انعكاس الوعى البيئى على سلوكيات الطالب اجلامعى
فى احلفاظ على بيئته – دراسة ميدانية
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية

مدة البحث

اهلدف من البحث

النتائج الىت مت
التوصل إليها

املردود البيئى
للبحث

اجلهة املمولة

اجلهة املستفيدة

أ.د /على محمود أبو ليلة

أستاذ علم االجتماع
اآلداب

خمس سنوات ()2007/2006

يسعى البحث إلى تحقيق مجموعة من األهداف أهمها:
 التعررعل عل ر طبيعررخ وخصرراعى الرروع البيع ر لررد طرر ب
الجامعخ.
 تحدي ررد المص ررادع والمتاير رعات المختلل ررخ المس ررعولخ عر ر ت ر ر ي
الوع البيع .
 تحديد طبيعخ الوع البيع وه هو وع إيجاب أو هو وع
سلب .
 محاولررخ تطررويع بعررا الب رعامس والسياسررات الت ر تطرروع الرروع
البيع لد ال باب.
 إثاعة الوع البيعر ب ر إيجراب واالعتقرا بسرلو يات الطالرب
الجامع األمع الذ ينع س بدوعه عل البيعخ.
 تحدي ررد المص ررادع والمتاير رعات المختلل ررخ المس ررعولخ عر ر ت ر ر ي
الوع البيع .

 تطررويع بعررا الب رعامس والسياسررات الت ر تطرروع الرروع البيع ر
لد ال باب.

جامعخ عي

 الجامعات

مس

 و ازعة البيعخ

 مختلررل الماسسررات والايعررات الت ر تعدررب ر االسررتلادة م ر
نتاعس البحث بادل تطويع الوع البيع .
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انعكاس الوعى البيئى على سلوكيات الطالب اجلامعى
فى احلفاظ على البيئة مبخاطبة الشباب اجلامعى
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث
النتائج الىت مت

أ.د /على محمود أبو ليلة

أستاذ بقسم االجتماع
اآلداب
عامي

املي ()2006/2005

 التعر ررعل عل ر ر منيومر ررخ القر رريم الموجار ررخ للسر ررلو البيع ر ر ع ر ر
ال باب.

 ت ررم تجمي ررا اظط رراع الني ررع للبح ررث وص رريادخ أداعا ررا للبح ررث

التوصل إليها

واختياعه ررا واختي رراع عين ررخ البح ررث علر ر مس ررتو جامع ررخ ع رري

املردود البيئى

 بعررد إنجرراز الم ررعوع يم ر اسررتنادا إل ر بياناتررت ونتاعجررت عسررم

مس وتم التطبيق الميدان الستماعات البحث.

للبحث

سياسخ اجتماعيخ للناوا بالبيعخ الجامعيخ والمجتما المصع
عموما.

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

جامعخ عي

 جامعخ عي

مس

مس  .و ازعة البيعخ.

 و ازعة اظع م

 أ جا ررات أخ ررع تحت رراه إلر ر النا رروا بالبيع ررخ عر ر طعي ررق
تطويع وع الب ع.
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اجتاهات طالب اجلامعة حنو املشكالت البيئية
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

أ.د /ثروت إسحاق

أستاذ علم االجتماع
اآلداب

سنت دعاسيخ ()2004/2003
 يار رردل إل ر ر تنر رراو ير رراهعة هامر ررخ تتمث ر ر

ر ر التعر ررعل عل ر ر

اتجاه ررات طر ر ب وطالب ررات الجامع ررخ ر ر مص ررع نح ررو البيع ررخ
تاا.

وم

 التقص ر ر ع ر ر مقتعحر ررات ال ر ررباب الجر ررامع عل ر ر الم ر ر ت
البيعيخ المثاعة.

النتائج الىت مت
التوصل إليها

 تبي النتاعس أ اعتردا الطقرس والمنراي يعرد ع مرخ براعزة مر
مصع.

ع مات البيعخ

 يع ررد التل رروث ي رراهعة ملحوي ررخ داخر ر األحي ررا السر ر نيخ نتيج ررخ
ال واعع ومداخ المناز .

ظلقا القمامخ

 ين ع الضجيس المستمع للمع بات وآالت التنبيت التروتع والقلرق
املردود البيئى
للبحث

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

نلوس الناس.

 ي رراد التع ررعل علر ر م ر ر ت الطر ر ب والتقصر ر عنا ررا إلر ر
حلا ررا مم ررا ي رراد إلر ر تقوي ررخ الم رراع خ االجتماعي ررخ والثقا ي ررخ
والسياسيخ لد ال باب.

جامعخ عي

 جامعخ عي

مس

مس.

 و ازعة التعليم العال .
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 و ازعة ال باب.

منوذج مطور لوحدة بيوجاز إرشادية ذات كفاءة عالية
إلنتاج طاقة جديدة ومساد معاجل من خملفات املزرعة
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

أ.د /وحيد محمود إمام

أستاذ البيعخ
العلوم

عام واحد ()2008/2007

 تحسي الوضا البيع بالمزاعع الحيوانيخ.

 إنتاه طاقخ جديدة ومتجددة م مخللات المزاعع الحيوانيخ.
 إنتاه سماد عضو معالس يحس م اظنتاجيخ الزعاعيخ.
النتائج الىت مت
التوصل إليها

 تم عم التحالي ال زمخ األوليخ للت اي .
 تم وضا العسومات الاندسيخ ال زمخ ظن ا وحردة البيوجراز
المطوعة.

 تم اع معدات القياس المطلوبخ.
املردود البيئى
للبحث

 لم يتم تنليذ اظن ا ات المطلوبخ ني اع لضيق الوقت.
 إنتاه طاقخ جديدة ومتجددة.

 تحسي الحالخ الصحيخ للعاملي بالمزاعع.
 تحسي حالخ البيعخ بالمزاعع.
 إنتاه سماد عضو معالس.

 تحسي الحالخ الصحيخ للعاملي بالمزاعع.
 تو يع عى عم لل باب.
اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

جامعخ عي

مس

أصحاب المزاعع ببوعسعيد.
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إدارة املناطق الساحلية – املناطق الرطبة
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

أ.د /محمد عادل يحيى

أستاذ

العلوم

سنخ ()2007/2006

 تحتراه المنطقررخ العطبررخ ررما دلتررا النير لد اعسررات دقيقررخ واداعة
مت امل ررخ بس رربب تع ررعا ال رردلتا العتل رراع منس رروب البح ررع وذلر ر
بسبب التايعات المناخيخ المتوقعخ.

النتائج الىت مت
التوصل إليها

 عسم خعاعط مت املخ ل ما دلتا الني .

 تحديد المناطق المنخلضخ المتوقا تععضاا لطايا البحع.

املردود البيئى

 عم إداعة مت املخ للساح ال مال للدلتا.

للبحث

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

جامعخ عي

مس

 و ازعة البيعخ.
 جامعخ عي

 و ازعة اظس ا .

مس.
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خريطة جيوبيئية رقمية للقاهرة الكربى
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث
النتائج الىت مت
التوصل إليها

أ.د /محمد عادل يحيى

أستاذ ب ليخ العلوم
العلوم

سنتا ( )2006/2005

إقامخ خعيطخ عقميخ

 تر ررم إعر ررداد خعيطر ررخ عقمير ررخ لقواعر ررد البيانر ررات لمحا ير ررخ القر رراهعة
ال بع بمقياس مسح  50000 :1مسرقط عليارا جميرا بيانرات
– طر ر ررعق – م ر ر رزاعع – تر ر ررعع ومصر ر رراعل

المحا ير ر ررخ (مسر ر ررا

ومناطق صناعيخ .)...

املردود البيئى
للبحث

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

 إقامخ نموذه لنيم المعلومات الجا اع يخ.
جامعخ عي

مس

 و ازعة البيعخ.

 و ازعة الصناعخ.

 و ازعة التعميع.
 الباحثي بالجامعات وأصحاب القعاع
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دراسة املؤلفات القائمة على ألياف النخيل
مقارنة مبثيلتها القائمة على األلياف الطبيعية األوربية
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

أ.د /حامد إبراهيم الموصلى

أستاذ متلعغ
الاندسخ

سنخ ()2007/2006
 تحقي ررق االس ررتلادة مر ر المر رواعد المحلي ررخ ( جعي ررد النخير ر ) ر ر

تسرليح البروليمعات بردال مر الزجراه  Glass Fibersالمسرتوعد

ذات المضاع البيعيخ المععو خ.
النتائج الىت مت
التوصل إليها

 تطررويع ما ينررخ قطررا ال رعاعح  Stranding machineمر ر
جعيد النخي للحصو علر

رعاعح وتخانرات  ‚4مرم بدقرخ 0‚1

مم م السم عل طو ال عيحخ.

 تطويع وتجايز بحث قدعه بس  25ط 60 ،ط الستخداماا
املردود البيئى
للبحث

بحوث تصنيا الماللات المسلحخ بأليال النخي .

 استبدا أليال الزجاه  Glass Fibersالمصرنوعخ مر المرواد
ديررع المتجررددة وثقيلررخ الرروز ( )SG2.5ديررع القابلررخ ل حترعاق
والتحل البيولوجيا والت تسبب حساسيخ للجلد والصدع بأليال

النخي المتجددة والقابلخ ل حتعاق والتحل بيولوجيا.
اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

جامعخ عي

مس

 مصررانا منتجررات الب سررتي
– القواعب 00الخ).
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ر مصررع (الخ ازنررات – البررداالت

اإلحالل اجلزئى لبديل علفى من فرشة
عنابر دواجن التسمني وقش األرز حمل األعالف التقليدية فى حيوانات اللنب
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

أ.د /سليمان محمد سليمان عبد المولى
أستاذ تاذيخ الحيوا

الزعاعخ

عام واحد ()2008/2007

 نقرر التقني ررات المناس رربخ ظنت رراه ب رردي عللر ر اقتص رراد ص ررالح
للن ررع بيعي ررا إلر ر معبر ر ومنتجر ر الحير روا عر ر طعي ررق إجر ر اع

تطبيقررات عمليررخ ميدانيررخ ر قررع القليوبيررخ ظ سررابام الخب رعات

والمارراعات ال زمررخ لتموير المخللررات الزعاعيررخ اللجنوسررليولوزيخ
منخلضخ القيمخ و ض ت عنابع دواجر التسرمي مر ملوثرات

النتائج الىت مت
التوصل إليها

للبيعخ إل بداع علليخ قيمخ اقتصاديا وصديقخ للبيعخ.

 تررم عمر مسررح ميرردان وجمررا عينررات مر اللع ررخ وق ررخ األعز
للتحلي ال يمياع والتقييم الارذاع المعملر وترم تردعيب وتعلريم
عديد م المعبيي

طنا ونقباس وحيا وبطا و لرع ر ع

و لررع عجررب مر قررع محا يررخ القليوبيررخ علر إنترراه واسررتخدام
البداع العلليخ م قش األعز و ع خ عنابع دواج التسمي تم

عم ر م مرروعة م ر الخامررات قررش األعز و ع ررخ عنررابع دواج ر

التسمي لتاذيخ حيوانات الجاموس علياا تم أخذ عينات دوعيخ

لتقييم تطوع تسويخ والتايع
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الم موعة.

املردود البيئى
للبحث

 تحوي المخللات الزعاعيخ م قش األعز و ع خ عنابع دواج

التسر ررمي م ر ر ملوثر ررات للبيعر ررخ مر ررا بعر ررا اظضر ررا ات محلير ررخ
اظنترراه إل ر م رواد علليررخ أساسرريخ هامررخ وضررعوعيخ لم ررعوعات
اظنتاه الحيوان وذات قيمخ اقتصراديخ مليردة تانر جزعيرا عر

اسررتيعاد األع ر ل وم ونررات األع ر ل الحيوانيررخ ر وقررت يررت
يتناقى اظمداد الاذاع والعلل العالم والمحلر والرذ ياردد

الثعوة الحيوانيخ المحليخ المصعيخ.

