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 المجاالت البحثٌة

 الموارد الطبٌعٌة والبٌولوجٌة:المجال البحثً األول: -1

 الموضوعات:

 حفاظ علً التنوع البٌولوجً.د الزراعٌة والتنمٌة الموار -
 صون الموارد الطبٌعٌة. -
 .الك الموارد الطبٌعٌةبصون واسته التوعٌة البٌئٌة ودراسة السلوك الخاص -
 التشرٌعات والقوانٌن واالقتصادٌات المتعلقة بصون الموارد الطبٌعٌة والبٌولوجٌة. -
 لزٌة والالفلزٌة.فالموارد المعدنٌة والتنقٌب عن المعادن ال -

 التغٌرات المناخٌة:المجال البحثً الثانً:  -2

 الموضوعات:

 واإلقلٌمٌة والمعالجة الهندسٌة.التغٌر المناخً وأنعكاساته علً البٌئة المصرٌة  -
 أسالٌب التكٌف مع قضاٌا تغٌر المناخ. -
 التغٌرات المناخٌة وآثارها علً البٌئة الزراعٌة. -
 التنور بقضاٌا التغٌر المناخً. -
 أقتصادٌات ومحاسبة تكالٌف تغٌر المناخ. -
 اآلثار االجتماعٌة والنفسٌة المتعلقة بالتغٌر المناخً. -
 ة عن التغٌر المناخً.أنتشار األمراض الناتج -

 الطاقة:المجال البحثً الثالث:  -3

 الموضوعات:

 إنتاج الطاقة من المصادر المختلفة التقلٌدٌة والمتجددة والنووٌة. -
 التكنولوجٌات المستدامة لتولٌد الطاقة. -
 المخاطر الصحٌة الناتجة عن إنتاج الطاقة. -
 التشرٌعات الخاصة بإنتاج الطاقة. -
 التقلٌدٌة والمتجددة. لمصادر الطاقة االقتصادٌةالرإٌة المستقبلٌة  -
 األمن البٌئً والطاقة. -
 معالجة المناهج والبرامج الدراسٌة لقضاٌا ترشٌد استهالك الطاقة. -

 تلوث البٌئة:المجال البحثً الرابع:  -4

 الموضوعات:

 قٌاس ورصد التلوث فً األوساط البٌئٌة المختلفة. -
 نواقل األمراض وآثارها البٌئٌة. -
 التكنولوجٌات  المستخدمة فً معالجة التلوث. -
 التؤثٌرات الصحٌة لتلوث البٌئة )مٌاه / هواء(. -
 أقتصادٌات ومحاسبة تكالٌف عالج األمراض. -
 التنور بقضاٌا التلوث البٌئً. -
 التثقٌف واإلرشاد الصحً للوقاٌة من األمراض. -
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 سٌة والتعلم اإللكترونً.اإلعالمً لقضاٌا التلوث البٌئً، كذلك المقررات الدرا التناول -
 التشرٌعات والقوانٌن البٌئٌة لحماٌة البٌئة. -
 سلوكٌات األفراد نحو الحد من تلوث البٌئة. -
 تلوث عناصر البٌئة الزراعٌة ومعالجتها. -

 اإلدارة المتكاملة للمٌاه:المجال البحثً الخامس:  -5

 الموضوعات:

 إدارة الموارد المائٌة ونوعٌة المٌاه. -
 ه التقلٌدٌة وغٌر التقلٌدٌة )تحلٌة / إعادة استخدام / تدوٌر(.مصادر المٌا -
 اآلثار الصحٌة الستخدام المٌاه المعالجة والمحالة. -
 التشرٌعات والقوانٌن لحماٌة المصادر المائٌة. -
 دور الجمعٌات األهلٌة فً توجٌه سلوك األفراد نحو الحفاظ علً مصادر المٌاه. -
 اف مصادر جدٌدة.تكنولوجٌات معالجة المٌاه واستكش -
 حمالت التوعٌة البٌئٌة للحفاظ علً المٌاه وتعدٌل سلوك األفراد. -

 التنمٌة المستدامة:المجال البحثً السادس:  -6

 الموضوعات:

 التعلٌم من أجل التنمٌة المستدامة. -
 المنظومات البٌئٌة والتنمٌة المستدامة. -
 العمارة والعمران البٌئً. -
 من محاور التنمٌة المستدامة لكل فً تخصصه.ٌتناول كل قسم محور أو أكثر  -

