
 المشروعات البحثية الممولة من الجامعة

اسػػداماـ طقة ػػو وةيةيلةػػو ة إػػاج و لحدػػاي اةدجػػـي بػػي اةػػملاي اةودػػم  جػػف  مشررروب بعارروان  (1
 طقةؽ دطوةؽ اة ةيسددادةف.

 . مقس و سـ اةدشقةح ياأللحو –م./  ج م سةم قزؽ اةغحاـ  الباحث الرئيسي 
 سوعيف أةؼ لحةهًا  صقةا ال غةق. مقدار التمويل    

 صحميؽ مجـ اةوجيث واةلا عو.     جهـــة التعـاقد

 د ةػػةـ دػػ اةق األ ػػقاض جدػػا اةصػػجو اةعا ػػو يسػػم و األغ ةػػو بػػي  جابظػػو  مشررروب بعارروان  (2
 /  صق.ك ق اةشةخ 

 ػػػمقس و سػػػـ اةصػػػجو ياةطػػػ   –م./ يةةػػػم  الػػػم جوػػػم اةػػػقج ف اة حةػػػق  الباحرررث الرئيسررري 
 .اةيقائي

 أقوعيف أةؼ لحةهًا  صقةا ال غةق. مقدار التمويل    
 صحميؽ مجـ اةوجيث واةلا عو.     جهـــة التعـاقد

اةشػػػةخ  د ةػػػةـ لػػػيما وعػػػض األغ ةػػػو  اا األصػػػؿ اةجةػػػياحي بػػػي  مةحػػػو ك ػػػق مشرررروب بعاررروان  (3
 .يإياجةها

 .أسدا  يقئةس قسـ  قاقوو األغ ةو –أ.م/ جزا  قغحي  ج م مة   الباحث الرئيسي 

 أقوعيف أةؼ لحةهًا  صقةا ال غةق. مقدار التمويل    

 صحميؽ مجـ اةوجيث واةلا عو.     جهـــة التعـاقد

 وعػػػم اةجػػػقؽ وزةػػػاما دػػػ اةق حوػػػاا اةػػػيبةقا بحوػػػاا اةصػػػواقج جدػػػا اةدئػػػاـ اةلػػػقي   مشرررروب بعاررروان  (4
 .جيا ؿ اةح ي

 . مقس و سـ اةلقاجو ياةدامةق ياألشعو –م./ أة ف شيقي جدةوو  الباحث الرئيسي 

 أقوعيف أةؼ لحةهًا  صقةا ال غةق. مقدار التمويل    

 صحميؽ مجـ اةوجيث واةلا عو.     جهـــة التعـاقد

 .احاا اةكوم بي اة ئقاف اةوةإاءاسداماـ وعض اةحواداا اةطوةو ةعمي سقط مشروب بعاوان  (5

 . مقس و سـ اةواايةيلةا –م./ يةةم صوجي قط   الباحث الرئيسي 



 أقوعيف أةؼ لحةهًا  صقةا ال غةق. مقدار التمويل    

 صحميؽ مجـ اةوجيث واةلا عو.     جهـــة التعـاقد

حدالةػػو  مشررروب بعارروان  (6  األسػػ اؾ بػػي دػػ اةق ددػػيث اة ةػػاش ياةغػػش بػػي األجػػمؼ جدػػا صػػجو يا 
 . جابظو ك ق اةشةخ

 ػػػػمقس و سػػػػـ اةدغ ةػػػػو ياةدغ ةػػػػو  –م./  وػػػػقيؾ قلػػػػ  بدػػػػي  اةصػػػػواغ  الباحررررث الرئيسرررري 
 .اإلكدةحةكةو

 أقوعيف أةؼ لحةهًا  صقةا ال غةق. مقدار التمويل    

 صحميؽ مجـ اةوجيث واةلا عو.     جهـــة التعـاقد

 .جمي اةس ـي اة طقةو بي اةميالفاسداماـ ألساـ  إاما ةدشاةص ي  مشروب بعاوان  (7

 . مقس و سـ اةواايةيلةا اإلكدةحةكةو –م./  ج م به ي أوي اةعز   الباحث الرئيسي 

 أقوعيف أةؼ لحةهًا  صقةا ال غةق. مقدار التمويل    

 صحميؽ مجـ اةوجيث واةلا عو.     جهـــة التعـاقد

 .ياةاقيا اةجةياحةواةحظاـ اةدكا دي إلسدزقاع األس اؾ  مشروب بعاوان  (8
 ػػػػمقس و سػػػـ اةدغ ةػػػػو ياةدغ ةػػػػو  –م./ اةمسػػػيقي اةسػػػػعةم  ج ػػػػم حاصػػػؼ  الباحررررث الرئيسرررري 

 اإلكدةحةكةو.
 ا احةو يدسعيف أةؼ يدسع ائو لحةهًا. مقدار التمويل    

 صحميؽ مجـ اةوجيث واةلا عو.     جهـــة التعـاقد
لد اجةػو مشروب بعاوان  (9 قدصػامةو يا  جدػا اإللهػاض يجػمـ اإلحلػا  اة ػقدوط  مقاسػاا يوائةػو يا 

واإلصػػػاوو و ػػػقض اةوقيسػػػةم بػػػي اة لدػػػقاا يد ةػػػةـ اة اػػػاطق جحػػػم لاػػػدمط 
 .اإلحساف واةجةياف بي  حط و مةدا اةحةؿ

أسػػػدا   سػػػاجم و سػػػـ اةصػػػجو ياةطػػػ   –م./ يائػػػؿ بػػػيز   ج ػػػم اةدػػػقاس  الباحرررث الرئيسررري 
 اةيقائي.