 تم رري ال ررباب م ر إن ررا م ررعوعات صررايعة ظنترراه الحي روا
دو الحاجخ المت

أعا زعاعيخ.

 تقلير ر منا س ررخ الحير روا لانس ررا

ر ر احتياجات ررت مر ر الحب رروب

والبقوليات والخبز.

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

جامعخ عي

مس

 حلقخ معبو ومنتجو الحيروا بمحا يرخ القليوبيرخ وحلقرخ صرناعخ
األع ل وتجاعة خامات األع ل.
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التعرف على كشافات وراثية

مرتبطة بصفات إنتاج اللحم فى اجلاموس املصرى
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

أ.د /عمر يسرى
أستاذ تعبيخ الحيوا

الزعاعخ

سنتي ()2007/2006

 تحدي ررد

ررا ات وعاثي ررخ معتبط ررخ بلنت رراه اللح ررم ر ر الج رراموس
استخداماا مستقب

المصع يم

بعامس التعبيخ للجاموس

المصع .
النتائج الىت مت
التوصل إليها

 تررم ذبررح  2عج ر جاموسر ر و ص ر األنسررجخ المختللررخ وع ررز

 DNAتمايدا لعبط صلات إنتاه اللحم ما ال را ات الوعاثيرخ
عل مستو .DNA

املردود البيئى
للبحث

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

 العم عل زيادة إنتاه اللحم ر الجراموس المصرع وبالترال
زير ر ررادة المعر ر ررعوا م ر ر ر اللحر ر ررم وتخلر ر رريا سر ر ررععه للمسر ر ررتال

المصع .

جامعخ عي

مس

 معبوا الجاموس.
 باحثوا اظنتاه الحيوان .
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 مستال وا اللحوم.

استخدام املخلفات الزراعية الغذائية
إلنتاج مبادالت أيونية لتنقية مياه الصرف الصناعى
الباحث الرئيسى
الوظيفة
معهد
مدة البحث
اهلدف من البحث

د /شريف محمد عبد السالم كشك
مدعس

الدعاسات والبحوث البيعيخ

سنخ وستخ أ اع ()2008/2007

 حي ررث أ المخلل ررات الزعاعي ررخ متمثل ررخ ر ر ق ررش األعز وحط ررب
القط والمخللات الاذاعيخ متمثلخ

الق عيات بأنواعاا وني اع

لعرردم االسررتلادة القصررو مررنام يررتم تحررويلام إل ر مع بررات ذات
أهميخ اقتصاديخ ،عة العم قاعمخ عل تحويلام إل مع برات
أيونيخ لتنقيخ المياه م العناصع الثقيلخ.

النتائج الىت مت
التوصل إليها

 تررم ص ر مع بررات السرريليلوز مر المخللررات الاذاعيررخ والزعاعيررخ
باس ررتخدام هيدعو س رريد الص رروديوم و ررذل قصر رعه وتلاعل ررت م ررا
مع بات عضويخ لدعاسخ إم انيخ نزعت للعناصع الثقيلرخ وأثبترت

الد اعسر ررخ قدعتر ررت ال لير ررخ عل ر ر نر ررزع عنصر ررع ال ر ررعوم والنحر رراس
املردود البيئى
للبحث

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

والحديد.

 تم الرتخلى مر المخللرات الاذاعيرخ ظنتراه مع برات ذات عاعرد
اقتصاد عال .

جامعخ عي

مس

 ال ع ات الصناعيخ عموما و ذل ال ع ات الاذاعيخ واألسرواق
التجاعيخ.
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تتبع مركب (مؤلف) صديق البيئة
من السليلوز بنبات النيل لتغذية اللدائن احلرارية النشوية
الباحث الرئيسى
الوظيفة
معهد
مدة البحث
اهلدف من البحث

أ.د /محمود أحمد إبراهيم حويحى
أستاذ

الدعاسات والبحوث البيعيخ

سنخ ()2008/2007

 سررول ينررتس سررليلوز عررال الجررودة بواسررطخ ال رراع الرردقيق م ر

المخللات الاذاعيخ ووضعت بنسب مختللرخ مرا السريليلوز النراتس

مر ر نب ررات النير ر واض ررا خ ه ررذه الخلط ررخ علر ر الن ررا ظم اني ررخ
صررناعخ الب سررتي (اللررداع ) منررت وباررذا ي ررو هنررا ب سررتي

قاب للتحل البيولوج عوضا ع الموجود باألسواق.

النتائج الىت مت
التوصل إليها

 ت ررم صر ر الس رريليلوز مر ر نب ررات النير ر تبع ررا للطعيق ررخ المن ررودة
 2006للمالل د/

وتم إضا تت بنسب متساويخ ما الن ا

أثنا المعالجخ الح اععيخ لع ا دعجخ ح اععة الن را لتحملرت دعجرات
الح اععة العاليخ أثنا ت يلخ وأوصريت الد اعسرخ برأ ت رو نسربخ

املردود البيئى
للبحث

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

السيليلوز الخاعجخ م الني بنسبخ .%25

 إنتر ر رراه ب سر ر ررتي قاب ر ر ر ل نح ر ر ر

البيولر ر رروج عوضر ر ررا ع ر ر ر

الب س ر ررتي الموج ر ررود ر ر ر األسر ر رواق المص ر ررنوع مر ر ر البليمر ر رعات

الصناعيخ.

جامعخ عي

مس

ع ات الب ستي
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إنتاج بالستيك حيوى
باستخدام اركيا من وسط شديد امللوحة
الباحث الرئيسى

إيناس حامد الشطورى

الوظيفة

مدعس

كلية

العلوم

مدة البحث
اهلدف من البحث

عام واحد ()2008/2007

 إنتاه ب ستي حيو ( بلمعات أحماا هيدعو سر االل سرا

 ) PHAم ر ر ر بعر ر ررا الس ر ر ر الت االع ير ر ررا ب تعير ر ررا باسر ر ررتخدام
مصادع عبو عخيصخ و ذل استخ ى البوليمعات المنتجرخ
وتعيرري خواصرراا الليزياعيررخ وال يمياعيررخ ودعجررخ التحل ر الحيررو

لاا.
النتائج الىت مت

 تم عز بعا الس الت المنتجرخ لمرادة  PHAوجراع مقاعنرخ

املردود البيئى

 الحد م التلوث البيع الناتس ع استخدام البوليمعات المنتجخ

التوصل إليها
للبحث

وتحسي اظنتاه عل أوساط دذاعيخ منخلضخ الت اليل.

مر ر الم ررتقات البتعولي ررخ وذلر ر عر ر طعي ررق إنت رراه الب رروليمعات

الحيويخ سالخ التحل .
اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

جامعخ عي

مس

 ليخ العلوم.

 أجازة عو البيعخ.

 مصررانا إنترراه الب سررتي الحيررو المسررتخدم ر التعبعررخ و ر
األدعاا الطبيخ.
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التقييم البيئى لبعض جزر نهر النيل اهلامة
ودراسة تأثري األنشطة البشرية على التنوع
البيولوجى فيها إلعادة تأهيل بعض منها
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

مجدى توفيق خليل

أستاذ البيعخ الماعيخ بقسم علم الحيوا

العلوم

عام ()2008/2007

 تادل حمايخ جزع نارع النير إلر تع ريد اسرتخدام ال يماويرات
الزعاعيررخ والمبيرردات الح رعيخ لاق ر

م ر الملوثررات الت ر يررتم

صر ررع اا عل ر ر نار ررع الني ر ر والمحا ير ررخ عل ر ر ال اعنر ررات البعير ررخ
والحيواني ررخ والنباتي ررخ والت اع ي ررب الجيولوجي ررخ اللعي رردة مر ر خط ررع
التدهوع مما يراد إلر زيرادة الجرذب السرياح والروع البيعر

لس ر ا هررذه الجررزع .وتمث ر تل ر الجررزع نيررم بيعيررخ عيرردة تعررد

م ذا ومأو للعديد م أنواع الحيوانات وبصلخ خاصرخ أنرواع
متعررددة م ر األسررما النررادعة والماررددة برراالنقعاا .ومررا تل ر

األهميخ لم يسبق دعاسخ أو تسجي هذه األنواع والت تلجأ إل

تل الجزع .ولذا يادل هذا المقتعح إل :

 مس ررح ررام للتن رروع البيول رروج لل اعن ررات الحيواني ررخ والنباتي ررخ،خاصررخ األسررما  ،وتسررجي األن رواع الماررددة والنررادعة ومنرراطق
ومواسم تواجدها ما وضا نيم المحا يخ علياا وحمايتاا.

 ع ا الوع البيع لس ا هذه الجزع مثا الزعاعخ العضرويخ-االهتمررام بالصررناعات الت ر تعتمررد عل ر الخامررات المحليررخ وال

تسبب التلوث -التخلى م النلايات.
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النتائج الىت مت
التوصل إليها

 تررم معع ررخ التنرروع البيولرروج

ر جزيعت ر الرروعاق والررذهب م ر

حيث الااعمات النباتيخ والحيوانيخ و اعنات القاع ونوعيخ المياه

وأثع الملوثات عل هذا التنروع البيولروج
البد م أ ي اع

الجزع المحميخ.
املردود البيئى
للبحث

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

مرا ترم وضرا خطرخ

ياا الس ا المحليي للمحا يرخ علر هرذه

 تم مخاطبخ جااز او البيعخ لوضرا معراييع المحا يرخ علر
هذه الجزع.

جامعخ عي

مس.

جااز عو البيعخ وس ا بعا جزع ناع الني .
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دور الطيور املهاجرة
فى نقل الطفيليات إىل البيئة املصرية
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

أ.د /محمد سيد سالمة
أستاذ البيولوجيا الجزيعيخ

العلوم

عاما ()2008/2007

 تجميررا و حررى أعررداد م ر الطيرروع المحليررخ والمارراجعة ود اعسررخ
أنواع الطليليات باا ومعع رخ إم انيرخ نقر العردو الطليليرخ مر

الطيرروع المارراجعة إل ر الطيرروع المص رعيخ ودوعة حيرراه ر مناررا
وذل لمعع خ يليخ مواجاخ انتقا هذه الطليليات وم ا حتاا.
النتائج الىت مت

 الطيوع تستخدم ما عات ودالالت ممتازة للتنوع الحيو .

التوصل إليها

 تجايز الم اع ز الععيسيخ لألمعاا المتوطنخ

املردود البيئى

 حمايخ العديد م المخلوقات األخع ع طعيق حمايخ الطيوع.

مصع.

 تمييز المناطق ذات األولويخ والت تحتاه إل وساع العنايخ.
للبحث

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

 تخطيط البعامس والخدمات البيطعيخ لحمايخ وتحسي صحخ الطيوع.
 تسويق الطيوع المحليخ.
جامعخ عي مس

 ب خ المحميات الطبيعيخ.

 و ازعة البيعخ.

 الايعخ العامخ لل او البيطعيخ.

 و ازعة الزعاعخ.

 الايعخ العامخ للطب الوقاع .

 و ازعة الصحخ.
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دراسة بيئية لتنمية الثروة السمكية
فى حممية الزارنيق وحبرية الربدويل
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

أ.د /مجدى توفيق خليل

أستاذ علوم البيعخ – قسم الحيوا

ليخ العلوم

العلوم

عام واحد ()2005/2004

 د اعسررخ أسررباب انخلرراا الثررعوة السررم يخ ر محميررخ الزعانيررق
إطاع التنميخ المستدامخ لاا.

وبحيعة البعدوي

 صررو التنرروع البيولرروج

ر محميررخ الزعانيررق وبحيرعة البعدوير

ع طعيق حصع وتوثيق ال اعنات باا..

 د اعس ررخ ت ررأثيع الملوث ررات التر ر ت رردخ محمي ررخ الزعاني ررق وبحير رعة
البعدوير علر بعررا ال اعنرات (الااعمررات الحيوانيررخ – اعنررات

القاع – إنتاجيخ األسما ) وتحديد بعا الما عات البيولوجيخ
الت تد عل حالخ البحيعة والتنوع البيولوج باا.