 إدارة المخلفات:المجال البحثً السابع:  -7

 الموضوعات:

 .استرجاع الموارد -
 المعالجات الهندسٌة للمخلفات. -
 اآلثار الصحٌة لتراكم المخلفات. -
 اقتصادٌات معالجة وتدوٌر المخلفات. -
 التشرٌعات والقوانٌن الخاصة بإدارة المخلفات. -

 التقنٌات الحدٌثة فً خدمة البٌئة:ل البحثً الثامن: المجا -8

 الموضوعات:

 ة.ٌالنانوتكنولوجً فً التطبٌقات البٌئ -
 طبٌقات اإلنتاج األنظف وتكنولوجٌا منخفضة التكالٌف.ت -
 التطبٌقات البٌئٌة لالستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافٌة. -
 ٌئٌة.تطبٌقات النمذجة والمحاكاة للتنبإ بالتغٌرات الب -
 الحٌوٌة لألغراض البٌئٌة والمعلومات الحٌوٌة. اتطبٌقات التكنولوجٌ -
 استخدام انترنت األشٌاء فً الكوارث البٌئٌة. -
 تقٌٌم المخاطر البٌئٌة والكوارث الطبٌعٌة والبٌولوجٌة وإدارة األزمات. -
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 نظم المعلومات البٌئٌة واإلحصاء وتطبٌقات الحاسب اآللً -

 البٌئة وعالقتها بعلوم وتقنٌات األغذٌة والتغذٌة:ع: المجال البحثً التاس -9

 الموضوعات:

 أثر المركبات والمواد الكٌمٌائٌة المختلفة علً جودة الغذاء. -
 األمراض الناتجة عن سوء التغذٌة وتلوث الغذاء. -
 سالمة وجودة الغذاء. -
 اقتصادٌات وتشرٌعات الرقابة علً األغذٌة. -

 ة البٌئٌة والتقٌٌم البٌئً والمواطنة والحوكمة البٌئٌة:اإلدارالمجال البحثً العاشر: -11

 الموضوعات:

 التعرضات المهنٌة وبٌئة العمل. -
 التقٌٌم البٌئً للمنشآت المختلفة. -

 مجاالت بٌئة عامة ومتنوعة:المجال البحثً الحادي عشر:  -11

 الموضوعات:

 العدالة البٌئٌة. -
 المدن الخضراء. -
 الهوٌة البٌئٌة. -
 ة.البصمة البٌئٌ -
 جودة الحٌاة. -
 التصمٌم األخضر والعمارة الخضراء. -
 االقتصاد األخضر. -

 

 المجال البحثى االول: الموارد الطبٌعٌة والبٌولوجٌة:

الموضوع 
 البحثى

 الجهات المشاركة جهات التموٌل
الجهات  المخرجات التطبٌقٌة

 المستفٌدة
 جهات الجامعة

 
 اخرى

 جهات  الجامعة
 اخرى

تنمٌة الموارد 
الزراعٌة 

والحفاظ علً 
التنوع 

 البٌولوجً.
 

  

كليات 
العلوم 

 والزراعة
 

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

وزارة البٌئة 
والصناعة 
 والزراعة

صون 
الموارد 
 الطبٌعٌة.

  

كليات 
العلوم 

 والزراعة
 وزارة.....
............ 
............ 

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

وزارة 
الصناعة 
والبٌئة 

 والبترول
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 ..........................الخ
التوعٌة 
البٌئٌة 

ودراسة 
السلوك 

خاص ال
بصون 

واستهالك 
الموارد 
 الطبٌعٌة.

  

كليات 
التربية 

واآلداب 
 وزارة..... والعلوم

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

وزارة 
التضامن 

جتماعً اال
والبٌئة 

 والزراعة

التشرٌعات 
والقوانٌن 

واالقتصادٌات 
المتعلقة 
بصون 
الموارد 
الطبٌعٌة 

 والبٌولوجٌة.

  

كليات 
الحقوق 
 والتجارة

 

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

وزارة العدل 
واالستثمار 

 والبٌئة

الموارد 
المعدنٌة 

والتنقٌب عن 
المعادن 
الفلزٌة 

 والالفلزٌة.
 

