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 وتخليق وتطبيق المواد النانومترية تصميم مواد جديدةول: المحور األ

 المجاالت البحثية
المخرجات / 

 العائد
 األنشطة

مؤشرات متابعة 

 األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

لكفييياءة تحسييين ا -1

الفوتوفولطيييييييييييية 

للخاليييا الشمسييية 

المسيييييييييييييييييييييتحثة 

بالصييييبكات ك  ييييد 

التطبيقييات الهاميية 

و استخدام الطاقة 

 الشمسية.

 

إيجيييييياد  لييييييول  -1

مبتكييييرة لييييبع  

المشييييييييييييييييييكالت 

البيئييييييييية مثييييييييل 

مشييكالت الطاقيية 

 و تلوث المياه.

الخييروب بمييواد  -2

جدييييييييييييييييدة ذات 

ميييييييردود بيئييييييي  

 وعائد اقتصادى.

إدخيييييييييييييييييييييييييال  -3

 تكنولوجيا النيانو

فييييييى الصييييييناعة 

 المصرية.

نشيييييير  بحيييييياث  -4

علميييية تطبيقيييية 

فييييييييى مجييييييييالت 

دولييييييييييييييييية ذات 

مييييييردود بحثييييييى 

عليييييييى المعهيييييييد 

 والجامعة.

انجييييياح ومييييينح  -5

رسيييييائل علميييييية 

تحقيييييييييق  يييييييييذه 

 األ داف.

نشيييييييير  بحيييييييياث  -1 

علمية تطبيقية فى 

 مجالت دولية.

انجييييييياح ومييييييينح  -2

رسيييييييائل علميييييييية 

تحقيييييييييييق  يييييييييييذه 

 األ داف.

الحصيييييول عليييييى  -3

 ميييينح مشييييروعات

فييييييييييييييى تليييييييييييييي  

الموضييييييييييييييوعات 

 البحثية.

عميييييييييييييل دورات  -4

تدريبيييييييييييييييييييييييييييية 

والمشييييياركة فيييييى 

مييييؤتمرات دولييييية 

لعييييييير  ونشييييييير 

النتييييائت التييييى تييييم 

الوصييييييول إليهييييييا 

للمجتمييييييييييييييييييييييييي  

 الخارجى.

تطييييييوير بعيييييي   -5

المقييييييييييييييييييييييررات 

الدراسيييية لتشيييمل 

النتيييائت التطبيقيييية 

 لهذه الدراسات.

 د/  دى  افظ

و فريق بحثى من 

طلبة الماجستير 

و الدكتوراة 

 ساتذة و

متخصصون من 

جامعات و مراكز 

 بحثية  خرى

2014 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

2014 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2017 

 

 يئة الطاقة 

الجديدة 

 والمتجددة

 

 

 

 

وحارة البيئة 

/ جهاح 

 شئون البيئة

 

 

 

 

 

 

 

المصان   

والمؤسسات 

ذات الصلة 

بمشكالت 

 تلوث المياه

 

ية  كاديم

البحث 

 العلم 

  5000 

 

 

 

 

 

 

20000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10000 

 

 

 

 

18000 



 

 

 جامعة مدينة السادات

 معهد الدراسات والبحوث البيئية

 

 
   1/1/2019لى إ 1/1/2014 الفترة من:           لمعهد الدراسات والبحوث البيئية     الخطة البحثية التنفيذية                                  

 

- 2 - 

 

 المجاالت البحثية
المخرجات / 

 العائد
 األنشطة

مؤشرات متابعة 

 األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

تحضييييييييييييييييير و  - 2

توصييييييي  مييييييواد 

نانومترييية جديييدة 

و تطبيقهييا البيئييية 

المختلفيييييية مثييييييل 

معالجيييييييية مييييييييياه 

الصيييرفت  تولييييد 

غيييييييياح الميثييييييييان 

)البيوجيييييييييييييييياح(ت 

الخاليا الشمسييةت 

البيوتكنولييييييوجىت 

النيييييييييييييييييييييييييييييييانو 

 سيرامي ت....إلخ

التحضيييييييييييرات  -1

فيية للمييواد المختل

 -النانومتريييييييييييية

 -الحرارييييييييييييييات

السيييييييييييرامكيات 

واالغشييييييييييييييييييية 

 السيراميكية

تحضير  غشيية  -2

سيييييراميكية ذات 

خييييييييييييييييييييييييوا  

 سيراميكية

تحضيييييييييييييييييير  -1

وتوصييييييييييييييي  

الميييييييييييييييييييييييواد 

النانومترييييييييييية 

الستخدامها فى 

تحضييييييييييييييييييييير 

االجسييييييييييييييييييام 

السيييييييييراميكية 

والنييييييييييييييوا ى 

البيئييييييييييييييييييييييية 

 المختلفة.

دراسييية تيييا ير  -2

الميييييييييييييييييييييييواد 

النانومترييييييييييية 

عليييييييييييييييييييييييييييى 

ئص الخصيييييييييييا

الكميائييييييييييييييييية 

والفزيائيييييييييييييية 

لالجسييييييييييييييييييام 

 السيراميكية.

تحضير بع   -3

الميييييييييييييييييييييييواد 

السيييييييييراميكية 

الحرارييييييييييييييييية 

وخلطهييييييييييييييييييا 

 وتشكيلها.

تحضيييييييييييييييييير  -4

وتوصييييييييييييييي  

ف  بداية تجمي  

 الماده العلمية

 .د/ مبارك 

  سان 

 ك/ بة محمد

 

وحارة  2016 2012

 الصناعة

-  15000 
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 المجاالت البحثية
المخرجات / 

 العائد
 األنشطة

مؤشرات متابعة 

 األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

بعيييييييييييييييييييييييي  

البوليميييييييييارات 

الستخدامها فى 

معالجييية تليييوث 

 المياه.

إنتييياب وتصيييني    -3

خاليييييييا شمسييييييية 

طويلييييييية األجيييييييل 

وقليليييييية التكلفيييييية 

باسيييييتخدام ميييييواد 

 بوليمرية جديدة.

خالييييييييييييا إنتييييييييييياب 

شمسييييييية طويليييييية 

 األجل 

 التكلفة  قليلت

 تحديد المواد

تصيييييييييييييييييييييييييييني  

 البوليمرات

 إنتاب الخاليا

انتهييييياء الدراسييييية  -

 العملية

 نشر البحث -

د/ دى سعيد 

  افظ 

مشروع  2016 2014

  بحثى

  100000 

تحضيييييير خالييييييا  -4

شمسيييييية معدلييييية 

باسيييييتخدام ميييييواد 

 نانومترية جديدة.

 

خاليييييييييا شمسييييييييية 

 معدلة

تحدييييييييد الميييييييواد 

 النانومترية

تحضييييير الخاليييييا 

 الشمسية

انتهييييياء الدراسييييية  -

 العملية

 نشر البحث -

د/ دى سعيد 

  افظ

مشروع   2014

 بحثى

  100000 

           اإلجمالى للمحور:
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 والمخلقة ستخال  وتوصي  ودراسة ت  ير بع  المستخلصات االطبيعيةانى: االمحور الث

 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

ة تييييييي  ير دراسييييييي -1

بعييييي  المركبيييييات 

المخلقيييييييييييييييييييييييييييية 

)الثينوبيرمييييييدين( 

كمضيييييياد للنشيييييياط 

الميكروبييى وكييذل  

طريقييية عميييل  يييذه 

 المركبات

التعرف على تي  ير -1

اسييييييتخدام بعيييييي  

المركبيييييييات التيييييييى 

تييدخل فييى صييناعة 

المضادات الحيويية 

عليييييييى البكتيرييييييييا 

 الممرضة.

معرفيية ميكانيكييية  -2

عميييل  يييذه الميييواد 

 .على الميكروبات

تجهيز  -1

لمركبات 

 المخلقة .

إختيار -2

البكتيريا 

الممرضة 

 وتنميتها.

دراسة ت  ير  -3

المواد المخلقة 

على  ذه 

 الميكروبات 

نشييييير  بحييييياث 

علميييييييييييييييية 

تطبيقييية فييى 

مجيييييييييييييالت 

 دولية.

 

 نادية البتانونىد/

 

2014 
 

2015 
 

 10000 ذاتى - -

 

تييي  ير مسيييتخلص  -2

نبييييييات الزنجبيييييييل 

عليييييي  الهامسييييييتر 

المصيييييييييييييييييييييييييييابة 

 الميبابالجيارديا 

 انتاب

مسيييييييتخلص نبييييييياتى  

لمقاوميييية القواقيييي  

الممرضيية ميينخ  

 التكلفة 

تجهيز 

 المستخلص.

 اجراء التجربة

انتهيييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييية 

 العملية

  نشر البحث -

 .د/ نبيل نصر 

 الحفناوى

 امال عمار

 

 

2013 
 

 15000 ذاتى - - 2014

 

دراسييييييات علييييييى  -3

تيييييييييي  ير بعيييييييييي  

المستخلصييييييييييييييات 

الكيميائييية النباتييية 

قة للبيئة في  الصدي

 تكذية الدواجن

تحسيييييييييين صيييييييييفات 

وجيييييييييييودة لحيييييييييييوم 

 الدواجن

 تحسين االنتاب 

 خف  تكالي  االنتاب 

 المحافظة على البيئة  

-  

تجهيز 

 المستخلصات.

تجهيز قطي  

 الدواجن

 اجراء التجربة

انتهيييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

د/محمود سعد 

 ابوسكين 

 

2013 
 

 10000 ذاتى - - 2017

 

 20000 ذاتى - - 2018 2014 د/ محمود سعدانتهيييييييييييييييياء  -تجهيز تحسيييييييييين صيييييييييفات تيييييييييا ير بعييييييييي   -4



 

 

 جامعة مدينة السادات

 معهد الدراسات والبحوث البيئية

 

 
   1/1/2019لى إ 1/1/2014 الفترة من:           لمعهد الدراسات والبحوث البيئية     الخطة البحثية التنفيذية                                  

 

- 5 - 

 

 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

المستخلصييييييييييييييات 

الطبيعية كاضيافات 

غذائيييية علييي   داء 

 كتاكيت اللحم  

وجيييييييييييودة لحيييييييييييوم 

 الدواجن

 تحسين االنتاب 

 خف  تكالي  االنتاب 

 المحافظة على البيئة  

 المستخلصات.

تجهيز قطي  

 الدواجن

 اجراء التجربة

الدراسييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 ابوسكين 

 

  

التييي  ير المحتميييل  -5

لمضييييياد األكسيييييدة 

الطبيعييييييييييييييييييييييييييييى 

)الجينكوبيلوبييييا  و 

الشيييياى األخضيييير( 

ضييد الخلييل العرفييى 

النيياجم عيين مركيي  

  – نائى الفينول 

 المحافظة على البيئة

اسيييييييييتخدام بعييييييييي  

 المركبات الحيوية 

 

التعييرف علييى طريقيية 

 عمل بع  المركبات.

تجهيز 

كبات المر

 المخلقة .

 اجراء التجربة

انتهيييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 د/ايناس حكريا

  /منار التباع

 

 12000 ذاتى - - 2016 2014

 

تقيييييييييييم الفعيييييييييل  -6

األدائييييييي  ليييييييبع   

المستخلصييييييييييييييات 

الطبيعييييييييييييييييييييييييييية 

والمركبيييييييييييييييييييييات 

الحيوييييييييية عليييييييي  

بعيييييييي  االفييييييييات 

الحشرية واألعيداء 

الحيوية المصا بة 

 لها

صيييييييييييون التنيييييييييييوع 

يولييييييييييوجى فييييييييييى الب

األراضييييييييى  ديثيييييييية 

 االستصالح

تقليييل التلييوث البيئييى 

 بالمبيدات الحشرية

إنتييييييييياب  اصيييييييييالت 

 عضوية

رش 

المستخلصيييييييات 

الطبيعييييييييييييييييييييية 

والمركبييييييييييييييات 

الحيويييييية عليييييى 

بعيي  محاصيييل 

الخضر فى  الث 

 مواسم حراعية

انتهيييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

فى مجلة 

 دولية

 د/امانى عبد العال

 

 

 50000 ذاتى - - 2017 2012

 

دراسييييييات عليييييي   -7

اسيييييييييييييييييييييييييييتخدام 

المستخلصييييييييييييييات 

الطبيعييييييييييييييييييييييييييية 

والمركبيييييييييييييييييييييات 

مقاوميييييييية  مييييييييرا  

النبيييييييييات بيييييييييالطر  

 الطبيعية

حييييييييييييادة اإلنتييييييييييياب 

 والحفاظ على البيئة

تجهيييييييييييييييييييييييييييييز 

 المستخلصات

حراعة المحاصيل 

 والخضر

إجييييييييييييييييييييييييييراء 

انتهيييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

د/ صبرى منصور 

 شا ين 

 

 5000 ذاتى - - 2016 2014
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

الحيوييييييييييييييييييييييييييييية 

والمسييييييييييييييييتحثات 

الحيوييييييييييييييييييييييييييييية 

والفيتامينييييييييييييييييات 

والمستخلصييييييييييات 

البحرييييييييييية فيييييييييي  

مقاوميية االمييرا  

 النباتية

 المعامالت

دراسييييييات عليييييي   -8

اسيييييييييييييييييييييييييييتخدام 

المستخلصييييييييييييييات 

الطبيعييييييييييييييييييييييييييية 

والمركبيييييييييييييييييييييات 

الحيوييييييييييية فيييييييييي  

تحسييييييييين انتيييييييياب 

وجييييييودة االنتيييييياب 

الزراعييي  ) نبيييات  

 – يييييييييييييييييوان   –

داجنييييييي  ( تحيييييييت 

ظييييييروف االنتيييييياب 

م فييييييييي  المسيييييييييتدا

 البيئات المختلفة 

تحسيييييييييين االنتييييييييياب 

 الحيوانى والداجنى

 كما ونوعا 

خفييييييي  المتبقييييييييات 

الكيماويييية الضيييارة 

فييييييييى المنتجييييييييات 

 الحيوانية والداجنة 

خفيي  تكلفيية االنتيياب 

 الحيوانى والداجنى 

نشيييير  قافيييية المنييييتت 

 العضوى 

 

 تجهيز القطعان 

اعداد العالئق 

 التجريبية 

اعداد وتجهيز 

المستخلصات 

 الطبيعية 

االنتهاء من 

 الدراسة العملية 

اعداد ونشر 

 البحوث

انتهيييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 محمود ابوسكين

  سنى السيد ا مد

 نعمات محمود العبد

 100000 ذاتى - - 2019 2014

 

اسيييييتخدام بعييييي  -9

مضيييادات االكسيييدة 

الطبيعيييييييييية فيييييييييى 

عالئييييييق االرانيييييي  

النامييييية منخفضيييية 

البييييييروتين تحييييييت 

تحسييييييييييييين االنتيييييييييييياب 

 الحيوانى والداجنى

 كما ونوعا 

خفيييييييييي  المتبقيييييييييييات 

الكيماويييية الضيييارة فيييى 

المنتجييييييات الحيوانييييييية 

 تجهيز القطعان 

اعداد العالئق 

 التجريبية 

مضادات اعداد 

 يةاالكسدة الطبيع

انتهيييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

د/محمود سعد 

 ابوسكين 

 نعمات العبد

 5000 - الجامعة  - 2017 2014
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

ف البيئييييييية ظيييييييرو

 الصحراوية .

 والداجنة 

خفيييي  تكلفيييية االنتيييياب 

 الحيوانى والداجنى 

نشيييييير  قافيييييية المنييييييتت 

 العضوى 

االنتهاء من 

 الدراسة العملية 

اعداد ونشر 

 البحوث

مقارنييييية تييييي  ير  -10

بعييييييييييييييييييييييييييييييييي  

المستخلصييييييييييييييات 

النباتييية و الحيوييية 

عليي  تواجييد بعيي  

االفييات الحشييرية و 

االعيييداء الطبيعيييية 

 لها.  المصا بة

صيييييييييييون التنيييييييييييوع 

البيولييييييييييوجى فييييييييييى 

األراضييييييييى  ديثيييييييية 

 االستصالح

تقليييل التلييوث البيئييى 

 بالمبيدات الحشرية

المحافظييييييييية عليييييييييى 

 التواحن البيئى

تجهيييييييييييييييييييييييييييييز 

 المستخلصات

حراعة المحاصيل 

 والخضر

إجراء 

 المعامالت

انتهيييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

فى مجلة 

 دولية

  ذاتى - - 2017 2014 امانى عبد العال

15000 

 

إنتيييييياب بعيييييي   -11

المركبيييييات الحيويييييية 

والمخصيييييييييييبات ذات 

القيمييييية االقتصيييييادية 

بواسييييييطة الكائنييييييات 

الدقيقيييييييية ودراسيييييييية 

  ر ييا كبييدائل صييديقة 

للبيئيييية فييييى التنمييييية 

 الزراعية .