النتائج الىت مت
التوصل إليها

 تررم تحديررد األن رواع الموجررودة ر

ر م ر مجتمعررات الااعمررات

الحيوانيررخ و اعنررات القرراع واألسررما واألن رواع الت ر اختلررت ثررم
األنواع الت ياعت نتيجخ صيانخ بوداز البحيعة وازدياد دعجرخ

املردود البيئى
للبحث

ملوحخ مياه البحيعة وتخليل التلوث باا.

 هررذه الد اعسررخ والنترراعس الت ر تررم التوص ر إلياررا سررول ي ررو لاررا
مررعدود علم ر عنررد وضررا خطررخ إداعة للبحيرعة وبعنررامس عصررد
أل تايع ياا.

 ع ا القيمخ االقتصاديخ لألسما
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البحيعة واظنتاه المحل .

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

جامعخ عي

 الصيادي

مس

بحيعة البعدوي .

 جااز عو البيعخ.

 الجمعيات التعاونيخ التابعخ لاا.
 م عوع صيانخ األعاض العطبخ.
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عمل خريطة جيوبيئية للقاهرة الكربى
الباحث الرئيسى

أ.د /محمد عادل يحيى

الوظيفة

أستاذ بقسم الجيولوجيا

مدة البحث

عام ()2005/2004

كلية
اهلدف من البحث

العلوم

 د اعسرررخ جيولوجيرررخ وبيعيرررخ حر ررو مدين ررخ القر رراهعة للتعر ررعل عل ر ر

نوعيات تلوث التعبخ والصخوع وتأثيعها عل النبات واظنسا .

النتائج الىت مت
التوصل إليها

 تجميا الدعاسات السابقخ.

 إتاحخ القواعد األساسيخ للخعيطخ الجيوبيعيخ.

 د اعسررخ الخ رعاعط األساسرريخ (جيولوجيررخ – تعبررخ – ميرراه – منرراي
...الخ).

 دعاسخ حالخ الم اع ق.
املردود البيئى
للبحث

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

 إتاحخ نموذه نيم معلومات جا اع يخ للقاهعة ال بع .
جامعخ عي

مس

 محا يخ القاهعة.
 و ازعة البيعخ.
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 و ازعة التعميع واظس ا .

تأثري التلوث على مياه وإنتاجية حبرية الربلس
فى إطار التنمية املستدامة هلا كمحمية طبيعية
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

أ.د /مجدى توفيق خليل

أستاذ البيعخ الماعيخ بقسم علم الحيوا

العلوم

عام واحد قاب للتجديد ()2004/2003

 د اعسررخ تررأثيع الملوثررات الت ر ترردخ بحي رعة الب رعلس عل ر بعررا
ال اعن ر ررات (الااعم ر ررات الحيواني ر ررخ – اعن ر ررات الق ر رراع – إنتاجي ر ررخ
األسما ) وتحديد بعرا الما رعات البيولوجيرخ التر ترد علر

النتائج الىت مت
التوصل إليها

حالخ البحيعة والتنوع البيولوج باا.

 تررم تحديررد األن رواع الموجررودة ر

ر م ر مجتمعررات الااعمررات

الحيوانيررخ و اعنررات القرراع واألسررما  ،األن رواع الت ر اختلررت ثررم
األنواع الت ياعت نتيجخ صيانخ بوداز البحيعة وازدياد دعجرخ
ملوحخ مياه البحيعة وتخليل التلوث باا.

املردود البيئى
للبحث

 هررذه الد اعسررخ والنترراعس الت ر تررم التوص ر إلياررا سررول ي ررو لاررا
مررعدود علم ر عنررد وضررا خطررخ إداعة للبحيرعة وبعنررامس عصررد
أل تاييع ياا – ع ا القيمخ االقتصاديخ لألسما

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

واظنتاه المحل .

جامعخ عي

البحيعة

مس

 الصيادي العاملي بالبحيعة.

 م عوع صيانخ األعاض العطبخ.
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 جااز او البيعخ.

دراسة مدى انتشار التلوث البيئى
بطفيلى الفاشيوال فى بعض حمافظات مصر
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث
النتائج الىت مت
التوصل إليها

أ.د /أمين عبد الباقى عاشور

وي

ليخ العلوم

العلوم

خمسخ ع ع ا اع ()2004/2003
 د اعسررخ العوامر التر ترراثع علر انت رراع القواقررا ومررا يتبررا ذلر
م انت اع الطليل .

 تررم حررى أعررداد بي رعة م ر القواقررا والت ر جمعررت م ر قن روات
مختللررخ م ر محا يررات القليوبيررخ والجي رزة وتررم

الررع ر أمررا

أيضا عبط انت اع طليل اللا يوال بوجود العواع النااعيخ.
املردود البيئى
للبحث

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

 انت اع هذا الطليل ياثع علر الثرعوة الحيوانيرخ مرا إنرت ينتقر
إل اظنسا مما ياثع عليت صحيا.

جامعخ عي

 جامعخ عي

مس

مس.

 هيعات الطب البيطع .
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 و ازعة الصحخ.

تطوير مصائد إلكرتونية ملكافحة اآلفات الزراعية
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

أ.د /عبد الحليم عبد النبى ذكرى

أستاذ بقسم هندسخ اظل تعونيات واالتصاالت

الاندسخ

عام ()2005/2004

 الحلاي عل البيعخ وخدمخ المجتما.

 تو يع ت للخ المبيدات وو عة اظنتاه الزعاع .
 يارردل إل ر

يليررخ مقاومررخ اآل ررات وعل ر وجررت التحديررد ح رعة

دودة القط والذبابخ البيضا بابت اع مصاعد إل تعونيخ متطوعة

حي ر ررث تس ر ررتعم ه ر ررذه المص ر رراعد علر ر ر ج ر ررذب الل اع ر ررات إلر ر ر
المصاعد ثم تدميعها بأساليب يزياعيخ أو يمياعيخ.

النتائج الىت مت
التوصل إليها

 تر ررم تحدير ررد الم ونر ررات واألجا ر رزة والمعر رردات ال زمر ررخ للمصر رريدة
باظضا خ إل نيام ام لمولد اعو مس لتاذيخ المصيدة.

 تم وضا مواصلات هذه الم ونات وتم عااها واختباع أداعاا.
 تم تصميم المصيدة.
املردود البيئى
للبحث

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

تو يع ت للخ المبيدات ومقاومخ اآل ات.
جامعخ عي

مس.

ليات جامعخ عي

مس.
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تقويم البيئة الصوتية باملدرجات الرئيسية جبامعة عني مشس
(دراسة تطبيقية على كليات اهلندسة – احلقوق – اآلداب)
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

أ.د /أحمد على الخطيب

مدعس بقسم العماعة
الاندسخ

عاما ()2005/2004

 يمث ر ر السر ررما عنص ر ر اع أساس ر ريا ر ر نجر رراح العملير ررخ التعليمير ررخ
وانط قا م هذه القاعدة ل هذا البحث التطبيق ياردل إلر

عم ر تقررويم ررام للبيعررخ الصرروتيخ داخ ر المرردعجات الععيسرريخ
ر ر جامع ررخ ع رري

ررمس مرررا يا رردل إلر ر تق ررديم المقتعحر ررات

لتحسي العيوب الصوتيخ إ وجدت.
النتائج الىت مت

 تررم االنتاررا مر جمررا ا ررخ البيانررات والقياسررات مر المرردعجات

املردود البيئى

 ه ررو خط رروه نح ررو تط ررويع وتح ررديث الجامع ررخ ر ر ت ررو علر ر

التوصل إليها
للبحث

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

موضا البحث.

المستو الذ تستحق أ ت و عليت.

جامعخ عي

مس.

ليات جامعخ عي

مس.
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التخلص من املخلفات البرتولية
وإعادة تدويرها واستخدامها فى اهلندسة املدنية
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث
النتائج الىت مت
التوصل إليها

أ.د /السيد عبد الرؤوف نصر

أستاذ خواى واختباع ومقاومخ المواد.
الاندسخ

عام ()2004/2003

 دعاسخ إم انيخ التخلى م المخللات البتعوليخ وأساليب إعرادة
تدويعها واستخداماا

مجاالت مختللخ

الاندسخ المدنيخ.

 أياررعت الد اعسررخ النيعيررخ التجميعيررخ و ررذا الد اعسررخ العمليررخ إ

اسررتخدام المخللررات البتعوليررخ لضررا ات ر صررناعخ الخعسررانخ
يحقررق نترراعس جيرردة مقاعنررخ برراألنواع المت روا عة بالسرروق المحل ر

املردود البيئى
للبحث

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

ويم

اعتباعه ذو جدو اقتصاديخ.

 يليررد الم ررعوع ر إعطررا حلررو ميدانيررخ لم ررا

التعام ر مررا

المخللات البتعوليخ والتخلى اآلمر منارا لتحقيرق اال رتعاطات

البيعيخ.

جامعخ عي

مس

 محطات تموي وقود السياعات.

 م اع ز خدمخ وصيانخ السياعات.
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دراسة التنوع البيولوجى والكيميائى
فى حبرية أبو زعبل وتأثريها على البيئة احمليطة بها
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

أ.د /راوية فتحى جمال
وي

ليخ الزعاعخ

الزعاعخ

عامي ()2007/2006

 دعاسخ بيعيخ عل بحيعات أبو زعب الث ث الت ت ونرت حرديثا
لمعع ر ر ررخ الخ ر ر رواى ال يمياعير ر ررخ والبيولوجير ر ررخ والمي عوبيولوجير ر ررخ

ومر ر ررد إم انير ر ررخ اسر ر ررتخدام المير ر رراه بار ر ررا لألد ر ر رعاا الزعاعير ر ررخ
معحلخ أولر واالسرتخدام السرياح اآلمر

واالستخدام السم

وتأثيع ذل عل البيعخ المحيطخ

النتائج الىت مت
التوصل إليها

 م خر

المعحلخ الثالثخ.

التحالير لعينرات الميراه مر عينرات القراع وال اعنرات

الحيررخ مر ر هاعم رات نباتي ررخ وحيواني ررخ وأسررما وقواق ررا ونبات ررات
أتضح مناا أ البحيعات

معحلخ نمرو وبمقاعنتارا برالبحيعات

المصعيخ األخع أتضح أناا متوسطخ الخصوبخ ومياهاا آمنخ

ل ستزعاع السم
املردود البيئى
للبحث

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

واالستخدام اآلدم .

 العم عل زيرادة إنتراه األسرما والتأ رد مر جودتارا وبالترال
تخليا السعع للمستال .

جامعخ عي

مس.

 معب األسما .

 الس ا المحيطي بالبحيعة.
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 مستال األسما .

استخدام مياه الصرف الصحى املعاجل لرى بعض احملاصيل
مع إضافة بعض املواد املقللة واملزيلة لأليونات الضارة فى الرتبة
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية

مدة البحث

اهلدف من البحث

أ.د /محمد عبد الرسول محمد
أستاذ متلعغ بقسم النبات الزعاع
الزعاعخ
عامي ()2005/2004
 يا رردل الم ررعوع إلر ر االس ررتلادة مر ر مي رراه الص ررعل الص ررح
المع ررالس بطعيق ررخ آمن ررخ ليص رربح مص ررد اع متج ررددا للمي رراه العذب ررخ
وذل ر ع ر طعيررق تقلي ر أو منررا امتصرراى األيونررات الضرراعة
مثر ر العناص ررع الثقيل ررخ وديعه ررا الموج ررود ر ر ه ررذه المي رراه عر ر

طعيق معام ت خاصخ مث المعرام ت ال يمياعيرخ أو الحيويرخ

أو محسنات التعبخ ما استخدام التعبخ ما استخدام محاصي ماذيخ.
النتائج الىت مت
التوصل إليها

 أيار ررعت النتر رراعس أ المعر ررام ت المسر ررتخدمخ أدت إل ر ر تقلي ر ر

امتص ر رراى أيون ر ررات العناص ر ررع الض ر رراعة إلر ر ر أقر ر ر مر ر ر الح ر ررد
المسررموح بررت عالميررا مررا زيررادة ر النمررو والمحصررو ل ر م ر

نبر ررات الخر ررس والجر ررزع ر ر الوقر ررت الر ررذ ت اع مر ررت ير ررت هر ررذه

العناصع
املردود البيئى
للبحث

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

النباتات الايع معاملخ.