  

كلية 
العلوم 
 والتربية

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 
 ..........................الخ -

البترول 
 والبٌئة

 
 المجال البحثى الثانً: التغٌرات المناخٌة

الموضوع 
 البحثى

 الجهات المشاركة جهات التموٌل
الجهات  المخرجات التطبٌقٌة

 جهات الجامعة المستفٌدة
 جهات  الجامعة اخرى 

 اخرى
ٌر المناخً التغ

وأنعكاساته 
علً البٌئة 

المصرٌة 
واإلقلٌمٌة 
والمعالجة 

 الهندسً

  

كليات 
الهندسة 
والعلوم 

والزراعة 
 والتجارة

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

 .......................الخ...

وزارة 
البٌئة 

 واإلسكان

أسالٌب التكٌف 
مع قضاٌا تغٌر 

 المناخ.
  

كليات 
الهندسة 
 والزراعة

 

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

 .......................الخ...

وزارة 
البٌئة 

واإلسكان 
 والزراعة

التغٌرات 
المناخٌة 

وآثارها علً 
البٌئة 

  

كليات 
العلوم 

 والزراعة
 

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 

وزارة 
البٌئة 

 والزراعة
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 .......................... - الزراعٌة.
 ..........................الخ

التنور بقضاٌا 
التغٌر 

 المناخً.
  

كليات 
التربية 
 واآلداب

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

وزارة 
البٌئة 

واإلعالم 
والتربٌة 
 والتعلٌم

أقتصادٌات 
ومحاسبة 

تكالٌف تغٌر 
   المناخ.

كلية 
 التجارة

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 
 ..........................الخ -

وزارة 
المالٌة 
 والبٌئة

اآلثار 
االجتماعٌة 

والنفسٌة 
المتعلقة 
بالتغٌر 

 المناخً.

  
 كلية

 اآلداب

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 
 ..........................الخ -

وزارة 
 التضامن

أنتشار 
األمراض 

الناتجة عن 
التغٌر 

 المناخً.
  

لية ك
 الطب

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 
 ..........................الخ -

وزارة 
الصحة 
 والبٌئة

 

 
 المجال البحثى الثالث: الطاقة

الموضوع 
 البحثى

 الجهات المشاركة جهات التموٌل
الجهات  المخرجات التطبٌقٌة

 جهات الجامعة المستفٌدة
 جهات  الجامعة اخرى 

 اخرى
إنتاج الطاقة 
من المصادر 

المختلفة 
التقلٌدٌة 

والمتجددة 
 والنووٌة.

 

  
 كلية

 الهندسة
 وزارة.....
............ 
............ 

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

وزارة 
الكهرباء 
والبٌئة 

 والبترول

التكنولوجٌات 
المستدامة 

 لتولٌد الطاقة.
   

 كلية
 الهندسة

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

وزارة 
البٌئة 

واإلنتاج 
الحربً 
 والبترول

المخاطر 
الصحٌة 

الناتجة عن 
 إنتاج الطاقة.

  
 كلية
 الطب

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 

وزارة 
البٌئة 

 والصحة
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 - .......................... 
 ..........................الخ

التشرٌعات 
الخاصة بإنتاج 

 الطاقة.
   

 كلية
 الحقوق

 .....وزارة
............ 
............ 

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

وزارة 
العدل 
 والبٌئة

الرإٌة 
المستقبلٌة 
االقتصادٌة 

لمصادر الطاقة 
التقلٌدٌة 

 والمتجددة.
 

  
 كلية

 التجارة

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 
 ..........................الخ -

وزارة 
الصناعة 
والبٌئة 

 والكهرباء

األمن البٌئً 
 والطاقة.

 
 
 

  

ات كلي
الحقوق 
 والتربية

 وزارة.....
............ 

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 
 ..........................الخ -

وزارة 
التربٌة 
 والتعلٌم

معالجة 
المناهج 

والبرامج 
الدراسٌة 

لقضاٌا ترشٌد 
استهالك 

 الطاقة.
 

  

 كلية
 التربية

 االدابو

 ارة.....وز
............ 
............ 

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 
 ..........................الخ -

وزارة 
التربٌة 
 والتعلٌم
 واإلعالم

 
 المجال البحثى الرابع: تلوث البٌئة

الموضوع 
 البحثى

 الجهات المشاركة جهات التموٌل
الجهات  ت التطبٌقٌةالمخرجا

 جهات الجامعة المستفٌدة
 جهات  الجامعة اخرى 

 اخرى
قٌاس ورصد 

التلوث فً 
األوساط البٌئٌة 

 المختلفة.
 

