جامعـة بنهـــا
قطاع الدراسات العليا والبحوث
إدارة البحوث العلمية

بيان باملشروعات البحثية املقدمة فى الفرتة
من  2152/51/51حىت 2152/2/55
( مرحلة أوىل )
م

أسم الباحث الرئيسى

الكلية

التخصص

الوظيفة

5

مصطفى يسن حممد يسن نصار

العلوم

الكيمياء

مدرس

2

حممد أمحد السيد قاسم

العلوم

الكيمياء

مدرس

2

مصطفى حممد جماهد أمحد

العلوم

اجليولوجيا

مدرس

4

حممد مصطفى حممد عفيفى

العلوم

اجليولوجيا

مدرس

1

السيد السيد متوىل بدر

علوم احلاسب

مدرس

6

حممود خمتار عبدالقادلر مصطفى

الزراعة

الوراثة

مدرس

7

مهران خمتار حممد عشرى

الزراعة

البساتني

مدرس

احلاسبات

واملعلومات

عنوان البحث
تراكيب أكسيد التيتانيوم النانومرتية  :حتضريها ,توصيفها وتطبيقاهتا ىف ازالة
الصبغات من املياه

استخدام تقنية النانو لتحضري مواد ذات نشاط سطحى واستخدامها ىف األغذية
استكشاف النيفيلني سيانيت مبعقد أبو خروق احللقى – جنوب الصحراء الشرقية
– مصر

دراسة متعدنية وجيوكيميائية لبعض الرواسب الطفلة الزيتية ىف مصر مصدر طبيعى
للوقود

كيفية بناء جمموعة من احلاسبات الىت تعمل معاً على التوازى لبعض تطبيقات
التكنولوجيا احليوية والربجمة اخلطية

تطوير قدرات بعض الطحالب املصرية لتنقية مياه الصرف وانتاج الوقود احليوى عن
طريق النقل اجليىن والطفور

حتسني حمتوى مضادات األكسدة ىف الفلفل من خالل التحول اجليىن

جامعـة بنهـــا
قطاع الدراسات العليا والبحوث
إدارة البحوث العلمية

الكلية

التخصص

الوظيفة

عنوان البحث

م

أسم الباحث الرئيسى

8

حسن أمحد بركات حممد

الزراعة

علوم األغذية

مدرس

األستفادة من بعض املخلفات الزراعية ىف تصنيع األغذية واألعالف

9

تامر حممد شحاتة سامل

الزراعة

الوراثة

مدرس

51

إيناس عبداملنعم السيد أمحد

الطب البشرى

55

معتز أمحد عبدالباقى العوضى

الطب البشرى

52

نيفني توفيق عابد رفعت

الطب البشرى

52

جنالء الطوخى رمضان

الطب البشرى

54

أمحد حممد حسني إبراهيم

الطب البشرى

51

رباب فوزى سامل

56

حازم حممد عليوة عبدالنىب

الكيمياء احليوية الطبية
والبيولوجيا اجلزئية
جراحة املخ
واألعصاب
األطفال
الكبد واجلهاز اهلضمى
واألمراض املعدية

الكبد واجلهاز اهلضمى
واألمراض املعدية

مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس

الطب البشرى

الكيمياء احليوية الطبية

مدرس

الزراعة

وقاية النبات

مدرس

انتاج نباتات األرز املعدلة وراثية أكثر كفاءة ىف حتمل اجلفاف ومالئمتة للزراعة حتت
الظروف املصرية

دراسة تغريات احلمض النووى الريبوزى املتناهى الصغرومثيلة احلمض النووى
الديوكسى ريبوزى ىف مرضى السرطان املثانة بالقليوبية

تأثري زراعة اخلاليا اجلزعية بطرق خمتلفة على الفئران املعرضة لألصابة بأنسجة احلبل
الشوكى

معدل انتشار األلتهاب الكبدى الفريوسى سى ومدى فاعلية التطعيم ضد األلتهاب
الكبدى الفريوسى ىب بني طلبة املدارس املرتددين على مستشفى بنها اجلامعى

عوامل املخاطرة األنتشار ملرض األلتهاب الكبدى الفريوسى ىب بني النساء احلوامل
ومعدل النقل الرأسى

صورة باألشعة للبول الزالىل ىف املرضى املصابني مبرض السكرى ىف مستشفى بنها
اجلامعى

دراسة السمات املميزة ما بعد اجلينات ىف اخلاليا السرطانية ىف الكبد ىف حاالت
األصابة الشديدة مبرض األلتهاب الكبدى الوبائى سى النمط اجليىن 4
مكافحة األفات الزراعية بطرق صديقة للبيئة

جامعـة بنهـــا
قطاع الدراسات العليا والبحوث
إدارة البحوث العلمية

الكلية

التخصص

الوظيفة

عنوان البحث

م

أسم الباحث الرئيسى

57

على حممود على عطية

هندسة بنها

اهلندسة امليكانيكية

مدرس

أستخدام الوقود احليوى كحل بديل ملشكلة الوقود ىف مصر

58

شوزان على حممد على

الطب البشرى

الكيمياء احليوية الطبية

مدرس

59

هناء السيد عبد الرمحن بيومي

الطب البشري

الصحة العامة

مدرس

21

مىن أمحد عبد الباقي العوضي

الطب البشري

الصحة العامة

مدرس

األختالفات اجلينية املؤثرة على جرعة األستمرار العقار

الورفرين ىف املرضى املصرين الذين يتعاطون مضادات التجلط بشكل مزمن
تقييم املناخ املدرسي للمدارس اإلبتدائية مبدينة بنها ومدى تأثريه على احلالة الصحية
للتالميذ

ممارسة الرياضة يف العمل وتأثريها على آداء العاملني بكلية طب بنها

