
نهايةبداية

1

.الميتا مواد وتصغير مكونات الواجهه في االتصاالت الالسلكية 

Metamaterial compact Front –End components for 

wireless networks

عمرو دمحم عزت  / د .أ

صفوت
01/06/200901/06/2012هندسة

2

نمذجة وتمثيل حساس مبتكر في صورة طالء لقياس االهتزازات والصوتيات

Modeling and Development of a Novel Smart Panint 

Sensor for Acoustic and Vibration Measurement

22/10/200922/10/2012هندسةوائل نبيل عقل/ د . أ

3

التحويل الحيوي لبعض المواد الخام المصرية الي البالسيتك الحيوي 

.Bioconversion of some egyptian raw material to 

bioplastic

20092011زراعةراوية فتحي جمال/ د .أ

مشروعات مركز تطوير املشروعات
 واالبتكار وامللكية الفكرية

الكلية

مشروعات صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية 
{STDF}

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

4
مواد نانو مترية لتحويل الطاقة الشمسية

Nanostructers materials for solar energy conversion
15/09/200915/09/2011علومدمحم حسن طلعت/ د .أ

5

.} س  {الخلل في الوظيفة التنفيذية والذاكرة الليمفاوية الخاصة بفيرس 

Impaired Effector and Memory Functions of Hepatitis C 

Virus-Specific CD8+I Cells

26/9/201025/9/2012طبمني دمحم رفيق/ د .أ

6

مركبات نانومترية ذات استجابة ضوئية تعمل كمستشعرات حيوية لتشخيص الطبي 

Optically Responsive Nanocomposite Biosensors for 

Medical Diagnostics

20092011علومدمحم حسن طلعت/ د .أ

7
تمثيل فالتر جسيمات الديزل في انظمة العادم 

Simulation of Diesel particulate filters in exhaust systems
20102012هندسةتامر النادي/ د 

8

تخليق السكريات متعددة الشحوم والمستخدمة كمضادات لعالج الصدمات االنتانية

Synthesis of Lippolysaccharide Antagonist for the 

Treatment of Septic Shock.

10/07/200910/07/2011علومجالل عبد المجيد السيد/ د .أ

9

استخدام محطه معالجه صرف صحي مدموجه منخفضه التكاليف في الحصول علي 

مياه معالجه صالحه للري ومصدر لتوليد الطاقة

compact low cost wastewater treatment plant for energy 

recovery and effluent reuse in irrigation

06/06/201012/06/2011هندسةطارق اسماعيل صبري/ د .أ



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

ميكانيكيات التحكم الجيني علي انماط نمو وتطوير الثمار10
زكي أحمد الصاوي / د .أ

الشين
18/01/201018/01/2012الزراعة

21/12/201021/12/2012تربيةجمال معوض شقرة/ د.أ1924-1517العالقات المصرية العثمانية 11

12
ربط مزارع الرياح بالشبكة القومية لجمهورية مصر العربية

Connection of Power Wind Energy to National Grid

حمدي صالح خليل / د .أ

الجوهري
20102012هندسة

13

تطبيق معامالت تقليدية وغير تقليدية بعد الحصاد وسالسل من التداول بهدف تقليل 

تدهور الطماطم والكانالوب بعد حصادهما 

Applying Pre-harvest and Harvest Treatments as well as 

Traditional and Untraditional Postharvest Handlincing 

Chain(S) for Reducing Cantaloupe and bell Pepper 

Postharvest Deterioration

نظمي عبد الحميد عبد / د .أ

الغني
20/1/201120/1/2013زراعة

معمل الهوائيات14
هادية دمحم سعيد / د .أ

الحناوي
201011/03/2011هندسة



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

15

معمل السالمة الحيوية المستوى الثالث مركز البحوث الطبية بناء محطة الكهرباء 

الخاصة بتغذية معمل االمان البيولوجي الفئة الثالثة منحة بناء القدرات

Biosafety Level III Laboratory & Medical Research Centre

11/07/201011/07/2012الطبهناء احمد عامر/ د .أ

16

نبات القينوة محصول حبوب وزيت وخضر وعلف غير تقليد جديد في مصر

Chenopodium Quinoa Willd.as a new nontraditional 

grain, oil, vegetable and fodder crop in Egypt

21/9/201121/9/2013زراعةسيد سعيد شعبان/د.أ

17

ادخال امكانيات تشخيصية حديثة لحاالت التسمم بمركز السموم األكلينيكي مستشفيات 

عين شمس

The introduction of new diagnostic capabilities for the 

intoxicated cases of the Poison Control Center –Ain 

Shams University Hospitals

08/10/201108/10/2013طبمحي قدري المصري/ د .أ

18
مشروع نظام لحصاد الضوء باستخدام مجموعة مخاريط متناهية الصغر

Light Harvesting System using a Mini-Prism Array
03/01/201328/2/2015هندسةعمرو دمحم صفوت/ د .أ



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

19

جامعة عين شمس_أنشاء معمل لبحوث تعديل نشاط الجهاز العصبي 

Proposal for the acquisition of a navigated non- invasive 

brain stimulation and neuroimaging system to establish 

an advanced neuromodulation and neuroimaging unit at 

Ain Shams University

11/05/20122013طبتامر حسين دمحم عمارة/ د 

20

التعددية الثقافية والصراعات االجتماعية في أداب األطفال والشباب من اليافعة في 

الدول العربية والدول الناطقة باأللمانية في خضم التحول الوسائطي للميديا مع التركيز 