  

 كلية
العلوم 

والهندسة 
 والزراعة

 

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

وزارة 
البٌئة 

والصناعة 
 والزراعة

نواقل األمراض 
 وآثارها البٌئٌة.

 
  

 كلية
 الطب

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

وزارة 
 الصحة

التكنولوجٌات  
المستخدمة فً 
   معالجة التلوث.

 كلية
 الهندسة

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 

وزارة 
البٌئة 

والصناعة 
واإلنتاج 
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- .......................... 
 ..........................الخ

 الحربً

التؤثٌرات 
الصحٌة لتلوث 
البٌئة )مٌاه / 

 هواء(.
 

  
 كلية
 الطب

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

وزارة 
الصحة 
 والبٌئة

أقتصادٌات 
ومحاسبة 

تكالٌف عالج 
 األمراض.

 
  

 كلية
 التجارة

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 
 .......................الخ... -

وزارة 
 المالٌة

التنور بقضاٌا 
 التلوث البٌئً.

 
   

 كلية
 التربية

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 
 ....الخ...................... -

وزارة 
التربٌة 
 والتعلٌم

التثقٌف 
واإلرشاد 

الصحً للوقاٌة 
 من األمراض.

 
 

  

 كلية
التربية 
 والطب 

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 
 لخ..........................ا -

وزارة 
الصحة 

والتربٌة 
 والتعلٌم

التناول 
اإلعالمً 

لقضاٌا التلوث 
البٌئً، كذلك 

المقررات 
الدراسٌة 

والتعلم 
 اإللكترونً.

  

 كلية
 التربية
 واآلداب

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 
 ..........................الخ -

وزارة 
اإلعالم 

والتربٌة 
والتعلٌم 
 والبٌئة

التشرٌعات 
والقوانٌن 

البٌئٌة لحماٌة 
 البٌئة.

 
  

 كلية
 الحقوق

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 
 .........................الخ. -

وزارة 
 العدل

 
 اإلدارة المتكاملة للمٌاهالمجال البحثى الخامس: 

الموضوع 
 البحثى

 الجهات المشاركة جهات التموٌل
الجهات  المخرجات التطبٌقٌة

 جهات الجامعة المستفٌدة
 جهات  الجامعة اخرى 

 اخرى
إدارة الموارد 

المائٌة 
ونوعٌة 

 المٌاه.
 

  
 الهندسة كلية

 والزراعة
 وزارة.....
............ 
............ 

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

وزارة 
الزراعة 
والري 
 والبٌئة
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 ..........................الخ
مصادر المٌاه 

التقلٌدٌة 
وغٌر 

التقلٌدٌة 
)تحلٌة / 

إعادة 
استخدام / 

 وٌر(.تد
 

  

 كلية
الهندسة 
 والزراعة

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

وزارة 
البٌئة 

والزراعة 
والري 

واإلنتاج 
 الحربً

اآلثار الصحٌة 
الستخدام 

المٌاه 
المعالجة 

 حالة.والم
  

 الطب كلية
 وزارة.....
............ 
............ 

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

وزارة 
البٌئة 

 والصحة

التشرٌعات 
والقوانٌن 

لحماٌة 
المصادر 

 المائٌة.
  

 كلية
 الحقوق

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

وزارة 
 العدل

دور الجمعٌات 
األهلٌة فً 

توجٌه سلوك 
األفراد نحو 

فاظ علً الح
مصادر 
 المٌاه.

 

  
 آلداب كلية

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 
 ..........................الخ -

وزارة 
البٌئة 

 والتضامن

تكنولوجٌات 
معالجة المٌاه 

ستكشاف وا
مصادر 
 جدٌدة.

 

  

 كلية
الهندسة 
 والزراعة

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 
 ..........................الخ -

وزارة 
البٌئة 

 والصناعة
 والري

حمالت 
التوعٌة 

البٌئٌة للحفاظ 
علً المٌاه 

وتعدٌل سلوك 
 األفراد.

  
 التربية كلية

 واآلداب

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 
 ..........................الخ -

وزارة 
التربٌة 

والتعلٌم 
 واإلعالم

 والتضامن

 
 التنمٌة المستدامةادس: المجال البحثى الس

 الموضوع البحثى
 الجهات المشاركة جهات التموٌل

الجهات  المخرجات التطبٌقٌة
 المستفٌدة

 جهات الجامعة
 

 اخرى
 جهات  الجامعة

 اخرى
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التعلٌم من أجل التنمٌة 
 المستدامة.