 االسررتلادة م ر ميرراه الصررعل الصررح بطعيقررخ آمنررخ ممررا يمنررا
م تلوث البيعخ ما يمنرا مر تر اع م العناصرع الضراعة بارا ر

النباتات المزعوعخ للمحا يخ عل الصحخ.

جامعخ عي

مس

 و ازعة المواعد الماعيخ.
 و ازعة الز اععررخ واستصر ح األ اعضر  -المررزاععي
المحيطخ بمحطات معالجخ مياه الصعل الصح .
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ر المنرراطق

تأثري الرى مبياه الصرف الصحى املعاجل
وبعض املواد املقللة او املزيلة لأليونات الضارة على بعض النباتات
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث

أ.د /محمد عبد الرسول محمد

أستاذ وععيس قسم النبات الزعاع
الزعاعخ

عامي ()2004/2003

اهلدف من البحث

 يا رردل إلر ر تقلير ر أو من ررا امتص رراى األيون ررات الض رراعة مثر ر

النتائج الىت مت

 أياررعت نترراعس الموسررم األو أ أحس ر المعررام ت س روا م ر

التوصل إليها

العناصع الثقيلخ وديعها والموجودة

مياه الصعل الصح .

حيث النمرو والمحصرو أو تقلير امتصراى العناصرع الضراعة
انررت معاملررخ السرروبع وسررلات بررالتع يز العرراد الموص ر بررت

املردود البيئى
للبحث

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

والمعاملخ الحيويخ وحق التعبخ بس لخ الب تعيا المختاعة.

 االستلادة م مياه الصعل الصح بطعيقخ آمنخ مما يقل م
تلوث البيعخ.

قطاع عو البيعخ  -جامعخ عي

 و ازعة المواعد الماعيخ.
 المزاععي .
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مس

 و ازعة الزعاعخ.

إعداد قاعدة بيانات
باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية حلى الوايلى
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث
النتائج الىت مت
التوصل إليها

املردود البيئى
للبحث

أ.د /مجدى عبد الحميد محمد السرسى

أستاذ الجا اع يا
البنات

سنخ املخ ()2007/2006

 إعررداد قاعرردة بيانررات جا اع يررخ تليررد المخطررط ر اتخرراذ الق رعاع
حو التخطيط العمعان ال ام للح .

 النترراعس ر صرروعة قاعرردة البيانررات الجا اع يررخ وأطلررس جا اع ر
ام لجميا أ ا استخدام األعا بح الوايل .

 إ مج ررعد التع ررعل علر ر أنم رراط اس ررتخدام األعا أل منطق ررخ
ه رردل ر ر ح ررد ذات ررت للوص ررو إلر ر االس ررتخدام األمثر ر واع ررادة
هي لرت هررذا االسرتخدام ر ضرو التخطرريط العلمر السررليم و ر

ضو األهدال البيعيخ الموجودة.
اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

جامعخ عي

مس

 محا يخ القاهعة بجميا إداعاتاا.
 ح الوايل .
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دراسة التنوع البيولوجى والفيزيائى والكيميائى فى حبرية أبو زعبل
ً
ً
وتأثريها على البيئة احمليطة بها اجتماعيا واقتصاديا من وجهة النظر
( اجلغرافية – علم النفس – الفيزيائية – علم النبات – علم احليوان )
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث
النتائج الىت مت
التوصل إليها

أ.د /مجدى عبد الحميد السرسى

أستاذ جا اع يا
البنات

عام ()2006/2005

 التع ررعل علر ر خص رراعى التن رروع البيول رروج للبحير رعة وام اني ررخ
اظ ادة م هذا التنوع.

 تم التوص إل مصادع تزويد البحيعة بالمياه.
 تم دعاسخ نوعيخ المياه وتع يباا ال يمياع .

 تررم د اعسررخ جميررا األ رراا الطبيعيررخ بررالبحيعة والبيعررخ المحيطررخ
سوا

انت نباتات أو حيوانات.

 تر ررم د اعسر ررخ خصر رراعى الس ر ر ا المحيطر ررخ ب ر رالبحيعة ديموج اع ير ررا
وجا اع يا واجتماعيا.

املردود البيئى
للبحث

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

 تحسي اليعول البيعيخ للمنطقرخ مر خر

االسرتخدام للبحيرعة

والمنطق ررخ المحيط ررخ با ررا اس ررتخداما اقتص رراديا ال يتع رراعا م ررا
ملاوم حمايخ البيعخ.

جامعخ عي

مس

محا يخ القليوبيخ
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دراسة حتليلية للتلوث البيئى
الناتج من املصانع فى منطقة  6أكتوبر
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

د /آمال محمود فرج الشرشابى

أستاذ مساعد ب ليخ البنات – قسم الليزيا
البنات

عام واحد ()2005/2004

 دعاسخ التلوث البيع الناتس م مصانا منطقخ  6أ توبع.
 عمر ر قاعررردة بيانر ررات للن ر رراط اظ رررعاع
الدعاسخ.

ر ر المنطقرررخ تحرررت

النتائج الىت مت
التوصل إليها

 تم تحضيع وتجايز العينات القياس .
 تم معايعة وضبط األجازة للقياس.

املردود البيئى

 تم تحديد المستو اظ عاع للتلوث البيع .

للبحث

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

جامعخ عي

مس.

 و ازعة البيعخ.

 و ازعة الصحخ.
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 و ازعة اظس ا .

تعيني املستوى اإلشعاعى فى أنواع خمتلفة
من الكريستاالت والزجاجيات املستخدمة فى احلياة العامة
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

د /ماجدة محمد السيد عبد الوهاب

أستاذ مساعد ب ليخ البنات  -بقسم الليزيا
البنات

عاما ()2005/2004

 د اعسر ر ررخ عينر ر ررات م ر ر ر ال عيسر ر ررتاالت والزجاجير ر ررات المسر ر ررتعملخ
ألدرعاا مختللررخ لتعيرري نسرربخ اظ ررعاع الطبيعر النرراتس مناررا

ود اعس ررخ ت ررأثيعه علر ر ص ررحخ اظنس ررا م ررا مقاعن ررخ ه ررذه النس ررب
بالنسب المسموح باا دوليا لس مخ اظنسرا وحمايرخ البيعرخ مر

التلوث.
النتائج الىت مت
التوصل إليها

 تم استخدام المي عوس وب اظل تعون لتحديرد تع يرز العناصرع
السامخ.

 تم تحلي
املردود البيئى
للبحث

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

طيل عل حده لتحديد وجود الطاقات الجامعيرخ

الدالخ عل وجود النياعع الم عخ طبيعيا.

 بعد تحلي وقياس هذه العناصرع وجرد أنارا أقر مر واحرد ار
المد المسموح بت بالنسبخ إل صحخ اظنسا .

جامعخ عي

مس

 و ازعة الصناعخ.
 و ازعة الصحخ.
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 و ازعة البيعخ.

معاجلة مياه الصرف الصناعى والزراعى
باستخدام املخلفات الزراعية
الباحث الرئيسى
الوظيفة
معهد

مدة البحث

اهلدف من البحث

أ.د /هشام إبراهيم القصاص

أستاذ بيعخ التعبخ والمياه وععيس قسم العلوم الزعاعيخ
الدعاسات والبحوث البيعيخ
عام ()2007/2006
 معالجخ وتدويع مياه الصعل الزعاع والصناع .

المصادع الماعيرخ ر األعروام

 سد جز م اللجوة المتوقعخ
القادمخ.

 استا

المخللات الزعاعيخ

تنقيخ المياه العادمخ بدال م حعقاا.

 محاولخ استعجاع المواعد مث الللزات الثقيلخ م المخللات بعد
المعالجخ.

النتائج الىت مت
التوصل إليها

 تخليل إجمال التلوث ع محطات معالجخ الصعل.

 يليخ معالجخ المخللات بعد عمليخ اظزالخ الستعجاع الللزات.
 تعيرريم أدا هررذه المخللررات ر اظ ازلررخ وذل ر باسررتخدام طررعق
التحررويع ال يمياعيررخ أو دمررس الط رعق ال يمياعيررخ مررا البيولوجيررخ

لتحسرري قرردعتاا عل ر اظمت رزاز ممررا يقل ر حجررم مررادة اظمت رزاز

املردود البيئى
للبحث

لوحدة الحجم م المخللات الساعلخ.

إ ازل ر ررخ الللر ر رزات الثقيل ر ررخ مر ر ر مي ر رراه الص ر ررعل الص ر ررناع والز اععر ر ر
باس ررتخدام المخلل ررات الزعاعي ررخ األم ررع ال ررذ يس ررتلزم تطبي ررق ه ررذه

النتاعس
اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

جامعخ عي

مواقا التلوث المختللخ.

 و ازعة الع .

مس

 و ازعة الدولخ للبيعخ.

 و ازعة صناعخ المن آت الصناعيخ.
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معاجلة مياه الصرف
الصناعى والزراعى باستخدام املخلفات الزراعية
الباحث الرئيسى
الوظيفة
معهد
مدة البحث
اهلدف من البحث

أ.د /هشام إبراهيم القصاص

أستاذ وععيس قسم العلوم الزعاعيخ
الدعاسات والبحوث البيعيخ
عام ()2006/2005

 توييل المخللات الناتجخ ع اظنتاه الز اععر (قرش األعز –
قصررب السر ع – حطررب القطر – ق رروع عرري الجمر والبنرردق
ومخلل ر ررات إع ر ررداد البامي ر ررخ والملوخي ر ررخ وق ر ررع البصر ر ر وأنوي ر ررت

الم ررمش والخ رروي والبعق رروق وأيض ررا ن ررو ال رربلح) ر ر معالج ررخ
المخللات الساعلخ الصناعيخ.

النتائج الىت مت
التوصل إليها

 تر ررم اسر ررتخدام المخللر ررات سر رراللخ الر ررذ ع بعر ررد دسر ررلاا وتجليلار ررا
وطحنار ررا ر ر إمت ر رزاز اللل ر رزات الثقيلر ررخ ر ر ال ر ررعوم السداسر ر ر
وال ررعوم الث ث ر والنحرراس والني ر

املردود البيئى
للبحث

ر المحالي ر الماعيررخ لاررذه

العناصع.

 تخلر ر رريى األنيمر ر ررخ البيعير ر ررخ (العيلير ر ررخ ،الحض ر ر رعيخ) م ر ر ر تل ر ر ر
المخللررات التر تحررعق تسرربب السررحابخ السررودا التر تتعررعا
لاا القاهعة ال برع  ،أو تلقر

ر العر اع لت رو معتعرا للح رعات

والق رواعا ،مررا ينررتس ع ر تحللاررا بيولوجيررا ر أ روام القمامررخ

عواعح عيارخ ممرا يعتبرع هرد اع للمرواعد (مرواد إمترزاز مثر اللحرم

المن ررط ول نا ررا تس ررتخدم م ررا هر ر ت ررو ي اع للطاق ررخ) حي ررث ي ررتم
توييررل هررذه المخللررات ر منحن ر بيع ر آخررع وهررو معالجررخ

المخللات الصناعيخ الساعلخ بأسلوب عخيى الت للخ.
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اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

جامعخ عي

مس

 ع خ انليعو ا.

