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مقدمة
تعد كلية الطب البشري جامعة قناة السويس نموذجا يحتذي فى التعليم الطبي
وتطبيق المنهج العلمي في مصر والعالم و هي دائمة السعي الى التميز ،حيث نالت
الكلية االعتماد االكاديمى كأول كلية معتمدة على مستوى جامعات مصر ،و الذي أصبح
نقطة قوة لحصول الكلية علي مشروعات ممولة و منها مشروع "تطوير وحدة زراعة
االنسجة لمركز تميز فى ابحاث الطب الخلوى و الجزيئى" والذي سيتيح لنا االستفادة
من المهارة العالية و الخبرات للباحثين داخل و خارج الكلية و الذين تم تدريبهم في
مؤسسات متعددة في أنحاء العالم.
و انطالقا من هذا الهدف تم عمل هذه الخطة و التي نأمل أن تساعد علي خلق بيئة
بحثية تنهض بالمستوى البحثى و العلمى بالكلية و ترفع معامل تاثير الكلية على
المستوى المحلى و االقليمى و الدولى لجذب باحثين من داخل و خارج الوطن.
الرؤية والرسالة
الرؤية
مركز تميز رائد اقليميا في مجال األبحاث الخلوية و الجزيئية.
الرسالة
مركز التميز في األبحاث الخلوية والجزيئية بجامعة قناة السويس:
• يدرب :الباحثين على المهارات البحثية عالية المستوي،
• يتعاون :مع المؤسسات البحثية المحلية والدولية،
• يطور :البحوث الخلوية والجزيئية بمنطقة قناة السويس،
و ذلك عن طريق فريق مؤهل من الباحثين في سياق نظام تعليمي مميز معني
باألبحاث العلمية التي تلبي احتياجات المجتمع.
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اهداف الخطة البحثية
أوال :االهداف العامة
-1

االرتقاء بمستوى البحث العلمى بالكلية

-2

زيادة التعاون البحثى بين اقسام الكلية المختلفة

-3

خلق قنوات اتصال مع ابناء الكلية الموجودين خارج مصر فى اماكن بحثية

متميزة.
-4

المساعدة على تطبيق الخطة البحثية للكلية بتحفيز عمل االبحاث فى

المجاالت المحددة بالخطة البحثية للكلية.
-5

خلق بيئة بحثية تسمح بتدريب وتخريج باحثين قادرين على المنافسة محليا

ودوليا.
-6

زيادة التعاون البحثى بين الكلية وجهات بحثية اخرى داخل وخارج الجامعة.

ثانيا :االهداف المحددة
الهدف االول ( :االرتقاء بمستوى البحث العلمى بالكلية)
-1

ارتفاع معدل النشر الدولى بالكلية عن طريق نشر بحثين على االقل كل عام

من نتاج العمل بالمركز.
-2

حصول المركز على عدد  2مشروع بحثى ممول خالل الخمس سنوات.

-3

حصول احد االبحاث التى اجريت بالمركز على جائزة محلية او دولية متميزة.

الهدف الثانى ( :زيادة التعاون البحثى بين اقسام الكلية المختلفة)
-1

اجراء ابحاث علمية ( عشرة على االقل) يشترك فيها اكثر من قسم علمى

بالكلية .ونشر ما ال يقل عن بحث سنويا
-2

اجراء انشطة بحثية -تعليمية بين االقسام المختلفة بالمركز التقل عن عشرة

انشطة ( ورش عمل -محاضرات -ندوات – مشروعات بحثية مشتركة -مؤتمرات)

الهدف الثالث  ( :خلق قنوات اتصال مع ابناء الكلية الموجودين خارج مصر فى اماكن
بحثية متميزة).
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-1

التنسيق لزيارات علمية متبادلة بين الكلية واالماكن البحثية التى يعملون بها

-2

المساهمة فى انجازبحثين من االبحاث العلمية القائمة بالكلية سنويا.

-3

المساهمة فى افكار بحثية جديدة تنفذ بالمركز.

-4

تقديم المشورات العلمية لباحثى الكلية عند الحاجة باستخدام وسائل االتصال

الحديثة.
الهدف الرابع ( :المساعدة على تطبيق الخطة البحثية للكلية بتحفيز عمل االبحاث فى
المجاالت المحددة بالخطة البحثية للكلية).
– تمويل عدد  3رسائل علمية ( 2ماجستير وواحدة دكتوراة) وثالثة ابحاث ما بعد
الدكتوراة على ان تكون موضوعات البحث فى اطار الخطة البحثية للكلية

الهدف الخامس ( :خلق بيئة بحثية تسمح بتدريب باحثين قادرين على المنافسة
محليا ودوليا).
-