 

  
 كلية

 التربية
 وزارة.....
............ 
............ 

 اءة إختراعبر -
 مشروع بحثى -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنى
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

وزارة 
التربٌة 
 والتعلٌم

المنظومات البٌئٌة 
 والتنمٌة المستدامة.

 

  
كلية 
 الهندسة

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنى
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

وزارة 
البٌئة 

 واإلسكان

العمارة والعمران 
 البٌئً.

 

  
كلية 
 الهندسة

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
تمرررررع شرررررراكة مرررررع المج -

 المدنى
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

وزارة 
البٌئة 

 واإلسكان

ٌتناول كل قسم محور 
أو أكثر من محاور 

التنمٌة المستدامة لكل 
 فً تخصصه.

  
 

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 بحثىمشروع  -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنى
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

 

 
 إدارة المخلفاتالمجال البحثى السابع: 

 الموضوع البحثى

 الجهات المشاركة جهات التموٌل

الجهات  المخرجات التطبٌقٌة
 المستفٌدة

 جهات الجامعة
 

 اخرى
 جهات  لجامعةا

 اخرى

استرجاع الموارد 
 والموارد.

  

كلية 
الهندسة 
 والعلوم

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

وزارة 
ئة البٌ

والصناعة 
والتعدٌن 
والبحث 

 العلمً
عالجات الهندسٌة الم

 للمخلفات.
 

  
كلية 

 ةسالهند
 وزارة.....
............ 
............ 

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

وزارة 
الصناعة 
واإلنتاج 
الحربً 
والبحث 

 العلمً
اآلثار الصحٌة لتراكم 

 دوٌر المخلفات.وت
   

كلية 
 الطب

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 

وزارة 
حة الص

 والبٌئة
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- .......................... 
 ..........................الخ

اقتصادٌات معالجة 
 وتدوٌر المخلفات.

 
  

 كلية
 التجارة

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

وزارة 
االستثمار 

والبٌئة 
 والصناعة

التشرٌعات والقوانٌن 
الخاصة بإدارة 

 المخلفات.
   

 كلية
 الحقوق

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 
 ..........................الخ -

وزارة 
العدل 
 والبٌئة

 
 التقنٌات الحدٌثة فً خدمة البٌئةالمجال البحثى الثامن: 

الموضوع 
 البحثى

 الجهات المشاركة جهات التموٌل
الجهات  المخرجات التطبٌقٌة

 جهات الجامعة المستفٌدة
 جهات  الجامعة اخرى 

 اخرى
النانوتكنولوجً 

فً التطبٌقات 
 البٌئة.

   

 كلية.....

......... 

.......... 

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 ىمشروع بحث -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

 

تطبٌقات اإلنتاج 
األنظف 

وتكنولوجٌا 
منخفضة 
 التكالٌف.

 

  
كلية 

 العلوم 

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 حثىمشروع ب -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

وزارة 
البٌئة 

والبحث 
 العلمً

التطبٌقات 
البٌئٌة 

لالستشعار من 
بعد ونظم 

المعلومات 
 الجغرافٌة.

 

  

كلية 
الهندسة 
 والعلوم

 وزارة.....

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

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

 تراعبراءة إخ -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

وزارة 
البٌئة 

والصناعة 
والبحث 

 العلمً

تطبٌقات 
النمذجة 

والمحاكاة 
للتنبإ 

بالتغٌرات 
 البٌئٌة.

 

  
كلية 

 الحاسبات 

 وزارة.....

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

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

 إختراع براءة -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

وزارة 
البحث 
العلمً 
 والبٌئة

تطبٌقات 
التكنولوجٌا 

الحٌوٌة 
لألغراض 

البٌئٌة 
  

كلية 
العلوم 
 والهندسة

 وزارة.....

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

وزارة 
البحث 
العلمً 
 والبٌئة
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والمعلومات 
 الحٌوٌة.

 
 

 ..........................الخ -

استخدام 
انترنت األشٌاء 

فً الكوارث 
 البٌئٌة.

 
  

كلية 
 الهندسة

 وزارة.....

