
 كلية / معهد: معهد الدراسات العليا والبحوث
 نموذج المشروعات

 

الباحث  المدة العام اسم المشروع م
 الرئيسي

أعضاء فريق 
 البحث

جهة 
 التمويل

قيمة 
 التمويل

الشركاء 
من 

 الصناعة

الشركاء 
من 

الجامعات/ 
المراكز 
 البحثية

 المخرجات:
 األجهزة -
 النشر الدولي -
 بروتوكوالت التعاون -

بأعًبل "انقٛبو  1

انزصذ انبٛئٗ نهًٛبِ 

انسبحهٛت ببنبحز 

 األبٛط انًتٕسط "

 3/  1من 
/1331 

 تم المد حتى
11/1/

0201 

سًٛز . د.ا

يحًٕد 

 َصز

أ.د/ مصطفى 
 الشناوى

 أ.د/ محمد عقبة
 د/ نجالء فرج
د/ محمد عبد 

 الخالق
د/على محمود 

 عبد هللا
 أ/محمد خٌرى
 أ/عمرو طلعت

جٓبس 

شئٌٕ 

انبٛئت 

ْٔٛئت 

انًعَٕت 

 انذًَبركٛت

231.203 
جنٌه 

 مصرى

     ---     ----  
االرتفبع ببنًستٕٖ انتذرٚبٙ ٔانتقُٙ  -

 نفزٚق انعًم ببنًشزٔع
تجٓٛش يعًم تهٕث انًٛبِ ٔانبٛئت  -¨

انبحزٚت ببنًعٓذ بأحذث األجٓشة طبقبً 

 نًتطهببث انزصذ انبٛئٙ ٔانبحز٘
تقذٚى انذعى انفُٙ نهعذٚذ يٍ انطالة   -¨

فٙ دراستٓى نهحصٕل عهٗ درجبث 

 انًبجستٛز ٔانذكتٕراِ يٍ خالل انًعٓذ
َشز أكثز يٍ خًسٍٛ بحثبً عهًٛبً فٙ  ¨ -

يجبل انبٛئت انبحزٚت فٙ عذد يٍ انذٔرٚبث 

 انعهًٛت انًحكًت دٔنٛبً 
تًُٛت يٓبراث فزٚق انعًم   -¨

براث ببنًشزٔع فٙ يجبل تُفٛذ االستش

  فٙ يجبل تحبنٛم انًٛبِ
حصٕل يعًم تهٕث انًٛبِ ٔانبٛئت   -¨

طبقبً نًتطهببث   انبحزٚت عهٗ االعتًبد

 (2005 :17025انًٕاصفت انقٛبسٛت )
 

"إَتبج انًهَٕبث  0

انطبٛعٛت بغزض 

استخذايٓب فٗ 

انصُبعبث انغذائٛت 

 إَتبج شبّ صُبعٗ"

أحًذ . د.ا خمسة اشهر 0202اكتوبر 

 عبذ انزحٛى
أ.د/مختار 

 ٌوسف
 د/ أمٌرة أمبابى

تحالف 
 الصناعات 

 الغذائٌة
 الزراعٌة 

ملٌون  0
جنٌه 

 مصرى

إنتاج ملونات طبٌعٌة بغرض   ¨ --- ---

استخدامها فى الصناعات الغذائٌة 
 بدٌلة المستوردة 

 

 

 



 
 

 تابع نموذج المشروعات
الباحث  المدة العام اسم المشروع م

 الرئيسي
أعضاء الفريق 

 البحث
جهة 

 التمويل
الشركاء  قيمة التمويل

من 
 الصناعة

الشركاء 
من 

الجامعات/ 
المراكز 
 البحثية

 المخرجات:
 األجهزة -
 النشر الدولي -
 بروتوكوالت التعاون -

"الناقالت النانوٌة  1
و/او الناقالت النانوٌة 
الذكٌة كنظام توصٌل 

دوائى النزٌم 
االسباراجٌناز 

المٌكروبى : اتجاهات 
لتحسٌن 

 االسباراجٌناز"  

ا.د/ هشام  عامٌن 0202
 سعٌد

 أ.د/ لبٌبة الخردجى
 أ.د/ أحمد عبد الرحٌم 

أ.د/ نادٌة عبد 
 المحسن 

 د/ منال على شلبى
 د/نفرتٌتى عدلى

د/ هشام أحمد نعمة 
 هللا

 د/ رٌهام المسلمانى

اكادٌمٌة 
البحث 
العلمى 

 والتكنولوجٌا

أنتاج عقار و دواء لعالج  ---- --- ملٌون جنٌه 0
مرض اللوكٌمٌا كمنتج 

بدٌل عن المنتج   محلى
عالى التكلفة وغٌر   المستورد

 المتوفر محلٌاً طوال الوقت
 

"تعزٌز استعادة  2
الموارد وتحسٌن 

اعادة استخدام مٌاه 
خالل الصرف من 

التعاون التازورى بٌن 
األنظمة 

الكهروكٌمٌائٌة 
 والتناضح األمامى"

ٌناٌر 
0213 

أ.د/ صالح  سنوات 1
 حسونه

 د/ حنان مصطفى 
 د/ زن هى

صندوق 
العلوم 

والتنمٌة 
 التكنولوجٌة 

STDF 

2.710.829 

 جنٌه مصرى
 نشر دولى ---- ---

نمذجة دٌنامٌكٌة " 3
للنتروجٌن فى البٌئة 
البحرٌة امام بوغاز 
بحٌرة ادكو ، خلٌج 

 أبو قٌر "

ٌناٌر 
0212 

شهر  02
من 

1/1/
0212 

د/ عمرو 
طلعت 
 سالمة

صندوق  ------
العلوم 

والتنمٌة 
 التكنولوجٌة 

STDF 

223.

646.82 

 جنٌه مصرى

 نشر دولى ---- ---



اعتماد معمل بالزما  4
 االنبعاث الذري

إبرٌل 
0213 

شهر  12
من 

1/2/
0213 

ا.د. ذكري 
فهمً 
 غطاس

 أ.د/شوكت جرجس
د/ بهاء الدٌن 
 محجوب طه
 أ/ حمد جمال

 أ/ هدٌر حسٌن
 أ/ هالة محفوظ

وحدة إدارة 
مشروعات 
التعلٌم العالً 

LIAP 

1.488.500  
 جنٌه مصري

رفع مستوى اداء المعمل وتطوٌر  ---- ---
نظام إدارته ورفع قدرات الكوادر 

الفنٌة والوصول إلى آلٌات مستدامة 
للتموٌل الذاتً وتفعٌل العالقة بٌن 

الجامعة والمجتمع االنتاجً 
 والخدمً.

 


