
قطاع العلوم الساسيةالقطاع

التكنولوجيا والتنميةالكلية

مشروعات بحوث تطبيقية ممولهنوع البحث
جامعة الزقازيق

قيمة التمويلالجهة الممولةالولويةالنماطالنسبةتخصص البحثالقسم عنوان البحثمجال البحث الفرعي

تقدير مضاعفات العمل فى محافظة الشرقية القتصاد والرشادإقتصاديات التوظف

 الزراعى

إقتصاديات 

التوظف

صندوق الدراسات 7 ,50%15,016,02,03,06,07

العليا

 50,000

أثر المن المائى المصرى على المن 

الغذائى

إقتصاديات البيئة 

الزراعية

القتصاد والرشاد

 الزراعى

إقتصاديات 

البيئة الزراعية

50%10,011,015,016,02,0

3,04,08,

صندوق الدراسات 7 

العليا

 50,000

أثر الوقود الحيوى على المن الغذائى 

. المصرى

إقتصاديات البيئة 

الزراعية

القتصاد والرشاد

 الزراعى

إقتصاديات 

البيئة الزراعية

10,015,016,02,03,0

4,08,09,

50,000 جامعة الزقازيق0 

دراسة أثر السواق والمواصفات 

التصديرية على صادرات المحاصيل 

البستانية

القتصاد والرشادالتسويق الزراعى

 الزراعى

التسويق 

الزراعى

50%10,015,016,02,03,0

4,06,08,

صندوق الدراسات 1 

العليا

 50,000

إقتصاديات التسميد فى إنتاج المحاصيل 

الرئيسية فى محافظة الشرقية

القتصاد والرشادإقتصاديات المزارع

 الزراعى

إقتصاديات 

المزارع

صندوق البحث 6 ,50%15,016,02,03,04,07

العلمي بأكاديمية 

البحث العلمي 

 50,000

إقتصاديات كفاءة إستخدام المياه فى إنتاج 

المحاصيل الرئيسية بمحافظة الشرقية

إقتصاديات الموارد 

الرضية والمائية

القتصاد والرشاد

 الزراعى

إقتصاديات 

الموارد الرضية

 والمائية

50%14,015,016,02,03,0

4,06,

صندوق الدراسات 5 

العليا

 50,000

إقتصاديات إستصلح الراضى بمحافظة 

الشرقية

إقتصاديات الموارد 

الرضية والمائية

القتصاد والرشاد

 الزراعى

إقتصاديات 

الموارد الرضية

 والمائية

50%14,015,016,02,03,0

4,06,07,

50,000 جامعة الزقازيق5 
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إقتصاديات إنتاج الزراعات المحمية 