انجاز عدد عشرة انشطة (دورات تدريبية -ورش عمل -ندوات -مؤتمرات  -نادى

علمى) لتدريب عدد اليقل عن  111شخص

سنوياعلى التقنيات االساسية

والمتقدمة فى مجال الطب الخلوى والجزيئى .
الهدف السادس :زيادة التعاون البحثى بين الكلية وجهات بحثية اخرى داخل الجامعة
وخارج الجامعة
-1

وجود باحثين من عدد (اثنين على االقل) جهات بحثية من خارج الكلية يقومون

باجراء ابحاث داخل المركز سنويا.
-2

اجراء عدد (واحد على االقل) من المشروعات البحثية المشتركة بين الكلية

وكليات الجامعة االخرى او مراكز بحثية بالجامعة .
-3

اجراء عدد (واحد على االقل) من المشروعات البحثية المشتركة بين الكلية

وجهات بحثية خارج الجامعة مثل اكاديمية البحث العلمى و مراكز البحوث و الجامعات
المصرية االخرى (خالل الخمس سنوات).
-4

نشر عدد  3أبحاث يشارك فيه باحثون من داخل و خارج الكلية خالل الخمس

سنوات.
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موضوعات الخطة البحثية :
سيتم تحديدها طبقا الستبيان اراء السادة اعضاء الكلية و التى يجب ان تتماشى مع
الخطة البحثية للكلية.

اللجان المحكمة الختيار االبحاث الممولة من قبل المركز
سيتم االستعانة باعضاء اللجان العلمية الدائمة التابعة للمجلس االعلى للجامعات فى
التخصصات المناسبة لالبحاث التمقدمة.

الخطة التنفيذية:
مرفق رقم I

مصادر التمويل
-

مساهمة الجامعة بتمويل المشروع

-

مساهمات اخرى من خارج الجامعة

-

التمويل الذاتى من دخل المركز مقابل الخدمات البحثية و التدريب.

اليات متابعة الخطة:
-1مراجعة الخطة واالهداف سنويا باستمارات تقييم لقياس معدل نجاح مؤشرات تنفيذ
االهداف عن طريق :
-

اإلطالع على التقارير والسجالت التي يقوم بها العاملون بالمشروع بشكل دوري

وتوثيق األنشطة التي تم تنفيذها .
-

القيام بزيارات ميدانية لموقع تنفيذ المشروع من أجل مشاهدة ومالحظة لمواقع

العمل وللمستفيدين وألداء العاملين بالمركز .

4

كلية الطب البشري
جامعة قناة السويس
مشروع انشاء مركز تميز في أبحاث الطب الخلوي والجزيئي

-

عقد اجتماعات مع العاملين بالمشروع والجهات المشاركة فيه والمستفيدين

والمستفيدات منه .
-

تقديم نسخة من االبحاث المنشورة دولية سنويا

-

تقديم تقرير نصف سنوي مفصل لكل بحث تابع للخطة البحثية .

-

تقديم تقرير نصف سنوي عن مدى مشاركة المركز في المشاريع البحثية

المختلفة خارج الكلية
-

تقديم تقرير سنويا من الباحثين خارج الكلية يقومون بعمل بحثي داخل المركز

-

عمل نشرة سنوية بملخصات البحوث ( توزع على الجهات المستفيدة)

 -2تقديم تقرير سنوي عن مدى تعاون االقسام المختلفة بالكلية في االبحاث العلمية ،
يحتوي التقرير على ( نموذج مختصر من بروتوكول البحث ،نوع البحث ماجستيراو
دكتوراه او ابحاث ما بعد الدكتوراه  ،المرحلة التي تم الوصول اليها وقت تقديم التقرير)

-3تقديم تقرير مفصل يحتوي على برنامج االنشطة المختلفة لألقسام سنويا محدد
فيه التاريخ و عنوان النشاط و القائم بتنفيذ النشاط سواء كان ورشة عمل ،مؤتمرأو
ندوة.

-4تقديم تقرير سنوي من بعض ابناء الكلية الموجودين في مراكزبحثية متميزة يحتوي
على افكار بحثية جديدة تنفذ بالمركز

 -5متابعة ابحاث الماجستير والدكتوراه التى يشترك المركز فى تمويلها لمعرفة مدى
التقدم خالل العمل البحثي بالمركزعن طريق:
تقديم تقرير نصف سنوي للدكتوراه و ربع سنوي للماجستير من الباحث
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-7تقديم تقرير سنوى عن االنشطة المختلفة التي تقام من قبل المركز للتدريب
سنوياعلى التقنيات االساسية والمتقدمة فى مجال الطب الخلوى والجزيئى و مدى
تحقيقها.

الئحة الخدمات (بحثية وتدريبية) التى سيقدمها المركز
طبقا للقواعد الموضوعة من قبل مجلس ادارة الوحدة

الالئحة المالية الخاصة بالعمل البحثى داخل المركز
طبقا للقواعد الموضوعة من قبل مجلس ادارة الوحدة
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