علي الجوانب اللغوية واألدبية الجمالية

طارق مصطفي كامل / د 

عبد الباري
11/10/201211/10/2014اآللسن

21

US Egypt

مشروع استخدام النانومتريات في تحسين التصوير الحيوي الطبي والكشف المبكر 

عن السرطان  

Nanomaterials for Improving Biomedical Imaging and 

Early Drought of Cancer

10/07/2012علومدمحم حسن طلعت/ د .أ
04/08/2018

تم المد



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

22

تحسين مقاومه كرمات العنب لتحميل االجهاد المائي والحراري باستخدلم تقنيات أمنة 

وصديقه للبيئه 

Improving Grapevine Toerance to Drought and Heat 

Stress Using Safe and Eco Friendly Technologies

12/12/201212/12/2015زراعةنظمي عبد الحميد/ د 

23

القيمة التنبؤية للدالالت الظهارية المزنشمية في سرطان الكبد في مصر

The Prognostic Value of Epithelial Mesenchymal

Transition Markers in Hepatocellular Carcinoma in Egypt

20/10/201303/01/2018الطبثناء السيد أحمد هالل/ د .أ 

24

قيمة عوامل مناعية وجينية في نتيجة زراعة الخاليا الجزعية

Value of Different Immunogenetic Factors in the 

Prognosis of Haematopoeitic Stem Cell Transplanation ( 

HSCT )

هالة احمد شريف / د .أ

طلخان
201228/12/2015طب

25

منحة بناء القدرات 
معمل مشوعات تطوير التعليم العاىل+

المركز البحثي للصوتيات واالهتزازات والهياكل الذكية 

Research Center for Acoustics, Vibrations and   Smart 

Structures

02/11/201302/11/2014هندسةتامر النادي/ د .أ



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

26

 منحة لبناء القدرات

الكشف المبكر عن السرطان باستخدام رمان التشتت المسطح

Early Detection of Cancer Using Surface Enhanced 

Raman Spectroscopy

2014//14/5/201314/5علومدمحم  حسن طلعت/د .أ

27

مشروع بحث تجريبي باستخدام الظالل الجسيمين للتحقق من صحة نماذج الحوسبة 

لتصميم مبتكر لتربينة هوائية

Experimental Investigation Using Particle Shadow 

Velocimetry for Validation of a Computational Model of a 

Novel Wind Turbine

03/12/201403/12/2015هندسةآية خيري دياب/ د .أ

28

وحبيبات كربيد – تطوير طرق التصنيع لشرائط المواد المركبة من األلومنيوم 

السيليكون وتوصيف خصائصها إلنشاءات تطبيقات النقل خفيف الوزن 

Development of Processing Routes for Advanced Al-SiCp 

Strip and Charaterization for Light Weight Construction 

in Transportation Applications

11/01/2014هندسةدمحم طة/ د .أ
26/04/2018

تم المد

29

من التخطيط الى التنفيذ واالدراك المحلى: أولويات التنمية في المناطق العشوائية

Development Priorities in Informal 

Areas:Planning,Realization and local perceptions

01/01/2015هندسةدمحم عبد الكريم صالحين/ د 
03/05/2018

تم المد



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

30

تطوير طرف صناعي مثالي لمنطقة المهاد الستعادة اآلبصار

Developing an Optimized Thalamic Prosthesis for Vision 

Restoration

16/11/201416/11/2017هندسةسيف الدولتلي/ د .أ

31
مركزابحاث الدواء وتطويره

Center for Drug Discovery and Development Research

عبد الناصر بدوي / د .أ

سنجاب
11/06/201311/06/2016صيدلة

32
مركز مصر المتميز في ادارة المخلفات الصلبة

Egypt Solid Waste Management Center of Excellence
20/10/201320/10/2016هندسةشيرين علي العجرودي/ د .أ

33

 منحه قصرية االجل

 لدراسة الخواص البصرية غير الخطية لبوليمرات محضرة z-scanاستخدام تقنية 

عن طريق البلمرة عديد الفوتونات

Z-Scan technique for nonlinear optical characterization 

of polymeric materials prepared via multi photon 

polymerization process

17/7/201317/7/2015علومأحمد شبل السيد/د .أ

34
مشروع دراسة وبائيات العدوي بطفيل الجيارديا بطرق البيولوجيا الجزئية 

Molecular epidemiology of Giardia duodenalis infections
25/11/201325/3/2015طبخليفة السيد خليفة/ د .أ



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

35

دراسة صيدلية على نظم ايتاء قابلة لالرذاذ للجهاز التنفسى لعالج سرطان الرئة

A pharmaceutical study on nebulizable delivery systems 

for pulmonary administration for treatment of lung cancer

18/11/201318/11/2015صيدلةرامي سعيد حسنين/ د .أ

36

منحه قصرية االجل
 كداللة لوظيفة الغدة التيموسةT الدوائر المستأصلة من مستقبالت الخاليا اللمفاوية 

t cell Receptor Excision Circles (TRECS) as a Marker of 

Thymic Output

07/02/201407/02/2015طبلمياء السيد محرز/ د .أ

37

منحة قصرية االجل 
التوصيف الجزيئي وتحليل عالقات القرابة والتهجين  بين انواع البامية علي النطاق 

.العالمي 

Molecular characterization, phylogenetic analysis and 

hybridization between abelmoschus spp. (Okra) on 

worldwide scale.

محمود مجدي عبد اللة / د.أ

عوض
17/9/201417/9/2015زراعة



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

38

منحه قصرية االجل 
تحضير وتوصيف قطب من النيكل رخيص الثمن عالي الكفاءة واستخدامة كقطب في 

خاليا الوقود القلوية والتي تستخدم الكحول األثيلي كوقود

Preparation and characterization of enhanced Nickel 

modified electrode as a low cost high efficient DAEFC 

electrode

03/11/201403/01/2016علومأحمد بهاء الدين فاروق/د.أ

39

رفع كفءة توليد القدرة الكهربائية  بتكلفة منخفضة وانبعاثات كربونية متدنية 

باستخدام الوقود الهجين

Development of an advanced high- efficient lowcost 

power –generation with minimum carbon emission from 

hybrid-fuel supplies

08/01/2014هندسةأحمد دمحم الباز/ د.أ
20/08/2018

تم المد

40
 منحة قصرية االجل

الحد من عدم الدقة في القياس الداخلي للمواد المشعة المتداخلة في العظام

نبيل علي أمين / د.أ

الفرماوي
16/4/201516/04/2016علوم

41

 منحة قصرية االجل

20/8/201420/8/2015هندسةمروة ابو النصر/ د.أنظم حماية فعالة للشبكات الدقيقة 



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

42

منحة قصرية االجل 
البحث في العوامل المؤثرة علي حاالت مرضي سرطان الكبد

Investigation of prognostic and Predictive Biomarkers in 

advanced hepatocellular carcinoma 

1501/11/2016-نوفمبرطبعمر دمحم عبد الرحمن/ د .أ

43
تصميم اختبار جديد 

التشخيص المبكر المراض الكلى المضاعفة للبول السكرى
27/3/201527/3/2016طبسناء عيسي دمحم/ د .أ