بمحافظة الشرقية

الرشاد الزراعى 

والبحوث

القتصاد والرشاد

 الزراعى

الرشاد الزراعى

 والبحوث

50%14,015,016,02,03,0

4,06,07,

صندوق الدراسات 4 

العليا

 50,000

الميزات التنافسية للصادرات الزراعية  

المصرية

التجارة الخارجية 

الزراعية

القتصاد والرشاد

 الزراعى

التجارة 

الخارجية 

الزراعية

50%14,015,016,02,03,0

6,08,

50,000 جامعة الزقازيق2 

إقتصاديات الفاقد مابعد الحصاد للمحاصيل 

الزراعية فى محافظة الشرقية

القتصاد والرشادالسياسة الزراعية

 الزراعى

السياسة 

الزراعية

50%14,015,016,02,03,0

6,07,

صندوق التنمية 3 

الجتماعي

 50,000

متبقيات المبيدات والسموم فى الغذية الملوثات البيئية والسموم

 فى الغذية واللبان

تكنولوجيا الغذية

 واللبان

الطرق الحديثة 

لتقدير السموم 

الفطرية 

10%11,013,014,016,02,0

6,07,

صندوق البحث 3 

العلمي بأكاديمية 

البحث العلمي 

 25,000

مراقبة جودة الغذية فى المدن الجامعية 

والمستشفيات

تكنولوجيا الغذيةمراقبة جودة ألغذية

 واللبان

مراقبة جودة 

الغذية

10%11,013,014,015,02,0

6,07,

صندوق التنمية 2 

الجتماعي

 30,000

تكنولوجيا الزراعة النظيفة ) البيئية ( 

لنتاج النباتات الطبية والعطرية فى مناطق

 التوسع الزراعى المستقبلى بمحافظة 

تطبيق وتوطين 

تكنولوجيا التسميد 

العضوى والحيوى لزيادة 

جودة المحاصيل والحد 

علوم  -1الراضى والمياه

الراضى )

التسميد- تغذية -

10%11,013,014,015,02,0

6,07,

صندوق الدراسات 1 

العليا

 100,000

تقنيات إستخدام الطحالب والزول 

كمخصبات حيوية لحقول الرز فى محافظة

 الشرقية

تطبيق وتوطين 

تكنولوجيا التسميد 

العضوى والحيوى لزيادة 

جودة المحاصيل والحد 

علوم  -1الراضى والمياه

الراضى )

التسميد- تغذية -

10%11,013,014,016,02,0

6,07,

40,000 جامعة الزقازيق1 

مشروع تطوير معمل البيولوجى ) 3 

بحوث مشتركة ( محلى ودولى

التقنيات الحديثة فى إكثار

 المحاصيل البستانية )

دراسات على إنتاج من 

إكثار المحاصيل 

,11,012,013,014,015%10بساتينالنتاج النباتى

016,02,06,08,

صندوق الدراسات 2 

العليا

 200,000

وضع نمو بعض أشجار الفاكهة تحت 

ظروف الرى بالماء المالح والراضى 

الجيرية

التقنيات الحديثة فى إكثار

 المحاصيل البستانية )

دراسات على إنتاج من 

إكثار المحاصيل 

1,011,012,013,014,0%10بساتينالنتاج النباتى

15,016,06,08,

صندوق الدراسات 4 

العليا

 50,000
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التقنيات الحديثة فى مجال النتاج الحيوانى

 والداجنى والسمكى

التقنيات الحديثة فى مجال

 النتاج الحيوانى 

والداجنى والسمكى

فسيولوجيا - النتاج الحيوانى

تغذبة - رعاية

10%1,011,013,014,015,0

6,07,

50,000 جامعة الزقازيق2 

إستخدام تطبيقات تكنولوجيا الستشعار 

 GIS عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية

فى تقيم ورصد التصحر فى محافظة 

التقنيات الحديثة فى مجال

 النتاج الحيوانى 

والداجنى والسمكى

-1الهندسة الراضى والمياه

الزراعية 2- 

علوم الراضى )