 جااز البيعخ (قطاع المخللات الساعلخ).
 هيعخ الصعل الصح (قطاع المخللات الصناعيخ).
 هيعخ المجتمعات العمعانيخ (المد الصناعيخ الجديدة).
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حتسني نوعية املياه ببحرية التمساح
الباحث الرئيسى

د /نهى سمير دنيا

الوظيفة

مدعس بقسم الاندسخ البيعيخ

مدة البحث

عام واحد ()2004/2003

معهد
اهلدف من البحث

الدعاسات والبحوث البيعيخ








النتائج الىت مت
التوصل إليها



متار ررا

د اعسر ررخ نوعير ررخ المير رراه الحالير ررخ ر ر البحي ر رعة ومر ررد م
ل ستخدامات المختللخ مث الصيد لألسما والسباحخ.
د اعس ر رخ تلصر رريليخ ل ر ر مصر ررادع التلر رروث م ر ر صر ررعل صر ررح
مناا عل
وصعل صناع ومخللات بتعوليخ ومد تأثيع
المنيومخ الحيويخ داخ البحيعة.
نوعيخ المياه ر البحيرعة خر الع رع سرنوات
تقييم التايع
الس ررابقخ باس ررتخدام البيان ررات الحقلي ررخ وتقني ررات االست ررعاع عر ر
بعد.
إن ر ررا نمر رروذه لتحسر رري نوعير ررخ المير رراه ر ر البحي ر رعة وبالتر ررال
المحا يخ عل المنيومخ البيعيخ الطبيعيخ للبحيعة.
االسررتا األمث ر للبحي رعة مصرردع دخ ر وعمالررخ ع ر طعيررق
تنميخ السياحخ ومصادع األسما .
م ر أخطررع الم ررا البيعيررخ الحاليررخ للبحي رعة ه ر معاناتاررا م ر

التلرروث المي عوب ر وال يميرراع المت ازيررد باررا نير اع لت ازيررد الن رراط
اظنسان حو البحيعة و ثرعة المن رآت السرياحيخ علر

راطعاا

الاعبر ومررا يصرب ياررا مر ميرراه صرعل ز اععر وصرح وقررد
توا ررق ذل ر مررا نقررى مسرراحخ البحي رعة نسرربيا ممررا أ قررد البحي رعة

قرردعتاا علر التنقيررخ الذاتيررخ جسررم مرراع حر ممررا تسرربب ذلر
ت اع م الملوثات.
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املردود البيئى
للبحث

 تحسر رري نوعير ررخ المير رراه والمحا ير ررخ عل ر ر المنيومر ررخ الطبيعير ررخ
للبحير ر ر رعة وبالت ر ر ررال إع ر ر ررادة البحير ر ر رعة إلر ر ر ر وض ر ر ررعاا الطبيعر ر ر ر

واس ررتا لاا مص رردع دخر ر وعمال ررخ وذلر ر عر ر طعي ررق تنمي ررخ

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

قطاع السباحخ ومصايد األسما .

جامعخ عي

مس

 إداعة البحيعات المعة والتمساح.
 الايعخ العامخ لتنميخ الثعوة السم يخ.
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 محا يخ اظسماعيليخ.

تطوير مصائد إلكرتونية ملكافحة اآلفات الزراعية
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث

أ.د /عبد الحليم عبد النبي ذكرى

أستاذ اظل تعونيات

الاندسخ

عام ()2006/2005

اهلدف من البحث

 يارردل البحررث إل ر تصررميم وتنليررذ واختبرراع مصرريدة إل تعونيررخ

النتائج الىت مت

 تم عم المصيدة وجراع اختباعهرا ر المعمر وسريتم تجعبتارا

املردود البيئى

 م ا حخ اع ات دودة القطر والذبابرخ البيضرا بأسراليب نييلرخ

عالخ لل اع ات دودة القط والذبابخ البيضا .

التوصل إليها
للبحث

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

الحق إن ا اهلل

القعيب العاج .

عل ع س استخدام المبيدات الح عيخ.

جامعخ عي

مس

 و ازعة الزعاعخ.
 و ازعة البيعخ.
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تقييم بعض السالالت املبشرة من قمح اخلبز
الىت ثبت تفوقها حتت بيئات خمتلفة للمحصول وصفات اجلودة
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

د /عفاف محمد طلبة

أستاذ مساعد بقسم المحاصي
الزعاعخ

عام واحد ()2008/2007

 يا ر رردل ه ر ررذا الم ر ررعوع االس ر ررتلادة مر ر ر ه ر ررذه السر ر ر الت علر ر ر

المستو التطبيق والقوم ع طعيق تقييم هذه الس الت ما

أصنال القمح التجاعيخ للوصرو لسر لخ واحردة أو أ ثرع والتر

تثبررت تلوقاررا ر المحصررو وص رلات الجررودة ع ر األصررنال

التجاعيخ وهو ما يععل بالزيادة ال أعسريخ حتر نسرتطيا أ نقردم
ما

النتائج الىت مت
التوصل إليها

وسعنا لتضيق اللجوة بي اظنتاه واالستا

منا لتلبيخ احتياه ال عب المصع م الخبز.

ومحاولرخ

 نسبة اإلنبات :وصلت نسبخ اظنبرات إلر  %100وهرذا يعنر
انخلاا ميخ التقاو المستخدمخ
وبالتال انخلاا الت للخ.

الز اععرخ لارذه السر الت

 التبكير فى النضج :تعاوحت نسبخ التب يع

النضس مر  93يروم

ال ثيع م األصنال.

 ارتفاع النبات :تعاوح متوسط اعتلاع النبات م  92.8سرم ر
ال ثيررع م ر األصررنال وهررذا يعن ر إم انيررخ االسررتلادة م ر هررذه
الس الت

زيادة محصو التب بجانب محصو الحبوب.
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تابع النتائج الىت

مت التوصل إليها

 عدد األفرع /النبات :تعاوح متوسط عدد األ عع م  11.4رعع
الس لخ وبالترال زيرادة محصرو الترب المسرتخعه مر هرذه
الس لخ.

 طووول سوونبلة السوواق الر يسووى :بلررم متوسررط طررو السررنبلخ مر
7سم إل 15سم.
 عدد السنيب ت /سنبلخ.
 عدد الحبوب  /سنبلخ.
 وز األلل حبخ.

 محصو النبات اللعد .

 محصو القطعخ التجعيبيخ.
املردود البيئى
للبحث

 يم ر ر االسر ررتلادة م ر ر هر ررذه الس ر ر الت بزعاعتار ررا عل ر ر نطر رراق
تجاع واسا لزيادة محصو القمح حت يم ننا المسراهمخ ر

تضيق اللجوة الاذاعيرخ بقردع المسرتطاع باظضرا خ إلر السر لخ
عقررم  23والت ر تميررزت بالعرردد ال بيررع م ر األ ررعع ر إم انيررخ
االسررتلادة مر هررذه السر الت ر زيررادة محصررو التررب الر زم

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

لتاذيخ الحيوانات.

جامعخ عي

مس

 مزاعع القمح.
 المخابز.

 مصانا الم عونخ.
 معب الحيوانات.
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إنتاج أمساك البلطي فائقة الذكورة
لالستخدام األمثل يف إنتاج عشائر بلطي وحيدة اجلنس ذكور
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

أ.د /إيمان محمود فهمى

أستاذ بقسم الوعاثخ
الزعاعخ

ث ث سنوات ()2006/2005

 يررتم إنترراه أسررما البلطر

ر مصررع عررادة باسررتخدام الاعمررو

الررذ ع تستسررتعو وقررد القررت هررذه الطعيقررخ اعت اعضررات ثي رعة
ني ر اع لتررأثيع الاعمررو عل ر صررحخ اظنسررا و ررذل تررم تعرردي

هر ررذه الطعيقر ررخ باسر ررتخدام طر ررعق التحسر رري الر رروعاث إل ر ر إنتر رراه
اسما الذ وع تحتو عل إثنا م

النتائج الىت مت
التوصل إليها

عوموسوم (.)yy

 تم استخدام هعمو اثيي اسرتعاديو عر طعيرق التاذيرخ بعلرل
يحتر ررو علر ر ر نسر ررب متلاوت ر ررخ مر ر ر الاعمر ررو وللترر رعات معين ر ررت

مختللخ.

 ررا ت ررأثيع الاعم ررو ملحوي ررا ر ر االنقر ر ب الجنسر ر للبلطر ر
النيل إل إناث والت سول يتم إدخالاا

بعنامس تعبيرخ ر

الحصو عل الذ وع الضاعقخ (.)yy

املردود البيئى

 سول ياد إنتاه هرذا النروع مر األسرما إلر القضرا نااعيرا

للبحث

عل استخدام الاعمو الذ ع

اجلهة املمولة

مس.

اجلهة املستفيدة

جامعخ عي

 هيعخ الثعوة السم يخ.
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إنتاه أسما البلط .

إنتاج وتقييم بعض اهلجن الفردية من الذرة الشامية
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث
النتائج الىت مت
التوصل إليها

أ.د /كمال عبد العزيز الشوني

أستاذ متلعغ
الزعاعخ

سنتا آخعهما عام ()2006/2005
إنتاه بعا الاج اللعديخ عاليخ المحصو والجودة.

 تررم الحصررو عل ر عرردد م ر الاج ر اللعديررخ المب رعة يصررعب
تحديده بالضبط حيث أ هرذه الاجر ال ازلرت ر طروع النمرو

بالحقر بمزععررخ ال ليررخ ب ررلقا وجرراع أخررذ البيانررات علياررا وال

يم ر تحديرردها بالضرربط إال بعررد الحصرراد واخررذ ر البيانررات
علياررا وتحليلاررا إحصرراعيا ،والت ر يم ر أ ت ررو ن رواه لاج ر
املردود البيئى
للبحث

المنطقخ.

جديدة متلوقخ

 هو زيادة اظنتاه م وحردة المسراحخ مر حبروب الرذعة ال راميخ
األمررع الررذ يررنع س عل ر مزاعع ر هررذه المنطقررخ وعل ر الدولررخ
بصلخ عامخ.

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

جامعخ عي

مس

 وحدة محطخ التجاعب والبحوث الزعاعيرخ ب رلقا و رذا مزاععر
المنطقخ.
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إنتاج وتقييم بعض اهلجن الفردية من الذرة الشامية
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

أ.د /كمال عبد العزيز الشونى

أستاذ متلعغ بقسم المحاصي

الزعاعخ

 3-2سنوات ()2005/2004
الحصررو علر بعررا الاجر اللعديررخ عاليررخ المحصررو مر الررذعة

ال اميخ.
النتائج الىت مت
التوصل إليها

 تم الحصو عل عدد  45هج

عد سول يرتم تقرديماا ر

العررام القررادم  2006/2005حيررث أ هررذه الاجنررخ ال ازلررت ر
طوع النمو بالحق بمزععخ ال ليخ ب لقا .

املردود البيئى
للبحث

 زيادة إنتاه هجنخ عاليخ اظنتاجيخ م عمخ للمنطقخ.

 زي ررادة اظنت رراه مر ر وح رردة المس رراحخ مر ر حب رروب ال ررذعة ال رراميخ
األمررع الررذ يررنع س عل ر مزاعع ر هررذه المنطقررخ وعل ر الدولررخ

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

بصلخ عامخ.

جامعخ عي

مس

 محا يخ القليوبيخ.
 مزاعع المنطقخ.

 قسم المحاصي ب ليخ الزعاعخ.
 جامعخ عي

 محطخ التجاعب والبحوث الزعاعيخ ب لقا .
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مس.
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إنتاج الزيليتول من املخلفات السليلوزية (قش األرز)
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

د /يسرية محمد حسن حسن شتيه

أستاذ مساعد المي عوبيولوج

العلوم

سنتي عل معحلتي ()2008/2007

 يادل هذا البحث إل إنتاه س ع الزيليتو الخماسر بواسرطخ
س الت مختللخ م الخميعة.

النتائج الىت مت
التوصل إليها

 تم اختياع الخماعع الت لاا القدعة عل تمثير واسرتا

سر ع

الزيلر رروز مصر رردع وحير ررد لل عبر ررو والطاقر ررخ ر ر وسر ررط النمر ر رو
وتحويلت إل زيليتو .

 تررم د اعسررخ واختيرراع أ ض ر اليررعول التنمويررخ لزيررادة قرردعة هررذه
الخمرراعع عل ر إنترراه الزيليتررو وأسررلعت هررذه الد اعسررخ عل ر ا

أعل إنتاجيخ للزيليتو تم تسجيلاا بعد تعات حضانخ تعاوحت
برر رري  48و 72سر ر رراعخ عنر ر ررد دعج ر ررات ح ر ر ر اععة  30-28دعجر ر ررخ

معويخ.