19/4/201519/4/2016طبتامر حسين/ د .أتطوير تطبيق على االنترنت إلنشاء عيادة االلكترونية44

انتاج بكتريا البروبيوتيك وتقييم تأثيرها علي اداء ماشية اللبن واللحم45
نصر السيد يحيي دمحم / د .أ

البرديني
05/08/2015زراعة

15/03/2018

تم المد

46

عالج امراض الكلى المضاعفة للبول السكرى باستخدام االعشاب الطبية التى تهدف 

 Targetingالى تنظيم الخلل الحامض الريبوذى النوىى الدقيق وجنات التهام الذات 

mirna by medicinal  plants to modulate autophagy 

signaling pathway Anew therapeytic approach of diabetic 

nephropathy

06/01/201530/5/2016طبمروه متبولي سيد/ د .أ



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

47
اآلفات البؤرية الكبدية في حاالت تليف الكبد توصيف ورصد نتيجة العالج الموضعي 

بإستخدام الرنين المغناطيسي بطريقة االنتشار الحركي غير المتماسك

ياسر عبد العظيم / د .أ

عباس سيد
06/11/201506/11/2016طب

24/8/201524/8/2016الهندسةنهى جمال سعيد. د.أسكن الواجهات نماذج الغلفة صوتية لواجهات المساكن المعاصرة48

49

مسح لحاالت االعاقة الذهنية المسجلة بالمعاهد التاهيلية باستخدام جهاز المسح الذرى 

للكتلة 

screening of inborn Errors of metabolism among   

istitutionalized intellectually disabled patiens using 

tandem mass spectrometry

18/3/201518/3/2016الطباسامة كمال زكى. د.أ

50

التواجد فى الماضى حفظ التراث للمواقع البحرية المصرية  باستخدام النماذج الرقمية 

المجسمة وعروض الواقع من معمل الستكشاف التراث الضائع 

presence  in the past preservation of egyption maritime 

archaeological sits through 3D digital modelling and 

virtual reality presentation in the laboratory for modern 

day exploration of lost heritage

07/05/201507/05/2017الهندسةوائل نبيل حسن عقل/ د.أ



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

51
نظام مبتكر لمعالجة نظام الصرف الصحى باستخدام المرشحات النسيجية فى 

المجتمعات الصغيرة
15/10/201515/10/2016الهندسةطارق اسماعيل صبرى/ د.أ

30/9/201530/9/2017الهندسةعمرو صفوت/ د.أالتطبيقات الكهرومغناطيسية لالسطح االصطناعية ولهياكل هندسة التشتت52

54
الحجاب الحاجز ووظيفته لدى مرضى التصلب الجانبى الضمورى اسباب القصور 

ونتائج العالج بمنظم العالج بمنظم الحجاب الحاجز
26/8/201426/8/2015الطبعمرو منير شكرى/ د.أ

8/6/2018 

تم المد
09/09/2014صيدلةهالة عثمان المسلمى/ د.أ

دور بعض العوامل الجزيئية فى توليد خاليا منتجة لالنسولين من الخاليا الجذعية 

المستخرجة من الحبل السرى

the generation of insulin producing cells from wharton 

jelly mesenchymal stem cells the impact of genetica  

manipulation of rest and mafa transcipation factors

53



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

23/8/201523/8/2017البناتحنان جودة عبد الوهاب/ د.أتطبيقات النمذجة الجزيئية على بعض البلمرات الحيوية55

56
تصنيع نموذج نظام توليد الطاقة الكهربية من حرارة الشمس وتطبيقاتة في رفع 

(الباورصن   )وتحلية المياة الجوفية 
20102012العلوماحمد دمحم الباز/ د.أ

01/01/201601/06/2016الجقوقاحمد فتحى خليفة/ د.أالحماية الجنائية للملكية الفكرية فى القانون المصرى دراسة مقارنة57

12/02/2015العلومغادة بسيونى/د .أورشة العمل الرابعة فى مجال كيمياء حقول البترول58
ينتهى المشروع 

مع نهاية النشاط

59
اضاءة المناطق الحضرية الكثيفة باعادة توجيه الضوء باستخدام الواح ذات اشكال 

موجة جيبيه
25/8/2015الهندسةعمرو دمحم صفوت. د.أ

 15مدة المشروع 

يوما من السفر

18/1/201619/5/2016الطبمنى القطب موسى. أد"من المهد الى المحكمة" تمويل مؤتمر 60



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

61

تطوير وسائل التشخيص المبكر والمقاومة الحيوية ألمراض ما بعد الحصاد 

المتسببة عن فطر

Developing Means for Early Diagnosis of post Harvest Diseases 

Caused botrytis spp.

08/06/201008/06/2013زراعةهالة دمحم عبد العزيز/ د .أ

04/07/201604/07/2018الهندسةتامر دمحم النادى. د.أالتصميم الصوتى النظمة التكييف والتهوية والتدفئة62

63
التخلص : أنظمة قوية ومستدامة لتطهير مياه الشرب بالطاقة الشمسية

الضوءديناميكى من بكتريا مياه الشرب
04/11/201604/11/2018العلومايمن ايوب. د.أ

16/5/201616/5/2018الطبسمر عبد العظيم احمد. د.أالبحث العلمى لتطوير خدمة المرضى المودعين بأقسام الطب الشرعى النفسى64

11/05/201021/9/2014الهندسةعادل منيب الصباغ. د.أتقنيات مبتكرة لتصميم وتصنيع ريش التوربينات الهوائية65