10%11,013,014,015,02,0

6,07,

صندوق البحث 2 

العلمي بأكاديمية 

البحث العلمي 

 30,000

) مشروع تربية النحل ) 2 بحث محلى وقاية النباتات المختلفة 

ودراسة التلوث البيئى

1,011,013,014,015,0%10وقاية النباتالنتاج النباتى

6,07,

صندوق التنمية 7 

الجتماعي

 50,000

إنتاج سللت جديدة فى مجال النتاج 

الحيوانى والداجنى

تربية وأقلمة سللت 

جديدة فى مجال النتاج 

الحيوانى والداجنى

تربية - النتاج الحيوانى

فسيولوجيا - 

تغذية- رعاية

10%11,013,014,016,02,0

6,07,

صندوق الدراسات 7 

العليا

 50,000

تحسين السللت المحلية بإنتاج هجن 

جديدة فى مجال النتاج الحيوانى والداجنى

إنتاج هجن جديدة فى 

مجال النتاج الحيوانى 

والداجنى

تربية - النتاج الحيوانى

فسيولوجيا - 

تغذية- رعاية

10%11,013,014,016,02,0

6,07,

 3

إستغلل المخلفات الزرعية فى إنتاج عش 

الغراب

الستفادة من المخلفات 

الزراعية فى إنتاج 

منتجات ذات قيمة 

إقتصادية

تكنولوجيا الغذية

 واللبان

تكنولوجيا 

الغذية

10%11,013,014,016,02,0

6,07,

صندوق التنمية 4 

الجتماعي

 15,000

أغذية جديدة بقيمة غذائية مرتفعة 

بإستخدام التكنولوجيا الحديثة والداجنى

تكنولوجيا الغذيةالغذية الجديدة

 واللبان

تكنولوجيا 

الغذية

10%11,013,014,016,02,0

6,07,

50,000 هيئات مدنية7 

إستغلل العلئق القتصادية غير تقليدية 

للحيوان والدواجن والسمك فى محافظة 

الشرقية

إنتاج علئق اقتصادية 

غير تقليدية للحيوان 

والدواجن والسمك

تغذية - رعاية النتاج الحيوانى

الحيوان 

والدواجن

10%11,013,014,016,02,0

6,07,

صندوق الدراسات 5 

العليا والبحوث 

بالجامعة

 50,000

تصميم مبتكر لمفاعلت لنتاج الغاز 

الحيوى تناسب مختلف البيئات الزراعية 

المصرية

تطبيق وتوطين 

تكنولوجيا استغلل الطاقة

 الشمسية وطاقة الرياح 

وطاقة المياه والوقود 

علوم الراضى )الراضى والمياه

 الرى - طبيعة 

الراضى 

10%11,013,014,016,02,0

6,07,

صندوق الدراسات 6 

العليا

 100,000
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حصر الموارد المائية فى محافظة الشرقية 

