
صندوق حساب من بالتمويل الفائزة المشروعات البحثية قائمة بيانات 
 (2017-2016)الخامسة لمرحلة في ا البحوث العلمية

 ئحةطبقا لقواعد ال  قواعد وأليات إختيار المشروعات البحثية لشباب الباحثين :أوال
 :بالجامعةصندوق حساب البحوث العلمية 

لصندوق عدد المشروعات المتقدمة  الكلية
 البحوث العلمية

عدد المشروعات الفائزة في 
 المنافسة

 3 14 الطب البيطري 
 3 12 الزراعة
 2 11 العلوم

 2 9 الطب البشري 
 2 7 الهندسة بشبرا
 1 5 الهندسة ببنها

 1 1 التجارة
 1 1 التربية الرياضية

 - 1 الحاسبات والمعلومات
 - 1 التمريض
 15 62 اإلجمالي

 حساب حصة كل كلية =معادلة 
 عدد المشروعات المقرر دعمها xعدد المشروعات المتقدمة الكلية( ÷ )عدد المشروعات المتقدمة من كل كلية 

 فعلى سبيال المثال: حصة كلية الطب البييطري =
(14  ÷62  )x 15  =3 .مشروعات وهكذا لباقي الكليات 

 
 الباحثين:ثانيا .. المشروعات البحثية الفائزة لشباب 

الدرجة  اسم الباحث م
باللغة اإلنجليزية البحث عنوان عنوان البحث باللغة العربية الكلية العلمية  

الطب  مدرس خليفة كمال عادل عال  .1
 البيطري 

تقييييييييب التعبييييييير ال ي ييييييى لل ي ييييييات 
المسييية لة عييين التةييياب ال يييرو   عيييد 
عيييييجر ال يييييرو   البج ميييييا ال  يييييية 
 الصيييييييييييييييييييييييييييييييييييي ا   الدم  يييييييييييييييييييييييييييييييييييية 
وااللي  ني كلي تيييييييييييييدات المت ييييييييييييد  
المثييييير  للم اعيييية  اسييييت داب ت اعييييل 

Assessment of expression of 
wound healing genes after 
treatment with Platelet Rich 
Plasma (PRP) & Synthetic 
oligodeoxynucleotides (CpG-
ODN) using PCR-Array 



 اسم الباحث م
الدرجة 
باللغة اإلنجليزية البحث عنوان عنوان البحث باللغة العربية الكلية العلمية  

انييييييييييييييييييس ب البلميييييييييييييييييير  المتسلسييييييييييييييييييل 
المت رع:طييييري ةدفييييد  فييييى العييييجر 

 والتقييب ال ي ى 

technique: new trend for 
treatment & genetic evaluation 

احمد عبدالحافظ عباس   .2
الطب  مدرس عابدين 

 البيطري 

التيييييييييييييييييت ير السيييييييييييييييييمى لل ي يييييييييييييييييات 
والسيييييييرطانى ال يييييييات  عييييييين ت ييييييياول 
االسييماو والت نيية المعلبيية كمصييدر 
ر يسييى للتعييرز للس بييا المثييالى : 

 دراسة بروتي مية وةي ية تعبير ة 

Genotoxicity and 
Carcinogenicity of Fish and 
Canned Tuna Consumption as 
Main Sources for 
Methylmercury Exposure: 
Proteomic and Transcriptomic 
Study 

وسيم مسعد السيد   .3
الطب  مدرس حسن خطاب

 البيطري 

 ال طر ييييييية السيييييييم ب عييييييين الكشييييييي 
 وسيييجر م صيي ل فييي ومكاف تهييا

 الذر 
 

Detection and Control of 
Mycotoxins 
in 
Corn Crop and Corn Silage 

اسامة عوض عبدالغنى   .4
 ابراهيم 

مدرس 
 مساعد

التربية 
 الرياضية

دراسيييييييية معييييييييدالت   يييييييياد  اليييييييي    
والسيييييم ة ليييييدع الط يييييال وعجقتهيييييا 
بيييييييي م  ال يييييييييا  الييييييييي مى و عيييييييي  

 المت يرات الديم غرافية 

Study The Rates of Overweight 
and Obesity in Children and 
Its Relationship with the 
Lifestyle and some 
demographic 
variables 

محمد صابر احمد   .5
 هيم ابرا

 مدرس
 
 

الهندسة 
 بشبرا

السيييييييييارات  ميييييييين الطاقيييييييية حصييييييياد
المت ركييييييية فيييييييى االميييييييا ن عاليييييييية 

 الكثافة

Energy harvesting from the 
moving cars at jammed areas 

طه عوض هللا السيد   .6
 ابراهيم 

الهندسة  مدرس
 بشبرا

 والقميييي  األر  قيييي  تييييدو ر  إعيييياد 
 ميييييين البيةيييييية ل ماييييييية ب ييييييا   ميييييي اد
 ال ري  عملية عن ال ات  التل ث

Recycling of rice and wheat 
husk ashes as building 
materials to protect environment 
from pollution of firing process 

 عثمان ناجى محمد  .7
 التجارة مدرس عثمان محمد

االفصيييييييا  عييييييين االسيييييييتدامة فيييييييى 
الشييييركات المصيييير ة : هييييل ف ةيييييد 

 ت يير ؟

Sustainability reporting of 
Egyptian companies:is there 
change? 