 د اعسررخ اختبرراع الخمرراعع الت ر لاررا القرردعة عل ر النمررو عل ر قررش
األعز المس ر ررتخدم مص ر رردع عب ر ررون وحي ر ررد ر ر ر بيعرر ررخ النمرر ررو
بتع ير ر رزات مختلل ر ررخ بع ر ررد معاملت ر ررت يماعي ر ررا باس ر ررتخدام حم ر ررا

ال بعيتي ر ر ر أو هيدعو سر ر رريد الصر ر رروديوم وذل ر ر ر م ر ر ر الخمر ر رراعع

المعزولخ سابقا.

 د اعس ررخ عوامر ر زي ررادة إنت رراه الزيليت ررو علر ر المس ررتو نص ررل
صناع .
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املردود البيئى

 التخلى م المخللات السليلوزيخ الملوثخ للبيعخ.

للبحث

 االسر ررتلادة م ر ر منر ررتس الزيليتر ررو

اجلهة املمولة

مس.

المختللخ.

اجلهة املستفيدة

جامعخ عي

 ليخ العلوم.
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ر ر الصر ررناعات الت نولوجير ررخ

 ع خ بيوجعوانتعنا يونا .

االستخدام التطبيقى للخاليا الشمسية كمصدر للطاقة املتجددة
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

أ.د /محمود محمد النحاس

أستاذ بقسم الليزيا

التعبيخ

عام ()2006/2005

 د اعس ر ررخ الخصرر رراعى التع يبي ر ررخ والض ر رروعيخ وال اعبي ر ررخ لرر رربعا
المع بات العضويخ وذل للتععل عل مد إم انيخ الحصرو

النتائج الىت مت
التوصل إليها

مناا عل خ يا مسيخ.

 ترم تحضرريع ال رعاعح العقيقررخ مر مع ررب الليثالوسررياني بررالتبخع
الحعاع .

 تمرت د اعسرخ التع يررب البلروع لارذا المع ررب العضرو
المسحوق.

ر حالررخ

 تررم د اعسررخ الخصرراعى الضرروعيخ لل رعاعح العقيقررخ م ر المع ررب
املردود البيئى
للبحث

العضو .

 إ النترراعس التع يبيررخ والضرروعيخ وال اعبيررخ نترراعس مب رعة ويم ر
بعد ذل االعتماد علياا لبد المعحلخ الثانيخ م الم عوع وهو
دعاسخ منحنيرات التيراع والتر يم ر االسرتلادة مر تلر الخ يرا

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

مصدع لطاقخ اعبيخ نييلخ

جامعخ عي

مس

 و ازعة الصناعخ.
 و ازعة اظس ا .

المناطق المحعوقخ مناا.
 أجازة تنميخ البيعخ.
 و ازعة ال اعبا .

 و ازعة البتعو .
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االستخدام التطبيقى لبعض مشتقات الكينولني
فى مقاومة دودة الفاشيوال الكبدية والبلهارسيا
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية

مدة البحث

اهلدف من البحث

أ.د /الحسينى على محمد

أستاذ وععيس قسم ال يميا
التعبيخ
سنتا ()2004/2003




النتائج الىت مت



التوصل إليها









إنتر رراه مع بر ررات عضر ررويخ مخلقر ررخ جدير رردة م ر ر م ر ررتقات عاعلر ررخ
مقاومخ دودة اللا ريوال المسرببخ
ال ينولي ذات األثع اللعا
لمررعا الرردودة ال بديررخ الررذ صرراع م ر األم رعاا المسررتوطنخ
الخطيعة البيعخ المصعيخ.
إنت رراه مع ب ررات مبت ر رعة تمت رراز بلاعليتا ررا إ از قواق ررا البلااعس رريا
بأنواعاا الموجودة المياه المصعيخ.
أياعت بعرا المع برات ن راطا عاليرا ر نسربخ القضرا علر
العاع وجاع دعاسخ أثعها البيع .
يررتم تحضرريع  85مع ررب جديررد مر أعبعررخ مجموعررات (نترراعس
يمياعيخ).
أوضحت الدعاسات الت تم إجعااها لتحضريع بعرا المع برات
أد إلر ر ت رروي المع ب ررات المس ررتاد خ بنس رربخ نج رراح % 100
(نتاعس تحليليخ وييليخ).
أياررعت بعررا المع بررات إيقررال لللقررس تمامررا ممررا يعررد نتيجررخ
إيجابيخ جدا.
أيا ر ررعت التج ر رراعب أ مع ر رردالت اظص ر ررابخ للقواق ر ررا المععضر ر رخ
لاصابخ بالميعاسيديا أ اظصابخ تتقلى إل حرد بيرع إذا ترم
معالجخ البيعخ الماعيخ بتع يز  LC 25م المع بات الجديدة.
أياعت الدعاسات السابقخ وجود أثرع ل ر مبيردات القواقرا علر
الدا نيا عند التع يزات اللعالخ.
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املردود البيئى
للبحث

اجلهة املمولة

اجلهة املستفيدة

 أثبتت هذه المع بات ن اط عا ضد القواقا العاعلرخ للبلااعسريا
واللا رريوال وتل رروق إنت رراه الب رريا لقواق ررا جدي رردة وتس رراعد علر ر
مقاومخ القواقا الحيخ وتحبط إنتاه للسع اعيا.
 جامعخ عي مس.
 المست ليات.
 معض البلااعسيا.
 ع ات الدوا .
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تشييد مادة دوائية جديدة وتطبيقها لعالج
القصور فى الدورة الدموية إلدخاهلا كدواء مصرى جديد
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية

مدة البحث

اهلدف من البحث

أ.د /محمد عبد الحميد إسماعيل

أستاذ ال يميا الصيدليخ وو ي ال ليخ ل عو التعليم والط ب

الصيدلخ

عاما ()2005/2004

 إنتاه مادة دواعيخ جديدة وتجعبرخ تأثيعهرا علر جرعذا التجراعب
ثررم عل ر اظنسررا وذل ر ظدخالاررا لرردوا جديررد لع ر ه القصرروع
الدوعة الدمويخ.

 إدخررا هررذه المررادة الدواعيررخ الجديرردة إلر سرروق الرردوا المصررع
والع ررالم

ر ر ا ت ررا ات مصر رعيخ  %100مر ر أجر ر مجابا ررخ

م ر ت تطبيررق قواعررد الجررات (حقرروق المل يررخ الل عيررخ) الت ر

النتائج الىت مت
التوصل إليها

املردود البيئى
للبحث

تبدأ عام .2005

 تر ررم تحلير ررز العقر رراع ب مير ررات بي ر رعة وبصر رروعة نقير ررخ وتر ررم ضر رربط
اليعول ال يمياعيرخ مرا ترم عمر تجراعب ظثبرات دعجرخ النقراوة
وتررم عم ر بعررا التجرراعب القب ر إ ليني يررخ وبررث اعليررخ جيرردة

وجديدة ودعجخ أما عاليخ.

 االسررتلادة مر الخبرعات المصرعيخ ر صررناعخ الرردوا المصررع
بلم انير ر ر ررات محلير ر ر ررخ وخلر ر ر ررق قاعر ر ر رردة علمير ر ر ررخ م ر ر ر ر البر ر ر رراحثي
هذا المجا لموا بخ المتايرعات الحاليرخ حتر

المتخصصي

يتس ررن موا ب ررخ التط رروعات الجدي رردة ر ر مج ررا ال رردوا واختر رعاع

دوا مصع جديد خال م اآلثاع الجانبيخ وبخامات مصعيخ
اجلهة املمولة

اجلهة املستفيدة

وبأيد مصعيخ.

جامعخ عي

مس.

 ليخ الصيدلخ جامعخ عي
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مس.

 ع خ أبي و لألدويخ.

استخدام مستخلصات بعض األعشاب والصموغ
كمواد مضادة لألكسدة وللميكروبات فى األغذية
الباحث الرئيسى
الوظيفة
معهد

مدة البحث

اهلدف من البحث

النتائج الىت مت
التوصل إليها

املردود البيئى
للبحث

اجلهة املمولة

اجلهة املستفيدة

د /أسامة محمد محمد رضوان

أستاذ مساعد قسم العلوم الزعاعيخ (ت نولوجيا وبيوت نولوجيا أدذيخ)
الدعاسات والبحوث البيعيخ
عام ()2005/2004

 اسررتخدام ر م ر البعدقرروش والزعتررع والمسررت خ م رواد مضررادة
لأل سدة بما لاا م واعد طبيخ جمخ ضد ال قوق الحرعة وضرد
ت رزنخ الرردهو بالمنتجررات الاذاعيررخ و ررذل بمررا لاررا م ر صررلات
ض ررد مي عوبي ررخ مم ررا يطير ر مر ر عم ررع األدذي ررخ علر ر األع ررل
ويحا ي عل صحخ المستال ي (للعلاا الضد تأ سد ).
 أ استخدام مستخلصات األع راب والصرموغ المسرتخدمخ ع را
إم انيررخ االسررتلادة مناررا ر تحسرري خرواى اللحرروم ومنتجاتاررا
أما بتحسي المذاق وتحسي الجودة وبالتال تحسري خواصراا
خ التخزي .
 ثبر ر ررت أ أعل ر ر ر مع بر ر ررات المضر ر ررادة لأل سر ر رردة ر ر ررا متحققر ر ررا
باستخدام الزعتع يليت المست خ ثم البعدقوش.
 يم استخدام هذه األع اب من اخ واستخدام زيوتارا لتحسري
خ ر ر ر رواى اللحر ر ر رروم ومنتجاتار ر ر ررا ولتحسر ر ر رري خ ر ر ر رواى تسر ر ر ررويقاا
والمحا يخ عل جودتاا.
جامعخ عي مس
 البحوث التطبيقيخ بجامعخ عي مس.
 مصانا األدذيخ.
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دراسة مدى انتشار بويضات اإلسكارس
فى الرتبة فى بعض املناطق الريفية واحلضرية فى مصر
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

د /هدى عبد الحليم طه بدوى

مدعس بقسم علم الحيوا
العلوم

سنتا ()2006/2005

 هنررا أن رواع م ر ديرردا اظس ر اعس تصرريب اظنسررا وتت ررابت
بويضات هذه الديدا

ر ال ر

ويختلرل ر مرد خطوعتارا

عل صحخ اظنسا  .وهذه البويضات لدياا القدعة عل تحمر

دعجر ررات الجلر ررال العالير ررخ الت ر ر قر ررد تص ر ر إل ر ر عر رردة سر ررنوات
وبالتال يسا انت راعها مرا الابراع وسراولخ إصرابتاا لانسرا
والادل م البحث حصع أنواع هذه البويضات ود اعسرخ مرد

تلرروث المنرراطق المختللررخ باررا ر عرردد م ر محا يررات مصررع

وحصع هذه المناطق مبدعيا وه المناطق العيليخ.
النتائج الىت مت
التوصل إليها

 تررم جمررا عرردد م ر عينررات م ر التعبررخ م ر أمررا

مختللررخ ر

محا يات مصع مث المنو يخ ،الليوم ،البحيرعة ،الجيرزة ،المنيرا
وتر ر ررم تحلي ر ر ر هر ر ررذه العينر ر ررات لل ر ر ررل ع ر ر ر وجر ر ررود بويضر ر ررات

اظس ر اعس ونسرربخ انت رراعها وهررذه العينررات تجمررا موسررميا وقررد
تب ر رري انت ر رراع ه ر ررذه البويض ر ررات ر ر ر ع ر رردة من ر رراطق ر ر ر ه ر ررذه

المحا يررات وجرراع تحديررد نرروع اظس ر اعس الت ر تنتم ر إلياررا

هذه البويضات.
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املردود البيئى
للبحث

 ت مر ر الم رر لخ ر ر تر روا ع بويض ررات تلر ر األنر رواع رر أم ررا

ديدة القرعب لألطلرا خاصرخ ر المنراطق العيليرخ والع رواعيخ

مما ي

خطع بيع عل هاال األطلا ويم

عر طعيرق

إيجرراد طررعق لمنررا التلرروث الحررد م ر تل ر الم ر ت الصررحيخ
وحمايخ البيعخ م هذا النوع م التلوث الخطيع.