25/9/201627/9/2016الطبسهى خالد العشرى. د"التواصل العلمى بكلية الطب " ورشة عمل 66

03/05/201605/03/2017العلومدمحم السيد الشناوى. د.أأبحاث االصابات والحوادث فى افريقيا67



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

68
ابتكار انواع خاصة من االسمنت واستخدام النفايات الصناعية الصلبة فى انتاج 

منتجات بناء اقتصادية وفى معالجة مياو الصرف الصناعى

صالح عبد الغنى ابو . د.أ

العينين
17/3/201517/3/2017العلوم

10/04/201725/9/2018الزراعةعبد الغنى دمحم الجندى. د.أالغابات المستدامة باالراضى الصحراوية المصرية باستخدام مياة الصرف المعالج69

70
التكسير الضوئى لبعض الملوثات العضوية باستخدام مواد نانومترية جديدة ذو 

خواص مغناطيسية

دمحم فتحى الشحات . د.أ

درغام
03/01/201503/01/2017العلوم

71
استراتيجية جديدة لالنتاج الحفزى الضوئى للهيدروجين باستخدام جسيمات نانومترية 

جديدة محملة على اكسيد الجرافين المختزل

عصام السيد فؤاد . د.أ

الشربينى
03/01/201703/01/2019العلوم

72

نهج متكامل لتقييم الوضع المائى والعمر االفتراضى واالستخدام االمثل للخزان الجوفى 

النوبى فى مصر

an integrated approach for a better understanding of the 

hydrologic setting longevity and optimum utilization of 

nubian sandstone aquifer system in egypt

باهر عبد الحميد . د.أ

القليوبى
03/09/201703/09/2020العلوم

73

عالج البول السكرى بتنظيم جينات التهام الذات

target based therapeutic approach towards diabetes 

mellitus by modifying autophagy signaling

04/04/201704/04/2019الطبسناء عيسى. د.أ



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

74
النباتات الطبية كبدائل للحماية من االمراض الناتجة عن شوارد االكسجين الحرة 

وأمراض الشيخوخة
04/05/201707/06/2018الصيدلةايرينى محسن منصور. د

75

منحة قصرية االجل 
تصميم وتقييم بيولوجى لمركبات حلقية غير متجانسة كمواد ذات فاعلية محتملة ضد 

الخاليا السرطانية

the design ,synthesis and biological evaluation of 

heterocyclic compounds as potential targeted anticancer 

agents

04/05/201707/06/2018الصيدلةساندرا نبيل مراد. د

76

منحة قصيرة االجل 

تاثير الجسيمات النوويه النانوية لتعزيز اداء الطالء المضاد بالتاكل من البوليمر 

المركب

effect of nanoparticles to enhance anticorrosive 

performance of polymer matrix composite coating

12/07/201712/09/2018الهندسهعمر دمحم يسرى السيد/د

77

دور الحويصالت في تشخيص وعالج سرطان الثدي 

exosomes as divine messengers in  breast cancer 

implications for inter-cellular communication therapy 

and biomarker development

27/07/201727/07/2019الطبعمرو شفيق توفيق/د



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

78

منحه اليونسكو 
طريقة تحضير المخصبات النانووية صديقة للبيئة 

Eco- friendly synthetic route of nanofertilizers 
14/07/201614/07/2018العلوماحمد شبل/ د.أ

25/09/201725/09/2019طب اسناناحمد يوسف دمحم/د.أالمعمل المركزى للبحوث التطبيقية للخاليا الجذعية والمواد الحيوية79

80

منحة قصيرة االجل

سخان شمسي لحماية الحبوب المخزونه من اصابة االفات 

Solar system to protect stored – grain from pests attack
16/11/201716/11/2018العلومشمس دمحم فوقي/ د

81

الكشف عن غش اللحوم وصفيا وكميا باستخدام طرق الوراثة الجزيئية

qualify and quantify of meat adulteration using 

molecular genetic approaches

11/10/201711/03/2019الزراعةجودة فتحي جودة/د

82

منحة التدريب 

انتاج مادة مطورة كدرع واقي لالشعة النووية 

production of develop material for nuclear radiation 

shielding

سمير يوشع السيد / د.أ

الخميسي
08/10/201708/12/2017العلوم



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

83

منحة حبثية 
ادارة مرورية صديقة للبيئة للمدن المصرية

umwelfreundliches verkehrsmanagement fur agyptens 

stadte environment-friendly urban   traffic management 

for egypt

خالد عادل اسماعيل / د.أ

العربي
20/11/201720/11/2019الهندسة

84
منحة قصرية االجل 

تصميم وتصنيع ريش قابلة للنفخ لتوربينات الرياح ذات المحور االفقي
17/12/201717/02/2019الهندسةشريف أمين دمحم/ د.أ

85

للعدوي المضادة الحديثة االدوية  اكتشاف

البحري وما يرتتبط بها من الكائنات الحية الدقيق الكائنات من للسرطان والمضادة 

Drug discovery of new  anti-infective and anticance 

agents from marine  organisms and their associated 

micro- organisms

سنجا بدوي الناصر عبد/د.أ

ب
20/12/201720/12/2019صيدلة



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

86

طبيعة من الفطريات المصاحبة لالفقاريات البحرية نواتج استخالص 

chemical biology on innovative biologically active 

metabolites from endosymbionts in egyptian marine 

invertebrates

احمد دمحم عصام الدين / د.أ

رشاد
04/02/201804/02/2020صيدلة

87

 

-7 النسخ عامل جين أشكال عدد

في استرشادية دراسة: الثاني النمط من السكري مرض في وااللتهاب 2ل

الوراثة التغذويه 

tcf7l2 polymorphism and 

inflammation in type II 

diabetes : A nutrigenetic pilot 

study

2/15/20184/15/2020طبمحمود إبراهيم دمحم/ د.أ

88
انتاج وقود الديزل والعاز الطبيعي من بواقي االطارات 

Producing diesel oil and natural gas from wasted tires
15/02/201815/12/2018الهندسةدمحم حازم عبد اللطيف/ د.أ