إنتاب بع  المركبات 

الحيوييية والمخصييبات 

ذات القيمييييييييييييييييييييييييييية 

 االقتصادية

إعييداد المركبييات 

الحيوييييييييييييييييييييييية 

 والمخصبات

إجييييييييييييييييييييييييييراء 

لمعييامالت علييى ا

 النباتات

انتهيييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 د/ نادية البتانونى

 

 10000 ذاتى - - 2017 2014

 

انتييييييياب بعييييييي  -12

المييييييواد الحيوييييييية 

ذات األ ميييييييييييييييييية  

الصيييييييييييييييييييييييناعية 

والعالجيييييييية مييييييين 

 الكائنات الدقيقة.

انتييياب بعييي  الميييواد 

الحيويييييييييييييييييية ذات 

األ مية  الصيناعية 

 والعالجية

ات إعييداد المركبيي

الحيوييييييييييييييييييييييية 

 والمخصبات

إجييييييييييييييييييييييييييراء 

المعييامالت علييى 

 النباتات

انتهيييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 د/ نادية البتانونى

 

 20000 ذاتى - - 2018 2014
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

إنتيييييييياب إنييييييييزيم -13

مييين  األسيييبراجينيز

اإلستربتوميسييييي  

واسيييييتخدام  فييييييى 

عييييييييييييييالب األورام 

 .السرطانية 

انتاب انزيم  -1

ميييييين  األسييييييبراجينيز

 . اإلستربتوميس

اسيييييييتخدام  -2

 يييييذا اإلنيييييزيم  فيييييى 

 عالب بع  األورام.

عزل -

األكتينوميستات 

 من التربة.

فصل انزيم  -
األسبراجينيز من 

 األستربتوميس 

دراسة ت  ير  -

األنزيم على 

الخاليا 

 السرطانية.

نشيير  بحيياث  -

علميييييييييييييييية 

تطبيقييية فييى 

مجيييييييييييييالت 

 دولية.

 

 د/ نادية البتانونى

د/ صابحة محمود 

 الصباغ

 المد/ طار  س

 

 المعهد-  2013 2011

كليييييييييييييييييييية -

 -العليييييييييييييييوم

جامعييييييييييييييييية 

 - المنوفية

معهيييييييييييييييييد -

الهندسيييييييييييية 

الورا ييييييييييييية 

والتكنوليييييوج

 يا الحيوية

 

 10000 

تيييييي  ير اضييييييافة -14

المسيييييييييييييييييييتخلص 

اال ييييرى لمخلفيييات 

بنجيير السييكر علييى 

االداء االنتييييييييييياجى 

 للدواجن

خف  تكلفة انتياب -1

 الدواجن

تييييييييدوير مخليييييييي  -2

 حراعى  ام 

بحييث  2نشيير عييدد -3

ى بمجييييييالت علميييييي

 اقليمية محكمة

 

 تجهيز القطعان 

اعييييداد العالئييييق 

 التجريبية 

مضيييادات اعيييداد 

 االكسدة الطبيعية

االنتهيييييياء ميييييين 

 الدراسة العملية 

اعييييييداد ونشيييييير 

 البحوث

انتهيييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 محمود ابوسكين 

راندا ا مد ضي  

 هللا

 سيد ا مد شعبان 

مركز  -ذاتى - 2015 2014

وث البح

 الزراعية

 15000 

دراسييييات علييييى  -15

تكذية انواع و صناف 

مييييييييين الحاصيييييييييالت 

البسيييتانية باسيييتخدام 

بعييييييييي  األسيييييييييمدة 

المعدنيييية والعضيييوية 

 المحافظة عل البيئة

 حيادة االنتاب 

تحسيييييييييين نوعيييييييييية 

 بااالنت

حراعيييييييييييييييييييييييية 

المحاصيييييييييييييييييل 

 البستانية

 عامالتإعداد الم

إجييييييييييييييييييييييييييراء 

انتهيييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 د/اسامة السحراوى 

 د/ الة ا مد

 5000 ذاتى - - 2017 2014
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

والمستحثات الحيوية 

والفيتامينييييييييييييييييييييييات 

والمستخلصييييييييييييييييات 

 البحرية.

المعييييامالت فييييى 

التوقيتيييييييييييييييييات 

 المحددة

 بعيييييي  تيييييي  ير -16

 الطبيعيية المركبات

 لنميييييييييييوا عليييييييييييى

 المحصيييييييييييييييييييولو

 والتركييييييييييييييييييييييييي 

 لييييبع  الكيميييياوى

 الخرشوف  صناف

 المحافظة عل البيئة

 حيادة االنتاب

تحسيييييييييين نوعيييييييييية 

 االنتاب

حراعة محصول 

 الخرشوف

 إعداد المعامالت

إجييييييييييييييييييييييييييراء 

المعييييامالت فييييى 

التوقيتيييييييييييييييييات 

 المحددة

انتهيييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

ا مد عبد  ةد/ ال

 العال

 

 7000 ذاتى - - 2017 2014

تييي  ير اسيييتخدام  -17

مخلييييوط الخامييييات 

الطبيعييييية والييييرش 

بالخامات الطبيعيية 

عليييييييييى انتاجيييييييييية 

وجييييودة محصييييول 

 البصل.

خفيييييييي  اسييييييييتخدام 

 االسمدة والمبيدات 

تحسييييييييييين التربيييييييييية 

 الزراعية 

 حيادة االنتاب

تحسيييييييييين نوعيييييييييية 

 االنتاب

 حراعة البصل

 إعداد المعامالت

إجييييييييييييييييييييييييييراء 

المعييييامالت فييييى 

التوقيتيييييييييييييييييات 

 المحددة

انتهيييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

د/ الة ا مد عبد 

 العال

 

 8000 ذاتى - - 2016 2014

تييييييا ير الييييييرش  -18

بيييييييييييييييييييييييييييييييبع  

المستخلصييييييييييييييات 

الطبيعييييييييييييييييييييييييييية 

والطحال  البحريية 

على إنتياب وجيودة 

الطرطوفيييييييييييييييييييييية 

المنزرعييييية تحيييييت 

ظيييروف االراضيييى 

خفيييييييي  اسييييييييتخدام 

 االسمدة والمبيدات 

تحسييييييييييين التربيييييييييية 

 الزراعية 

 حيادة االنتاب

تحسيييييييييين نوعيييييييييية 

 االنتاب

حراعيييييية نبييييييات 

 الطرطوفة

 إعداد المعامالت

إجييييييييييييييييييييييييييراء 

المعييييامالت فييييى 

التوقيتيييييييييييييييييات 

 المحددة

انتهيييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

د/ الة ا مد عبد 

 العال

  ذاتى - - 2018 2014
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

المستصييييييييييييييييييلحة 

 . ديثا

           اإلجمالى للمحور:

 



 

 

 جامعة مدينة السادات

 معهد الدراسات والبحوث البيئية

 

 
   1/1/2019لى إ 1/1/2014 الفترة من:           لمعهد الدراسات والبحوث البيئية     الخطة البحثية التنفيذية                                  

 

- 11 - 

 

 : التكيرات المناخية و ال المياه ونوعيتهاالثالثالمحور 

 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات متابعة 

 اءاألد

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

عمل مسح جكرافيى   -1

للخزانيييييات الجوفيييييية 

للقطعيييييات المختلفييييية   

بمنطقيييية غيييير  دلتييييا 

 النيل.

 

 

تقييييم اال ييار البيئييية  -2

عليييى مصيييادر الميييياة 

 الجوفييييييييية بمنطقيييييييية

 –غيييير  دلتييييا النيييييل 

 مصر.

 

تقيييييييييييم الميييييييييوارد  -1

المائية ف  القطاعيات 

 الجكرافية المختلفة

التيييييييي  يرات عليييييييي   -2

الخيييييييزان الربييييييياع  

الجيييييييوف  بمنييييييياطق 

غيييييير   –السييييييادات 

 الدلتا

التييييي  يرات البيئيييييية  -3

الناتجييييية مييييين تكيييييير 

 نوعية المياه الجوفية 

تطييوير رو وصييرف  -4

 األراض  الصحراوية 

 ابةفى مر لة الكت 

 

 

 فى مر لة الكتابة

 

 

 فى مر لة الكتابة

 

 

فى مر لة تجمي  

 الماده العلمية

 د/محمد كامل

 د/محمد جاد

 

 د/محمد كامل

 د/محمد جاد

 

 د/محمد كامل

 د/محمد جاد

 

 

د/  وليد محمد 

 بسيون 

2012 
 

 

2012 

 

 

2012 

 

 

 

2012 

2015 
 

 

2016 

 

 

2015 

 

 

 

2015 

 ذاتى - -
 

 

 ذاتى

 

 

 ذاتى

 

 

 

 ذات 

5000 
 

 

5000 

 

 

5000 

 

 

 

 

6000 

كشيي  وإدارة متعييدد  -3

كليييور  نيييائى الفينييييل 

فييييى  وسيييياط الهييييواء 

والمياه بمنطقية شيبرا 

  الخيمة

رصييييد وتقييييويم التلييييوث 

 البيئى بمنطقة الدراسة

رصد وتقيويم 

التلوث البيئى 

بمنطقيييييييييييييييية 

 الدراسة

انتهاء الدراسية  -

 العملية

 5000 تىذا - - 2016 2014 د/اشرف ح ران نشر البحث -

           اإلجمالى للمحور:
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 المحور الراب : رصد وتقويم ومعالجة التلوث البيئى و سباب  وتدوير المخلفات

 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

دراسيييييييييييييييييييييات  -1

مورفولوجييييييييييييية 

علييييييييى  بييييييييو  

اللقييييياح ألشيييييجار 

الشيييييييوارع فيييييييى 

 .مصر

دعييييم التصييييني  النبيييياتى 

للفلييور المصييرية والبحييث 

 العلمى.

تجمي   بيو  

اللقييييياح مييييين 

األشييييييييييييييجار 

 ودراستها

فى مر لة 

تجمي  

الدراسات 

 السابقة

 د/ محمد عزاحى
2014 

 

2015 

 

 كاديمية 

 البحث

 العلمى
 ب10000  

تتبييييييي  التييييييي  ير  -2

البشييييييرى علييييييى 

الكطيييياء النبييييات  

فيي  منطقيية غيير  

 مصر –الدلتا 

اكتشيييياف التييييا ير البيئييييى 

للتيييييدخل البشيييييرى عليييييى 

الثيييروة النباتيييية والفليييورا 

المصييرية لتصييحيح مسييار 

عالقيييية االنسييييان بالحييييياة 

 النباتية والبيئة.

إجراء 

الدراسات 

على الحفائر 

 القديمة

فى بداية 

حضير المادة ت

 العلمية
 ب8000 ذاتى - - 2016 2014 د/ محمد عزاحى

دراسيييييييييييييييييييييات  -3

ميكروسيييييييييكوبية 

لييييبع  النباتييييات 

الطبيييييية التابعييييية 

 .للعائلة الشفوية

دراسييييييييية ليييييييييدعم ادوات 

تحقيييييق مراقبيييية الجييييودة 

للشركات العاملة فيى  قيل 

 االدوية العشبية.

تجمي   بيو  

اللقييييياح مييييين 

األشييييييييييييييجار 

 ودراستها

انتهيييييييييييييييييييياء  -

 اسة العمليةالدر

 نشر البحث -
 ب6000 ذاتى - - 2017 2014 د/محمد عزاحى

دراسييييات  ييييول  -4

التكيييييييييييييييييييييييرات 

المناخيييييييية مييييييين 

عصييييييير ماقبيييييييل 

التييييياريخ و تيييييى 

العصيييير الحييييديث 

ميييين خييييالل علييييم 

 البالينولوجى.

 

 

اكتشيييياف التييييا ير البيئييييى 

للتيييييدخل البشيييييرى عليييييى 

الثيييروة النباتيييية والفليييورا 

المصييرية لتصييحيح مسييار 

نسييييان بالحييييياة عالقيييية اال

 النباتية والبيئة

تجمي   بيو  

اللقييييياح مييييين 

األشييييييييييييييجار 

 ودراستها

فى مر لة 

 مناقشة النتائت

 ب5000 ذاتى - - 2015 2014 د/ محمد عزاحى



 

 

 جامعة مدينة السادات

 معهد الدراسات والبحوث البيئية

 

 
   1/1/2019لى إ 1/1/2014 الفترة من:           لمعهد الدراسات والبحوث البيئية     الخطة البحثية التنفيذية                                  

 

- 13 - 

 

 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

امييييييييييييييييييييييييرا  -5

 الحيوانات البرية

دراسييييييييية   ظيييييييييا رة  -1

اصييييابة اسييييماك الثعييييابين 

بمنطقيييييييييييية البحيييييييييييييرات  

بمحافظيييييييييييييية دمييييييييييييييياط  

بالطفيليييييييييييات و اال يييييييييير 

 لذل  البا ولوجى

 

تم االنجاح 

40% 

 

 

 2014 د/ عمر تمام
2016 
 

  ذاتى -
 8000ب

 

امييييييييييييييييييييييييرا  -5

 الحيوانات البرية

الدراسيييييييييييييييييييييييييييييييييييية  -2

البا ولوجييييييييية  علييييييييى 

الثيييييييدييات المعرضييييييية 

لالنقييييييرا   بمنطقيييييية 

الضيييييييييبعة بمحافظييييييييية 

 مرسى مطروح

 

انتهاء الدراسة 

 العملية

 نشر البحث -

 

 

 6000  ذاتى  2016 2014 ا.د/ عمر تمام

ا  اميييييييييييييييييييييييير-5

 الحيوانات البرية

دراسييييييييييييييييييييييييييييييييييييات  -3

ايكوبا ولوجييييييييية  علييييييييى 

 عبييييييان البيييييياح الييييييدودى 

اال ميييييييييييير و االسييييييييييييود 

بمنطقييييييييييييية الفييييييييييييييوم و 

الوا ييييييييات  البحرييييييييية و 

 السا ل الشمالى

 

انتهاء الدراسة 

 العملية

 

 

 4000 ذاتى   2018 2014 د/ عمر تمام

امييييييييييييييييييييييييرا  -5

 الحيوانات البرية

دراسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات  -

ايكوبا ولوجيييييييية   عليييييييى 

الذبابييييييييييييييية  العرسييييييييييييييية 

المنزليييييييييييية و اسيييييييييييبا  

 تعرضها لالنقرا 

 3000 ذاتى   2017 2014 د/ عمر تمام نشر البحث - 

امييييييييييييييييييييييييرا  -5

 الحيوانات البرية

دراسات ايكوبا ولوجية   -4

على الجربوع ابو ودان 

بمنطقة السا ل 

الشمالى و اسبا  

 4000 ذاتى   2016 2014 د/ عمر تمام تحت النشر 
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

 تعرضة لالنقرا 

را  اميييييييييييييييييييييييي-5

 الحيوانات البرية

دراسييييييييييييييييييييييييييييييييييييات  -5

ايكوبا ولوجيييييييية   عليييييييى 

الطيييييييييييييييييور  كييييييييييييييييالت 

الحشيييييييييرات   بمنطقييييييييية 

السييييييييييا ل الشييييييييييمالى و 

 .دمياط و العريش  

 7000 ذاتى   2016 2014 د/ عمر تمام تحت النشر 

امييييييييييييييييييييييييرا  -5

 الحيوانات البرية

دراسات سمية  ول   -6

تلوث  مياة الخليت العربى 

و ا ر ذل  على االسماك 

 بحرية .ال

 ب6000 ذاتى  - 2017 2014 د/ عمر تمام تحت النشر 

امييييييييييييييييييييييييرا  -5

 الحيوانات البرية

دراسات  يستولوجية  -7

و  يستوكيماوية على 

الجهاح الهضمى لحيوان 

ابو عماية بالصحراء 

 الكربية.

