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 الكیمیاء الحیویة لقسمبیان الخطة البحثیة 

 م 2023/2024م إلى 2019/2020عن الفترة من 
 وبما یتناسب مع خطة الجامعة   م2030 فى مصرألھداف التنمیة المستدامة طبقاً 

 مؤشرات النجاح  أوجھ الصرف  توزیع المیزانیة  مصادر التمویل  − المسئول عن التنفیذ  الوقت الآلزم  موضوع البحث  م
1- Cancer stem cell 

 الجذعیة السرطانیة  ابحاث الخالیا 
 م 202019/2020

 إلى 
 م 2023/2024

السادة أعضاء ھیئة  
 التدریس و معاونیھم 

 میزانیة جامعة أسیوط  −
 المشاریع البحثیة  −
 التمویل الذاتیة للكلیة موارد  −
 إدارة البعثات   −

 و أجھزة  شراء كیماویات − جنیة  500000
 إجراء تحالیل مختلفة  −
 أبحاث نشر  −
 شراء برامج كمبیوتر  −

 انجاز الرسائل  −
النشر العلمى فى دوریات عالمیة   −

 متخصصة لھا معامل تأثیر جید
 استفادة المجتمع من األبحاث  −

2- Proteomics and genomics 
 الجینوم البروتینات و علم 

 م 2019/2020
 إلى 
 م 2023/2024

السادة أعضاء ھیئة  
 التدریس و معاونیھم 

 ة أسیوط میزانیة جامع −
 المشاریع البحثیة  −
 موارد التمویل الذاتیة للكلیة  −
 إدارة البعثات  −

 شراء كیماویات و أجھزة  − جنیة 500000
 إجراء تحالیل مختلفة  −
 نشر أبحاث  −
 شراء برامج كمبیوتر  −

 انجاز الرسائل  −
النشر العلمى فى دوریات عالمیة   −

 متخصصة لھا معامل تأثیر جید
 استفادة المجتمع من األبحاث  −

3- Signal transduction research 
 ابحاث توصیل اإلشارات 

 م 2019/2020
 إلى 
 م 2023/2024

السادة أعضاء ھیئة  
 التدریس و معاونیھم 

 میزانیة جامعة أسیوط  −
 المشاریع البحثیة  −
 موارد التمویل الذاتیة للكلیة  −
 إدارة البعثات  −

 شراء كیماویات و أجھزة  − جنیة 500000
 إجراء تحالیل مختلفة  −
 نشر أبحاث  −
 راء برامج كمبیوتر ش −

 انجاز الرسائل  −
النشر العلمى فى دوریات عالمیة   −

 متخصصة لھا معامل تأثیر جید
 استفادة المجتمع من األبحاث  −

4- Covid 19 research 
 19ابحاث كوفید 

 م 2019/2020
 إلى 
 م 2023/2024

السادة أعضاء ھیئة  
 التدریس و معاونیھم 

 میزانیة جامعة أسیوط  −
 المشاریع البحثیة  −
 ارد التمویل الذاتیة للكلیة مو −
 إدارة البعثات  −

 شراء كیماویات و أجھزة  − جنیة 500000
 إجراء تحالیل مختلفة  −
 نشر أبحاث  −
 شراء برامج كمبیوتر  −

 انجاز الرسائل  −
النشر العلمى فى دوریات عالمیة   −

 متخصصة لھا معامل تأثیر جید
 استفادة المجتمع من األبحاث  −

5- Biochemical basis of disease 
 ألسس البیوكمیائیة لألمراض ا

 م 2019/2020
 إلى 
 م 2023/2024

السادة أعضاء ھیئة  
 التدریس و معاونیھم 

 میزانیة جامعة أسیوط  −
 المشاریع البحثیة  −
 موارد التمویل الذاتیة للكلیة  −
 إدارة البعثات  −

 شراء كیماویات و أجھزة  − جنیة 500000
 إجراء تحالیل مختلفة  −
 نشر أبحاث  −
 شراء برامج كمبیوتر  −

 انجاز الرسائل  −
النشر العلمى فى دوریات عالمیة   −

 متخصصة لھا معامل تأثیر جید
 استفادة المجتمع من األبحاث  −

 ى مصر ھ جنی2500.000  -:جمالى المیزانیةإ
 

 

 كلیة الصیدلة  –المشرف على قسم الكیمیاء الحیویة  
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MISSION 
Biochemistry department seeks to establish the understanding of the biochemical basis of life. 
The department seeks excellence in education and research to benefit the society in order to earn 
regional, national and international recognition. The department contributes as well to spreading 
awareness about the society and its medically-associated problems. 
VISION 
The Department of Biochemistry will increase knowledge and develop our understanding of the 
basic biochemical mechanisms of life and thereby raise health standards and quality of life by: 
  
• Advanced teaching programs that produce graduates equipped with world-class skills. 
• Advanced teaching professional programs for postgraduate students. 
• Intensive research programs that contribute to important discoveries and treatment of diseases. 
• Work as a recognized source of knowledge and practical experience in the presence of a 
developed infrastructure to serve scientific research and  participating in solving environmental 
health problems. 
• Providing high quality special clinical programs for a better pharmaceutical education and 
community service. 

  
 

 