 .اماو يدسعيف أةؼ لحةهاً  مقدار التمويل    
 صحميؽ مجـ اةوجيث واةلا عو.     جهـــة التعـاقد

 



 .طقؽ لزةئةو ي حاجةو سقةعو ةدجمةم لةدها  اةإقع اةغةق ظاهق  مشروب بعاوان  (11
 أسدا  و سـ  قاقوو األغ ةو. –م./ جساـ باقيؽ أج م  ج يم  الباحث الرئيسي 
 دسعيف أةؼ لحةهًا. مقدار التمويل    

 يؽ مجـ اةوجيث واةلا عو.صحم     جهـــة التعـاقد
  شػػػكدو  ػػػقض اةودػػػيوةقييس بػػػي اةجةػػػياف ياإلحسػػػاف و جابظػػػو ك قاةشػػػةخ   مشرررروب بعاررروان  (11

 .لسداماـ اةد حةاا اةلزةئةو ياآلااق اة قدوو جدا اةصجو اةعا و
 أسدا  و سـ ط  اةجةياف. –أ.م/  لم  جساحةف جوم اة امق اةلعوق   الباحث الرئيسي 
  ائو أةؼ لحةهًا.  مقدار التمويل   

 صحميؽ مجـ اةوجيث واةلا عو.     جهـــة التعـاقد

 المشروعات البحثية الممولة من الخارج

 دادةؽ امةا لةحةو كومةو  ف اةامةا اةل جةو اة وق لو طوةعةًا ةح س اة قم. مشروب بعاوان  (1
 دةو ياألحسلو.أسدا  يقئةس قسـ جدـ اةا –أ.م/ ادةؿ بدجي أوي جةسا  الباحث الرئيسي 
 سوع ائو أةؼ لحةهًا  صقةا ال غةق. مقدار التمويل    

 صحميؽ اةعدـي ياةدح ةو اةدكحيةيلةو.     جهـــة التعـاقد
 دلهةػػز  ع ػؿ األوجػػاث اةوةيةيلةػو اةلزةئةػػو وكدةػو اةطػػ  اةوةطػق  / لا عػػو  مشرروب بعارروان  (2

 ك ق اةشةخ.
 أسدا  و سـ اةدشقةح ياأللحو. – جدا جوم اة امق  حصيقأ.م/  الباحث الرئيسي 
 ا سو  دةيف لحةهًا  صقةا ال غةق. مقدار التمويل    

 صحميؽ اةعدـي ياةدح ةو اةدكحيةيلةو.     جهـــة التعـاقد
 اةديصػةؼ اةلزةئػي ةدوكدقةػا اة  قإػو  ػف  حدلػاا اةدجػيـ ياألةوػاف و حط ػو  مشروب بعاروان  (3

  صق. -اةمةدا 
أسػػػػدا   سػػػػاجم و سػػػػـ اةوكدقةيةيلةػػػػا ياة طقةػػػػاا  –قؼ  ج ػػػػم أج ػػػػم م./ أشػػػػ الباحررررث الرئيسرررري 

 ياة حاجو.

  دةيف لحةهًا  صقةا ال غةق د قةوًا. مقدار التمويل    
 صحميؽ اةعدـي ياةدح ةو اةدكحيةيلةو.     جهـــة التعـاقد



 جػػػزؿ يدجػػػمةث اةلةحػػػاا اة سػػػئيةو جػػػف زةػػػاما لحدػػػاي اةدجػػػـي ياألةوػػػاف بػػػي  مشرررروب بعاررروان  (4
 لا يس اة صق .اة

 . مقس و سـ اةدشقةح ياأللحو –م./  ج م سةم قزؽ اةغحاـ  الباحث الرئيسي 

 لحةهًا  صقةا ال غةق. 166816811 مقدار التمويل    
 صحميؽ اةعدـي ياةدح ةو اةدكحيةيلةو.     جهـــة التعـاقد

بػي  صػق  اةديصػةؼ اةلزئػي ة ةػقيس  ػقض ج ػا األو ػاق اةعدػقا اة صػقةو مشروب بعاوان  (5
 ةدجسةف اةد اجاا اة حدلو.

 . مقس و سـ اة ةقيةيلةا –م./ سا ي ل عو أج م قاسـ  الباحث الرئيسي 

 لحةهًا  صقةا ال غةق. 061111 مقدار التمويل    
 صحميؽ اةعدـي ياةدح ةو اةدكحيةيلةو.     جهـــة التعـاقد

 اةكشؼ ياةقصم اةلزةئي ةددكسيومز ا مشروب بعاوان  (6
أسػػػدا   سػػػاجم و سػػػـ اةصػػػجو ياةطػػػ   –م./ يائػػػؿ بػػػيز   ج ػػػم اةدػػػقاس  الرئيسررري  الباحرررث
 .اةيقائي.

  ائو أةؼ لحةهًا  صقةا ال غةق. مقدار التمويل    
 صحميؽ اةعدـي ياةدح ةو اةدكحيةيلةو     جهـــة التعـاقد

 behavioral prophylaxis informing improved culture مشررروب بعارروان ( 7

system design and management for enhanced fish health 

and sustainable  intensification of the Egyptian tilapia 

industry  
 نادية السيد بسيونىد./  ا. الباحث الرئيسي 

 جنية استرلينى 691.441باجمالى  مقدار التمويل    .
 سترلنج انجلترااجامعة   جهـــة التعـاقد  

 


