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 بيان باألبحاث العلمية المنشورة دولياً ومحلياً 

(3102/3102) 

 

  ًاألبحاث العلويت الوٌشىرة هحليا 

 ( بحث منشور 52عدد ) دوريات محكمة دوليًا.في 

  ًاألبحاث العلويت الوٌشىرة هحليا 

 ( 25عدد )محمياً دوريات محكمة  في بحث منشور. 

 

 

 يعتمد                                

 عميد الكمية                                                
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 المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

(3102/3102) 

 

 

 )هؤتوراث خارجيت )دوليت : 

  ( مؤتمرات دولية01)حضور السادة أعضاء هيئة التدريس لعدد. 

 هؤتوراث داخليت : 

 ( مؤتمرات محمية2حضور السادة أعضاء هيئة التدريس لعدد ). 
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 عميد الكمية                                                  
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 م5102بيان بالبعثات الخارجية واالشراف المشترك لعام 

 :م1024البعثاث الخارجيت 

 القســـــــــــن االســــــــــــن م
هكاى 

 البعثت

 الفترة

 إلــً هــي

 0/01/5102 0/01/5105 اليابان الفارماكولوجيا حازم عمر عبد الجميل خميفةد./  5

 03/2/5102 02/2/5103 اليابان الباثولوجيا اإلكمينيكية رحاب مرعي عبد العاطيد./  3

 

  م1024اإلشراف الوشترك: 

 القســـــــــــن االســــــــــــن م
هكاى 
 البعثت

 الفترة

 إلــً هــي

 55/5/5102 53/5/5103 اليابان الفيرولوجيا نورا فيصل مرسى الخميفةد./  0

 53/0/5102 52/0/5103 أمريكا  تنمية الثروة الحيوانية د./ سهام محمد خميل القصاص  5
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 3102-3102بيان بالندوات العممية 
 

 التاريــخ اســــــــــن النذوة م
عذد 

 الوشاركيي
 الوكــــــــــاى

1 
االلتهاب الكبذي الىبائً) الوخاطر 

 والىقايت(

االثٌيي  

42/4/4102 
 قاعت الوٌاقشاث بالكليت 01

 الحوً القالعيت خطر اليٌتهً 4
االثٌيي 

01/3/4102 
04 

هبًٌ التطىير  516قاعت 

 بالجاهعت

 011 05/3/4102األحذ  الحاضر والوستقبل–أًفلىًسا الخٌازير  3
هبًٌ التطىير  516 تقاع

 بالجاهعت

 الليبتىسبيروزش خطر كاهي 2
األربعاء 

01/3/4102 
 قاعت الوٌاقشاث بالكليت 14

6 
الوشاكل الورضيت لوسارع كفر الشيخ 

 السوكيت
 021 00/6/4102األحذ 

هبًٌ التطىير  516قاعت 

 بالجاهعت

 001 30/0/4102ألحذ  صحت االعالف واًتاجيت الحيىاى 6
هبًٌ التطىير  516قاعت 

 بالجاهعت
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 لمكمية خالؿ السنوات الخمس االخيرةبياف بالموارد الذاتية 
 

 الوىارد الواليت

 )بالجٌيه هصرٌ(

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

 86018 22684 66422 42022 64366 موارد الوحدات ذات الطابع الخاص -2

 520000 320000 300000 300000 300000 .المشاريع البحثيةموارد  -3

 616018 462684 366422 342022 364366 اإلجمالي
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  الوشروعاث البحثيت الووىلت هي الجاهعت 

استخداـ طريقة بيولوجية لمضاعفة إنتاج المحـو في الػدجاج البمػد   هشروع بعنىاى: (0
 عف طريؽ تطبيؽ الميوستتاتيف.