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 
 ..........................الخ -

وزارة 
البحث 
العلمً 
 والبٌئة

تقٌٌم المخاطر 
البٌئٌة 

والكوارث 
الطبٌعٌة 

والبٌولوجٌة 
وإدارة 

 األزمات.
 

  

كلية 
الهندسة 
والعلوم 
 والتجارة

 وزارة.....
............ 

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 
 ..........................الخ -

وزارة 
حث بلا

العلمً 
 والبٌئة

نظم المعلومات 
البٌئٌة 

واإلحصاء 
وتطبٌقات 

 الحاسب اآللً

كلية   
  -  الحاسبات 

وزارة 
البحث 
العلمً 
والبٌئة 

 صاءحواإل
 

 بعلوم وتقنٌات األغذٌة والتغذٌة البٌئة وعالقتهاالمجال البحثى التاسع: 

الموضوع 
 البحثى

 الجهات المشاركة جهات التموٌل
الجهات  المخرجات التطبٌقٌة

 جهات الجامعة المستفٌدة
 جهات  الجامعة اخرى 

 اخرى
أثر المركبات 

والمواد 
الكٌمٌائٌة 

المختلفة علً 
 جودة الغذاء.

 

  

 كلية
 الزراعة

 

 ....وزارة.
............ 
............ 

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

وزارة 
الزراعة 
ومعهد 
 التغذٌة

األمراض 
الناتجة عن 

سوء التغذٌة 
   وتلوث الغذاء.

 كلية
 الطب

 

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

وزارة 
الصحة 
ومعهد 
 التغذٌة

سالمة وجودة 
 الغذاء.

  

 كلية
 الزراعة

 

 وزارة.....

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

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

 ة إختراعبراء -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

وزارة 
الزراعة 
والصحة 

ومعهد 
 التغذٌة

اقتصادٌات 
وتشرٌعات 

الرقابة علً 
 األغذٌة.

  

 كلية
الحقوق 
 والتجارة

 

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 شروع بحثىم -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 

وزارة 
العدل 

والبٌئة 
 والتجارة
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- .......................... 
 ..........................الخ

 
 اإلدارة البٌئٌة والتقٌٌم البٌئً والمواطنة والحوكمة البٌئٌةالمجال البحثى العاشر: 

الموضوع 
 البحثى

 الجهات المشاركة جهات التموٌل
الجهات  التطبٌقٌةالمخرجات 

 جهات الجامعة المستفٌدة
 جهات  الجامعة اخرى 

 اخرى
التعرضات 

المهنٌة وبٌئة 
 العمل

  
 كلية
 الطب

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

وزارة 
الصحة 

والتضامن 
االجتماعً 

والقوي 
 العاملة

التقٌٌم البٌئً 
للمنشآت 
 المختلفة

  
 كلية

 
 وزارة.....
............ 
............ 

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 
 .........................الخ.

وزارة 
 البٌئة

 
 مجاالت بٌئة عامة ومتنوعةالمجال البحثى الحادي عشر: 

الموضوع 
 البحثى

 الجهات المشاركة جهات التموٌل
الجهات  المخرجات التطبٌقٌة

 جهات الجامعة المستفٌدة
 جهات  الجامعة اخرى 

 اخرى
 العدالة البٌئٌة

  
 كلية

 لحقوقا
 وزارة.....
............ 
............ 

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

 وزارة
العدل 

 والتضامن

المدن 
 الخضراء

  
 كلية

 الهندسة
 وزارة.....
............ 

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

وزارة 
البٌئة 

 واإلسكان

 الهوٌة البٌئٌة

  

 كلية.....

......... 

.......... 

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 مع المجتمع المدنى شراكة -
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

وزارة 
البٌئة 

 لدخلٌةوا

 البصمة البٌئٌة

  

 كلية
لعلوم ا

 والزراعة

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 

 ..........................الخ

وزارة 
البٌئة 

والزراعة 
 والصناعة
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 جودة الحٌاة

  

 كلية.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 
 ..........................الخ -

 

التصمٌم 
األخضر 
والعمارة 
   الخضراء

 كلية
 لهندسةا

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

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 
 ........الخ.................. -

وزارة 
البٌئة 

 واإلسكان

االقتصاد 
 األخضر

  

 كلية
 التجارة
 

 وزارة.....

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

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

 براءة إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
- .......................... 
- .......................... 
 ..........................الخ -

وزارة 
البٌئة 

واالستثمار 
والتجارة 
 والصناعة

 

 

  

  

  