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

جامعخ عي

 جامعخ عي

مس

مس.
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 و ازعة البيعخ.

تتبع عدوى موضع جرح ما بعد العملية
وتأثري الظروف البيئية احمليطة
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث

أ.د /حسين خليف

أستاذ الجعاحخ العامخ وععيس أقسام الجعاحخ
الطب

سنتي قابلخ للتجديد ()2007/2006

اهلدف من البحث  معع خ األسرباب المحتملرخ لحردوث عردو موضرا جرعح مرا بعرد
العمليخ واعتلاع معدالتاا بمست ليات جامعخ عي

مس.

 إحاطخ اللعيرق الج اعحر بتلاصري النتراعس التر سريتم الحصرو
علياررا ب ر

منررتيم لتترريح لاررم التعررعل عل ر القوا ر المسررببخ

لحدوث العدو .

 تحسي اليعول البيعيخ بالمست ل وخاصخ
تعان م الم ا

وتحتاه إل تدخ .

األمرا

التر

 تحديررد بعوتو روالت السررتخدام المض رادات الحيويررخ والت ر تتلررق
النتائج الىت مت
التوصل إليها

وأحوا سعيعيخ محددة.

 نسرربخ عرردو موضررا جررعح مررا بعررد العمليررخ ر قسررم  5ج اعحررخ
انت صلع وقد تم تتبا 30عمليخ
)(For elective and clean surgeries

 نس رربخ ع رردو موض ررا ج ررعح م ررا بع ررد العملي ررخ ر ر ب رراق أقس ررام
الجعاحخ.

 Infection / 100 انرت For both elective and
emergency surgeries
وقد تم تتبا  155عمليخ .15.5 patient
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املردود البيئى
للبحث

 تر ررم تقير رريم بيعر ررخ المست ر ررل بأخر ررذ مسر ررحات بيعير ررخ م ر ر در ررعل
العمليررات واألقسررام المختللررخ و ررذل عينررات ه روا والتأ ررد م ر

جرر ررودة تعقر ر رريم اآلالت بمتابعر ر ررخ أجا ر ر رزة األوتر ر ررو ل بواسر ر ررطخ
اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

الما عات الحيويخ .Biological indicator

جامعخ عي

مس

 مست ليات جامعخ عي
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مس.

دراسة معدالت
ضغط الدم املرتفع بني طلبة كلية الطب – جامعة عني مشس
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

أ.د /شكرى أنسترواكيم

ععيس قسم اللسيولوج
الطب

 3سنوات ()2006/2005

 مقاعنرخ معرردالت ضرراط الرردم ال رعيان

ر طر ب د عررخ حديثررخ

ب ليخ الطب (طر ب اللعقرخ األولر ) ذ رو اع واناثرا بمثي تارا ر

ط ب اللعقخ السادسخ.

ط ب اللعقخ األول ب ليخ الطب.

 متابعخ ضاط الدم ال عيان

 مقاعنخ معدالت ضاط الدم ال عيان
النتائج الىت مت
التوصل إليها

ب ليخ الطب ما مثي تاا ب ليخ أخع .

 تررم إج ر اع قيرراس ضرراط الرردم ال رعيان

طر ب اللعقرخ األولر

ر عينررخ م ر ط ر ب

اللعقخ األول ب ليخ الطب.وقد ا تم القياس عرددا مر الطلبرخ
الررذ وع واظنرراث وجرراع إج ر اع الد اعسررات اظحصرراعيخ وتحلي ر

النترراعس ل ر م ر ضرراط الرردم اظنقباض ر واظنبسرراط و ررذل

متوسط ضاط الدم ال عيان ثرم مقاعنتارا بمثي تارا ر طر ب

املردود البيئى
للبحث

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

اللعقخ السادسخ الجاع قياساا.

 تررأثيع الد اعسررخ ر

ليررخ الطررب علر ضرراط الرردم ال رعيان

ط ب ال ليخ.

جامعخ عي

 جامعخ عي

مس
مس.

 و ازعة التعليم العال .
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 ليخ الطب.
 و ازعة الصحخ.

ر

االلتهابات الفطرية املزمنة
لألنف واجليوب األنفية وعالقتها بالبيئة واحلساسية
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

أ.د /محمود الطرابيشى

أستاذ األنل واألذ والحنجعة
الطب

 3سنوات ()2006/2005

 د اعسر ر ررخ أثر ر ررع التلر ر رروث البيع ر ر ر والحساسر ر رريخ سر ر رربب لاصر ر ررابخ
بااللتاابررات اللطعيررخ المزمنررخ لألنررل والجيرروب األنليررخ و ررذل

عل طعق الع ه.
النتائج الىت مت
التوصل إليها

 ا ت ر ررال أن ر رواع مختلل ررخ ونر ررادعة ول ررم ي ررتم ال رررل عنارررا م ر ر

اللطعيات سبب لحدوث حساسيخ األنل واسرتخدام األمصرا

المص ر ررنعخ مر ر ر اللطعي ر ررات الم ر ررأخوذة مر ر ر األنس ر ررجخ األنلي ر ررخ

املردود البيئى
للبحث

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

لمعض حساسيخ األنل اللطعيخ.

 محاولخ إيجاد طعق ع جيخ لمعض حساسيخ األنل اللطعيرخ
وذل لمنا حدوث أ اعتجاع لاذا المعا.

جامعخ عي

مس

 منلذ األمصا المصنعخ م اللطعيات.
 معض حساسيخ األنل اللطعيخ.
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حبث اضطرابات ديناميكية التبول
واالضطرابات اهلرمونية والنفسية فى األطفال (التبول الالإرادي)
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

أ.د /محمود عزت إبراهيم

أستاذ جعاحخ المسال البوليخ
الطب

ث ث سنوات ()2005/2004

 يراهعة التبررو الليلر الر إعاد منت رعة جرردا ر أطلالنررا وهرردل
البحررث عم ر د اعسررخ ميدانيررخ لمسررتو الاعمررو المضرراد ظدعاع
هذه المجموعخ م األطلا وهذه النقطرخ محر جرد

البو

أوساط العلم  .وسول يحدد البحث مرد اسرتلادة األطلرا

م إعطاعام ع ه هعمو المضاد لادعاع.
النتائج الىت مت
التوصل إليها

 مررا از البحررث جاعيررا ولررم يررتم التوصر إل ر نترراعس نااعيررخ حيررث
يتم عم دينامي يخ تبو األطلا وقياس هعمو  ADHبالدم

ومستو االستيقاي لااال األطلا .
املردود البيئى
للبحث

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

 قي رراس حجر رم الم ر ر لخ وبع رردها النلسر ر واظجتم رراع لألطل ررا
وتمأل بام بحيث ي ونوا أ عاد طبيعيي

جامعخ عي

مس

 أطلا مصع وأسع مصعيخ ثيعة.
 مست ليات جامعخ عي
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مس.

المجتما.

دراسة ميدانية لتجربة تطبيق برنامج لإلقالع عن التدخني
بني موظفى كلية الطب – جامعة عني مشس
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

أ.د /عبد العزيز محمد كمال

أستاذ وععيس قسم طب المجتما والبيعخ وطب الصناعات
الطب

 11اع ()2004/2003

 التعر ررعل عل ر ر مر ررد انت ر رراع عر ررادة التر رردخي بر رري المر ررويلي
والعاملي

 م خ
النتائج الىت مت
التوصل إليها

مس.

ليخ الطب – جامعخ عي

التععل عل المدخني سيتم عمر بعنرامس لتم يرنام

م اظق ع ع هذه العادة.

 تم عقد جلسات بي الباحثي العاملي

ر الم رعوع قسرم طرب

المجتما والبيعخ وطب الصناعات وبي قسم الطرب النلسر ترم

م خ لت تصميم استماعة البحث للتعرعل علر حجرم الم ر لخ
ومحدداتاا بعد انتاا الجز الميدان وجاع العم

املردود البيئى
للبحث

ر تحلير

نتاعس المسح الميدان .

 مر خر

هررذا البحررث سرريتم التعررعل علر العوامر التر تررو ع

ر مماعس ررخ ه ررذه الع ررادة و ررذل م ررد انت رراعها حتر ر يتس ررن

عم بعنامس تداخل بي مماعسخ هذه العادة.

اجلهة املمولة

جامعخ عي

مس

اجلهة املستفيدة

 م خ

هذه الدعاسخ م المم

يم ر ر ر تطبيقار ر ررا بر ر رري

المدخني .
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االستلادة م نتاعجاا حتر

عر ر ررات مختللر ر ررخ م ر ر ر

ر ر رعاعح المجتمر ر ررا

إنتاج مستشفيات دوائية
متعددة األثر فى عالج مرض البلهارسيا
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

أ.د /محمد عباس عبد الرحمن

أستاذ ال يميا العضويخ
التعبيخ

عامي ()2007/2006

 إنتر رراه مع بر ررات عضر ررويخ مخللر ررخ جدير رردة م ر ر م ر ررتقات عاعلر ررخ
ال ينولي ذات األثع اللعا

مقاومخ طليل البلااعسيا.

 ابت رراع مع ب ررات دواعي ررخ جدير ردة مر ر م ررتقات ال ينولني ررو ذات
األثع اللعا المععول

الميعاسيديا ،السع اع يا.
النتائج الىت مت

مقاومرخ ر مر قواقرا البيو ع عيرا،

 اسررتنباط عاعلررخ جديرردة مر المع بررات بأيررد مصرعيخ أو بت للررخ

التوصل إليها

دير ررع معتلعر ررخ ذات عالير ررخ جير رردة ر ر مجر ررا م ا حر ررخ القواقر ررا

املردود البيئى

 العمر عل ر زيررادة إنترراه المع بررات العضررويخ لع ر ه األم رعاا

العاعلخ ليعقات البلااعسيا واللا يوال وديع ضاعة بالبيعخ.
للبحث

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

المزمنخ والمستوطنخ.

جامعخ عي

مس

 و ازعة الصحخ.
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 و ازعة الجاات المنتجخ لألدويخ.

تشييد بعض مشتقات
البرييدو – آزوالت املتوقع هلا نشاط مضاد للسرطان
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

د /على مراد على عبد الحليم

أستاذ مساعد
التعبيخ

سنتا ()2006/2005

 تحض رريع م ررتقات حلقي ررخ دي ررع متجانس ررخ مدمج ررخ م ررا حلق ررخ
البيعي رردي ذات الن رراط البيول رروج الواس ررا مر ر بينا ررا الن رراط

المضاد للسعطا .
النتائج الىت مت
التوصل إليها

املردود البيئى
للبحث

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

 ت ر ررم تحض ر رريع العدي ر ررد مر ر ر ه ر ررذه المع ب ر ررات واثب ر ررات تع يبا ر ررا
ال يميرراع  ،مررا تررم عم ر مسررح ألثررع بعررا مناررا مضررادات
لللطعيات تمايدا لدعاسخ األثع المضاد للسعطا .

 ر حالررخ ثبررات األثررع اظيجرراب أل م ر هررذه المع بررات ر

االتجاه المن ود سي و لاا األثع اللعا للتخليرل مر معانراة
هذا المعا.

جامعخ عي

مس

 الجاات المسعولخ ع صحخ اظنسا المصع .

- 64 -

تشييد بعض مشتقات
البرييدو – آزوالت املتوقع هلا نشاط مضاد للسرطان
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

د /على مراد على عبد الحليم
أستاذ مساعد متلعغ قسم ال يميا

التعبيخ

عامي ()2005 /2004
اعبازون ر ررات الم ر ررتقخ مر ر ر نر ر رواة

 اسر ررتخدام بع ر ررا الثيوس ر رريم

البيعيرردي إضررا خ إلر م ررتقات الثيررادي آزوالت واجر اع المسررح
البيولوج لاا لتقيمتاا مضادات للسعطا .