89

منحة قصيرة المدى

طاقة النتاج صناعي غازات الي المخلفات تحويل

Energy conversion of waste to 

clean syngas

2/21/20184/21/2019الهندسةعالء دمحم عمرو /د.أ



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

90

تحسين مقاومة العنب لظروف الجفاف من خالل تطبيق مجموعة متكاملة من 

الدراسات الفسيولوجية ، البيوكيمائية، الوراثية و النسخية

Integrated physiological, biochemical, genomic and 

transcriptomic approaches for Improving drought 

tolerance in grapevine

دمحم عبد الحميد حمد / د.أ

الفرجاني
29/04/201829/04/2021الزراعة

91




U.S.EGYPT

Identification of Electrophy siological Markers for Early 

Diagnosis of Amyotrophic Lateral Sclerosis 

تحديد عالمات كهربية للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبى الضمورى

30/05/201830/05/2021الهندسةسيف الدين الدولتلى. د.أ

92

برنامج تربيه معتمد علي التربية النوعية و الطفرات : علم الجينوم الحديث في البامية

modern genomics in okra: interspecific and mutation 

breeding program

محمود مجدي عبدهللا / د.أ

عوض
03/06/201803/06/2021 الزراعة

(معامل) مشروعات برنامج التطوير املستمر والتأهيل لالعتماد 
  PCIQAP



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

نهايةبداية

نادية عبد الستار/ د .أ

نادية عبد الستار/ د .أ

مشروع تطوير معمل الطوارئ مستشفي عين شمس2
دمحم حلمي الغر/ د .أ

منال زغلول/ د .أ
21/9/201121/9/2013الطب

3
معمل امراض الدم والتدفق الخلوي وتآهيل لالعتماد بالمعامل الرئيسية بمستشفيات 

جامعة عين شمس

أحمد عماد الدين راضي/ د .أ

هدي الجندي/ د .أ
18/6/201218/6/2014طب

4
تطوير معمل األحياء الدقيقة وتأهيل لالعتماد بالمعامل الرئيسية مستشفيات جامعة عين 

شمس

محمود احمد شوقى . د.أ

المتينى

ملكة زكريا عامر.د

15/11/201315/11/2015طب

تطوير واعتماد معمل البيولوجيا الجزيئية بوحدة األستاذ الدكتور علي خليفة5

محمود احمد شوقى . د.أ

المتينى

سمر كمال عبد الحميد/ د .أ

20132015طب

مشروع تطوير معمل الكيمياء األكلينكة والطوارئ بالمعامل الرئيسية مستشفيات عين 

شمس
04/02/201104/02/2013الطب

الكليةمدير المشروعاسم المشروعم

مدة المشروع

1



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

معمل نوعية المياة قسم الري والهيدوليكيا6
شريف حماد/ د .أ

هدي كمال سوسة/ د .أ
16/3/201416/3/2016هندسة

معمل المناعة االكلينيكية والجزيئية بمعامل الرئيسية بمستشفيات عين شمس7
أحمد عماد الدين راضي/ د .أ

نهلة دمحم زكريا يوسف/ د .أ
24/12/201424/12/2016طب

تطوير معمل سالمة الغذاء بمركز الثروة الميكروبية8
يوسف مرسى الكنانى/ د.أ

نظمى عبد الحميد/ د.أ
07/01/201507/01/2016الزراعة

تطوير معمل الزراعة فى المناطق القاحلة9

اسامة احمد على / د.أ

البحيرى

دمحم الشناوى/  د.أ

04/01/201504/01/2017الزراعة

معمل الهرمونات ودالالت االورام بوحدة على خليفة10

عزة حسن ابو غالية/ د

محمود احمد شوقى . د.أ

المتينى

23/6/201523/6/2017الطب

11
وتاهيله لالعتماد الدولى  (TRACE Lap)تطوير معمل تحليل متبقيات فى الغذاء 

(ISO 17025)

نظمى /  د.أ:مدير المشروع

عبد الحميد عبد الغنى

قدرى /  د.أ: مدير التنفيذى

وشاحى محمود

20142016الزراعة

04/02/200904/02/2012الهندسةهادية الحناوى/ د.أمشروع تطوير واعتماد معمل الكلية12



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

21/12/200912/12/2011هندسةسالم عبد الكريم حجاج/ د.أمشروع اعتماد معمل للتحكم فى ملوثات السيارات واختباراتها13

07/01/201601/01/2018العلومأحمد على اسماعيل.د.أمشروع تطوير معمل االطياف الذرية والتحليل العنصرى بالمعمل المركزى14

نهايةبداية

1
وحدة حفظ وتداول السالالت الميكروبية المرجعية وميكروبات الريزوسفير المحفزة 

لنمو النباتات وتلك المستخدمة فى المقاومة الحيوية
29/4/201501/01/2017الزراعةدمحم السيد مصطفى الحداد. د

26/7/201526/7/2016الهندسةتامر النادى. دالتحكم فى التسجيل الصوتى داخل االستوديوهات2

الكليةمدير المشروعاسم المشروعم
مدة المشروع

اكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

19/4/200419/4/2007الزراعةطارق دمحم عبد القادر. دالتطعيم الوراثى للمرضات الحشرية كنموذج فعال فى برامج المقاومة المتكاملة لالفات3

4
زيادة القدرات واالمكانيات المعملية البحثية فى مجال االنظمة االلكتروميكانيكية 

المتناهية الصغر والدوائر المتكاملة المصاحبة لها
06/10/201310/06/2014الهندسةدمحم أمين الدسوقى. د