ووضع خريطة نوعية لستخداماتها فى 

الزراعة على مدار العام

تطبيق وتوطين 

تكنولوجيا استغلل المياه

 العادمة ومنخفضة الجودة

 فى الرى )مياه الصرف 

-1علوم الراضى والمياه

الراضى )الرى

 - طبيعة 

10%11,013,014,015,02,0

6,07,

صندوق البحث 3 

العلمي بأكاديمية 

البحث العلمي 

 50,000

دراسة الجدوى لمشروع المياه الناتجة من 

مشروعات الصناعات الثقيلة بالعاشر

العلوم الدارية - دراسات الجدوى

تكنولوجيا

دراسات الجودى

 والثر البيئى

10%11,013,014,015,02,0

6,07,

صندوق الدراسات 1 

العليا والبحوث 

بالجامعة

 50,000

دراسة مشروعات ريادة العمال ودورها 

فى القضاء على البطالة بالشرقية

مشروعات ريادة العمال 

بمحافظة الشرقية

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

11,013,014,015,02,0%10ريادة العمال

6,07,

صندوق الدراسات 2 

العليا

 20,000

الحتياجات التدريبية ودورها فى رفع 

كفاءة المشروعات المتخصصة فى مجال 

البيئة

الحتياجات التدريبية 

وأثر التدريب على كفاءة 

المشروعات البيئية 

بالشرقية

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

الحتياجات 

التدريبية

25%11,013,014,015,02,0

6,07,

30,000 جامعة الزقازيق3 

البرامج المحاسبية المتخصصة فى مجال 

الدارة للمشروعات البيئية

إعداد الموازنات 

والحسابات الختامية 

للمشروعات البيئية 

بمحافظة الشرقية

العلوم المحاسبية 

والكمية

إعداد الموازنات

 والحسابات 

الختامية

10%11,013,014,015,02,0

6,07,

صندوق التنمية 1 

الجتماعي

 40,000

المحاسبة فى مشروعات ريادة العمال فى 

مجال الصناعات الصغيرة بالشرقية

النظم المحاسبية 

لمشروعات ريادة العمال

 بمحافظة الشرقية

العلوم المحاسبية 

والكمية

11,013,014,015,02,0%10ريادة العمال

6,07,

20,000 هيئات مدنية2 

الحتياجات التدريبية فى مجال المحاسبة 

ودورها فى رفع كفاءة مشروعات 

. متخصصة فى مجال البيئة

الحتياجات التدريبية فى 

مجال المحاسبة وأثرها 

على كفاءة المشروعات 

البيئية بمحافظة الشرقية

العلوم المحاسبية 

والكمية

الحتياجات 

التدريبية

10%11,013,014,015,02,0

6,07,

30,000 المجتمع المدنى3 

دورات تنمية بشرية فى مجال المحاسبة 

والضرائب ودورها فى رفع كفاءة القائمين 

.بالمشروعات البيئية

الموارد البشرية فى مجال

 المحاسبة والضرائب 

وإعدادها لنجاح 

المشروعات البيئية 

العلوم المحاسبية 

والكمية

الحتياجات 

التدريبية

10%11,013,014,015,02,0

6,07,

20,000 تمويل خارجي4 

دراسة الجدوى القتصادية لبعض 

مشروعات الصناعات الثقيلة بالعاشر

دراسات الجدوىالعلوم القتصاديةدراسات الجدوى

 القتصادية

10%11,013,014,015,02,0

6,07,

صندوق الدراسات 1 

العليا والبحوث 

بالجامعة

 50,000
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التنمية والتخطيط القتصادى ودورها فى 

القضاء على البطالة بالشرقية

التنمية والتخطيط 

القتصادى بمحافظة 

الشرقية

التنمية العلوم القتصادية

والتخطيط 

القتصادى

10%11,013,014,015,02,0

6,07,

30,000 جامعة الزقازيق2 

الحتياجات التدريبية فى مجال إقتصاد 

المال والعمال ودورها فى رفع كفاءة 

. مشروعات متخصصة فى مجال البيئة

الحتياجات التدريبية فى 

مجال إقتصاد المال 

والعمال وأثر التدريب 

على كفاءة المشروعات 

الحتياجات العلوم القتصادية

التدريبية

10%11,013,014,015,02,0

6,07,

صندوق البحث 3 

العلمي بأكاديمية 

البحث العلمي 

 30,000

النظم الضريبية فى المشروعات الصناعية 

بالصالحية الجديدة

النظم الضريبية 

للمشروعات البيئية 

بمحافظة الشرقية

11,013,014,015,02,0%10النظم الضريبيةالعلوم القتصادية

6,07,

صندوق التنمية 4 

الجتماعي

 30,000

التطوير التنظيمي لجامعة الزقازيق كمدخل

 لرفع كفاءة الداء الجامعي

القيادة الستراتيجية في 

محافظة الشرقية

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

الدارة 

الستراتيجية

%10,011,013,014,015,

02,06,07,

صندوق الدراسات 1 

العليا والبحوث 

بالجامعة

 50,000

تصميم نظام فعال للجور والمرتبات في 

مصر يضمن العدالة الجتماعية في كافة 

قطاعات الدولة

العلوم الدارية - التخطيط الستراتيجي

تكنولوجيا

تخطيط 

وتخصيص 

الموارد

0%10,011,013,014,015,

02,06,07,

صندوق الدراسات 3 

العليا والبحوث 

بالجامعة

 40,000

دور أسواق المال في تعظيم الستثمارات السواق المالية ودورها 

في تعظيم الستثمارات

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

,10,011,013,014,015%0أسواق المال

02,06,07,

صندوق الدراسات 4 

العليا والبحوث 

بالجامعة

 30,000

تطبيق افضل برنامج للتلقيح الصناعى --

على المستوى المحلى لرفع الداء النتاجى

 للحيوانات فى مصر

نظم النتاج المتكامل فى 

النتاج النباتى والحيوانى

 والداجنى والسمكى

نتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

10% 1

تطبيق افضل برنامج للتلقيح الصناعى --

على المستوى المحلى لرفع الداء النتاجى

 للحيوانات فى مصر

نظم النتاج المتكامل فى 

النتاج النباتى والحيوانى

 والداجنى والسمكى

نتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

10% 1

تطبيق افضل برنامج للتلقيح الصناعى 

على المستوى المحلى لرفع الداء النتاجى

 للحيوانات فى مص

نظم النتاج المتكامل فى 

النتاج النباتى والحيوانى

 والداجنى والسمكى

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

10% 1
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تطبيق افضل برنامج للتلقيح الصناعى 