النتائج الىت مت
التوصل إليها

املردود البيئى
للبحث

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

 تررم تحليررز أحررد ع ررع مع بررا ثررم إثبررات التع يررب الثنرراع لع ررع
مع بررات مررنام وجرراع اسررت ما جوانررب البحررث وعم ر المسررح

البيولوج لاذه المستحضعات.

 ر ر حال ررخ ثب ررات األث ررع اظيج رراب لا ررذه المع ب ررات ر ر االتج رراه
المن ود ست و لارذه المع برات أثرع عرا

ر تخليرل المعانراة

ع معض السعطا .

جامعخ عي

مس

 ع ات األدويخ.
 م اع ز بحوث السعطا .
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 و ازعة الصحخ.

تعيني نسبة العناصر
الثقيلة والسامة املوجودة فى األعشاب الطبية
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

د /أمانى طه سرور

أستاذ مساعد ب ليخ البنات لآلداب والعلوم والتعبيخ بقسم الليزيا

البنات

عامي ()2005/2004

 معع خ العناصع المختللخ وأهميخ هذه العناصع وأيضا إذا وجد

عناص ررع س ررامخ ض رراعة بص ررحخ اظنس ررا حي ررث أ اس ررتعجالاا

ب ثرعة يرراد إلر تر اع م العناصررع الثقيلررخ أو السررامخ التر ترراد
النتائج الىت مت

ال أمعاا خطيعة عل صحخ اظنسا .

 تم معايعة الجااز المستخدم وهو الحبع مانيوم عال النقاوة.

التوصل إليها

 تم التسقيا النيتعون للزم القيصع لمدة  5دقاعق.

املردود البيئى

ع ر طعيررق اسررتخدام الطعيقررخ المناسرربخ وه ر التن رريط النيتعون ر

للبحث

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

 تم تسجي الطيل الجام ل
أم

معع خ تأثيع

جامعخ عي

مس

عينت عل حدة.

عنصع عل جسم اظنسا .
 و ازعة الزعاعخ.

 و ازعة البيعخ.

 و ازعة الصحخ.
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حتديد اإلشعاع الطبيعي
واملواد الضارة فى بعض املواد الغذائية
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

أ.د /سامية عبد المالك فرج اهلل

أستاذ البنات لآلداب والعلوم والتعبيخ بقسم الليزيا
البنات

عامي ()2005/2004

 د اعسررخ عينررات مختللررخ مر المرواد الاذاعيررخ و ررذل التر تحتررو

علر ر المر رواد الحا ي ررخ لتحدي ررد المر رواد الم ررعخ والمر رواد الس ررامخ
والعناصع الثقيلرخ التر تضرع بالصرحخ لحمايرخ اظنسرا والبيعرخ

النتائج الىت مت

م التلوث.

 تم حساب الن اط اظ عاع للعناصع الم عخ طبيعيا.

التوصل إليها

 تررم قيرراس حروال  12عينررخ مر المرواد الاذاعيررخ باسررتخدام تقنيررت

املردود البيئى

 بعد تحلي وقياس هذه العناصرع وجرد أنارا أقر مر واحرد ار

للبحث

االختصاى الذع .

المد المسموح بت مما ي يع إل أ استخدام هذه األنواع

ال يسبب أ خطوعة عل اظنسا .
اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

 و ازعة الصناعخ.

 و ازعة البيعخ.

 و ازعة الزعاعخ.

 و ازعة الصحخ.
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تعيني املستوى اإلشعاعى
فى أنواع خمتلفة من املنظفات والطباشري
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

د /زينب يوسف مرسى

مدعس يزيا نوويخ
البنات

عام واحد ()2004/2003

 يادل إل تعيي نسب المواد الم عخ

أنواع م المنيلرات

والطبا رريع محلر ومسررتوعد باسررتخدام تقنيررخ يزياعيررخ ال إت يررخ
وذل ر لمقاعنررخ نسررب المسررتويات اظ ررعاعيخ الموجررودة بالنسرربخ

المس ررموح با ررا لتحدي ررد تأثيعه ررا علر ر الص ررحخ والبيع ررخ واحاط ررخ
جاات الصناعخ بالنتاعس.

النتائج الىت مت

 ت ر ررم قي ر رراس عين ر ررات المنيل ر ررات الخاص ر ررخ بالاس ر رراالت العادي ر ررخ

التوصل إليها

واألوتوماتي ي ر رخ وجر رراع قير رراس بر رراق العينر ررات م ر ر المنيلر ررات

املردود البيئى

العينات الموجودة تحت الدعاسخ

والطبا يع بأنواعاا المختللخ.

للبحث

 تحديد المستو اظ عاع

 ،يررتم تحديررد المخرراطع الت ر يم ر أ يتعررعا لاررا المسررتخدم

لاررذه األنرواع ر حالررخ زيررادة النسرربخ عر النسررب المسررموح باررا

عالميررا وأيضررا يررتم تحديررد الم رواد الضرراعة والسررامخ عل ر صررحخ

اظنسا .
اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

جامعخ عي

مس

 و ازعة البيعخ.

 و ازعة الصحخ.
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 و ازعة الصناعخ.

تعيني املستوى اإلشعاعى
فى أنواع خمتلفة من األلبان اجلافة وكذلك لنب األطفال
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

د /عفاف عبد اللطيف ندا

أستاذ مساعد يزيا نوويخ
البنات

ستخ أ اع ()2004/2003
 يارردل إل ر تعيرري نسررب الم رواد الم ررعخ ر أن رواع م ر األلبررا

الجا خ بما ياا لب األطلا باستخدام تقنيخ يزياعيخ ال إت يخ

وذل لمقاعنخ نسب المستويات اظ عاعيخ الموجودة

النسبخ

المس ررموح با ررا لتحدي ررد تأثيعه ررا علر ر الص ررحخ العام ررخ واحاط ررخ
جاات الصحخ بالنتاعس.

النتائج الىت مت

 تررم قيرراس معيررم عينررات األلبررا بمررا ياررا لررب األطلررا وجرراع

املردود البيئى

 م ر النس ررب المحسرروبخ يتض ررح أهميررخ ه ررذه الد اعسررخ حي ررث ي ررتم

التوصل إليها
للبحث

تحليلاا.

تحديد المستو اظ عاع و ذل المواد الضاعة عل األطلرا

والبر ررالاي المسر ررتخدمي لار ررذه األن ر رواع م ر ر األلبر ررا ومقاعنتار ررا
بالنسب المسموح باا عالميا.

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

جامعخ عي

مس

 و ازعة البيعخ.
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 و ازعة الصحخ.

صياغة أنظمة
إيتاء دوائية حديثة لالستخدام داخل العني
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث

د /ناهد داود مرتضى

قاعم بعم ععيس قسم الصيدالنيات
الصيدلخ

عاما ()2004/2003

اهلدف من البحث

 محاولررخ توصرري الرردوا إل ر داخ ر العرري بتع يررز ررال لع ر ه

النتائج الىت مت

 تم تحضيع ليبوزمات ونايوزومات أنيمخ إيتا دواعيرخ محملرخ

أمعاا العي م خ

أنيمخ إيتا دواعيخ حديثخ.

التوصل إليها

بالعقرراع وتررم اختب رراع نلرراذ هررذه األنيم ررخ الدواعيررخ داخ ر الع رري

املردود البيئى

 تعيرريم عاليررات أدويررخ ع ر ه العرري بررالطعيق الموضررع ومررا

وأثبتت عاليخ دو آثاع جانبيخ.

للبحث

يتبعررت م ر تقلي ر اآلثرراع الجانبيررخ ممررا يعتق ر بالحالررخ الصررحيخ

للمعيا.
اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

جامعخ عي

مس

 المست ليات الجامعيخ.
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صياغة تركيبة حتتوى على الدوكسى سيكلني
أو السينكدازول لعالج أمراض التهاب الفم واألنسجة حول األسنان
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

أ.د /سهام السيد عبد الهادى

ععر رريس قسر ررم ت نولوجير ررا األدوير ررخ وو ي ر ر ال لير ررخ ل ر رراو المجتمر ررا
والبيعخ

الصيدلخ
عاما ()2004/2003

 يادل هذا الم عوع إل التوص لتع يبخ صيدليخ تحتو عل
عقر رراعي الدو س ر ر سر رري لي أوالسر ررين دازو ولار ررا القر رردعة عل ر ر
إخعاه الدوا مناا بساولخ وب ميات مناسربخ لقتر الب تعيرا دو

التأثيع عل أد يخ اللم واللثخ.
النتائج الىت مت
التوصل إليها

 ت ررم تحض رريع بع ررا العين ررات واختب رراع ثباتا ررا وتجايزه ررا لعمر ر
بعا االختباعات األخع .

 االسررتلادة م ر خب رعات األسرراتذة ب ليررخ الص ريدلخ للقضررا عل ر
مرعا  Periodontal diseaseالرذ يسربب قردا األسرنا
بال ام بأسا الطعق الصحيخ.

املردود البيئى
للبحث

 االسررتلادة م ر خب رعات األسرراتذة ب ليررخ الصرريدلخ للقضررا عل ر

معا  Periodontal diseaseالذ يسربب قردا األسرنا
بال ام بأسا الطعق الصحيخ.

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

جامعخ عي

مس

 مست ليات جامعخ عي
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مس.

تقييم التغري الشكلى فى جني بروتني (س) التفاعلى
كمسبب ألمراض اللثة وأمراض قصور الشريان التاجى فى املصريني
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث
اهلدف من البحث

أ.د /محمد صالح الدين أيوب

أستاذ وععيس قسم باثولوجيا اللم
طب األسنا

عام ()2004/2003

 تحديد التايعات الت قد تط أع عل جي بعوتي (س) التلاعل
وع قررخ ذل ر بمعررد حرردوث أم رعاا قصرروع ال رعيا الترراج
و ذل حدوث أمعاا اللثخ.

النتائج الىت مت
التوصل إليها

 دعاسخ الع قخ بي قصوع ال عيا التاج وأمعاا اللثخ.

 تم اختياع عينات المعضر المطلوبرو للبحرث المرذ وع وعمر
اللحرروى الطبيررخ المبدعيررخ ال زمررخ وتررم الحصررو علر عينررات

ال ر رردم ال زم ر ررخ لعمر ر ر اختب ر رراع تلاعر ر ر الب ر رروليميعاز المتسلسر ر ر

( )PCRلجرري بررعوتي (س) وتررم عم ر التحلي ر النارراع وقررد
أياررعت النترراعس ا ررت اع المعض ر المصررابي بقصرروع ال رعيا
التاج وأمعاا اللثخ

املردود البيئى
للبحث

الجي (.)GC

 خلا إعداد المصابي بقصوع ال عيا التاج وأمعاا اللثخ
ع ر طعيررق التنبررا المسرربق باحتماليررخ اظصررابخ باررذه األم رعاا
س مب ع وذل أل المعض المصابي بأمعاا ال عيا

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

التاج وأمعاا اللثخ ي و أدلبام م حامل الجي (.)GC

جامعخ عي

مس

 ليات طب األسنا وأقسام ومعاهد أمعاا القلب.
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االكتشاف املبكر ملرض
الضغط والسكر بني موظفى جامعة عني مشس
الباحث الرئيسى
الوظيفة
كلية
مدة البحث

د /سوزان محمد دسوقى

مدعس

التمعيا

عامي ()2007/2006

اهلدف من البحث

 اال ت ال المب ع لمعا الضاط والس ع بي مرويل جامعرخ

النتائج الىت مت

 تررم االنتاررا مر عمر النمرراذه الخاصررخ لجمررا البيانررات وعمر

التوصل إليها

عي

مس.

ال تيبات الخاصخ باذا الموضوع.

 تررم تنليررذ الجررز العمل ر للم ررعوع وهررو عم ر تقيرريم ضرراط الرردم
املردود البيئى
للبحث

اجلهة املمولة
اجلهة املستفيدة

والس ع لعدد  1000م مويل الجامعخ.

التح م والحد م المعا.
جامعخ عي

مس

 مويل جامعخ عي
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مس
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