 .مدرس بقسـ التشريح واألجنة –د./ محمد سيد رزؽ الغناـ  :الباحث الرئيسي
 سبعوف ألؼ جنيهًا مصريا ال غير. :هقذار التوىيل   
 صندوؽ دعـ البحوث بالجامعة. :   جهـــت التعـاقذ

تقيػيـ تػيرير األمػراض عمػص الصػحة العامػة وسػالمة األغذيػة فػي  هشروع بعنـىاى: (5
 محافظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 كفر الشيخ / مصر.
الصػحة مػدرس بقسػـ  – وليػد ماجػد عبػد الػرحمف المنيػرد./  :الرئيسيالباحث 
 .والطب الوقائي

 أربعوف ألؼ جنيهًا مصريا ال غير. :هقذار التوىيل   
 صندوؽ دعـ البحوث بالجامعة. :   جهـــت التعـاقذ

تقيػيـ جػودة بعػض األغذيػػة ذات األصػؿ الحيػواني فػي مدينػة كفػػر  هشــروع بعنــىاى: (3
 .وضواحيهاالشيخ 

أسػتاذ ورئػيس قسػـ مراقبػة  – عػزة مرغنػي محمػد ديػب أ.د/ :الباحث الرئيسـي
 .األغذية

 أربعوف ألؼ جنيهًا مصريا ال غير. :هقذار التوىيل   
 صندوؽ دعـ البحوث بالجامعة. :   جهـــت التعـاقذ

تػيرير نبػات الػوفيرا انبػات الصػبار  عمػص التئػاـ الجػروح بعػد الحػرؽ  هشروع بعنـىاى: (2
 بزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة 

 .عوامؿ النمو
مػدرس بقسػـ الجراحػة والتخػدير  – أيمػف شػوقي عتيبػة د./ :الباحث الرئيسـي

 .واألشعة
 أربعوف ألؼ جنيهًا مصريا ال غير. :هقذار التوىيل   
 صندوؽ دعـ البحوث بالجامعة. :   جهـــت التعـاقذ

اسػتخداـ بعػض النباتػات الطبيػة لعػالج سػرطانات الكبػد فػي الفئػراف  هشروع بعنـىاى: (2
 .البيضاء
 .مدرس بقسـ البارولوجيا – وليد صبحي قطب د./ :الباحث الرئيسي

 أربعوف ألؼ جنيهًا مصريا ال غير. :هقذار التوىيل   
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 صندوؽ دعـ البحوث بالجامعة. :   جهـــت التعـاقذ

نتاجيػة األسػماؾ  هشروع بعنىاى: (2 تيرير تموث المياه والغش في األعالؼ عمػص صػحة وات
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 .محافظة كفر الشيخ
مػدرس بقسػـ التغذيػػة  – مبػروؾ رجػب فتػػوح الصػباغ د./ :الباحــث الرئيســي

 .والتغذية اإلكمينيكية
 أربعوف ألؼ جنيهًا مصريا ال غير. :هقذار التوىيل   
 صندوؽ دعـ البحوث بالجامعة. :   جهـــت التعـاقذ

ــىاى: (2 ــروع بعن اسػػتخداـ أجسػػاـ مضػػادة لتشػػخيص وعػػالج السػػمـو الفطريػػة فػػي  هش
 .الدواجف

مػػدرس بقسػػـ البارولوجيػػا  – محمػػد فهمػػي أبػػو العػػزب د./ :الباحــث الرئيســي
 .اإلكمينيكية

 أربعوف ألؼ جنيهًا مصريا ال غير. :هقذار التوىيل   
 صندوؽ دعـ البحوث بالجامعة. :   جهـــت التعـاقذ

 .النظاـ التكاممي إلستزراع األسماؾ والرروة الحيوانية هشروع بعنىاى: (8
مػدرس بقسػـ التغذيػة  –د./ الدسػوقي السػعيد محمػد ناصػؼ  :الباحث الرئيسـي

 والتغذية اإلكمينيكية.
 رمانية وتسعوف ألؼ وتسعمائة جنيهًا. :هقذار التوىيل   
 صندوؽ دعـ البحوث بالجامعة. :   جهـــت التعـاقذ

جتماعيػة عمػص اإلجهػاض وعػدـ اإلنجػاب  هشروع بعنىاى: (9 قتصػادية وات دراسات وبائيػة وات
المػػػرتبط باإلصػػػابة بمػػػرض البروسػػػيال فػػػي المجتػػػرات وتقيػػػيـ المخػػػاطر عنػػػد 

 .إختالط اإلنساف بالحيواف في منطقة دلتا النيؿ
أسػتاذ مسػاعد بقسػـ الصػحة  – وائػؿ فػوز  محمػد التػراسد./  :الباحث الرئيسي

 .والطب الوقائي
 رالرة وتسعوف ألؼ جنيهًا. :هقذار التوىيل   
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 صندوؽ دعـ البحوث بالجامعة. :   جهـــت التعـاقذ