على المستوى المحلى لرفع الداء النتاجى

 للحيوانات فى مص

نظم النتاج المتكامل فى 

النتاج النباتى والحيوانى

 والداجنى والسمكى

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

10% 1

- تحسين كفاءة المكافحة الحيوية 

للفات باستخدام بكتيريا باسليس 

ثيورينجينسز

الميكروبات وعلقتها 

بالنبات والحيوان والتربة

 والمياه

ميكروبيولوجياالنتاج الحيوانى

 -الراضي 

والبيئة

10%12,014,016,02,06,0

7,

صندوق الدراسات 1 

العليا والبحوث 

بالجامعة

 38,000

- تحسين كفاءة المكافحة الحيوية 

للفات باستخدام بكتيريا باسليس 

ثيورينجينسز

الميكروبات وعلقتها 

بالنبات والحيوان والتربة

 والمياه

ميكروبيولوجياالنتاج الحيوانى

 -الراضي 

والبيئة

10%12,014,016,02,06,0

7,

صندوق الدراسات 1 

العليا والبحوث 

بالجامعة

 38,000

تطبيق أفضل البرامج فى إحداث الولدات 

المبكرة والمتأخرة ودون التأثير على 

معدلت الحمل

ستخدام الطرق والتقنيات

 الحديثه فى الزراعه 

والتصنيع لغذائى 

ةزراعة النسجه 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

10%12,014,016,02,06,0

7,

صندوق الدراسات 2 

العليا

 150,000

تطبيق أفضل البرامج فى إحداث الولدات 

المبكرة والمتأخرة ودون التأثير على 

معدلت الحمل

إستخدام الطرق  

والتقنيات الحديثه فى 

الزراعه والتصنيع 

لغذائى ةزراعة النسجه 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

10% 2

تطبيق أفضل البرامج فى إحداث الولدات 

المبكرة والمتأخرة ودون التأثير على 

معدلت الحم

إستخدام الطرق  

والتقنيات الحديثه فى 

الزراعه والتصنيع 

لغذائى ةزراعة النسجه 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

10% 2

تطبيق أفضل البرامج فى تحسين ظاهرة 

التفويت فى الجاموس ونشر ذلك عند 

الفلحين وفى المزارع

3ـ إستخدام الطرق 

والتقنيات الحديثه فى 

الزراعه والتصنيع 

الغذائى وزراعة النسجة 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

10%12,014,016,02,06,0

7,

صندوق الدراسات 0 

العليا

 200,000

تطبيق أفضل البرامج فى تحسين ظاهرة 

التفويت فى الجاموس ونشر ذلك عند 

الفلحين وفى المزارع

3ـ إستخدام الطرق 

والتقنيات الحديثه فى 

الزراعه والتصنيع 

الغذائى وزراعة النسجة 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

10% 0

تطبيق إنتخاب النواع المحلية والمستوردة

 والهجين منها ونشر ذلك على المستوى 

المحلى بتقنية الواسمة الوراثية

4ـ نظم النتاج المتكامل 

فى النتاج النباتى 

والحيوانى والداجنى 

والسمكى

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

10% 2
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التجاهات الحديثة فى تحسين القيمة  