 رياض االطفال5
ى
توظيف تكنولوجيا الوسائط المتعددة ف

/ الطالب- امانى حنفى / د

عمر حمدان عبد العزيز
20/10/201519/1/2018تربية نوعية

6
 انواع نباتية مختلفة باستخدام 

ى
الكشف المبكر عن مرض العفن الرمادى ف

التطبيقات البيوجزئية والطيفية
19/9/201619/9/2018الزراعةهالة دمحم عبد العزيز. د

7
ى مكتب تسويق نقل التكنولوجيا واالبتكار وملحقاتها  عقد اتفاق تعاون انشاء وتوطي 

(مرحلة الثانية)
يف القطب. د 1608/01/2018-أغسطسالعلومدمحم شر



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

8
الستكاوزا  (النفايات)مستخلصات جديدة وصناعات حديثة من االجزاء الغي  أكولة 

المياة العذبة
20/9/201620/9/2018العلوممجدى توفيق خليل. د.أ

انتاج االسمدة الحيوية محملة عىل بعض المخلفات الزراعية9
 محمود احمد . د.أ

ى
شوف

المرىس
11/01/201611/01/2018الزراعة

يف القطب. دبرنامج جامعة الطفل10 08/01/201508/01/2016العلومدمحم شر

23/8/201623/8/2017الهندسةتامر النادى. د.أتطوير اساليب االتصاالت لدعم البحث واالنقاذ عىل الطرق11

12
 مرص واثرها االجتماىع واالقتصادى باستخدام 

ى
امكانات السياحة الجيولوجية ف

تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية

احمد ابراهيم دمحم . د.أ

عبد النبى
28/12/201628/12/2018العلوم



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

لس13 ة اليى تطوير الحالة الصحية للصيادين واشهم عند بحي 
وجيدة عبد الرحمن . د.أ

انور
01/05/201701/05/2019الطب

14

 ترشيد الطاقة 
ى
نمذجة وانتاج ركام وخرسانة من طفالت مرصية ودورهما ف

والحفاظ عىل البيئة

modeling and production  of lightweight aggregates and 

concretesfrom egyption shales and their roles in conserving 

energy and environment

عبد المنعم دمحم عبد . د.أ

المنعم مرىس سلطان
26/3/201726/3/2019العلوم

15
 
ى
ف تقييم وتخفيف مخاطر الجيولوجيا الهندسية للتنمية المستدامة للجانب الشر

ى السخنة )من الجاللة البحرية  (الجاللة- منطقىة عي 
04/05/201704/05/2019العلومعىل دمحم عىل عبد هللا. د.أ

16

ASRT JESOR 2015

جسور التنميه
ىعي

ي قائم عىلي التعلم عن بعد   وبعد لتطوير خدمات الطب الشر  برنامج تدريبى

 النفسي

adult  training for improved forensic patient services - An Online 

video-based program

27/09/201727/09/2019الطبسمر عبد العظيم/ د.أ



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

17
مبادرة الدعم االبتكاري

نموذج معماري يتكامل فيه منظومة للطاقة والمياه باستخدام الطاقة المستدامة

دمحم عبد الكريم / د.أ
ى صالحي 

09/06/201331/08/2018الهندسة

ي المناطق النائية18
ى
30/12/201730/12/2018هندسةتامر النادى/ د.أتطوير محطات اتصاالت شبكات المحمول للتطبيق ف

19

فرنسا  -برنامج احمتب للتعاون العلمي   مصر 
ئ  القديمة عىلي ساحل البحر االحمر 

ى
ي الموان ي وجيومورفولوجى (مرص)جيواركيولوجى

geoarchaeology and 

geomorphology of ancient red 

sea harbours (Egypt)

ي دمحم عمرو /د.أ 1/15/20181/15/2020االدابصيى



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

20

اكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا  -جسور 
يان  ات حيوية جينية جديدة الكتشاف المبكر وعالج امراض القلب والشر مؤشر

ي  التاجى

Implementation of comprehenive moleclar & next generation 

sequencing based genetic testing strategy to improve and 

prevent fatal outcomes of coronary artery disease related to 

familial hypercholesterolemia

01/03/201801/03/2020الطبعجوة ابو حسن سارة /د.أ

21

اكادميية البحث العلمي  -جسور 
عالج البول السكري باصالح الجينات 

gene editing of incrna - associated cernas network : in treating type 

2 DM

03/05/201803/05/2020 الطبسناء عيسي دمحم/ د.أ



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

22

اكادمة البحث العلمي  -جسور 
تطوير نظام حريق حيوى لتحويل المخلفات الزراعية اىل طاقة

 

development of a biochar system for optimal conversion of 

egyptian agricultural waste to energy

26/04/201826/04/2020هندسةزكريا غنيم/ د.أ

بداية
نهاية

امانى احمد عمار

هالة دمحم سامى

مهاجرى االتحاد االوروبى وشمال افريقيا الصحة والنظم الصحية

مدة المشروع

09/01/200909/01/2012الطبمشروع الطعام الصحى من اجل حياة افضل1

مشروعات 
FP7

الكليةمدير المشروعاسم المشروعم

09/01/200909/01/2012الطبوجيدة انور/ د.أ2



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

Eu North African Migrance : Healthe & Heaith Systems

11/01/2013

SPONTANEOUS Clearance in Patients acutely infected with 

HCV-immune profiling, Novel biomarkers and x-omics 

approaches

5Europe Egypt Network for Particle Physics01/01/201301/01/2017العلومصالح يسى بكرى. د.أ

4

(C)دراسة استراتيجيات العالج بالمضادات الفيروسية لفيروس التهاب الكبد 

11/01/2010الطبمصطفى كمال

09/01/200909/01/2012الطبوجيدة انور/ د.أ2

3
Improving the Quality of Higher Education in Public Health 

Sciences
01/01/201301/01/2015الطبوجيدة انور. د.أ



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

نهايةبداية

مشروع تفعيل استخدامات الطاقة الشمسية في مجاالت الصناعة1

14/7/20112012هندسةدمحم حازم عبد اللطيف/ د .أ

صباح الشرقاوي/ د .أ

صفاء حسين عبد / طالبة

الاله دمحم

 (هبة العزب ./د

(مستشارالمشروع

14-نوفمبر

 مشروعات برنامج التطوير املستمر والتأهيل لالعتماد 
(املشاركة الطالبية)

P C IQ A P} 
( SESP )دعم التميز  } 

الكليةمدير المشروعاسم المشروعم

مدة المشروع

17/2/201417/11/2014التمريضمشروع انشاء مركز خدمات طالبي2

14-فبرايرعلومأنشاء رابطة لتأهيل الخريجيين لسوق العمل3



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

حماد عبد القادر / الطالب

حماد

عبد الرحمن دمحم/الطالب

انتاج اعالف حيوانية من المخلفات الزراعية باستخدام تكنولوجيا البكتريا واالنزيمات 5

