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 بيان باملشروعات البحثية املموله من اجلامعه املقدمة 

 )مرحلة ثانية(  21/55/3152حىت  51/8/3152خالل الفرتة من ىف الفرتة 
 أوال:كلية الطب البشرى 

 عنوان البحث الوظيفة التخصص الكلية أسم الباحث الرئيسى م

  –مدرس مساعد بقسم الطفيليات  الطفيليات الطب البشرى إميان عبدالرمحن حممد عبدالرمحن 5
 باألصابة املتزامنه باألاهتاب الكبدى الفريوسى )سى ( والبلهارسيا 3-أرتباط مستوى الفيكولني جامعة بنها–كلية الطب البشرى 

تقييم مدى فاعلية العالج "مضاد األكسدة د" ىف عالج نقص الصفائح الدموية ىف مرضى األلتهاب  مدرس أمراض الباطنه بنها -أمراض الدم  الطب البشرى عبداملنعم أمحد عبداملنعم 3
 الكبدى املزمن ج و ب

مدرس طب اجملتمع والبيئة وطب  الصحة العامة البشرىالطب  مىن أمحد عبدالباقى العوضى 2
 األكتشاف املبكر لسرطان الكبد بني مرضى الكبد املرتددين على مستشفيات بنها الصناعات

 الكبدى الفريوسى )سى(حتليل تلوى لعوامل اخلطر املرتبطة بااللتهاب  مدرس الصحة العامة  الصحة العامة الطب البشرى هناء السيد عبدالرمحن بيومى 4

 تأثري زراعة اخلاليا اجلزعية امليزنقيمية ىف حتجيم أصابة املخ مابعد السكتة الدماغية حلديثى الوالدة مدرس جراحة املخ واألعصاب املخ واألعصاب الطب البشرى حممد حمسن بيومى 1

مدرس أمراض الكبد واجلهاز  واجلهاز اهلضمىالكبد  الطب البشرى حامت مسري عبدالرؤوف سليمان 6
 اهلضمى

دراسة مستوى التعبري عن احلمض النوى الريبوزى املتناهى الصغر ىف مرضى السرطان الكبدى ىف 
 القليوبية
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أمراض الكبد واجلهاز  الطب البشرى مها زين العابدين  عمر مصطفى  7
 Incidence and Risk Factors of Intra-Familial Transmission مدرس اهلضمى

of Hepatitis C Virus in Qualubia 

 مدرس الكيمياء الطبيىة احليوية الطب البشرى شوزان على حممد على حسانني 8
Polymorphism of Inosine Triphosphatase (ITPA) Gene as 

A predictor factor of ribavirin –Induced Anemia in 

chronic Hepatitis C treated patients in Qaliubiya 

Governorate 
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 ثانيا:كلية الطب البيطرى
 م

أسم الباحث 
 الرئيسى

 عنوان البحث الوظيفة التخصص الكلية

 الطب البيطرى حممود عبدالغفار إمام 5
األنسجة 

 واخلاليا)هستولوجى(
مدرس األنسجة واخلاليا كلية 

 جامعة بنها –الطب البيطرى 
 تقييم أيض الكالسيوم ىف أنسجه رحم اجلاموس املصرى ىف حاالت التكاثر املختلفة

 الباثولوجيا اإلكلينيكية الطب البيطرى أمين مسري فريد عبدالعليم 3
–مدرس كلية الطب البيطرى 

 جامعة بنها
 كمؤشر حيوى ألمراض الكبد ىف اجلاموس املصرى  5 -دراسات تطبيقية على إنزمي البارؤكسيناز

2 
الشيماء حممد سعيد 

 عبدالصادق
 مدرس الكيمياء احليوية كيمياء حيوية الطب البيطرى

تقييم التأثري البيوكيميائى لبعض األعشاب الطبيعية ىف مرض السرطان احملدث جتريبيا بإستخدام 
 البيولوجيا اجلزيئية

4 
مساح حممد عبداجلواد 

 حممد
 لتحضري وتقييم لقاح ضد يرقات لذباب نغف اجلمالحماولة جديدة  مدرس طفيليات الطب البيطرى
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 ثالثا:كلية العلوم
 م 

أسم الباحث 
 الرئيسى

 عنوان البحث الوظيفة التخصص الكلية

 كيمياء عضوية العلوم حممد سيد عبدالرمحن حبالو 1
–مدرس كلية العلوم قسم الكيمياء 

 جامعة بنها
تشييد صديق للبيئة ملنتجات حلقية غري متجانسة كمضادات لألوام من مصادر 

 عضوية متجددة

 مدرس علم احليوان علم احليوان  العلوم حممد كمال صاحل 2
 أكتشاف اجلينات املسؤولة عن مقاومة اخلاليا اجلذعية لسرطان الثدى ضد العالج

 الكيميائى

مصطفى يسن حممد يسن  3
 نصار

 مدرس الكيمياء العلوم
Photocatalytic degradation of some organic dyes 

using titanium oxide/zinc oxide composite 

nanoparticles: An efficient approach to purify 

wastewater 

 مدرس مساعد الكيمياء العلوم جنالء مشعل حممد على 4
Synthesis and characterization of nanosized cobalt-

M(M= manganese,or iron) mixed oxide adsorbents 

for analytical application purposes 
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 ببنها-رابعا:كلية اهلندسة
 م

أسم الباحث 
 الرئيسى

 عنوان البحث الوظيفة التخصص الكلية

 ميكانيكا اهلندسة ببنها على حممود على عطيه  5
 دكتور مهندس

 جامعة بنها –كلية اهلندسة 
أستخدام الوقود احليوى كوقود بديل  ىف أنظمه احلريق املختلفة حلل أزمه 

 الطاقة ىف مصر وتقليل التلوث البيئى
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 خامسا:كلية الزراعة
 
 
 

 م
أسم الباحث 

 الرئيسى
 عنوان البحث الوظيفة التخصص الكلية

 البصمة التشرحيية والوراثية لبعض البقوليات العلفية ىف البيئة املصرية   احملاصيل الزراعة أمحد حممد سعدإبراهيم 5

 مدرس مساعد الوراثة الزراعة حممود خمتار عبدالقادر  3
أنتخاب وتقييم بعض الطحالب املصرية لتنقية مياة الصرف وانتاج 

 علف حيواىن بديل باستخدام بعض طرق البيوتكنولوجى 

 مدرس الوراثة الزراعة تامر حممد شحاتة سامل 2
حماوالت لتحسني القدرة على حتمل الضغوط غري احليوية ىف بعض 

نباتات البطاطس بواسطة التحول الوراثى باألجروباكترييوم بإستخدام 
  OPR1ال

 مدرس أمراض النبات الزراعة مجال عاشور أمحد حممد 4
األستخدام األمثل للكمبوست وعوامل املكافحة احليوية والزيوت 
النباتية كبدائل للمبيدات ىف مكافحة األمراض الكامنة ىف الرتبة ىف 

 البيوت احملمية

1 
هاىن حممد أمحد 

 عبدالرمحن
 إستخدام الكائنات الدقيقة ىف إنتاج األمسدة احليوية مدرس النبات الزراعى الزراعة
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 الرتبية النوعيةا:كلية سادس

 
 عنوان البحث الوظيفة التخصص الكلية أسم الباحث الرئيسى م

 مدرس األقتصاد املنزىل الرتبية النوعية أمحد عبدالفتاح على  أمحد  5
إستخدام تقنية النانو لتحضري مواد ذات نشاط 

 سطحى وأستخدامها ىف األغذية