 4000 ذاتى  - 2016 2014 د/ عمر تمام تحت النشر 

امييييييييييييييييييييييييرا  -5

 الحيوانات البرية

طور دراسات  ول ت-8

التنمية الصحية بدولة 

الكويت خالل العقد 

 السابق

 5000 ذاتى  - 2016 2014 د/ عمر تمام تحت النشر 

امييييييييييييييييييييييييرا  -5

 الحيوانات البرية

دراسات -.9

 يستوبا ولوجية  و 

طفيلية  ول اصابة 

التمساح النيلى بالتهابات 

 المعدة

 ذاتى  - 2018 2014 د/ عمر تمام تحت النشر 
5000 

 

دراسات -6

جيوكهربية 

رصد وتعيين امتداد خزان 

المياه الجوفية فى منطقة 

التعرف على  -الدراسة 

رصد وتعيين 

التعرف على 

الو دات 

 

تم االنجاح 

 ا.د. سن الشاي 

 د.   مد جمال الدين
 12000 ذاتى - - 2015 2010
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

والتا يرات 

البيئية على 

منطقة سهل 

جنو   –القاع 

غر  سيناء 

 مصر

الو دات الصخرية التحت 

سطحية الموجودة فى منطقة 

الدراسة وتعيين سمكها 

باستخدام المسح 

 الجيوكهربى

تحديد انس  األماكن لحفر 

بار المياه الجوفية فى آ

المنطقة من خالل نتائت 

الدراسات الجيوفيزيائية 

 السابقة

الصخرية 

التحت سطحية 

الموجودة فى 

منطقة الدراسة 

وتعيين سمكها 

باستخدام 

المسح 

 -الجيوكهربى 

تحديد انس  

األماكن لحفر 

آبار المياه 

الجوفية فى 

المنطقة من 

تائت خالل ن

الدراسات 

الجيوفيزيائية 

 السابقة.

 %95بنسبة 

االنتهاء البحث 

 الميدانى

 محمد يوس  شام 

دراسات  -7

جيوفيزائية 

وبيئية على 

منطقة وادى 

شمال   –بروك 

وسط سيناء 

 مصر

تحديد انس  األماكن لحفر 

المياه الجوفية فى  آبار

المنطقة من خالل نتائت 

الدراسات الجيوفيزيائية 

 السابقة

تم االنجاح 

 %100بنسبة 

 ا.د. سن الشاي 

 د.   مد جمال الدين

  سن شلويح

2010 

 

2015 

 
 ذاتى - -

15000 

 

 

دراسات  -8

جيوكهربية 

والتا يرات 

البيئية على 

منطقة  بو حنيم  

جنو  غر   –

 سيناء مصر

 

 

انس  األماكن لحفر  تحديد

آبار المياه الجوفية فى 

المنطقة من خالل نتائت 

الدراسات الجيوفيزيائية 

 السابقة

تم االنجاح 

 %100بنسبة 

 .د. سن الشاي 

 د.   مد جمال الدين

  شام يحيى

 ذاتى - - 2015 2010
20000 

 

الحد من التلوث  -9

 -البيئى لالر 

 -النبات -مياه الرى

األسمدة المعدنية   ر  -1

عل  حيادة تركيز 

المعادن الثقيلة 

إجراء 

تحاليل على 

فى مر لة 

تجمي  

الدراسات 

  .د/ عايدة عالم

 د/ محمد الحويط 

2014 

 

2018 
 

 يئة 

الطاقة 
 

 

 

 ب10000
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

المنت النهائى 

 ثمار(.)ال

تحسين  -10

الخوا  الطبيعية 

للتربة عن طريق 

استخدام المركبات 

الطبيعية وحيادة 

 خصوبتها.

تحسين جودة  -11

المنتت وذل  

للحفاظ على سالمة 

 وصحة المستهل .

انتاب اسمدة  -12

عضوية مثل 

الكمبوست 

ومركبات  يوية 

من الفطريات 

والبكتريا عن 

طريق التكنولوجيا 

 الحديثة.

والعناصر المشعة 

 بالتربة الزراعية

تحديد وتقييم األ ر  -2

البيئ  الناتت من 

التلوث بمختل   شكال  

 ف  البيئات المختلفة .

رصد ت  ير الملو ات  -3

 عل  البيئة السا لية .

األر  

واألسمدة 

المتبقية 

 والنبات

 السابقة

 

فى مر لة 

تجمي  

الدراسات 

 السابقة

 

 

فى مر لة 

 مناقشة النتائت

 

 

 
انتهاء الدراسة  -

 العملية

 نشر البحث -

 

 

 
 د/محمد كامل

 د/محمد جاد

 

 

 

 

 د/  شرف ح ران

 

 

 

 

 د/محمد الحويطى

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2018 

 

 

 الذرية
 

 

وحارة 

 البيئة

وحارة 

 البيئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذاتى

 

 

 

 

 ذاتى

 

 

 

 ب5000

 

 

 

 

 

15000 

 

 

 

 

5000 

دراسات  -13

جيوفيزيائية 

لمناطق لوبيئية  

التنمية والمناطق 

القابلة 

لالستصالح 

 بمصر

ا لميييييياه   استكشيييييافات

وتحديييييد سييييم   يييييةالجوف

رصيييييد امييييياكن  .الخيييييزان

رصييييييد . التليييييوث البيئييييييى

 مناطق الدلتا القيمة

رصييييييد منيييييياطق تييييييداخل 

رصييييييييد - مييييييييياه البحيييييييير

امييييييييييييييياكن الكهيييييييييييييييوف 

 والمناطق اال رية

التعييييييييييييييييرف 

علييييييييييييييييييييييييى 

ت الو يييييييييييييدا

الصييييييييييييخرية 

التحيييييييييييييييييييت 

سييييييييييييييييطحية 

الموجيييييييييييودة 

وتعييييييييييييييييييين 

سييييييييييييييييييمكها 

فى مر لة 

تجمي  

الدراسات 

 السابقة

 د.   مد جمال الدين

 
2014 

2019 

 
  ذا تى -

15000 
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

رصييييييييد اال يييييييير البيئييييييييى 

النيييييييييييييياتت للمنشيييييييييييييي ت 

والزراعيييية  الصيييناعية 

 - علييييى البيئيييية المحيطيييية

رصيييييييد امييييييياكن تواجيييييييد 

 الثروات الطبيعية

وتحدييييييييييييييييييد 

اميييييييييييييييييييياكن 

التراكيييييييييييييي  

 .االرضية

 

دراسات  -14

جيوكهربي  لتقيم 

الخزان الجوفى 

الت  يرات و

بيئية علي  ال

بمنطقة السادات  

مصر.    –

ة  )دراسة  ال

 مزرعة الجامعة(

 

التعرف على التتاب  الطبقى 

وتحديد التراكي  

الجيولوجية فى منطقة 

الدراسة واستخدام  ذه 

البيانات فى تحديد الطبقة 

الحاملة للمياه الجوفية 

وتحديد  نس  األماكن 

لحفر آبار للمياه الجوفية 

وتحديد   فى المنطقة

للبناء   نس  األماكن

عليها وتحديد مدى 

يرات البيئية على الت  

 الخزان

تحديد انس  

األماكن لحفر 

آبار المياه 

الجوفية فى 

 المنطقة.

تحديد انس  

االماكن للبناء 

عليها فى 

المنطقة 

.تحديد مدى 

الت  يرات 

البيئية على 

 الخزان

الدراسات 

 السابقة

  .د/ سلطان عو  سلطان

 د.   مد جمال الدين

 د.  سام  فارو  على محمد

ا يم عبد يحيى على ابر

 الكنى

 

  ذاتى  2019 2014
15000 

 

           اإلجمالى للمحور:
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 نظم المعلومات الجكرافية ونمذجة النظم البيئيةتقنيات االستشعار : الخام المحور 

 المجاالت البحثية
المخرجات / 

 العائد
 األنشطة

مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

اسيييييييتخدام تقنييييييييات  -1

وتطبيقات اإلستشيعار 

عييييين بعيييييد لتخطييييييط 

ومراقبييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 االجيومورفولوجييييييييييي

والتصحر والدراسات 

 البيئية ف  مصر

خييييييييرائط محد يييييييية 

السيييييييييييييييييييتخدامات 

األراضييييييى و اليييييية 

 البيئة فى مصر

تحليييييل الصييييور 

ييييية الحديثيييية عال

الدقيييية وربطهييييا 

بالبيانييييييييييييييييييييات 

 الجيولوجية

انتهيييييييييييييييييييياء  -

 الدراسة العملية

 نشر البحث -
 10000 ذاتى - - 2018 2014 د/ممدوح الحطا 

استخدام تقنيات نظم  -2

المعلومات الجكرافيية 

واإلستشييعار عيين بعييد 

فييييييييييييييى معالجيييييييييييييية 

وعات العمييران موضيي

 والجكرافيا البشرية

تقيييييييييييم الز ييييييييي  

العمرانييى ميين  يييث 

ت االيجابييية التيي  يرا

 والسلبية

تحليييييييل الصييييييور 

 الفضائية 

ادخيييييال الخيييييرائط 

العمرانيييية للنظيييام 

 الجكرافى

انتهيييييييييييييييييييياء  -

 الدراسة العملية

د/اسماعيل على  نشر البحث -

 اسماعيل
 15000 ذاتى - - 2018 2014

تقييييييييييييم قياسييييييييييات  -3

األعميييييييا  البحريييييييية 

وصيييييييييييور القمييييييييييير 

الصييييناع  الندسييييات 

المستخدمة ف  إنتياب 

مييييييييا  خييييييييرائط ل ع

 والمخاطر البحرية

 سييييييا  األعمييييييا  

البحرية عين طرييق 

األقمييييار الصييييناعية 

وانتيييييييياب خييييييييرائط 

مال ييييييية وخييييييرائط 

 تحديد مخاطر

قيييييياس األعميييييا  

البحريييية وربطهيييا 

بييييييييييييييييييييالقراءات 

 المال ية

انتهيييييييييييييييييييياء  -

 الدراسة العملية

 د/رفاعى ابرا يم . نشر البحث -

 د/ممدوح الحطا 
 20000 ذاتى - - 2018 2014

           ى للمحور:اإلجمال
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 ف  النظم البيئية التنوع البيولوجىالمحور السادس: 

 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

دراسيييية التنييييوع  -1

البيولييوجى لبكتيريييا 

الريزوبيييا المعزوليية 

مين نبيات الحنيدقو  

البرى في  األراضي  

المصييرية وتعريفهييا 

علييييييييى المسييييييييتوى 

الجزيئيييييى واختبيييييار 

فاعلية  ذه العيزالت 

لتحسييييييين إنتاجييييييية 

 بع  المحاصيل

التعيييرف عليييى تنيييوع 

ريزوبييييييييييييا نبيييييييييييات 

 الحندقو  فى مصر.

تعرييييييييييييي   -

على  ذه الريزوبيا 

المسيييييييييييييييييييييتوى 

 .لجزيئىا

الحصيييييييول  -

على سيالالت فعالية 

ميييييييين الريزوبيييييييييا  

واسيييييتخدامها فيييييى 

انتيييياب المخصييييبات 

 الحيوية.

اسييييييييتخدام  ييييييييذه -

السييالالت فييى انتيياب 

المخصييبات الحيوييية 

والمقاومييييييييييييييييييييييييية 

 البيولوجية
-  

تجمييييي  نبييييات -

الحنيييدقو  مييين 

األمييييييييييييييييييييياكن 

المختلفيييييييييييييييييية 

والحصول عليى 

 العقد من .

عيييييييييييييييييييييييزل  -

الريزوبيييييا ميييين 

 العقد.

تعرييييييييييييييييييي   -

زوبيييا علييى الري

 مستوى الجين

دراسييية قيييدرة  -

الريزوبيييا علييى 

تعقييييد النباتيييات 

البقولييييييييييييييييييييية 

  ةالمختلف

نشييير  بحييياث  -

علميييييييييييييييييية 

تطبيقيييية فيييى 

مجيييييييييييييييالت 

 دولية.

الحصييييييييييول  --

علييييييييى ميييييييينح 

مشييروعات فييى 

تليييييييييييييييييييييييييييييي  

الموضيييييييوعات 

 البحثية.

تطييوير بعيي   -

المقيييييييييييييييررات 

الدراسيييييييييييييييييية 

لتشييمل النتييائت 

 التطبيقية.

د/ نادية  امد 

 البتانونى

د/ ممدوح محمد 

 السعيد عرفة

د/ محمد عزت 

الليثى)كلية 

جامعة -العلوم

 المنوفية(

د/  شرف محمد 

 نوفل

جوميز  .د/ إليخيو 

)إستشارى  بدمار

 الفريق البحثى(

 50000  المعهد  2016 2014

تحسيييييييييين نميييييييييو  -2

وانتاجيييييييييية فيييييييييول 

الصييييييييييييويا فييييييييييييى 

األراضييييى الجديييييدة 

المستصييييييييييييييييييييلحة 

بواسييييييطة التلقيييييييح 

 تحسين االنتاجية 

 خف  التكالي  

تحسييييييييييين نوعييييييييييية 

 وجودة االنتاب

 

 

 تجهيز السالالت

تجهييييييييييييييييييييييييييييز 

 المحصول

إجييييييراء عملييييييية 

 التلقيح

 نشر البحوث

 

انتيييياب المنييييتت 

 تجاريا

 

 حيادة االنتاب 

 نادية البتانونى د/

 
 8000 ذاتى - - 2016 2014
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

 بسيييييالالت مختلفييييية

مييييييييييين الخميييييييييييائر 

وإضيييييييييييييييييييييييييييافات 

 الكمبوست.

 

 

 

 إنتاجيييية تحسيييين -3

 المسيقاوى يمالبرسي

 غييييييييييييير العائييييييييييييل

 المتخصييييييييييييييييييييييص

 سييييييياللة بواسيييييييطة

 المعزولة الريزوبيا

 البقيولى النبيات من

  ميييديكاجو البييرى

 مونوسبلياكا

 تحسين االنتاجية 

 خف  التكالي  

تحسييييييييييين نوعييييييييييية 

 وجودة االنتاب

 تجهيز السالالت

تجهييييييييييييييييييييييييييييز 

 المحصول

إجييييييراء عملييييييية 

 التلقيح

انتهييييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 ادية البتانونىن د/
2014 

 

2017 

 
 6000 ذاتى - -

تقيييييييييم اطالقيييييييات  -4

مختلفييية مييين طفييييل 

التريكوجراميييييييييييييييييا     

Trichogramm

a evanescens 

والمركيي  البكتيييرو 

كيي داة إلدارة الييتحكم 

لمكافحييييييية بعييييييي  

 شييييرات  رشييييفية 

األجنحة  في   قيول 

الطماطم  باألراضي  

 المستصلحة  ديثا.

المقاوميية البيولوجييية 

  للحشرات

صيييون الييينظم البيئيييية 

 و مايتها

خفييي  نسييي  التليييوث 

 بالمبيدات

إطالقييات مختلفيية 

ميييييييييين طفيييييييييييل 

 التريكوجراما

عليييييى محصيييييول 

 الطماطم

انخفيييييييييييييا   -

اصابة محصول 

 الطماطم

النشر العلميى  -

 للدراسة 

 

 د/امانى عبد العال

  سام على
2014 

 

2015 

 
 25000 ذاتى - -

وتعظيييييييييم  صييييييييون-5

النباتييييييات  انتاجييييييية

لعطريييييية  الطبيييييية وا

حييييييادة اإلنتييييياب كميييييا 

ونوعييييييييييا تحييييييييييت 

ظيييييروف المنييييياطق 

 
انتهييييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

  2016 2014 د/ايناس حكريا
تمويل من 

 الجامعة
 

10000 
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

تحييييييييت الظييييييييروف 

 البيئية المختلفة .