الالهوائية

على عبد / مدير المشروع

/ الطالب- العزيز على   

اسالم خالد قطب

25/11/201325/7/2014زراعة

09/12/2015

لينج يعمل بالطاقة الشمسية 7 موديناميىك)محرك اسيى ف احمد طلبة(محرك ثي  03/12/201525/8/2016الهندسةدمحم اشر

انشاء نماذج مصغرة النتاج الخاليا الشمسية الحيوية6
االء صالح عبد السميع 

عبد الحميد
03/12/2015العلوم

14-نوفمبر

انتاج وتصنيع البالستيك الحيوي4
أيناس /د.أ

مستشارالمشروع)الشطوري

)

17/2/201417/11/2014علوم

14-فبرايرعلومأنشاء رابطة لتأهيل الخريجيين لسوق العمل3



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

اية عىل المليجىانشاء نظام للتقنية من خالل الحزازيات8

03/12/201509/12/2015العلوم

  الطحالبBIODIESELانتاج الوقود الحيوى من 9
اشاء شفيق دمحم حمدى 

اسماعيل
03/12/201512/09/2015العلوم

الكليةمدير المشروعاسم المشروعم

نهايةبداية

وزارة البحث العلمى04/01/201331/3/2015الطبابتهال الدمرداش. د.أدراسة صور التخثر ودور الحديد فى مرض التهاب الكبد الوبائى سى2

مشروعات من جهات خمتلفة

مدة المشروع

الجهه

دمحم اسماعيل رشدىاستخدام الذكاء االصطناعى للتنبؤ بالمخاطر فى المناطق الحضرية1
حاسبات 

ومعلومات
وزارة البحث العلمى05/01/201230/4/2012



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

3
ايطاليا تقنيات ذكية لتعويض حاسة البصر للمكفوفين - مشروع بحثى مشترك مصر 

داخل بيئات مغلقة

دمحم عبد المجيد سالم

دمحم اسماعيل رشدى. د.أ

حاسبات 

ومعلومات
وزارة البحث العلمى06/01/201306/01/2015

29/4/201521/10/2015الطبمنال عبد العزيز مصطفى. دمشروع رصد الحمض النووى لطفيل الفيالريا داخل البعوض4
منظمة الصحة 

(HWO)العالمية 

مؤسسة مصر الخير201408/07/1905الزراعةايمن فريد ابو حديد. د.أمشروع التنمية المجتمعية المستدامة برنامج التجمعات الزراعية المتكاملة بيسناء5

الجهة الكندية01/01/2015الزراعةحسين منصور/دتطوير سلسلة انتاج االلبان فى مصر من المزرعة الى المائدة6



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

7
مشروع تطوير نظم المعلومات الصحية واالدارية للرعاية الصحية فى مجال الصحة 

االيجابية

وجيدة عبد الرحمن . د.أ

انور
02/01/201515/6/2015الطب

المجلس القومى 

للسكان

NTRAاتصاالت 01/01/201501/01/2018الهندسةدمحم احمد دمحم النزهى/ د.أ للرعاية الطبية المنزليةECGشبكة استعار السلكية لنظام 8

9
التصميم والتصنيع المحلى لتوربن رياح صغير عالى الكفاءة مع ناشر للستخدام خارج 

شبكة الكهرباء
مؤسسة مصر الخير12/01/201530/9/2017الهندسةاحمد دمحم الباز. د.أ

10
 محمية علبة وتاثي  االنشطة 

ى
ية ف رصد وتقييم حالة النباتات والحيوانات اليى

ية عليها البشر

حسبى عبد العزيز . د.أ

مسلم
قطاع شئون البيئة17/11/201617/11/2017الزراعة



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

11

رصد وتقييم ودراسة حالة االنواع النباتية الغريبة والغازية االكير خطورة عىل البيئة 

 مناطق محميات سيناء 
ى
 المحميات الطبيعية ووضع خطة الدارة تلك االنواع ف

ى
ف

قية والبحر االحمر والصحراء الشر

حسبى عبد العزيز . د.أ

مسلم
قطاع شئون البيئة17/11/201617/11/2017الزراعة

وس االلتهاب الكبدى 12  النتقال في 
ئ
16/11/201616/11/2018الطبوجيدة أنور. د.أبالمستشفى (ىس)نموذج حسانى استقصان

 LANRS هيئة 

بفرنسا

13
 مرص لتطبيق المشورة للنساء الحوامل 

ى
تطوير قدرات مقدىم الرعاية الصحية ف

ى السلبى واشهم فيما يتعلق باالقالع عن التدخي 
01/01/201731/12/2017الطبوجيدة أنور. د.أ

االكاديمية القومية 

للعلوم والهندسة 

(NAS)بواشنطن 

14
نطوير معمل القياسات الطيفية الديناميكية فائقة الشعة بقسم الكيمياء و تأهيله 

17025/2005لالعتماد الدوىلي االيزو  
ي/ د.أ

ى
وزارة التعليم العاىلي1/15/20176/15/2019العلومايمن ايوب عبد الشاف



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

15

منحة بحثية 

تطوير مشفر حث مثاىلي لالطراف الصناعية البرصية بمنطقه المهاد 

developing an optimized stimulus coder for thalamic visual 

prostheses world academy of sciences

سيف الدين دمحم / د.أ

الدولتىلي
19/12/201719/06/2019الهندسة




the world 

academy of 

(TWAS) scienes  

 وبالتعاون مع لجنة

 comstech ال

منظمة التعاونب  

 االسالىمي

نهايةبداية

مشروع دبلومة مشتركة فى الجراحات الميكروسكوبية وجراحات مناظير قاع الجمجمة1
بدر الدين مصطفي / د . أ

بدر الدين
20092011TEMPUSطب

   مشروعات

ERASMUS + &  TEMPUS

الكليةمدير المشروعاسم المشروعم
مدة المشروع

الجهه



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

51/1/200914/1/2012TEMPUSهندسةهدي كمال سوسه/ د . أ(TMTM). ادارة التكنولوجيا والنمذجة المتكاملة في الموارد الطبيعية 2