حسين حمدى حسين   .8
 شحاتة 

استاذ 
 مساعد

الهندسة 
 ببنها

نظييييييياب رو ييييييي تى ل يييييييما  الت قيييييييل 
المسيييييييييييييتداب وتييييييييييييي فير الت اعليييييييييييييية 

 للمع قين وكبار السن

Robotic System for Sustainable 
Mobility Assurance and 
Interactive Provision for 
Handicapped (ROMOAS) 

احمد محمد سراج الدين   .9
 الزراعة مدرس عبدالصبور 

 للعج ييييا وال يييي عي الكمييييي التقييييدفر
 البلطييييييييييييييي ألسييييييييييييييماو الطبيعييييييييييييييية
 ال ي  ميييييييييييي  الطيييييييييييري   اسيييييييييييت داب

 المصيي عة العج ييا ت سييين   ييرز
 السمكي االستسراع في

Quantitative and Qualitative 
Assessment of Tilapia Natural 
Diets Using Genomic 
Approaches to Improve the 
Fabricated Diets in Aquaculture 



 اسم الباحث م
الدرجة 
باللغة اإلنجليزية البحث عنوان عنوان البحث باللغة العربية الكلية العلمية  

 أحمد سيد رجب هبة  .10
 أحمد سيد

مرس 
 الزراعة مساعد

 األسييييييييماو انتييييييييار بييييييييين التكامييييييييل
 إعيييييياد  نظييييييب ت يييييي  وال  ييييييروات

 المياه تدو ر

Integration between Fish and 
Vegetables Production under 
the Recirculating Water 
Systems 

ابراهيم سمير عمر   .11
 الخطاب 

مدرس 
 الزراعة مساعد

  كتر يييا وخصيييا   ال يييي ع  الت ييي ع
 م ت يييييات فيييييى الج تيييييي  حيييييام 

 التقليديييييييييييييية األلبيييييييييييييا  المصييييييييييييير ة
ال س ةيية  طري البي ل ةيا  است داب
 صييييييي اعة فيييييييى تطبيقاتهيييييييا وتقيييييييييب
 األلبا 

 

Bio-diversity and 
Characterization of Lactic Acid 
Bacteria (LAB) in Traditional 
Egyptian Dairy products using 
Molecular Biological Techniques 
and evaluate their applications 
in dairy industry 

أحمد محمد  رديروائل د  .12
 حجاج

 العلوم مدرس

 الم  اطيسييييية القابلييييية فييييي التبييييافن
 ال ضيييييي  علييييييي ومقيييييييا   مؤشييييير
 صييييييي  ر فيييييييي والتشييييييي ه ال ركيييييييي

  عيي  ميين أدليية: ال ييي  روتيرو وي 
 فيييييييي اإلن عيييييييال عاليييييييية ال طاقيييييييات

  صيييييي را  ال يييييي  ي  الييييييدرع شييييييمال
 : الشرقية مصر

Anisotropy of Magnetic 
Susceptibility (AMS) technique 
as kinematic indicator and 
deformation gauge in 
Neoproterozoic rocks: evidence 
from some high strain zones in 
the Egyptian Eastern Desert 
tectonic terrane, northern 
Nubian Shield 

 العلوم مدرس ابتسام حسن عمر نافع  .13
 عيييييين المسييييييؤولة ال ي ييييييات ت دفييييييد
 لسييرطا  ال ذعييية ال جيييا مقاوميية

 :الكيميا ي العجر من الدب

Identifying Genes Responsible 
For the Resistance of Leukemia 
Stem Cells to Chemotherapy 

 محمد عبير محمود  .14
 الباهى

مدرس 
 مساعد

الطب 
 البشري 

 التشي ب ميرز انتشار مدع دراسة
 ال ييييييير المييييييسمن الكبييييييدع والتيييييدهن
 العييياملين فييى وم يياع ات   يي حلى

 بب ها ال امعى  المستش ى

Prevelance of Non Alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD) and 
its complications among 
empolyees at Banha University 
Hospital 

 زيد كامل مصطفى أحمد  .15
الطب  مدرس نوار

 البشري 

 ال ذعييييي  لل جيييييا الت ددييييي  القييييدره
 الدم  يي   الصي ا   ال  يي  والبج ميا

 ال   صيييجت مييي  ة يييب اليييي ة بيييا
 فييييييي ميييييي هب المست لصيييييي  الدقيقيييييي 

 الساي و القدب عجر

Regenerative potentiality of 
autologous adipose-derived 
Mesenchymal stem cells and 
Platelet-Rich Plasma combined 
with their exosomes in chronic 
leg and foot ulcers 

 

 أ.د/ ماهر حسب النبى خليل

 للبحث العلمي مستشار رئيس  الجامعة
 العلمية والمشرف العام على صندوق البحوث

 أ.د/ هشام محمد أبوالعينين

 لدراسات العليا والبحوثلنائب رئيس  الجامعة 
 