 نشر البحث - الصحراوية

اختبييييييييار فاعلييييييييية -6

بعيييييييي  التقنيييييييييات 

الحيويييييييييييييييييييييييييييييييية 

والتكنولوجييية عليي  

انتاجيييية محصيييول  

و الخيار(  )الفراولة

واالفييييات الحشييييرية 

 المصا بة لهما

إنتييييييييييييياب بعييييييييييييي  

 -المحاصيل )فراولية  

طميييييييياطم(  –خيييييييييار 

خالييييية ميييين االصييييابة 

الحشييييرية ومتبقيييييات 

المبييييييدات الحشيييييرية 

باسيييييييييتخدام طييييييييير  

المقاوميييييية الحيوييييييية 

 لآلفات الحشرية

اختبار ت  ير بعي  

التقنييييييييييييييييييييييييييييات 

التكنولوجيييييييييييييييييية 

والبيولوجييييييييييييييييية 

لخفيييي  االصييييابة 

رية باآلفيييات الحشييي

) نيييييييييييواع مييييييييييين 

 –البالسيييييييييييييييييتي  

 –مركبييات  يوييية 

 تقنيات بيولوج (

انتهييييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 د/ الة ا مد

 د/امانى عبد العال

 د/صبرى شا ين

 5000  من الجامعة  2016 2014

 تقيييييييييييم بعييييييييي   -7

الصييييفات اإلنتاجييييية 

 والتناسيييلية ل غنيييام

نظيييم  تحيييت البرقييي  

التكذييية علييى بعيي  

لتصيييييني  مخلفيييييات ا

الزراعييييييييييييييييييييييييييييي  

والمحاصييييييييييييييييييييييل 

الزراعيييية المعاملييية 

 . بيولوجيا

انتاب واقلمية سيالالت 

ميين االعنييام والميياعز 

نظيييييم التكذيييييية  تحيييييت

عليييى بعييي  مخلفيييات 

التصييييييني  الزراعيييييي  

والمحاصيل الزراعيية 

 . المعاملة بيولوجيا

 

انتهييييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 د/ سنى السيد

 د/رضاالسعيد 

 ىد/محمد الشناو

2014 2016 
تمويل 

 خارجى
 100000  ذاتى

األتجا ات الجدييدة  -8

النتييييييياب األعيييييييالف 

الحيويييييييييييية مييييييييييين 

مخلفييييييييات نييييييييواتت 

الوقيييييييود الحييييييييوى 

ومكونييييييات  خييييييرى 

إلسيييييييتخدامها فيييييييى 

خفييييييييي  اسيييييييييتيراد 

واسييييييييتخدام الييييييييذرة 

الصيييفراء فيييى تكذيييية 

 الدواجن 

 توفير العملة الصعبة

  خف  تكالي  االنتاب

تحسين جودة اللحوم 

 

انتهييييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

د/محمود 

 ابوسكين

 راجى عبده شديد 

 

2014 2016 

)منح( 

اكاديمية 

البحث 

 العلمى

  70000 



 

 

 جامعة مدينة السادات

 معهد الدراسات والبحوث البيئية

 

 
   1/1/2019لى إ 1/1/2014 الفترة من:           لمعهد الدراسات والبحوث البيئية     الخطة البحثية التنفيذية                                  

 

- 22 - 

 

 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

تكذيييييية الحيوانيييييات 

 والدواجن.

 والبي  الناتت

التنيييييييوع البيئيييييييى  -9

وا ييره علييى التنييوع 

البيوليييوجى لبكترييييا 

العقيييييييييد الجذريييييييييية 

المعزولييييييييية مييييييييين 

 البقولية اتتانبال

عليى تي  ير التعرف -

التنييوع البيئييى علييى 

 بكتيريا الريزوبيا

الحصيييييول عليييييى   -

سييالالت قييادرة علييى 

تحميييييييل الظيييييييروف 

 البيئية المختلفة.

اسيييييييتخدام  يييييييذه  -

السييالالت فييى انتيياب 

المخصييبات الحيوييية 

والمقاومييييييييييييييييييييييييية 

 البيولوجية

 

تجمييييي  نبييييات -

النباتييييييييييييييييييييات 

البقوليييييية مييييين 

البيئييييييييييييييييييييييات 

المختلفيييييييييييييييييية 

والحصول عليى 

 العقد من .

 عيييييييييييييييييييييييزل -

الريزوبيييييا ميييين 

 العقد.

تعرييييييييييييييييييي   -

الريزوبيييا علييى 

 مستوى الجين

دراسييية قيييدرة  -

الريزوبيييا علييى 

العمييييييييييييييييييييييييييل 

 كمحفزات نمو

دراسيييييييييييييييييييية -

الظروف البيئية 

 المؤ رة.

انجاح ومنح -

رسائل 

علمية تحقق 

 ذه 

 األ داف.

تطوير بع   -

المقررات 

الدراسية 

لتشمل النتائت 

 التطبيقية

 د/نادية البتانونى
من  و فريق بحثى

طلبة الماجستير 

و ساتذة 

متخصصون من 

 جامعات  خرى

2012 2016  

المعهد 

وكلية 

–العلوم 

جامعة 

 المنوفية

 25000 

دراسيييية التنييييوع  -10

لبكترييا العقيد  الورا ى

الجذرية المعزولة مين 

النباتيييييييات البقوليييييييية 

 تنييوعال التعييرف علييى

 الييييييييورا ى لبكتيريييييييييا

لمعزوليييية اريزوبيييييا ال

مييييييييييين البقولييييييييييييات 

تجميييييي  نبيييييات 

النباتييييييييييييييييييييات 

البقوليييييية مييييين 

نشر  بحاث -

علمية فى 

 مجالت دولية.

تطوير بع  -

 د/نادية البتانونى

جوميز .د/ إليخيو  

 بدمار

2014 2015 

محطة 

 بحاث 

    -الزيدين

 50000  المعهد
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

البريييية مييين األراضيييى 

 المصرية.

 

 المختلفة

تعرييييييييييييي   -

عليييى  يييذه الريزوبييييا 

 .المستوى الجزيئى

 

البيئييييييييييييييييييييييات 

المختلفيييييييييييييييييية 

والحصول عليى 

 العقد من .

عيييييييييييييييييييييييزل  -

الريزوبيييييا ميييين 

 العقد.

تعرييييييييييييييييييي   -

الريزوبيييا علييى 

 مستوى الجين

 

ت المقررا

الدراسية 

 لتشمل النتائت 

                                                   

 -غرناطة 

المجل  

األعلى 

للعلوم 

األسبانية 

  سبانيا -

 

راسيييييات عليييييى د -11

التنوع والقدرة على 

ز نميييو النبيييات تعزيييي

للبكتيريييييييييا الكييييييييير 

عقدييييية فييييى العقييييد 

 اتتيييييانبللالجذريييييية 

 البقولية

التعيييرف عليييى تنيييوع 

 ريزوبيابكتيريا غير ال

 اتنباتيييييييييال ليييييييييبع 

 فى مصر. البقولية

 البكتيرييياتعرييي   ييذه 

علييييييييى المسييييييييتوى 

 .الجزيئى

الحصول على سالالت 

 كمحفييزات نمييو فعاليية

   يييييذه البكتيرييييييامييييين 

واستخدامها فى انتاب 

 مخصبات الحيوية.ال

استخدام  ذه -

السالالت فى انتاب 

المخصبات الحيوية 

تجميييييييييييييييييييييي  -

النباتييييييييييييييييييييات 

ميييييين البقولييييييية 

األمييييييييييييييييييييياكن 

المختلفيييييييييييييييييية 

والحصول عليى 

 العقد من .

عزل  بكتيرييا  -

غيرالريزوبييييييييا 

 من العقد.

تعريييي   يييذه  -

البكتيرييييا عليييى 

 مستوى الجين

دراسييية قيييدرة  -

انجاح ومنح 

رسائل 

علمية تحقق 

 ذه 

 األ داف.

تطوير بع   -

المقررات 

الدراسية 

لتشمل النتائت 

 التطبيقية

 د/نادية البتانونى
و فريق بحثى من 

طلبة الماجستير 

و ساتذة 

متخصصون من 

 جامعات  خرى

2013 2017  

المعهد 

وكلية 

–العلوم 

جامعة 

 المنوفية

 300000 
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

والمقاومة 

 البيولوجية
-  

  ييييذه البكتيريييييا

عليييييييى العميييييييل 

 كمحفزات نمو 
التنيييوع الطبيعييي   -12

ل كتينوميسيييييييييييتات 

المعزوليية ميين العقييد 

ات تيييييانبللالجذريييييية 

فيييييييييييى البقوليييييييييييية 

 .ةالوا ات البحري

معرفييييييييية التنيييييييييوع 

البيولييييييييييييييييييييييييوجى 

ل كتينوميسييييييييييتات 

داخل العقد الجذريية 

للنباتيييييات البقوليييييية 

 وا ميتها

تجمي  النباتيات 

ميييييين البقولييييييية 
 الوا ات البحرية

والحصول عليى 

 العقد من .

عيييييييييييييييييييييييزل  -

كتينوميستات األ

 من العقد.

تعريييي   يييذه  -

األكتينوميستات 

علييييى مسييييتوى 

 الجين.

دراسيييييية دور  -

 ييييييييييييييييييييييييييييييذه 

األكتينوميستات 

فيييييييييى العقيييييييييد 

 الجذرية

 

نشر  بحاث 

علمية تطبيقية 

فى مجالت 

 دولية.

 د/نادية البتانونى

د/ محمد عزت 

 الليثى

2014 2015  

 المعهد-

-كلية 

-العلوم

جامعة 

 المنوفية

 15000 

لطفيليييات  صيير ل -13

الحشرية المصيا بة 

لذبابييية الفاكهييية فييي  

األراضيييييي   ديثيييييية 

 االستصالح  

المحافظييييية عليييييى  -

 التنوع البيولوجى 

 

اكثيييييييار واطيييييييال   -

 صييير االصيييابة -

بذبابيييية الفاكهيييية 

عليييى محصيييولى 

الجوافة والخيو  

 بمزرعة المعهد

انتهاءالدراسة 

 ونشر  البحث
 5000 ذاتى - - 2016 2013 د/امانى عبد العال
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

االعييييييييداء بعيييييييي  

 الحيوية للحشرات 

 

اسيييييييييييييييييتخدام  -

تقنيات بيولوجية 

لخفيي  االصييابة 

 بالحشرة السابقة

التنييييييييييييييييييييييييييوع  -14

البيولوجى للثيدييات  

فيييييى كيييييوم  وشييييييم 

 بمحافظة الفيوم 

تنمييييييييية وصيييييييييانة 

 المحميات الطبيعية 
 

انتهييييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

د/نبيل نصر 

 الحفناوى

 

 10000 ذاتى - - 2016 2014

دراسيييية التنييييوع  -15

البيولييوجى لبكتيريييا 

فاعلييية  و الريزوبيييا

علييي   يييذه العيييزالت 

إنتاجيييييية وتحسيييييين 

 المحاصيل بع 

اسييييييييتخدام تقنييييييييية 

التكنولوجيا الحيوية 

 فى االنتاب

 

 

انتهاءالدراسة 

 ونشر  البحث

استحداث 

منتت 

 للمزارعين

 10000 ذاتى - - 2016 2014 د/نادية البتانونى

  ير دراسيييييية تيييييي -16

التكيييييييرات البيئييييييية 

والمناخيييييييية عليييييييى 

التنيييوع البيوليييوجى 

للحشيييييييييييييييرات ذات 

 األ مية اإلقتصادية.

المحافظييييييية علييييييييى 

 التواحن البيئى

 

المحافظييييييية علييييييييى 

 التنوع البيولوجى

 

انتييييييياب  اصيييييييالت 

حراعييييييييييييييييييييية ذات 

عضييوية مواصييفات 

 جودة

اجيييييييييييييييييييييييييراء -

التذبييييييييييييييييييييذبات 

العددييييية لييييبع  

اآلفييات الحشييرية 

المصييييييييييييييييييا بة 

لييبع  محاصيييل 

خضيييييير تحييييييت ال

تييييييي  ير  نظمييييييية 

بيئييييييية مختلفيييييية 

)تباين فيى درجية 

 الحرارة(

 صيييير اآلفييييات -

الحشيييييييييييييييييييييرية 

واألعيييييييييييييييييييييداء 

انتهييييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 فى مجلة دولية

 5000 ذاتى - - 2017 2014 د/امانى عبد العال
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

الطبيعييييييييييييييييييييييية 

المصييييا بة لهييييا 

فييى نظييم حراعييية 

 مختلفة
دراسيييييات عليييييى  -17

تيييييييي  ير الزراعيييييييية 

مييية والتكيييرات المح

البيئييية علييى التنييوع 

البيولوجى لمسببات 

االمييييرا  النباتييييية 

 وطر  مقاومتها

المحافظييييييية علييييييييى 

 التنوع البيولوجى

 

 

انتهييييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

د/ الة ا مد عبد 

 العال

 د/صبرى شا ين 

 15000 ذاتى - - 2018 2014

           اإلجمالى للمحور:
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 : الزراعة العضوية واالستدامة الزراعية السابالمحور 

 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

اسييتخدام األسييمدة  -1

لزيييييييادة الحيوييييييية 

عالييييييية العناصيييييير ف

 المعدنية.

تيي  ير العوامييل البيئييية 

خاصيييييييييية الملو يييييييييية 

والجفيييياف عليييي  نمييييو 

وتركيييييييي  وانتاجيييييييية 

 النباتات االقتصادية.

  

ف  مر لة 

 الكتابة

 

د/ محمد 

 الحويط 

 د/ صالح السيد 

 د/ وليد بسيون 

 

2013 

 

2016 

التمويل 

من 

مشروع 

مصرو 

  لمان 

  350000 

الحييد ميين التلييوث   -2

 -الر البيئيييييى لييييي

 -النبات -مياه الرى

المييييييينت النهيييييييائى 

 )الثمار(.

 المحافظة على البيئة
 

انتهيييييييييييييييييياء  - 

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 د/عايدة عالم

 د/محمد كامل

 25000 ذاتى - - 2016 2014 د/ دى جالل

تحسييين الخييوا   -3

الطبيعيييييية للتربييييية 

عييييييييييين طرييييييييييييق 

اسييتخدام المركبييات 

الطبيعيييييية وحييييييادة 

 خصوبتها.

 افظة على البيئةالمح
 حيادة خصوبة التربة

انتهيييييييييييييييييياء  - 

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

د/ محمد 

 الحويط 

 د/ صالح السيد 

 د/ وليد بسيون 
 10000 ذاتى - - 2017 2014

تييييييييي  ير بعييييييييي   -4

المعيييييييييييييييييييييييامالت 

الزراعيييييييية عليييييييى 

إنتاجييييييييية الييييييييذرة 

 الرفيعة .

حيييييادة اإلنتيييياب فييييى 

 االراضى الجديدة

انتهيييييييييييييييييياء  - 

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

د/عادل عبد 

 الهادى 

د/ محمد 

 الحويط 

 12000 ذاتى - - 2016 2014

تييي  ير نظيييم اليييرى  -5

وبعيي  المعييامالت 

الزراعيييييييية عليييييييى 

 الفول البلدى.

 توفير مياه الرى

 خف  التكالي 

حيييييادة اإلنتيييياب فييييى 

 االراضى الجديدة

انتهيييييييييييييييييياء  - 

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

د/عادل عبد 

د/ احم  –دى الها

  جاحى
 5000 ذاتى - - 2016 2014
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

 بعييييييييي  تييييييييي  ير -6

 المعيييييييييييييييييييييييامالت

 عليييييييى الزراعيييييييية

 المحصيييييييييييييييييييييييول

 وبعييي  ومكوناتييي 

 الصييييييييييييييييييييييييييييفات

 التكنولوجييييييييييييييييييية

لبنجييير  والكيماويييية

 السكر

تحسييييييييييين انتاجييييييييييية 

ونوعييييييييييية المنييييييييييتح 

لمحاصيييل السيي  تحييت 

ظييييييييييييروف البيئيييييييييييية 

 الصحراوية

انتهيييييييييييييييييياء  - 

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 

 

 

 ل عبدهللاد/عاد

 12000 ذاتى - - 2016 2014 د/ احم   جاحى 

اسيييييتجابة بعييييي   -7

نباتيييييييات العائليييييييية 

الخيمييييية للمعامليييية 

ب شييييييييييعة جامييييييييييا 

وبعيي  المعييامالت 

البيئييييييية االخييييييرو 

علييييييييييي  النميييييييييييو 

والمحصييييييييييييييييييييول 

والمييييييواد الفعاليييييية 

والمكونيييييييييييييييييييييات 

 الكيميائية

 

 

 

تنمييية وانتيياب النباتييات 

 الطبية والعطرية 

 

 

 

 

انتهيييييييييييييييييياء  -

ة الدراسييييييييييييييييييي

 العملية

 نشر البحث -

 

 

 

 

 د/ايناس حكريا
 10000 ذاتى - - 2016 2014

إنتييييياب األعيييييالف  -8

الخضيييييييييييييييييييييييييراء 

باسييييييتخدام تقنييييييية 

 الزراعة المائية

خف  اسيتخدام الميياه 

خفييييييي  اسيييييييتخدام  –

خف  اسعار  –التربة 

 االعالف الخضراء

اسيييييييتخدام التقنييييييييات 

الحديثييييية فيييييى انتييييياب 

 االعالف الخضراء 

 

تصميم  ضان 

تجهيز  -ذورالب

اجراء  -البذور

قياسات على 

 النباتات الناتجة 

انتهيييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

عادل عبد د/ 

 الهادى 

 سيد العبساوى د/ 

 25000 ذاتى - - 2015 2012 محمد  شيش
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

