌن للعضو) 

 بٌانات عامة: أوالًا 

 وداد احمد :االسم
  كلٌة الطل البٌطرى–مدرس مساعد : الوظٌفة الحالٌة

 -: تارٌخ المٌالد
 قلٌوبٌة- طوخ : العنوان

 -: .رقم التلٌفون
 01121261350: رقم الموباٌل

 -البرٌد االلكترونً

 المؤهالت العلمٌة: ثانٌاًا 

 سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمٌة
 المؤسسة التعلٌمٌة / الجامعة 

 المانحة للدرجة

 كلٌة الطل البٌطرى-جامعة بنها  2011 اللٌسانس / سالبكالورٌو

 (الداخلً والخارجً)التدرج الوظٌفً األكادٌمً : ثالثاًا 

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظٌفة

 2009 معٌد
 كلٌة الطل البٌطرى-جامعة بنها 

   

   

 
 التخصص العلمى الدقٌق: رابعاًا 

 التولٌد و التناسل و التلقٌح االصطناعى

 الخبرة فى مجال المشروع: خامساًا 

 الفحص و المتابعة الحقلٌة و جمع العٌنات

 المشاركات فً مشروعات بحثٌة سابقة أو حالٌة: سادساًا 

 : محلٌاًا 

 ......................................................................................................................................(إن وجد)دولٌاًا 

 :الجوائز وبراءات اإلختراع: سابعاًا 

 ........................................................................................................................................................

 النشر العلمى: ثامناًا 

  بٌانات عدد األبحاث المنشورة فى مجالت مسجلة بقواعدISI Web of Knowledgeو Scopus:  

  (المؤتمر المنشور بها، سنة النشر/اإلسم الكامل للبحث، اسم المجلة )بٌانات أحدث ثالث أبحاث منشورة 
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