الغذائية للمخلفات الزراعية والتصنيعية 

واثر أستخدامها على النتاج وجودة المنتج

تعظيم الستفادة من 

تدوير المخلفات والحد من

 التلوث البيئى ودور 

السترشاد الزراعى فى 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

10% 1

استنباط إنتاج أصناف جديدة للمحاصيل 

مقاومة للملوحة والجفاف

دراسة مشاكل إنتاج    

وتربية المحاصيل

12,013,014,015,016%10محاصيلالنتاج النباتى

,02,06,08,

صندوق الدراسات 1 

العليا

 50,000

الثار القتصادية للمراض الوبائية 

الحيوانية على محافظة الشرقية

إقتصاديات البيئة 

الزراعية

القتصاد والرشاد

 الزراعى

إقتصاديات 

البيئة الزراعية

50%13,015,016,02,03,0

4,06,07,09,

صندوق البحث 7 

العلمي بأكاديمية 

البحث العلمي 

 50,000

إقتصاديات نقل التكنولوجيا الزراعية فى 

محافظة الشرقية

الرشاد الزراعى 

والبحوث

القتصاد والرشاد

 الزراعى

الرشاد الزراعى

 والبحوث

50%15,016,02,03,04,06,

07,

صندوق الدراسات 4 

العليا

 50,000

التلقيح الصطناعى فى حيوانات المزرعة تحسين الداء النتاجى 

والتناسلي لحيوانات 

المزرعة تحت نظم 

النتاج المختلفة

فسيولوجى - النتاج الحيوانى

تغذية - رعاية

10%11,013,014,016,02,0

6,07,

صندوق الدراسات 1 

العليا

 50,000

المان البيئى وإنتاج غذاء آمن تكنولوجيا الغذيةإنتاج غذاء آمن

 واللبان

سلمة الغذية 

والوجبات 

السريعة

10%11,013,014,016,02,0

6,07,

50,000 جامعة الزقازيق1 

التكامل بين شجيرات وأشجار بقوليات 

 والسيسبانيا Leucaenea الليسونيا

Sesbania  لتحسين خصوبة وإنتاجية

تطبيق وتوطين 

تكنولوجيا التسميد 

العضوى والحيوى لزيادة 

جودة المحاصيل والحد 

علوم  -1الراضى والمياه

الراضى )

التسميد- تغذية -

10%11,013,014,015,02,0

6,07,

صندوق البحث 1 

العلمي بأكاديمية 

البحث العلمي 

 30,000

إستغلل المخلفات الزراعية فى تكوين 

العلئق القتصادية للحيوانى والدواجن فى 

محافظة الشرقية

الستفادة من المخلفات 

الزراعية فى تكوين 

العلئق القتصادية 

للحيوانى والدواجن

تغذية - رعاية النتاج الحيوانى

الحيوان 

والدواجن

10%11,013,014,015,02,0

6,07,

50,000 جامعة الزقازيق4 

برنامج متكامل لستصلح الراضى فى 

مناطق التوسع الزراعى بمحافظة الشرقية 

سواء الرملية الصحراوية أو الطينية 

دراسات استصلح 

الراضى وتحسينها

-1علوم الراضى والمياه

الراضى )الرى

 - طبيعة 

10%11,013,014,015,02,0

6,07,

صندوق التنمية 4 

الجتماعي

 100,000
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دورات التنمية البشرية ودورها فى رفع 

الكفاءة للقائمين بالمشروعات البيئية

الموارد البشرية وإعدادها

 لنجاح المشروعات 

البيئية بمحافظة الشرقية

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

إدارة الموارد 

البشرية

10%11,013,014,015,02,0

6,07,

صندوق البحث 4 

العلمي بأكاديمية 

البحث العلمي 

 20,000

تطبيق افضل برنامج للتلقيح الصناعى 

على المستوى المحلى لرفع الداء النتاجى

 للحيوانات فى مص

نظم النتاج المتكامل فى 

النتاج النباتى والحيوانى

 والداجنى والسمكى

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

10%12,014,016,02,06,0

7,

تطبيق افضل برنامج1 

 للتلقيح الصناعى 

على المستوى 

 150,000

تطبيق أفضل البرامج فى تحسين ظاهرة 

التفويت فى الجاموس ونشر ذلك عند 

الفلحين وفى المزارع

3ـ إستخدام الطرق 

والتقنيات الحديثه فى 

الزراعه والتصنيع 

الغذائى وزراعة النسجة 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

10% 0
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