دراسة تي  ير احالية -9

بعيييييييي  االفييييييييرع 

ومواعيييييد االحاليييية 

علييى انتيياب وجييودة 

 الطرطوفيية وادخييال

نيييواتت االفيييرع فيييى 

عميييييل الكمبوسيييييت 

 وعل  لالران 

انتيييييييياب  اصييييييييالت 

حراعيييييييييييييييييييييية ذات 

عضيييوية مواصيييفات 

 جودة

انتهيييييييييييييييييياء  - 

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

د/  ال    مد عبد 

 العال

 5000 ذاتى - - 2016 2014

تقييييييييم اضييييييافة  -10

الجييييب  الزراعييييى 

علييييييى المحصييييييول 

وجييودة الثمييار فييى 

 الفول السودانى

 انتيييييييياب محصييييييييول

عضييوو بمواصييفات 

 جودة عالية

انتهيييييييييييييييييياء  - 

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

عادل عبد د/ 

 الهادى
 5000 ذاتى - - 2017 2014

دراسييييات علييييى  -11

تحمييييييييييل بعييييييييي  

محاصيل الحقل م  

 الطماطم

 حيادة اإلنتاجية

خفييييييييييي  تكيييييييييييالي  

 الزراعة

انتهيييييييييييييييييياء  - 

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

د/  ال    مد عبد 

 5000 ذاتى - - 2016 2014 العال

تييييييي  ير بعييييييي   -12

معيييييييامالت اليييييييرى 

علييييييى المحصييييييول 

ومكوناتيييييية لقمييييييح 

الخبز فى االراضيى 

  ديثة اإلستصالح

حييييادة انتييياب القميييح 

 باألراضى الجديدة

انتهيييييييييييييييييياء  - 

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

عادل عبد د/ 

 الهادى

 5000 ذاتى - - 2017 2014

غذائيية دراسات  -13

ى وفسيييولوجية عليي

األرانييييي  المكييييييذاة 

علييييييييييى عالئييييييييييق 

تحتيييييييييوى عليييييييييى 

 -خفي  تكلفيية العالئييق

االسييييييييييييتفادة ميييييييييييين 

المخلفيييات فيييى البيئييية 

 الصحراوية 

 تحسين نوعية االنتاب

تجهيز المخل  

 –وطحنة 

 -تكوين العالتق 

اعداد وتجهيز 

جارى اجراء 

التجربة 

 العملية 

واتحاليل 

 محمود ابوسكيند/ 

 محسن شاكر د/

 رضا السعيدد/ 

 ابرا يم الفولى
2014 2016 

مركز 

بحوث 

 الصحراء

 12000  ذاتى
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

مسيييتويات مختلفييية 

ميين مخلفييات الييبلح  

تحت ظروف البيئة 

 الصحراوية

تييوفير الييذرة الصييفراء 

 لتكذية االنسان 

تحسييييييييييين الكفيييييييييياءة 

االقتصيييييييادية النتييييييياب 

 الران الدواجن وا

القطي  من 

 االران  النامية 

 –المعملية 

كتابة ونشر 

  –البحث 

 

تيييي  ير التسييييميد  -14

الورق  باأل ميا  

األمينية على بع  

الصييفات الخضييرية 

والمحصييييييييييييييييولية 

واإلصيييابة باللفحييية 

فيي  بعيي   صييناف 

 األرح المصرية

 حيادة االنتاب 

المحافظيية علييى البيئيية 

خفيييييييي  التلييييييييوث   –

 البيئى 

اعداد اال ما  

 -االمينية  

معاملة 

 المحصول بها 

انتهيييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 ثنشر البح -
 10000 ذاتى - - 2016 2014 د/ صبرى شا ين

دراسييييييييييييييييييييات  -15

بيولوجيييييييييييييييييييييييييية 

وإقتصيييييييييييييييييييييادية 

للزراعيية العضييوية 

للبطيييييييياط  فييييييييى 

 البيئة الصحراوية

تقييييييم مجموعيييية ميييين 

األصييييناف والحصييييول 

علييى  فضييل األصييناف 

مقاوميييييييية لالصييييييييابة 

بفراشييييييييييية درنيييييييييييات 

 البطاط 

الحصيييييييييييول عليييييييييييى 

محصيييييييول عضيييييييوى 

خييييالى ميييين المبيييييدات 

 الحشيييييرية باسيييييتخدام

الطر  البيولوجية فيى 

مكافحيييية اآلفيييية محييييل 

 الدراسة

تقيييييم  ساسيييية 

األصيييييييييييييييييييناف 

موض  الدراسية 

لالصابة بفراشة 

درنيييييييييييييييييييييييييات 

البطييييييييييييييييياط  

وغير ييييييا ميييييين 

آفيييات  رشيييفية 

 األجنحة 

استخدام بعي  -

تقنيات المكافحة 

البيولوجييييييييييييييية 

لخف  االصيابة 

انتهيييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 البحث نشر -

 فى مجلة دولية

د/  مانى محمد 

 عبد العال
 1000 ذاتى - - 2017 2014
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

باآلفات السيابقة 

فيييييييييى الحقيييييييييل 

 والمخزن
دراسييييية تييييي  ير  -16

نظم الرى المختلفة 

والمقننيييات المائيييية 

عليييييييييييى النميييييييييييو 

واالنتييياب والجيييودة 

للمحاصيييل الحقلييية 

 والبستانية

انتهيييييييييييييييييياء  -  

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 د/ ممدوح عرف 

 د/  ال    مد

 د/ صبرى شا ين
 4000 ذاتى - - 2017 2013

المقاومييييييييييييييييييية  -17

الحيوييية للنيميياتودا 

تحت ظروف الحقل 

 الطبيعية 

انتهيييييييييييييييييياء  -  

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 د/ صبرى شا ين

 3000 ذاتى - - 2017 2014

تقييييييييم بعيييييي    -18

المحاصيييل الحقلييية 

ل مرا  المختلفية 

تحت ظيروف بيئيية 

 مختلفة 

انتهيييييييييييييييييياء  -  

الدراسييييييييييييييييييية 

 ليةالعم

 نشر البحث -

 د/ صبرى شا ين

 2000 ذاتى - - 2017 2014

  يييييييير إسييييييييتخدام  -19

معييييييدالت ومصييييييادر 

السيييييييماد العضيييييييوى 

علييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى 

المرضيييييية  اإلصيييييابة

ليييييييييييييييييييييييييييييييييييييبع  

تحيييييييت  المحاصييييييييل

ظيييييييييييروف بيئيييييييييييية 

   مختلفة

انتهيييييييييييييييييياء  -  

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 د/ صبرى شا ين

 5000 ذاتى - - 2016 2014
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

دراسييييييييييييييييييييات  -20

 ير لتيييييي   مرضييييييية

تحمييييييييييل بعييييييييي  

النباتييييييات الطبييييييية 

عليييييييييييى بعييييييييييي  

 المحاصيل الحقلية 

مقاومييييييييية اميييييييييرا  

 –النبييييييات بيولوجيييييييا 

خف   –حيادة االنتاب 

 التكلفة 

انتهيييييييييييييييييياء  - 

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 د/ صبرى شا ين

 1000 ذاتى - - 2017 2014

 نباتييات اسيتجابة -21

اللوبيييييييييا لييييييييبع  

سيييمدة العضيييوية األ

 هاتوالحيوية وعالق

 باالمرا  الفطرية

عيييييييييالب االميييييييييرا  

النباتيييييييية والفطريييييييية 

  يويا 

اعداد التجربة 

وتجهيز  –

االسمدة 

العضوو 

–والحيوية 

اجراء 

 –المعامالت 

اعداد ونشر 

 البحث

انتهيييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 د/ صبرى شا ين

 1000 ذاتى - - 2016 2014

اسييتخدام نييواتت  -22

  ضييييييييم وتقطييييييييير

عالئيق الحبو  فى 

 تكذيييييييية السيييييييمان

تحيييييييت  البييييييييا  

ظييييييييروف البيئيييييييية 

 الصحراوية

 -خفي  تكلفيية العالئييق

االسييييييييييييتفادة ميييييييييييين 

المخلفيييات فيييى البيئييية 

 –الصحراوية 

 تحسين نوعية االنتاب

تييوفير الييذرة الصييفراء 

 لتكذية االنسان 

تحسييييييييييين الكفيييييييييياءة 

االقتصيييييييادية النتييييييياب 

 الدواجن 

تجهيز المخل  

تكوين  –

 -العالتق 

 اعداد وتجهيز

القطي  من 

  السمان

انتهيييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

د/ محمود سعد  

  بوسكين

2014 2016 

اكاديمية 

البحث 

 العلمى

 1000  ذاتى

  يييييير اسييييييتخدام  -23

غياح اآلوحون عليى 

 مايييييييية والمحافظييييييية 

عليييييى جيييييودة  بيييييو  
التخزين لحبو  

اعداد  –الذرة 

انتهيييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 
د/عادل عبد 

 الهادى 
2014 2016 

المعمل 

االقليمى 
 2000  ذاتى
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

جودة  بو  األذرة 

 الصفراء المخزون

اليييذرة الصيييفراء نظيييرا 

 ال ميتها االقتصادية 
وتجهيز 

 –االوحون 

اجراء 

 المعامالت 

 العملية

 نشر البحث -
للتكذية  د/صبرى شا ين 

 واالعالف

اسييييتخدام غيييياح  -24

األوحون فييي   فيييظ 

 بيييييييييو  القميييييييييح 

وتييي  ير ذلييي  علييي  

 خصييائص وصييفات

 جودة الحبو 

 مايييييييية والمحافظييييييية 

عليييييى جيييييودة  بيييييو  

القمييح نظييرا ال ميتهييا 

 االقتصادية 

التخزين لحبو  

اعداد  –القمح 

وتجهيز 

 –االوحون 

اجراء 

 المعامالت 

انتهيييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

د/عادل عبد 

 الهادى 

 د/صبرى شا ين
2014 2016 

المعمل 

االقليمى 

للتكذية 

 واالعالف

 2000  ذاتى

تيييييي  ير المنييييييا   -25

الييدقيق عليي  النمييو 

والمحصول وجودة 

 الثمار ف  الفراولة

إنتييييييييييياب محصيييييييييييول 

عضيييييييوى ذا صيييييييفات 

جودة عالية خيالى مين 

االصيييييابات الحشيييييرية 

والمرضيييية ومتبقييييات 

 المبيدات

تجمي  المادة 

 العلمية

انتهيييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 د/  مانى محمد

 د/  ال    مد

 10000 ذاتى - - 2017 2014  يند/ صبرى شا

دراسييييييييييييييييييييات  -26

تكنولوجيييييية علييييي  

بع   صناف قميح 

  الخبز المصرية

 

 

 

 

انتهيييييييييييييييييياء  - 

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 

 1000 ذاتى - - 2016 2014

دراسييييية بعييييي   -27

العوامييييل المييييؤ رة 

عليييييييييى انتاجيييييييييية 

وجييييودة محصييييول 

الطرطوفيية النامييية 

تحيييييييييت ظيييييييييروف 

األراضييييييييييييييييييييييييييى  

انتهيييييييييييييييييياء  -  

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 

  ذاتى - - 2016 2014
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

الصيييييييييييييييييييحراوية 

 صلحة  ديثاالمست

المنييييا  الييييدقيق  -28

واإلنتاجيييييييييييييييييييييييية 

لمحصيييييول الميييييوح 

النييييييييييييام  فيييييييييييي  

اإلنشاءات الشيبكية 

 بمصر 

انتهيييييييييييييييييياء  -  

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 

 2000 ذاتى - - 2016 2014

تحدييييد مكونيييات  -29

التبييييياين اليييييورا   

لييذرة ليبع   جيين ا

الشييامية بتسييتخدام 

التهجييييين النصيييي  

 تبادل 

انتهيييييييييييييييييياء  -  انتاب اصناف جديدة 

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 

 5000 ذاتى - - 2016 2014

تييي  ير  سيييتخدام  -30

بعيييييي  الخامييييييات 

الطبيعيييييييية علييييييي  

نمووإنتيياب وجييودة 

 محصول البصل

نمووإنتيييييياب تحسييييييين 

وجييييييييودة محصييييييييول 

 البصل

انتهيييييييييييييييييياء  - 

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 

 2000 ذاتى - - 2017 2014

تحديييييييد بعيييييي   -31

المعلمييات الجزيئييية 

المرتبطيية بمقاوميية 

 الملو ة فى األرح

انتياب اصيناف مقاوميية 

 للملو ة من االرح 
انتهيييييييييييييييييياء  - 

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 

 1000 ذاتى - - 2016 2014

دراسيييييية مييييييدى  -32

األعتميييييييياد علييييييييى 

األرتبيييياط ومعامييييل 

ك دليييييييية المييييييييرور 

انتخابيييييية لييييييبع  

نمووإنتيييييياب تحسييييييين 

وجييييييييودة محصييييييييول 

 الكانوال

انتهيييييييييييييييييياء  - 

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 

 3000 ذاتى - - 2016 2014
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

الصفات الكمية فيى 

 الكانوال

دراسييييية تييييي  ير  -33

تكطييييييية الصييييييو  

الزراعييييية بيييي نواع 

جديييييييييييييدة ميييييييييييين 

البالسييييييييييييتي  ذات 

مواصييفات ضييوئية 

متخصصيييييييييييييييييييييية 

والمقننيييات المائيييية 

زراعة العضوية وال

عليييييييييييى النميييييييييييو 

واالنتيياب واالصييابة 

الحشرية والفطرية 

ليييييبع  محاصييييييل 

 الخضر

تحسين جودة وانتاب 

محاصيل الخضر تحت 

ظروف البيئة 

 الصحراوية

اختبيييييار تييييي  ير  -

 نواع مختلفة من 

األغطييييييييييييييييييييييييية 

البالسييييييييييييييييتيكية 

(UV عليييييييييييييييى )

صيييييفات الجيييييودة 

ليييبع  محاصييييل 

الخضييييييير وكيييييييذا 

االصابة الحشرية 

 والفطرية

قيييييييم بعييييي  ت-

 صيييناف )خييييار 

 –طميييييييييييياطم  –

فراوليييية( تحييييت 

مقننييات متباينيية 

مييييييييين الميييييييييياه 

والتسييييييييييييييييييميد 

العضيييييييييييييييييييوى 

وعالقتها بجودة 

المنييييتت وخلييييوه 

ميييييين االصييييييابة 

الحشيييييييييييييييييييرية 

 والفطرية

 

اعداد 

التجار  

 الحقلية 

االنتهاء من 

التجربة 

 العملية 

نشر البحث 

 العلمى 

د/فارو   .

