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  المشروعات البحثیة أو العلمیة أو التعاون المشترك  
  حتى تاریخھ 2017في الفترة من نوفمبر 

  اسم المشروع  م
  اسم 

الجھة   قطاع عملھ  الباحث 
  الداعمة

قیمة المشروع 
بالجنیھ 
  المصري

الجھات 
المشاركة في 

  المشروع

التحضیر و : منتجات الطین العمدانیة  1
  التوصیف و التطبیقات البیئیة 

تعدیل الطین المصرى و   د على قرنى سلیم.أ
استخدامة فى معالجة 

  المیاه

جامعة بنى 
  100000  سویف

  
  الجامعھ

2  

المواد العضویة و الغیر عضویة 
التوصیف التخلیق : النانومتریة المھجنة

البیئیة فى و التوصیف و تطبیقاتھا 
 معالحة المیاه

  د.م.أ
تحضیر مواد نانومتریة  معاز قرنى سلیم

عضویة و غیر عضویة 
ھجینة و استخدامھا فى 

  معالجة المیاه

STDF 250000  

STDF  
 
 

 

امتصاص متبقیات االدویة من المیاه   3
 العادمة باستخدام المواد الطبیعیة

  د.م.أ
عصام عبد الرحمن 

 دمحم
جامعة بنى   معالجة میاه الصرف

  50000  سویف
 الجامعھ

اعاده استخدام عبوات الكانز فى تصنیع  4
مواد تستخدم فى تنقیھ ومعالجھ المیاه 

 الملوثھ

تدویر المخلفات الصلبھ   د على قرنى سلیم.أ
معالجھ میاه الصرف /

 الصحى

وزاره 
التعلیم 
 العالى

  
40000 

وزاره التعلیم 
  العالى

المیاه امتصاص الملوثات العضویة من  5
العادمھ باستخدام مواد طبیعیھ صدیقھ 

دراسھ ' بني سویف العام مستشفي. للبیئھ
 حالھ

  د.م.أ
 معاز قرنى سلیم

اكادیمیة  معالجة میاه الصرف
البحث 
 العلمى

  
اكادمیھ البحث  30000

  العلمى

6  

االزالة الفعالة لملوثات میاة الصرف 
الصناعى باستخدام الطین المطعم 

منطقة : النانو مغناطیسیھبالمركبات 
 شرق بنى سویف- بیاض العرب

  د.م.أ
معالجة المیاه الصرف  معاز قرنى سلیم

  الصناعى

وزارة 
التعلیم 

و   العالى
جامعة بنى 

  سویف

50000  

وزاره التعلیم 
 العالى

7 
استبدال الكالسیت المستورد بخامات 
طبیعیھ مصریھ فى المعالجة النھائیة 

  للمیاه المحالة

  دمحم دمحم احمدفتحى . د
  STDF 10000  تحلیھ میاه البحر

STDF  
وشركھ 

  مطروح للمیاه

8  

معالجھ میاه الصرف الصناعى لمصنع 
حورس لصناعھ الورق باستخدام 

كیماویات محلیھ الصنع  وبولیمرات 
  عضویھ

  
معالجھ میاه الصرف   فتحى دمحم دمحم احمد. د

 10000  (STDF)  الصناعى
  

STDF  
وشركھ حورس 

  الورقلصناعھ 

9  

تنقیھ المیاه الجوفیھ باستخدام مواد مازه 

مصدرھا المخلفات الزراعیھ والخامات 

  الطبیعي

  
  معاذ احمد كمال. ط

فتحى دمحم . اشراف د
  دمحم

تدویر المخلفات 
معالجھ المیاه / الزراعیھ

  الجوفیھ

وزاره 
التعلیم 
  العالى

40000  

  
لیم عوزاره الت
 العالى

10  

تدویر اوراق الصحف القدیمھ الى ماده 
واستخدامھا في معالجة میاه مازه فائقھ 

  الصرف الصناعى
  

  
  ایھ دمحم عبد هللا/ ط

فتحى دمحم .د/اشراف
  دمحم احمد

تدویر المخلفات الصلبھ 
معالجھ میاه الصرف / 

  الصناعى

اكادمیھ 
البحث 
  العلمى

اكادمیھ البحث   30000
  العلمى

 
 
  


