
 المشروعات البحثية الممولة 
( لزيادة موارد الجامعة والدولة )   



 ثالث مالييـــن وثالث " توفيــــر مبلـــــغ ساهم سيادته في

مائــــــا ـــــــث و ثـماـيـــــــا و ثـمـــــان مائـــــا و  مســـون 

ـــــدور  حـــوـئ بــــد ت ســـير مـــن اجمـــاـي ت ل ـــا  "جـيــــه 

 .باـجامعا  ليا  ب ـالسـان  ىبمبــالرضي 



 ـعادة تدوير م ل ات " قام سيادته بإ الق مشــروع

( 700)وــذي ـتـــج عــــه ـصالح عـدد "ــجامعـــا 

 . رسي ( 1500)م تب و ـ ثر من 



 تدوير وـعادة ورشا تصـيع قام سيادته بإقاما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــزجاجي  ف

 .ـزيادة موـرد ــجامعا  2016/ 2/ 15 



 ــــى ـشــــام  ــــدمات ا مشــــروع حصــــا ســــيادته عل

ــا ــصــيدـا  ــات ب لي ــا ــمعلوم ــن ت ـوـوجي ــوا م ــمم

 .وحدة ـدـرة مشروعات ت وير ــتعليم ــعاـي 



 مشروع زرـعا ــصحرـم حصا سيادته على

ـــب وـالرز  ـــاز ــعـ ـــق اـت ــمصـــريا عـــن  ري

ــممــوا مـن صــدوق ــعلــوم ــمقاومـا ـلج ـاث 

 . 2016/ 1/ 17وــتـميا ــت ـوـوجيا في 



 مشروع تأسيس برــامج مسـتقا حصا سيادته على

ـل الب ــدوـيين ـلدرـسـا ــيـا درجـا ــب ـاـوريوس 

فــي ــتــاز ــبســاتين فــي ــمـــا ق ــقاحلــا وــزرـعــا 

ب ليا ــزرـعـا  وـإلـجليزياباـلغا ــعربيا  ــمستدـما

 . 2016/ 6/ 31في 



 مشـــروع رســـم ــ ـــرـئ  ــ اصـــا حصـــا ســـيادته علـــى

باـ يروســـات ــتـــي تصـــيب ـــــدوـجن وـــــب  ــتر ـــي ب ليـــا 

ـــوم وــتـميـــا  ــ ـــب ــبي ـــري ـــن صــــدوق ــعل ـــوا م ــمم

 . 2016/ 6/ 6في جـيه ( 100,000)بمبلغ ــت ـوـوجيا 



 مشـروع درـسـات وبائيـا وفيروـوجيـا حصـا سـيادته علـى

( H5N)علـــى فيـــروس ــ لـــوـزـ ــ يـــور شـــديد ــضـــرـوة 

ــممـــوا مـــن  ــمـتشـــر فـــى مصـــر ب ليـــا ــ ـــب ــبي ـــر 

ـــغ  ـــا بمبل ـــا ــت ـوـوجي ـــوم وــتـمي  290,000صــــدوق ــعل

 مائتان وتسعون أـث جـيه)جـيه 



 اـشــام وحــدة ــتوعيــا مشــروع حصــا ســيادته علــى

ب ليــا ( C)ـلوقايـا مـن مــرت ــتاـاب ــ بــد ــوبـائى 

ــمموا من صــدوق ــعلـوم وــتـميـا ــ ب ــبي ر  

 .جـيه 768,403 ــت ـوـوجيا بمبلغ



 مشــــــروع ســــــيادته باـحصــــــوا علــــــى مشــــــروع (

Medaster  ) ـــا ـــوم ب لي ــممـــوا مـــن ـإلتحـــاد  ــعل

 بمبلغ ( +Erasmus) ـالوروبى ـلتعليم ــعاـى 

 .يورو( 3,989,650)     



 ــى ـعتمــاد ــمعمــا مشــروع حصــا ســيادته عل

 ــمر ز  ـت ـوـوجيا ــمياه وــبيئا ب ليا ــعلـوم

ت ـوير ــمشـروعات بـاـتعليم وحـدة ــمموا من 

 (.مليون جـيه)ــعاـى بمبلغ 

 



 مشـروع حصـا سـيادته علـى(Adoptive T cell 

theralpy as a new approach for 

pancreatic cacer ) ـــوم ــممـــوا مـــن ـــا ــعل ب لي

ـــــغ  ـــــوم وــت ـوـوجيـــــا بمبل ـــــا ــعل  90,000)أ اديمي

 (.جـيه



 مشـروع حصـا سـيادته علـى(Sea water intrusion: 

Modeling the effect of sea level rise on the 

Nile Delta aquifers ) ب ليا ــعلوم ــمموا من ـ اديميا

 (.جـيه 90,000)ــعلوم وــت ـوـوجيا بمبلغ 

 



 مشــروع حصــا ســيادته(Study of the ore mineral 

localities around El-Quaseir, red Sea, Egypt 

using modeling of the geomagnetic induction 

anomaly sources ) ب ليا ــعلـوم ــممـوا مـن أ اديميـا ــعلـوم

 .جـيه( 120,000)وــت ـوـوجيا بمبلغ 



مشروع على سيادته حصا (Desert eyes: 
origin and evolution of enigmatic 
domes and basins in the stable 

platform of Egypt) ــمموا ــعلوم ب ليا 
 (National Science Foundation) من
 .أمري ى دوالر (180,000) بمبلغ



مشروع على سيادته حصا (Desert eyes: 
origin and evolution of enigmatic domes 
and basins in the stable platform of 

Egypt) من ــمموا ــعلوم ب ليا (AlexRep 
Research project, Alexandria University) 

 .جـيه (180,000) بمبلغ



 مشـروع حصـا سـيادته علـى(Reconstructing 

the Geological History of the Egyptian 

Nile ) ب ليــــا ــعلــــوم ــممــــوا مــــن(National 

Science Foundation)  ـــــغ ( 180,000)بمبل

 .دوالر أمري ى