 العايدى

د/ الة ا مد عبد 

 العال

 نى عبد العال د/اما

 د/صبرى شا ين 

 

2014 2017  
تمويل ذاتى 

 من المعهد
 100000 
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

المكافحييييييييييييييييييية  -34

البيوتكنكييية لييبع  

فيييييات  رشيييييفية األ

األجنحيييييييية عليييييييي  

 طماطممحصول ال

المحافظة عل  التنيوع 

 البيولوج  

 

 خف  التلوث البيئ 

 

حيييادة مجييال اسييتخدام 

الطيييييير  البيولوجييييييية 

والبيوتكنولوجية ك داة 

ا ير االفييات لضييبط جميي

الحشييييرية فييييى البيئيييية 

 المصرية

دراسييييييية الفعيييييييل 

بع  األدائيييييى لييييي

الطيييييييييييييييييييييييييييير  

البيوتكنولوجيييييييية 

لخفييييي  االفيييييات 

الحشيييييييييييييييييييييييرية 

المصيييييييييييييييييييا بة 

محصيييييييييييييييييييييول ل

 طماطمال

اسييتخدام طفيييل -

الترايكوجرامييييييا 

كيييييي داة لضييييييبط 

جمييا ير  شييرة 

التوتيية وفراشيية 

درنيييييييييييييييييييييييييات 

البطييييييييييييييييياط  

ودييييييدان الليييييوح 

 على الطماطم

انتهيييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 فى مجلة دولية

إعداد  -

رسالة 

 دكتوراه

 .د/ نبيل 

 الحفناوى

 .د/ عصام 

 العجمى

 د/  مانى محمد

  سام على

 5000 ذاتى - - 2017 2012

دراسييييات عليييي   -35

المكافحيييييييييييييييييييييييييية 

البيولوجييية لييبع  

 الفراولة ت فا

المحافظة عل  التنيوع 

 البيولوج  

 

 خف  التلوث البيئ 

 

 حيييادة مجييال اسييتخدام

الطيييييير  البيولوجييييييية 

والبيوتكنولوجية ك داة 

لضييبط جمييا ير االفييات 

دراسيية التذبييذبات 

العدديييييية لالفيييييات 

الحشيييييييييييييييييييييييرية 

واألعييييييييييييييييييييييداء 

الطبيعييييييييييييييييييييييييية 

المصيييييييييييييييييييا بة 

محصيييييييييييييييييييييول ل

 الفراولة

استخدام بعي  -

انتهيييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 فى مجلة دولية

إعداد  -

رسالة 

 دكتوراه

 .د/ محمد على 

 كلي 

 د/  مانى محمد

 محمد سمير
 5000 ذاتى - - 2016 2012
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

الحشييييرية فييييى البيئيييية 

 المصرية
المركبييييييييييييييييييات 

الحيوييييية كيييي داة 

لضيييبط جميييا ير 

الفيييات الحشيييرية ا

المصيييييييييييييييييييا بة 

محصيييييييييييييييييييييول ل

 الفراولة

دراسييية كفييياءة -

اطالقات مختلفة 

ليييييييييييييييييييييييييبع  

المفترسيييييييييييييات 

والطفيلييييييييييييييات 

 الحشرية
المكافحييييييييييييييييييية  -36

الحيوييييييية لييييييبع  

االفيييييات الحشيييييرية 

علييييييي  محصيييييييول 

 يارالخ

انتهيييييييييييييييييياء  -  

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 

 1000 ذاتى - - 2016 2014

دراسييييية تييييي  ير  -37

التسييييميد الحيييييوو 

عليي  اصييابة بعيي  

محاصيييييل الخضيييير 

 بحشرة المن

المحافظييييييييييية عليييييييييييى 

 التواحن البيئى

 

انتيييياب محاصييييييل ذات 

مواصفات جودة عالية 

خاليييية مييين االصيييابات 

الحشيييييرية ومتبقييييييات 

 المبيدات

ير تطبيق دراسة ت  

بعيييي   نييييواع ميييين 

التسيييييميد الحييييييوى 

عليييييييييى التواجيييييييييد 

الطبيعيييييى لحشيييييرة 

المييين عليييى بعييي  

محاصيييييل الخضيييير 

وعالقيييييييييية ذليييييييييي  

 بالمحصول

انتهيييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 د/  مانى محمد

 500 ذاتى - - 2015 2013
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

دراسيييييييييييييييييييييييية  -38

ايكولوجييييييييييييييييييييييية  

وبيولوجييية لييبع  

االفيييييات الحشيييييرية 

المصيييييييييييييييييييييييا بة 

ولية لمحصول  الفر

والخيييييييييار تحييييييييت 

ظيييييروف الزراعييييية 

 المحمية

 دعم االنتاب العضوى 

 

انتيييييييييياب  مييييييييييار ذات 

مواصفات جودة عالية 

خاليييية مييين االصيييابات 

الحشيييييرية ومتبقييييييات 

 المبيدات

 صييييير التواجيييييد 

الطبيعييييى لآلفييييات 

الحشيييييييييييييييييييييييرية 

المصيييييييييييييييييييا بة 

لمحصيييييييييييييييييييولى 

 الفراوليية والخيييار

تحيييييييت ظيييييييروف 

 الزراعة المحمية

استخدام بعي  -

المركبييييييييييييييييييات 

وية لخفي  الحي

تعيييييييداد اآلفييييييية 

ومنييييي  وصيييييول 

الضييييييييييييييييييييييييرر 

 للمحصول

انتهيييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 فى مجلة دولية

 د/  مانى محمد

 2000 ذاتى - - 2016 2014

دراسييييية تييييي  ير  -39

بع  طر  اليتحكم 

–الفيزيايئييييييييييييييييية 

الزراعييييييييييييييييييييييييييية 

والميكانيكيييية علييي  

قميي   عييداد االفييات 

الحشييييييييييييييييييييييييييرية 

المصيييييييييييييييييييييييا بة 

لمحصول  الفرولية 

الخييييييييار تحيييييييت  و

ظيييييروف الزراعييييية 

 المحمية

النهييييو  بالزراعييييات 

 المحمية 

 

ادخييال تكنيكييات  ديثيية 

النتييياب  اصيييالت ذات 

مواصفات جودة عالية 

) خاليية مين االصييابات 

الحشييييرية والمرضييييية 

 ومتبقيات المبيدات(

دراسة ت  ير نفاذيية 

بعيييي   نييييواع ميييين 

األغطيييييييييييييييييييييييييييييية 

البالسييتيكية وطيير  

المكافحييييييييييييييييييييييييييية 

الميكانيكيييييية عليييييى 

لتواجيييييد الطبيعيييييى ا

لييييبع  الحشييييرات 

المصييييييييييييييييييييييييا بة 

لمحصولى الفراولة 

والخيييييييييار تحييييييييت 

ظيييييروف الزراعييييية 

 المحمية

انتهيييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 د/  مانى محمد

 د/  ال    مد

 د/ صبرى شا ين

 1000 ذاتى - - 2017 2014
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

تقيييييييييم بعييييييي   -40

حييية عناصييير المكاف

البيولوجييييية كيييي داة 

لضيييييييبط جميييييييا ير 

لحشيييييرية االفيييييات ا

ف  الينظم المختلفية 

 للزراعات المحمية

الحفيياظ علييى التييواحن 

البيئييييييييييى والتنييييييييييوع 

البيولييييييييوجى داخييييييييل 

 الزراعات المحمية

منييييي  وصيييييول تعيييييداد 

اآلفيييات الحشيييرية إليييى 

مسيييييييييتوى الضيييييييييرر 

االقتصيييادى باسيييتخدام 

بعيييييييييييي  عناصيييييييييييير 

 المكافحة البيولوجية

تقيييييييييييم بعييييييييي  

الطفيليييييييييييييييييييييات 

والمركبييييييييييييييييييات 

البيولوجيييييييييييييييييية 

لخفييييييي  تعيييييييداد 

آلفيييات الحشيييرية ا

المصيييييييييييييييييييا بة 

لمحصيييييييييييييييييييولى 

الطميييييييييييييييييييييييياطم 

 والفراولة

انتهيييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 د/  مانى محمد

 2000 ذاتى - - 2017 2014

دراسييييية الفعيييييل  -41

جهييادات األدائيي  لال

البيئية عل  ظهيور 

األفيييييات الحشيييييرية 

فيييييييييي  الزراعيييييييييية 

 المحمية

 اختبييييييييار تيييييييي  ير 

المقننيييات المائيييية 

واالجهييييييييييييييييادات 

اريييييية عليييييى الحر

اصييابة محصييولى 

اوليية الخيييار والفر

بييييييبع  االفييييييات 

 الثاقبة الماصة

انتهيييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 فى مجلة دولية

عبد د/  مانى 

 العال

 1000 ذاتى - - 2018 2015

قيييياس الميييردود  -42

البيئ  لتطبيق نظيم 

االدارة المتكاملييييييية 

لمنظييومت  االتنيياب 

والضييييبط الحيييييوو 

رية لالفييييات الحشيييي

ف  الينظم المختلفية 

 للزراعات المحمية

نشيييييييير نظييييييييم االدارة 

المتكامليييييييية لالنتيييييييياب 

 والضبط الحيوى

انتهيييييييييييييييييياء  - 

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 

 2000 ذاتى - - 2016 2014

اإلكثار واإلنتياب  -43

الكمييييييييى لييييييييبع  

اسيييييييتخدم المكافحييييييية 

البيولوجييييييييييية فييييييييييى 
انتهيييييييييييييييييياء  - 

الدراسييييييييييييييييييية 
د/  مانى عبد 

 3000 ذاتى - - 2016 2014



 

 

 جامعة مدينة السادات

 معهد الدراسات والبحوث البيئية

 

 
   1/1/2019لى إ 1/1/2014 الفترة من:           لمعهد الدراسات والبحوث البيئية     الخطة البحثية التنفيذية                                  

 

- 40 - 

 

 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

المفترسيييييييييييييييييييييات 

والطفيليييييييييييييييييييييات 

 الحشرية

 تحسيييييييييين النباتيييييييييات

خفييييييييييي   االنتييييييييييياب

 التكالي 

 العملية

 نشر البحث -
 العال

األتجا ييييييييييييييييات  -44

الجدييييييييدة إلنتييييييياب 

األعيييالف الحيويييية 

من مخلفيات نيواتت 

الوقييييييود الحيييييييوو 

ومكونيييييات  خيييييرى 

ألسيييييتخدامها فييييييى 

 تكذية الحيوانات 

تييوفير  انتيياب األعييالف

 ألدويةتوفير ا الذرة

االنتيييييييياب العضييييييييوى 

 للحيوان والدواجن

انتهيييييييييييييييييياء  - 

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 

د/ محمود  بو 

 سكين

 د/  سنى السيد

 د/ نعمات العبد
 25000 ذاتى - - 2017 2014

اسييييييييييييييييييييتخدام  -45

مضيييادات األكسيييدة 

الطبيعييييييييييييييييييييية  و 

الصييييناعية لتقليييييل 

النتروجين المفقيود 

فيييييي  روث دجيييييياب 

 البيا 

ت اسيييييييتخدام مضيييييييادا

األكسييييدة الطبيعييييية  و 

الصييييييييناعية لتقليييييييييل 

النتروجين المفقود ف  

 روث دجييياب التسيييمين

 –خفييييي  التكلفييييية  –

 حيادة االنتاب 

 –تجهيز القطي  

اعيييييياد وتجهيييييييز 

مضيييييييييييييييييييييييادات 

االكسيييييييييييييييييييييييييدة 

–الطبيعييييييييييييييييييية 

–المعييييييييييييييامالت 

 –القيييييييييييييييييييييياس 

 التحليل 

انتهيييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

محمود د/ 

 ابوسكين 

عاط  د/ 

 شور ابوعا

 محمد الشناوى د/ 

 محمود العدوى 

2014 2018 

معامل 

كلية 

 –الزراعة 

ب 

 المنوفية

 20000  ذاتى

تيييييا ير التكذيييييية  -46

المبكيييييرة بمعاميييييل 

التفييريخ علييي   داء 

 كتاكيت التسمين

حييييادة انتاجيييية دجييياب 

توفير العالئق   -اللحم 

تحسيييييييييين جيييييييييودة  –

 اللحوم 

قطي  اعداد 

دجاب اللحم 

اجراء 

   - المعامالت

انتهيييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 

2014 2016 

شركة 

القا رة 

 للدواجن

 25000  ذاتى

التقيييييم الكيييذائ   -47

ليييييبع  محاصييييييل 

العليييي  الخضييييراء 

المنزرعيييييييية فييييييييى 

االستفادة من االعيالف 

راء فى االراضى الخض

المستصيييييييييييييييييييييييييييحلة 

والصييييييييحراوية فييييييييى 

حراعة محاصيل 

عل  خضراء 

باالراضى 

الصحراوية 

انتهيييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

  سنى السيد د/ 

 
 150000 ذاتى - - 2018 2014
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

االراضييييى الرملييييية 

تحييييييييت التسييييييييميد 

العضييييييييييييييييييييييييييوو 

والكيمييييياوو عليييييى 

بعييييييي  الصيييييييفات 

اإلنتاجية فى  غنيام 

 البرق 

 –والرملية  تكذية االغنام والماعز 

التسميد بانواع 

مختلفة من 

 –التسميد 

تكذية االغنام 

 البرقى. 

 غذائيية دراسات -48

 علييى وفسيييولوجية

 تحييت اللحييم دجيياب

 البيئيييييييية ظييييييييروف

 الصحراوية

تقييييم بعيي  االعييالف 

خفي   –الكير تقليدية 

 تكل  االنتاب 

قطي  دجاب 

 التكذية  –اللحم 

انتهيييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

محمود د/ 

 ابوسكين 
2013 2016 

الوادى 

 للدواجن
 20000  ذاتى

دراسيييييييييييييييييييييييية  -49

ات البيئيييية المتكيييير

الناتجيية عيين كار يية 

انفلييييوانزا الطيييييور 

فييييى مصيييير اليييينمط 

االسييييييييييييييييييييتهالك  

 والتسويق  

دراسييييييييييييية الييييييييييييينمط 

االسيييييتهالكى لليييييدجاب 

مجيزء  –مجميد –) ى 

نصيي  مطهييى ( بعييد  –

 كار ة انفلونزا الطيور 

 

اسييييييييييييييييييييتمارة 

 –اسيييييييييييييييتبيان 

دراسييييية بعييييي  

المنييييييييييييييييييييياطق 

الحضييييييييييييييييييرية 

 والريفية 

انتهيييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 حثنشر الب -

محمود د/ 

 ابوسكين 

انشاد عز د/ 

 الدين 

 عماد سليمان 

 2000 ذاتى - - 2017 2014

دراسييييية تقيييييدير  -50

   القيميية الكذائييية

الورا  المورنجييييييا 

وتا ير ا عليى اداء 

وانتاجييييييية دجيييييياب 

 اللحم   

خفيي  تكلفيية العالئييق 

تحسييييييييين القيميييييييية  –

تحسيييييييين –الكذائيييييييية 

 جودة اللحوم الناتجة .

اعداد اورا  

 –رنجا المو

 –خلط العالئق 

تكذية القطعان 

اعداد  -النتائت–

 البحث 

انتهيييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

محمود د/ 

 ابوسكين 

 15000 ذاتى - - 2017 2014

دراسييية اسيييتخدام  -51

نييييييييييييواتت النشييييييييييييا 

االستفادة مين الخلفيات 

الصيييناعية فيييى تكذيييية 
 –خلط العالئق 

تكذية القطعان 

انتهيييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 
محمود د/ 

 ابوسكين 
 10000 ذاتى - - 2018 2014
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

والخميرة والجلوكوح 

(Corn Steep 

Luquer) فيييييييييييييييييى

تحسيييييييييين القيمييييييييية 

الكذائييييييييية لعالئييييييييق 

اليييييدواجن واالرانييييي  

وتا ير ييييييييييا علييييييييييى 

 االنتاب

اعداد  -النتائت– الدواجن واالران  .

 البحث

 العملية

 نشر البحث -

اسييتخدام بعيي   -52

مضيييادات االكسيييدة 

ئق الطبيعية فى عال

االرانيييييي  النامييييييية 

منخفضية البييروتين 

تحت ظروف البيئة 

 الصحراوية 

خفيي  تكلفيية العالئييق 

تحسييييييييين القيميييييييية  –

تحسيييييييين –الكذائيييييييية 

 جودة اللحوم الناتجة .

 –خلط العالئق 

تكذية القطعان 

اعداد  -النتائت–

 البحث

انتهيييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

محمود د/ 

 ابوسكين 

 نعمات العبد د/ 
2014 2016 

مركز 

بحوث 

 الصحراء

 5000  الجامعة

تقيييييييييم بعييييييي   -53

اصييناف البطييياط  

المسييييتوردة تحييييت 

ظييييييييروف مدينيييييييية 

 السادات 

 قلمييية بعييي  اصيييناف 

البطيييييييييياط  تحييييييييييت 

ظييييييييييييروف البيئيييييييييييية 

 المصرية

استخدام 

اصناف عديدة 

فى الزراعة 

 بمزراع الجامعة

انتهيييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 د/ ممدوح عرف 

 شا ين صبرى د/ 
2014 2016 

شركة 

HZPC 

 الهولندية

 50000 ذاتى -

تيييييي  ير العوامييييييل  -54

والعمليييات الزراعييية 

المختلفيييييييييية علييييييييييى 

إنتاجييييييييية وجييييييييودة 

الحاصييالت الزراعييية  

المتنوعييييييية  تحيييييييت 

الظيييييييروف البيئيييييييية 

الخاصييييييية بميييييييزارع 

 الجامعة بالسادات  

 تحسيييييين االنتاجيييييية و

لحاصييييييالت لجييييييودة ال

باالراضييييى الزراعييييية 

 ستصالح ديثة اال

 تقسيم االراضى

اجراء التجربة 

 العملية

 

انتهيييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

د/ عادل  نشر البحث -

 عبدالهادى
 2000 ذاتى - - 2016 2014
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

دراسييييييات فيييييي   -55

تحسييييييين صييييييفات 

الحاصييييييييييييييييييييييالت 

الزراعيييييية  تحيييييت 

الظيييييروف البيئيييييية 

 المختلفييييييييييييييييييييييييييية

للحاصييييييييييييييييييييييالت 

البسييييتانية وتقليييييل 

 الملو ات البيئية

انتهيييييييييييييييييياء  -  

سييييييييييييييييييية الدرا

 العملية

 نشر البحث -
د/ اسامة 

 السحراوى
 3000 ذاتى - - 2016 2014

دراسييييات علييييى  -56

األداء اإلنتييييييييييياج  

 واالرانيي  للييدواجن

تحيييييييت الظيييييييروف 

البيئيييييية المختلفييييية 

مييييييييي  اسيييييييييتخدام 

التقنيييييات الحيوييييية 

 الحديثة 

التقنيييييييييات الحيوييييييييية 

الحديثيييية فييييى دراسيييية 

االداء االنتيييييييييييييييييييياجى 

للييييييدواجن واالرانيييييي  

البيئييية   تحييت الظييروف

 المختلفة 

قطعان الدواجن 

 –واالران  

توحي  التجار  

على  س  

الظروف البيئية 

 المختلفة 

انتهيييييييييييييييييياء  -

الدراسييييييييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -
د/ محمود 

 ابوسكين

 د/نعمات العبد

 5000  الجامعة  2019 2014

 إنتاجية تحسين -57 

المسييقاوى  البرسيييم

 العائيييييييييييييل

 غيرالمتخصيييييص

 سييياللة بواسيييطة

 المعزولية يزوبيياالر

 البقيولى النبيات مين

 ميييديكاجو البييرى

 مونوسبلياكا.