 .طرؽ جزيئية ومناعية سريعة لتحديد إلتهاب الضرع الغير ظاهر  هشروع بعنىاى: (01
 .بقسـ مراقبة األغذيةأستاذ  – حساـ فاروؽ أحمد محمودد./  :الباحث الرئيسي

 تسعوف ألؼ جنيهًا. :هقذار التوىيل   
 صندوؽ دعـ البحوث بالجامعة. :   جهـــت التعـاقذ

ــىاى: (00 ــروع بعن مشػػكمة مػػرض البتػػوبيرووس فػػي الحيػػواف واإلنسػػاف بمحافظػػة  هش
 كفرالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ  

 .إستخداـ التقنيات الجزيئية واآلرار المرتبة عمص الصحة العامة
أسػتاذ بقسػـ طػب  – مجػد  حسػانيف عبػد القػادر الجعبػر / أ.د :الرئيسيالباحث 

 .الحيواف
 مائة ألؼ جنيهًا. :هقذار التوىيل   
 صندوؽ دعـ البحوث بالجامعة. :   جهـــت التعـاقذ

 6/0 الوشروعاث البحثيت الووىلت هي الخارج 

رمجػة طبيعيػًا تخميػؽ خاليػا جينيػة كبديػة مػف الخاليػا الجذعيػة المب هشروع بعنىاى: (0
 لنفس الفرد.

أسػتاذ ورئػيس قسػـ عمػـ الخميػة  –أ.د/ خميػؿ فتحػي أبػو عيسػص  :الباحث الرئيسي
 واألنسجة.

 سبعمائة ألؼ جنيهًا مصريا ال غير. :هقذار التوىيل   
 صندوؽ العمـو والتنمية التكنولوجية. :   جهـــت التعـاقذ

تجهيػز معمػؿ األبحػاث البيولوجيػة الجزيئيػة بكميػة الطػب البيطػر  /  هشروع بعنىاى: (5
 جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 كفر الشيخ.
 أستاذ بقسـ التشريح واألجنة. –أ.د/ عمص عبد القادر منصور  :الباحث الرئيسي

 خمسة مميوف جنيهًا مصريا ال غير. :هقذار التوىيل   
 صندوؽ العمـو والتنمية التكنولوجية. :   جهـــت التعـاقذ
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التوصػيؼ الجزيئػي لمبكتريػا الممرضػة مػف منتجػات المحػوـ واأللبػاف  هشروع بعنىاى: (3
 بمنطقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 مصر. -الدلتا 
أسػػتاذ مسػػاعد بقسػػـ البكتريولوجيػػا  –د./ أشػػرؼ محمػػد أحمػػد  :الباحــث الرئيســي

 والفطريات والمناعة.
 مميوف جنيهًا مصريا ال غير تقريبًا. :هقذار التوىيل   
 صندوؽ العمـو والتنمية التكنولوجية. :   جهـــت التعـاقذ

عػزؿ وتحػديث الجينػات المسػئولة عػف زيػادة إنتػاج المحػوـ واأللبػاف  هشروع بعنىاى: (2
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 الجاموس المصر .
 .مدرس بقسـ التشريح واألجنة –د./ محمد سيد رزؽ الغناـ  :الباحث الرئيسي

 جنيهًا مصريا ال غير. 060506511 :هقذار التوىيل   
 صندوؽ العمـو والتنمية التكنولوجية. :   جهـــت التعـاقذ

التوصيؼ الجزئي لفيروس مرض حمص األبقار العترة المصػرية فػي  هشروع بعنىاى: (2
 مصر لتحسيف المقاحات المنتجة.

 .الفيرولوجيامدرس بقسـ  – سامي جمعة أحمد قاسـد./  :الباحث الرئيسي
 جنيهًا مصريا ال غير. 201111 :هقذار التوىيل   
 صندوؽ العمـو والتنمية التكنولوجية. :   جهـــت التعـاقذ

 الكشؼ والرصد الجزيئي لمتكسوبالزما هشروع بعنىاى: (2
أسػتاذ مسػاعد بقسػـ الصػحة  – وائػؿ فػوز  محمػد التػراسد./  :الباحث الرئيسي

 ..والطب الوقائي
 مائة ألؼ جنيهًا مصريا ال غير. :هقذار التوىيل   
 صندوؽ العمـو والتنمية التكنولوجية. :   جهـــت التعـاقذ

 