3
 E-laboratories for physics and.  تطوير معامل اليكترونية للتعليم الهندسي 

enginerg Education
TEMPUS 15/10/201114/10/2014هندسةتامر النادي/ د.أ

4

برنامج ماجستير مشترك في أنظمة النقل الذكية

EU-EG-JO Joint Master Programme in Intelligent Transport 

Systems

TEMPUS 15/10/201214/10/2015السيد السبكي/ د . أ

5

 (IDELE)تجديد اللغة اإلسبانية

 Innovation and Development in Spanish as a Second Language 

(IDELE)

06/01/201306/01/2017TEMPUSااللسنهالة عبد السالم/ د .أ



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

6
استخدام الواقع االفتراضي في التعليم التراث الثقافي

Using Virtual Reality in Cultural Heritage Education
TEMPUS 14/10/201214/10/2015هندسةتامر النادي/ د .أ

7

إصالح المناهج الدراسية لمنطقة البحر األبيض : الطرق السريعة وهندسة المرور

المتوسط

Highway and Traffic Engineering: Curricular Reform for 

Mediterranean Area

01/12/201330/11/2016TEMPUSهندسةخالد العربي/ د .أ

8

برامج الدراسات العليا الجديدة: الهندسة واإلدارة الصناعية العلوم

Industrial Engineering and Management Sciences: New 

Postgraduate Programs

12/01/201330/11/2016TEMPUSهندسةأمين الخربوطلي/د

9

التنقل إلى تعزيز تدريب خريجي الهندسة في أفريقيا

Mobility to Enhance Training of Engineering Graduates in 

Africa ( METEGA)

TEMPUS 11/01/201331/10/2018هندسةشرين العجرودي/د



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

10

 آخرون EN endoscopie ترانسميد reseauتشكيل آخرون : ترانس ميد ايست

chirurgie

Trans Med EAST: Formation et reseau transmed en endoscopie 

et chirurgie

TEMPUS 16/4/200929/10/2011الطبمشروع كلية الطب

11
القيادة في إدارة التعليم العالي

Leadership in Higher Education Management
TEMPUS 20/9/201020/9/2013التجارةسيد الخولي/ د .أ

12E-Laboratories For Chemistry Education28/5/201427/5/2015الهندسةتامر النادى/ د.أRDI

13Master in health informatics HEAL+
نجوى لطفى مصطفى / د.أ

بدر
+ 11/09/201504/11/2017ERASMUSالحاسبات



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

14

Head and Neck Oncology good clinical Practice: A new 

comprehensive task force curriculum and fellowship 

program-HNO/GCP

+ERASMUS 01/06/201601/06/2017الطبدمحم امير حسن/د.أ

15

ماجستير مشترك في الطاقة الجديدة والمتجددة لدول حوض البحر المتوسط

Joint mAster of Mediterranean initiatives on renwable 

and sustainable energy( JAMILA)

 TEMPUS  12/01/201330/11/2016هندسةعماد حجازي/د .أ

16

تطوير المهارات فى مجال تخطيط الطاقة المتكاملة فى دول المتوسط

Developing skills in the field of integrated energy 

planning in med landscapes

+15/10/201514/10/2018ERASMUSالهندسةهدى سوسة. د.أ

17
International Diploma for School Teachers in Stem 

Education/Estem
+15/10/201514/10/2018ERASMUSالهندسةعادل الصباغ/ د.أ



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

18
Smart Control Systems for Energy Management: New 

Master Degree
+ 15/10/201514/10/2018ERASMUSالهندسةتامر النادى. د.أ

19
IT-Based International Diploma and Professional 

Certificate in Clinical Toxicology
+ 15/10/201514/10/2018ERASMUSالهندسةتامر النادى. د.أ

20

Integrating Blended Entrepreneurial and Manufacturing 

Technology Competency into Socioeconomic 

Development in Egypt

+ 15/10/201514/10/2018ERASMUSالهندسةعادل الصباغ. د.ا

21Clean Energy and Research in Environmental Studies15/10/201514/10/2018الهندسةاحمد الباز. د.أERASMUS +



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

22
Education and capacity building in Museum studies (Edu- 

 Must) 
+ 15/10/201614/10/2019ERASMUSالهندسةتامر النادى. د

23
School and University Partnership for peer Communities 

of Learners
+ ERASMUS 15/10/201614/10/2019التربيةرشا كمال. د.أ

24

Blended Vocational - Engineering Industry Shared 

Learning Environment for Stream of Socially and 

Technically Competent Technicians and Engineers (Vet-

Eng)

+ ERASMUS 15/10/201614/10/2019الهندسةعادل الصباغ. د.أ

25
international E-based Diploma and professional 

certificates in special education and inclusion 
+ ERASMUS 15/10/201614/10/2019الهندسةعادل الصباغ/ د.أ



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم

26

 اإلعاقة ذوي للطالب العالي التعليم في الخاصة االحتياجات لذوي الوصول مراكز تطور

أفريقيا شمال في

Progression of Accessibility 

centres in higher Education 

for students with disabilities in 

north africa (PACES

+ ERASMUS 10/15/201710/14/2020الهندسةتامر النادي/ د.أ

27

المحترفين للمهندسين المبتكرة الحياة مدى التعلم

innovative lifelong learning for 

professional Engineers

+ 10/15/201810/14/2020ERASMUSالهندسةتامر النادي/ د.أ

28

المهارات الهندسة للرياح الغربية في مصر و تونس

West wind engineering skills 

in egypt and tunisia (WESET)
+ ERASMUS 10/15/201710/14/2020الهندسةالبنهاوي يحيي عمرو /د.أ

29
integrative multidisciplinary people - centered 

architectural Qualification & training - impaQt 
+ ERASMUS 15/10/201714/10/2020الهندسةتامر النادي/ د.أ



نهايةبداية
الكلية

مدة املشروع
مدير املشروع اسم املشروعم






























































