 

 

تحسين انتاجية بع  -

المحاصيييييييل بييييييالطر  

 الحيوية.

 ماييييية البيئيييية ميييين  -

 التلوث.

تعريييييي  السييييياللة  -

 . تى مستوى النوع

خفييييييييي  التكلفييييييييية  -

 اإلقتصادية

 

تحضييير اللقيياح -

 البكتيرى.

حراعة التجربة -

 الحقلية .

تعريييييييييييييييييييي   -

 ة ورا يا.السالل

نشيير بحييث فييى 

 مجلييييية علميييييية

ذات  دوليييييييييييييية

معاميييييل تييييي  ير 

 مرتف 

د/ نادية  امد 

 البتانونى

د/ محمد عزت 

 الليثى

 سلفيا مورينو

 .د/ إليحيو 

 جوميز بدمار

محطة  2014 2011

 بحاث 

    -الزيدين

 -غرناطة 

المجل  

األعلى 

للعلوم 

األسبانية 

  سبانيا -

 المعهد

-كلية العلوم

جامعة 

 المنوفية

 15000 



 

 

 جامعة مدينة السادات

 معهد الدراسات والبحوث البيئية

 

 
   1/1/2019لى إ 1/1/2014 الفترة من:           لمعهد الدراسات والبحوث البيئية     الخطة البحثية التنفيذية                                  

 

- 44 - 

 

 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

تحسيييييين نميييييو  -58

وانتاجييييييييييية فييييييييييول 

الصويا فيى األراضيى 

الجديييدة المستصييلحة 

بواسيييييييطة التلقييييييييح 

بسالالت مختلفية مين 

الخميييييائر وإضيييييافات 

 من الهيومات.
 

حيييادة  انتاجييية بعيي  

المحاصيييييييل بييييييالطر  

 الحيوية.

الحفاظ على  -

 البيئة

خفييييييييييييييي   -

التكلفيييييييييييييية 

 اإلقتصادية

 

تحضيييير اللقييياح 

البكتييييييييييييييييييييرى 

 والخمائر

عة التجربة حرا-

 الحقلية .

 

 

نشيييييير  بحيييييياث 

علمييية تطبيقييية 

فيييييييى مجيييييييالت 

 دولية.

 

د/ نادية  امد 

 البتانونى

د/اسامة نجدى 

 مسعود

د/ ابتسام محمد 

 مرسى

 المعهد-  2014 2011

مركز -

البحوث 

 الزراعية

 10000 

           اإلجمالى للمحور:
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 ير البيئ  المحور الثامن: االدارة السليمة للنظم البيئية والتنو

 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

التنمييييية البيئييييية  -1

و  ر ييييييييييا فييييييييييى 

التطييييييور االدارى 

للخدمات الصيحية 

 ة الكويتبدول

 

دراسيييية   يييير  التنمييييية 

البيئييييييييييييية  فيييييييييييي  

الدارى االتطييييييييييييييور

 للخييييدمات الصييييحية 

بدولييييييييية الكوييييييييييت 

ومعالجيييية المشيييياكل 

البيئييييية المصييييا بة 

 لها

 

تم االنجاح 

 %100بنسبة 

 عمر تمام/ د

   مد جمال الدين /د

 عيد ملفى

 20000 ذاتى - - 2015 2010

تصيييميم نميييوذب  -2

لييييي دارة البيئيييييية 

لحقيييييييول الييييييينفط 

 لة الكويتبدو

 

تطبييييييق المواصيييييفات 

الحديثييييييية لييييييي دارة 

 تصيييييييميم-البيئيييييييية 

محاسييييييبى  نمييييييوذب

 بتحسييييييين يخييييييتص

 اإلدارة فعاليييييييييييييييييية

 الينفط لحقول البيئية

 الكويت بدولة

 

 

 

تم االنجاح 

 %100بنسبة 

 ا.د/ رفاعى ابرا يم

   مد جمال الدين /د

 طالل  الل فريت

 15000 ذاتى - - 2015 2010

دراسييييية جيييييودة  -3

البيئية ف   االدارة

قطاع الصيحة في  

 دولة الكويت

 

 

اليييييييييوع  البيئييييييييي   -

والثقافة البيئية بيين 

تالميييييييذ ومعلمييييييات 

المرا ييل التدريسييية 

 المختلفة.

دور التكنولوجييييييييييييا  -

الحديثيية فيي   ماييية 

 وتنمية المجتم 

 

 

ف  مر لة 

 الكتابة

  .د/ عايدة عالم

 

2014 
 

 20000 ذاتى - - 2018
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

توضييييييييييييح دور  -4

يئية فيى الثقافة الب

 مايييييية وتنميييييية 

 المجتم 

الوع  البيئ  والثقافية 

 البيئية

 المحافظة على البيئة

ف  مر لة  

تجمي  المادة 

 العلمية

 .د/ مبارك 

  سان 
 10000 ذاتى - - 2018 2014

التركيييييييز علييييييى  -5

ميييدارس  رييييا  

االطفييييييييييييييييييييييييييال 

والمعلوميييييييييييييييات 

لتنمييييية وتنشيييييط 

الييييييوعى البيئيييييي  

 لديهم

نشيييير الييييوعى البيئييييى 

ال مييييدارس لييييدى اطفيييي

 ريا  االطفال 

تنمييييييية ونشيييييير 

الثقافيية والييوعى 

البيئيييييييى ليييييييدى 

 شرائح المجتم 

انتهييييييييييييييييييياء  -

 الدراسة العملية

 نشر البحث -

 مر لة الكتابة 
 جمال السيسى د/ .

 بوسكين محمود  د/

 امل الحفنى
 8000 ذاتى - - 2018 2014

البيئة المدرسيية  -7

وعالقتها بالتربية 

البيئية ف  تشيكيل 

البيئيييييي  الييييييوع  

لييييييييييدو طييييييييييال  

المر ليية الثانوييية 

 بدولة الكويت

الوع  البيئ  نشر 

لدو طال  المر لة 

الثانوية بدولة 

 الكويت

انتهييييييييييييييييييياء  - 

 الدراسة العملية

 نشر البحث -
 2000 ذاتى - - 2018 2014 د/ ح ير  جاحى

االتجا ييييييييييييييييات  -8

البيئية لدو طال  

المر ليييييييييييييييييييييييية 

المتوسيييييييييييييييييييطة 

وعالقاتهييييييييييييييييييييا 

بمسيييييييييييييييييييييييتوو 

ئييية المشيياركة البي

 بدولة الكويت.

التجا يييييييات دراسييييييية ا

البيئيييييية ليييييدو طيييييال  

المر لييييية المتوسيييييطة 

وعالقاتهيييييا بمسيييييتوو 

المشيييييييياركة البيئييييييييية 

 .بدولة الكويت

انتهييييييييييييييييييياء  - 

 الدراسة العملية

 نشر البحث -

 1000 ذاتى - - 2018 2014 

اآل يييييار البيئيييييية  -9

على ا جيار معبيد 

ئية اآل ار البيدراسة 

على ا جار معبد 
انتهييييييييييييييييييياء  - 

 الدراسة العملية

 د/ عادل عبدهللا

 د/ صبرى  سنين
 1000 ذاتى - - 2014 2012
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

بهبيييييت الحجييييارة 

 وطر  عالجها

بهبيت الحجارة وطر  

 عالجها

   مد سعيد نشر البحث -

التوجيي  البيئيي   -10

فيي  إدارة عمييران 

الميييييدن الجدييييييدة 

 -) الييية الدراسييية

 مدينة السادات(

 

انتهييييييييييييييييييياء  - 

 الدراسة العملية

 ر البحثنش -
  .د/ نبيل الحفناوى

 د/  سن بهجت

 عبد الر من عو 
 3000 ذاتى - - 2015 2014

اإلفصييياح عييين  -11

المعلومات البيئية 

بيييييييييييييييييييييييييالقوائم 

والتقييارير المالييية 

و  يييييييييره علييييييييي  

متخييذو القييرارات 

" دراسة تطبيقية 

علييييييييي  بعييييييييي  

الشييييييييييييييييييييييركات 

 الكويتية "

 

انتهييييييييييييييييييياء  - 

 الدراسة العملية

 نشر البحث -

 الحفناوى .د/ نبيل 

  .د/   مد فرغلى

 د/ عماد ريا 

 سامية المطيرى

 3000 ذاتى - - 2014 2012

دور االفصيييياح  -13

المحاسييب  البيئيي  

االلكترونييييي  فييييي  

تنشيييييييييييييييييييييييييييييط 

االستسيييييمار فيييييى 

سيييييييييييييو  االرا  

 المالية.

رتقييييياء بمسيييييتوى إلا-

االفصييييياح المحاسيييييبى 

البيئيييييى بميييييا يضيييييمن 

مسييييتوى متميييييز ميييين 

فييييييييييييي   الشيييييييييييييفافية

ير المعلوميييات والتقيييار

 المالية

ميييييييييييييينح الثقيييييييييييييية  -

 لمستخدميها 

تحسيييييييين قيييييييرارات  -

تحدييييييييييييييييد دور -

اسيييييتخدام شيييييبكة 

المعلوميييييييييييييييييييات 

الدوليييييييية ك  يييييييد 

الوسائل المناسبة 

ل رتقاء بمستوى 

االفصيييييييييييييييييييييييياح 

 المحاسبى البيئى
  

ميييينح رسييييالة  -

 -دكتيييييييييييييييييوراه

انتهاء الدراسية 

نشيييير  -العملييييية

 البحث

 

  .د/ محمد العشماوى

 د/ نادية البتانونى

  مصطفى إبرا يم
 

2011 2016 

  

 

 

 

 المعهد

  

 

 

 

10000 
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

المستثمرين بما ييؤدى 

الييى تنشيييط االسييتثمار 

فيييييي  سييييييو  االورا  

 المالية.
دور نظم  -14

اإلدارة البيئية ف  

تدعيم القدرة 

التنافسية 

للمنظمات 

الخدمية ) دراسة 

مقارنة بين 

الجامعات 

الحكومية 

والجامعة 

الخاصة ف  

جمهورية مصر 

 (العربية

نظم اإلدارة ابراح دور 

البيئية ف  تدعيم 

القدرة التنافسية 

للمنظمات الخدمية 

 () دراسة مقارنة

 
انتهاء  -

 الدراسة العملية

 نشر البحث -

 د/ مصطف   بوبكر

 د/ ممدوح عرف 

 منى  سنين
 5000 ذاتى - - 2016 2014

  ييييييير تيييييييوافر  -15

مقومييييييات االدارة 

البيئيييييية واالمييييين 

الصييييناع  علييييي  

داء جيييييييييييييييودة اال

كمؤشيييييييييييييييييييرات 

الجيييودة الشييياملة 

دراسيييييييية  اليييييييية 

الكوييييييت  رلمطيييييا

 الدول .

مقوميييييييييات دراسييييييييية 

االدارة البيئييييييييييييييييييييييية 

واالمييييييين الصيييييييناع  

علييييييي  جيييييييودة االداء 

كمؤشييييييرات الجييييييودة 

الشيييييييييياملة دراسيييييييييية 

الكوييييت  ر الييية لمطيييا

 الدول .

 
انتهاء  -

 الدراسة العملية

 نشر البحث -
 5000 ذاتى - - 2019 2014 

 1000 ذاتى - - 2016 2014  .د/  سنين ط انتهييييييييييييييييييياء  -  يم دور ييييييييييييييتق -16
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

اح المركييزو الجهيي

للمحاسييييبات فيييي  

الرقابييييييية علييييييي  

 الهيئات المعانة

 الدراسة العملية

 نشر البحث -
 سامة عبد 

 الظا ر

تفعييييييييييييل دور  -17

الحاسيييييييي  فيييييييي  

التعليييم وتخفييي  

تكلفتيية ميين خييالل 

 هاعادة تدوير

تفعيل دور دراسة 

الحاس  ف  التعليم 

كلفتة من وتخفي  ت

 هخالل اعادة تدوير

انتهييييييييييييييييييياء  - 

 الدراسة العملية

 نشر البحث -
  .د/  سنين ط 

  ناء محمود
 2000 ذاتى - - 2017 2014

بعيي  عوائييق  -18

تنميييييييييييية البيئييييييييييي  

التكنولوجييييييية فييييييى 

المجتم  الريفى بين 

 النظرية والتطبيق

تنمية البيئ  دراسة 

التكنولوجية فى 

 المجتم  الريفى

انتهييييييييييييييييييياء  - 

 اسة العمليةالدر

 نشر البحث -
 د/ عادل عبدهللا

 د/ طار  العفيفى

   مد نعيم
 1000 ذاتى - - 2017 2014

دور نظييييييييييييييام  -19

معلومات الميوارد 

البشييييييييرية فيييييييي  

إختبييييار القيييييادات 

اإلدارية ) دراسية 

تطبيقييييييية عليييييي    

المؤسسيييييييييييييييييات 

الحكوميييية بدولييية 

 الكويت(

الموارد دراسة 

البشرية ف  إختبار 

 ريةالقيادات اإلدا

 

انتهاء  -

 الدراسة العملية

 نشر البحث -

  .د/  سنين ط 

 د/ عادل عبدهللا

 يوس  الحربى
 1000 ذاتى - - 2016 2014

دور المحاسييبة  -20

البيئية المستدامة 

ف  تحقيق المييزة 

التنافسية )دراسة 

تطبيقييييييية عليييييي  

 

انتهييييييييييييييييييياء  - 

 الدراسة العملية

 حثنشر الب -
  .د/ محمد العشماوى

 د/ ممدوح عرف 

 سمية مصطف 
 2000 ذاتى - - 2017 2014
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

الشييييييييييييييييييييييركات 

المسييا مة بدوليية 

 الكويت(

دور نظييييييييييييييييم  -21

اإلدارة البيئية فى 

تطييييييييييييييييوير  داء 

المؤسسيييييييييييييييييات 

  -الصييييييييييييييييييييحية 

 دراسة تطبيقية

 

انتهييييييييييييييييييياء  - 

 الدراسة العملية

 نشر البحث -
 2000 ذاتى - - 2017 2014 

           اإلجمالى للمحور:

 



 

 

 جامعة مدينة السادات

 معهد الدراسات والبحوث البيئية

 

 
   1/1/2019لى إ 1/1/2014 الفترة من:           لمعهد الدراسات والبحوث البيئية     الخطة البحثية التنفيذية                                  

 

- 51 - 

 

 تطوير العملية التعليمية والبحثيةاقتصاديات تنمية وادارة الموارد البيئية و :التاس المحور 

 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية

مؤشرات 

متابعة 

 األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

دوراالدارة المدرسية -1

فيييييى تنميييييية اليييييوعى 

البيئيييييييييى المر لييييييييية 

الثانوييييييييييية بدوليييييييييية 

الكويييييييت باسييييييتخدام 

 تكنولوجيا التعليم

اسييتحداث طيير  جديييدة 

مييين تكنولوجييييا التعلييييم 

لتنمييييية الييييوعى البيئييييى 

لييييدى طييييال  المر ليييية 

 الثانوية

 

 

فى مر لة 

 التحضير

وجم  

الدراسات 

 السابقة

 مساعد مطلق

 د/ محمد عزاحى
 20000 ذاتى - - 2018 2014

دور طييير  التيييدري  -2

الحديثييييية فيييييى رفييييي  

مسيييييتوى المشييييياركة 

البيئية لطلبة المر لة 

الثانوييييية فيييييى دولييييية 

 الكويت

تطوير العملية التعليمية 

ورفيييي  الثقافيييية البيئييييية 

 لدى الطال 

  

فى مر لة 

 التحضير

وجم  

الدراسات 

 السابقة

 

 مزيد الفى

 د/محمد عزاحى
 18000 ذاتى - - 2018 2014

الممارسيات االداريية  -3

لمييييييديرى المييييييدارس 

ودور يييييا فيييييى رفييييي  

مسيييييتوى المشييييياركة 

البيئية لطلبة المر لة 

الثانوييييييييييية بدوليييييييييية 

 الكويت

نشييييير اليييييوعى البيئيييييى 

والثقافيييية البيئييييية لييييدى 

مسييييييييييئولى وطييييييييييال  

المييدارس بدوليية شييقيقة 

تعيييييانى مشيييييكلة تليييييوث 

البيئيية ميين جييراء  يير  

 الخليت

فى مر لة  

جم  

 المعلومات

لبا ثون ا

 والمشرفون

 عبدهللا على محمد

 المطيرى

 ود/محمدعزاحى

 20000 ذاتى - - 2018 2014

تييييي  ير المسيييييتجدات  -4

التكنولوجييييييية علييييييى 

المييييييييييرا قين فييييييييييى 

 المجتم  الكويتى

رصيييييييييييد التحيييييييييييوالت 

والتكيييرات التيي  طيير ت 

عليييييى ا يييييوال الطيييييال  

المييرا قين فيي  المر ليية 

 المتوسطة.

تم االنجاح  

بنسبة 

60%  

 

عز   نشاد .د.إ

    الدين 

 د.  مد جمال الدين

 فضة  مود الكوح

 15000 ذاتى - - 2015 2012

دور  وكميييييييييييييييييييييية  -5

الشيركات فييى تحسييين 

الدراسييييييييييييييييييييييية  

 االستقصائية 
تهيييييييييييييياء ان -

الدراسيييييييييييييية 
 .د  سنين السيد 

2014 2017 
 10000 ذاتى - -
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية

مؤشرات 

متابعة 

 األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

كفييييييياءة المسيييييييئولية 

البيئيييييييية للشيييييييركات 

دراسيية ميدانييية علييى 

المنشيييي ت الصييييناعية 

  بمدينة السادات

 االستبيان  إجراء

رصيييييد البيانيييييات 

 وتحليلها

 العملية

 نشر البحث -
  ط 

 د/عادل عبد هللا

 

 
 

دور العوامييل البيئييية  -6

فيييي  تحسييييين جييييودة 

التقييييييييارير المالييييييييية 

 بالشيييركات الزراعيييية

 )دراسة تطبيقية(

ابيييييييراح دور العواميييييييل 

فييييي  تحسيييييين البيبئيييييية 

جيييودة التقيييارير الماليييية 

 راعيةبالشركات الز

انتهيييييييييييييياء  - 

الدراسيييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

  .د. نبيل الحفناوى

 .د. محمد 

 العشماوو

 د. عماد ريا 
 

2014 2017 

 5000 ذاتى - -

  يير العوامييل البيئييية  -7

عل  نظم تقيييم األداء 

بالشييركات الصييناعية 

)دراسة تطبيقية علي  

 (قطاع الكيماويات

ابيييييييراح دور العواميييييييل 

فييييي  تحسيييييين البيبئيييييية 

ودة التقيييارير الماليييية جييي

 الصناعية بالشركات 

انتهيييييييييييييياء  - 

الدراسيييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 .د. محمد 

 العشماوو

 د. إيناس حكريا

 د. عماد ريا 

2014 2017 

 3000 ذاتى - -

تقييييم تيي  ير العوامييل  -8

البيئيييييية عليييييى األداء 

المهنييييييييى لمراجيييييييي  

الحسييابات فييى مجييال 

الكييش والتالعيي  فييى 

 -القييييييييوائم المالييييييييية

 دراسة ميدان 

تقيييييييم تييييي  ير العواميييييل 

البيئييييييييية علييييييييى األداء 

المهنيييييييييييى لمراجييييييييييي  

الحسييييابات فييييى مجييييال 

الكييييش والتالعيييي  فييييى 

 القوائم المالية

انتهيييييييييييييياء  - 

الدراسيييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

 .د. محمد 

 العشماوو

 د. ممدوح عرف 

 2017 2014 عبد المجيد عاط 

 5000 ذاتى - -

اآل يييييار االقتصيييييادية  -9

ية لعملية تدوير والبيئ

مخلفييييييييات القماميييييييية 

)دراسة تطبيقية عليى 

الهيئيية العاميية لنظافيية 

 تييدوير مخلفييات القماميية

وا ر ييييييييا االقتصييييييييادى 

والبيئيييييى واالجتمييييياعى  

 على المجتم  

اجيييراء دراسييية 

تطبيقييييية علييييى 

عمليييييييييييييييييييييات 

تيييييييييييييييييييييييييدوير 

مخلفييييييييييييييييييييات 

هاء انت -

الدراسة 

 العملية

 نشر البحث -

 ا.د/عايدة عالم

  .د/ سنين ط  
2014 2018 

 ذاتى - -

10000 
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية

مؤشرات 

متابعة 

 األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 اإلجمالى 

القمامييييييييييييييييييييية   وتجميل القا رة(

بالقيييييييييييييييييييا ره 

وتقييييييم ا ر ييييا 

االقتصيييييييييييييادى 

 والبيئى

دور التسيييييييييييييويق  -10

األخضييير فييي  تيييدعيم 

 –القييييدرة التنافسييييية 

دراسيية تطبيقييية علييى 

 شركات البترول

ابييييييراح دور التسييييييويق 

البيئى فى تيدعيم القيدرة 

التنافسيييية وخاصييية فيييى 

 مجال شركات البترول 

تييي  ير دراسييية 

التسيييييييييييييييويق 

األخضيير علييى 

القيييييييييييييييييييييدرة 

 التنافسية

انتهيييييييييييييياء  -

الدراسيييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -

  .د/ جمال المرس 

 د/  ال  عبد العال

 2017 2014 محمد صالح

 2000 ذاتى - -

متطلبييات اسييتخدام  -11

بطاقيييييييييييييييييييييييية األداء 

المتييييييييواحن لتقييييييييييم 

األداء المال  والبيئي  

للبنييييييييوك التجارييييييييية 

 الكويتية

ام بطاقييية تعمييييم اسيييتخد

األداء المتيييييييواحن فيييييييى 

تقييييييييم األداء بييييييالبنوك 

 التجارية

دراسييييييية االداء 

المتواحن لتقييم 

األداء المييييييييال  

والبيئي  للبنييوك 

التجارييييييييييييييييييية 

 الكويتيييييييييييييييييييية

باسييييييييييييييييتخدام 

بطاقييييييييية االداء 

 المتواحن

انتهيييييييييييييياء  -

الدراسيييييييييييييية 

 العملية

 نشر البحث -
  .د/ سنين ط 

د/ممدوح عرف  

 محمد جابر

 

2014 2017 

 ىذات - -

10000 

           اإلجمالى للمحور:
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 : تنمية الوع  البيئىالعاشرالمحور 

 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 ىاإلجمال 

الت  يييل التربييوو  -1

لمعلمييييات ريييييا  

األطفيييييال لتفعييييييل 

 دوار ييييييين فيييييييي  

الييييييينظم البيئيييييييية 

 المختلفة

وضي  برنييامت مقتييرح 

للت  يييييييييل التربييييييييوو 

لمعلمييييييييات ريييييييييا  

األطفيييال يمكييينهم مييين 

فيييييي    داء  دوار يييييين  

 النظم البيئية المختلفة

ت  يييييييل معلمييييييات 

رييييييا  األطفيييييال 

تييييييي  يالا تربويييييييياا 

وبيئيييييييياا لتفعييييييييل 

 دور ييييا فيييي   ييييل

المشييكالت البيئييية 

فييييييييي  األنظمييييييييية 

 البيئية المختلفة.

 

 

انتهيييييييييييييييييييياء  -

 الدراسة العملية

 نشر البحث -

د/ نادية  امد 

البتانونى  

و ساتذة آ رون 

 من جامعات اخرى

 وطال  دكتوراه

 10000  المعهد  2014 2009

تفعييييييييييييييييييل دور  -2

األخصييييييييييييييييييييائ   

اإلجتماعى لتنميية 

الييييييوع  البيئيييييي  

ألطفييال مؤسسييات 

الرعاييييييييييييييييييييييييييية  

 االجتماعية    

تحسيييييييين مسيييييييتوى 

الوع  البيئ  ألطفيال 

مؤسسييييات الرعاييييية 

 االجتماعية.

اإل تمييييييييام بييييييييالتعليم 

البيئييي  ضيييمن بيييرامت 

الرعاييييييييية المقدميييييييية 

ألطفيييييييال مؤسسيييييييات 

 الرعاية االجتماعية.

 

-  

قيييياس مسيييتوى  -

الييييييوع  البيئيييييي  

ألطفال  مؤسسات 

الرعاييييييييييييييييييييييييييية 

 االجتماعية

دراسييية فاعليييية  -

دور األخصييييييييائ  

ع  فييييي  االجتميييييا

إكسييييا  األطفييييال 

السلوكيات البيئية 

 اإليجابية

تحديييد األنشييطة  -

المقتر ييية لتنميييية 

الجانييي  المعرفييي  

البيئييييييي  السيييييييليم 

ميييينح رسييييالة  -

 ماجستير

 نشر بحث -

د/ نادية  امد 

البتانونى  

و ساتذة آ رون 

 من جامعات اخرى

 وطال  ماجستير

2009 2013 

 10000  دالمعه 
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 ىاإلجمال 

ألطفييال مؤسسييات 

الرعاييييييييييييييييييييييييييية 

 االجتماعية

لييييييييات تنميييييييية آ -3

الميييوارد البشيييرية 

و دور ييييييييا فييييييييى 

تحسييييييييين بيئيييييييية 

 العمل

تشيييييييخيص  -

المعوقييييييات الرا نيييييية 

لتنمييييييييييية المييييييييييوارد 

 البشرية

تحديييييييييد دور اإلدارة -

فيييي  تنمييييية المييييوارد 

البشيييرية داخيييل بيئييية 

 العمل

تحديييد آليييات تنمييية  -

 الموارد البشرية

دراسة المعوقات -

الرا نة لتنمية 

 ةالموارد البشري

دراسة دور -

اإلدارة ف  تنمية 

الموارد البشرية 

 داخل بيئة العمل

مقومات بيئة  -

 العمل الفعالة

ميييينح رسييييالة  -

 ماجستير

 نشر بحث -

د/ نادية  امد 

البتانونى  

و ساتذة آ رون 

 من جامعات اخرى

 2013 2009 وطال  ماجستير

 10000  المعهد 

دور المدرسييييييييية  -4

اإلبتدائيييييييية فييييييي  

مواجهييييية بعييييي  

مشييكالت البيئييية ال

) دراسييية ميدانيييية 

–بمدنية السادات 

 مصر ( 

توضيح دور المدرسة 

االبتدائية فى مواجهية 

بعيييييييي  المشييييييييكالت 

البيئيييية وكيفيييية الحيييل 

ورسيالة المدرسيية فييى 

نشيييير الييييوعى البيئييييى 

 بين التالميذ

الدراسييييييييييييييييييييييييية 

 االستقصائية 

اسيييييييييييييييييييييييييتمارة 

 االستبيان 

رصييييييد البيانييييييات 

 وتحليلها

انتهاء  -

 مليةالدراسة الع

 نشر البحث -
 5000 ذاتى - - 2017 2014  .د/ جمال السيسى

فاعلييية اسييتخدام  -5

البيييرامت الحركيييية 

واالجتماعيييية فييي  

تنمييييية المهييييارات 

واالتجا يييييييييييييييييات 

البيئييييييييية لطفييييييييل 

مر ليييييية ريييييييا  

األطفال في  ضيوء  

البيرامت قياس فاعلية 

الحركية واالجتماعيية 

يييية المهيييارات فييي  تنم

واالتجا يييييات البيئيييييية 

لطفييل مر ليية ريييا  

األطفييييال فيييي  ضييييوء  

معييييييييييايير الجييييييييييودة 

العالمييييييييييية بدوليييييييييية 

الدراسييييييييييييييييييييييييية 

 االستقصائية 

اسيييييييييييييييييييييييييتمارة 

 االستبيان 

رصييييييد البيانييييييات 

 وتحليلها

انتهاء  -

 الدراسة العملية

 نشر البحث -
 2017 2014 د/محمد الحويطى 

 ذاتى - -

6000 
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 ىاإلجمال 

معيييييايير الجيييييودة 

العالميييييية بدولييييية 

 الكويت

 الكويت

المتكييييييييييييييييييرات  -6

ئيييييييييييييييييييييييييييييية البي

واالجتماعييييييييييييييية 

والسلوكيات الكير 

سييييييوية لتالميييييييذ 

 المر لة الثانوية

 توعيييييييييية المجتمييييييييي  

بمفييييييا يم التنمييييييية 

لييييييدى  المتواصييييييلة

تالميييييييذ المر ليييييية 

  الثانوية

الدراسييييييييييييييييييييييييية 

 االستقصائية 

اسيييييييييييييييييييييييييتمارة 

 االستبيان 

رصييييييد البيانييييييات 

 وتحليلها

انتهيييييييييييييييييييياء  -

 الدراسة العملية

 نشر البحث -

  .د/عايدة عالم 

 

 2014 2017 

 5000 ذاتى - -

دور االعيييييييييييييالم  -7

البيئييى فييى توعييية 

الشيييبا  الجيييامعى 

بمفييييا يم التنمييييية 

 المتواصلة

اليوع   ونشر  تحقيق

 البيئيييي  لييييدو رواد

الشييييبا  الجييييامعى 

بمفييييييا يم التنمييييييية 

 المتواصلة

الدراسييييييييييييييييييييييييية 

 االستقصائية 

اسيييييييييييييييييييييييييتمارة 

 االستبيان 

رصييييييد البيانييييييات 

 وتحليلها

انتهيييييييييييييييييييياء  -

 الدراسة العملية

 شر البحثن -

  .د/نبيل الحفناوى 

2014 2017 

 6000 ذاتى - -

تيييييييييييييييييييييييييييييي  ير  -8

المسيييييييييييييييييتجدات 

علييى  ةالتكنولوجييي

االسرة  المصيرية 

"الهوات  النقالية 

 نموذجا"

دراسييييييييييييية تيييييييييييييا ير 

التكنولوجيييييييييييييييييييييا 

الحديثييييييييية عليييييييييى 

االسييييرة المصييييرية 

وخاصيييييييييية فييييييييييى 

النييييييوا ى البيئييييييية  

)الهواتيييي  النقاليييية 

 نموذجا( 

الدراسييييييييييييييييييييييييية 

 االستقصائية 

مارة اسيييييييييييييييييييييييييت

 االستبيان 

رصييييييد البيانييييييات 

 وتحليلها

انتهيييييييييييييييييييياء  -

 الدراسة العملية

 نشر البحث -

 

 د/نبيل الحفناوى  .

 انشاد عز الدين د/ 

 نبيل على على
2014 2017 

 10000 ذاتى - -

فعاليييييييية بعييييييي  -9

مؤسسات التربيية 

الالمدرسييييية فيييي  

تحقيييييييق الييييييوع  

البيئييييييييي  ليييييييييدو 

اليوع   ونشر  تحقيق

 البيئيييي  لييييدو رواد

 التربية والتعليم

الدراسييييييييييييييييييييييييية 

 االستقصائية 

اسيييييييييييييييييييييييييتمارة 

 االستبيان 

رصييييييد البيانييييييات 

انتهيييييييييييييييييييياء  -

 الدراسة العملية

 نشر البحث -

 

 د/ ممدوح عرف 

 تودرو  ناد/ 

د/  سام  

 السحراوى

2014 2019 

 12000 ذاتى - -
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 األنشطة المخرجات / العائد المجاالت البحثية
مؤشرات 

 متابعة األداء

المسئولية عن 

 التنفيذ

 التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية

تمويل 

خارجى 

 )منح(

تمويل ذاتى 

)جامعة 

 /كلية(

 ىاإلجمال 

رواد يييا ) دراسييية 

ميدانييية بمحافظيية 

 ة (الدقهلي

 وتحليلها

           اإلجمالى للمحور:

  

 

 
 


