جامعة طنطا
المؤتمر العلمي الثالث
توزيع المشروعات البحثية علي جلسات المؤتمر

Place: Room 1

Track: Water
Date: 18/11/2012
Time: 12 -2.00

Session I
Chair:
Prof. Mohamed Foad
Ghonim

Co-Chair:
Coordinator:
Prof. Asaad Derbalah
 Prof. Mahmood M. Ibrahim
)(Agr. Coll.
)(Agric. College
 Prof. Mohamed Gamal (Geology
)Dep
الباحث الرئيسي
عنوان المشروع
مسلسل
تقييم مياة الشرر بمحاظةرة البربيرة مرع اةشرارة الرو التلروث أ.د /مصطفو محمد الشيخ
1
(قسم النبات بكلية العلوم )
الطحلوبو والبكتيرى
Code:TU-09-31-2009
بنرران نةررام دعررم اتقررا القرررار للرصررد والتقيرريم البيئرري لتلرروث
2
د  /عالن أحمد عبد القوى مسعود
المياه الجوظية ظو محاظةة البربية " مصر "
(قسم الجيولوجيا-كلية العلوم)
تقيررريم تحرررديات التلررروث وترررداقالت ميررراة البحرررر و التبيررررات
3
المناقية التو تواجه المياة الجوظيرة برالجزن اسوسرط مرن دلترا د  /زينهم السعيد سالم
(قسم الجيولوجيا-كلية العلوم)
النيل"
تقليق ودراسة النشاط المضاد للميكروبرات لربعب بروليمرات
4
المركبررات الحلقيرره البيررر متجانسرره اسررتقدامها ظررو معالجررة أ .د  /الرظاعو صبحو قناوى (قسم الكيميان-
كلية العلوم)
المياه
هل يتعدى تلوث مياة الشر توقعاتنا ظو محاظةة البربية
5
أ.د  /سرررامو ابرررراهيم الكرررورانو (الطفيليرررات
الطبية-كلية الط )
اةدارة البيئيرة المتكاملرة للميراة والمقلفرات السرائلة مرع تقيريم
6
اةثار الصحية الناجمة عنها ظرو مدينرة كفرر الزيرات بمحاظةرة أ.د  /هالة أحمد ظؤاد (قسم الميكروبيولروجي
والمناعة-كلية الط )
البربية
التبيرات المناقية وعالقتها بةاهرة التصحر وتبيير قصائص
7
أ.د  /محمررررد زكررررو حامررررد السررررديمو (قسررررم
المياة الجوظية وأثرها علو اةنتاج النباتو ظو دلتا النيل
الجبراظيا-كلية اسدا )
التقيرريم البيئررو للملوثررات والمقرراطر البشرررية علررو البحيرررات أ.د  /عبد الفتاح علو علو زلط (قسم
8
الجيولوجيا-كلية العلوم)
المصرية الشمالية.
أ.د  /عبد الحكيم الدمرادش الشربينو (قسم
التحطم المقفز ضوئيا للملوثات البيئية
9
وقاية نبات – كلية الزراعة)
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Prof Yousef El-Emam

Place: Room 2

)Track: liver Viruses (V
Date: 18/11/2012
Time: 12 – 2.00

Session I

Co-Chair:
Coordinator:
Prof. Mohamed Labib Salem
Prof. Mohamed Sharaf
El-deen
 Prof. Usama Najm
 Prof.Abdul Raoof AboAlAzm
الباحث الرئيسي
عنوان المشروع
مسلسل
مسح اةطفال المصابين بأنيميا البحر المتوسرط ( الثالسريميا ) أ.د  /محمررد رمضرران الشنشررورى )قسررم ط ر
1
اةطفال بكلية الط )
لتحديد انتشار اةصابة بالفيروسات الكبدية بينهما
Code:TU-04-14-2009
دراسررة هسررتوكيميائية مناعيررة لرربعب الرردةةت الحيويررة الترري أ.د .وظان عبد الحلريم الطروقي (البراثولوجي-
2
يمكن استهداظها ظي مصرباسدوية الحديثة المضادة للسرطان الط )
ظي سرطان الكبد
دراسة التشقيص المبكر لألتعا الكبدي الناشئ عن ظيررو
3
أ.د  /طارق محمد النمر (قسم الفيزيران-كليرة
باستقدام تكنولوجيا العناصر الشحيحة ظي الدم
العلوم)
استهداف قاليا سرطان الكبد بواسرطة الليرات المعتمردة علري
4
أ.د  /محمرد جررابر أبررو العررزم (قسررم الكيميرران-
أنواع اسكسجين التفاعلية ()SOR
كلية العلوم)
الردور المحتمرل للبعروب ظرو نقرل الفيررو الكبردى د  /سرررررمر عرررررزت ىرررررازى القرررررولو (علرررررم
5
الحيوان-كلية العلوم)
سو ظو مصر


6

زراعرررررة واسرررررتقدام نبرررررات شرررررو الجمرررررل البررررررى
ومستقلصاته لعالج أمراب الكبرد الفيروسرية كبرديل
للسليمارين المستورد

7

اةكتشاف المبكر سورام الكبرد السررطانية ظري مرضري التهرا
الكبد المزمن لفيرو سو مع مقارنة الطرق المقتلفة للعالج
التداقلي باستقدام الوسائل المتقدمة للرنين المبناطيسي .

8

تحليررررل التعبيررررر الجينرررري وطفرررررات وتعرررردد أشرررركال
مسرررتقبالت اانترظيررررون ظررري مرضرررو التهرررا الكبرررد
الوبائي المزمن
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Chair:
Prof. Mamdooh Gabr

أ.د  /محمررود أبررو اليزيررد عبررد الحررق (النبررات-
كلية العلوم)

د  /دينررا حررازم زيررادة (قسررم ط ر المنرراطق
الحارة والحميات –كلية الط )
أ.د  /عبد الفتاح بدر محمد بدر (قسم النبات-
كلية العلوم)

Prof Yousef El-Emam

Place: Room 3

)Track: Engineering Sciences (ES
Date: 18/11/2012
Time: 12.00 – 2.00

Session I
Chair:
Prof Mohamed Abo Al
Fotoh Ammar

Co-Chair:
Coordinator:
)Prof. Ahmad Atta (Eng. Coll.
 Prof Saher Al Khereby
 Prof Abdel Naby
Qabeel
الباحث الرئيسي
عنوان المشروع
مسلسل
د  /مررروان مبرراورى شرراهين )قسررم هندسرررة
تررأثير الملوثررات الصررناعية علررو القررواص الهندسررية لرواس ر
1
اةنشانات بكلية الهندسة )
الدلتا الرملية علو سلو اةساسات
Code:TU-02-02-2009
د  /عمررررراد السررررريد عتمررررران (قسرررررم هندسرررررة
اعادة التأهيل الزلزالو للمنشأت
2
اةنشانات بكلية الهندسة)
Code:TU-02-03-2009
تحسررين تربررة الرردلتا بطريقررة القلررط العميررق ودراسررة سررلوكها د  /أحمررد ظرراروق عبررد القررادر ابررراهيم (قسررم
3
هندسة اةنشانات بكلية الهندسة)
المتبادل مع اةساسات
Code:TU-02-04-2009
التحليررل الزلزالرررو لالطرررارات القرسرررانية المسرررلحة المحشررروة د  /نسررربن محمررد أحمررد قاسررم (قسررم هندسررة
4
اةنشانات بكلية الهندسة)
بحوائط مبانو مسلحة Code:TU-02-05-2009
استرشررادات تصررميمية وبنررود مواصررفات لالعمرردة المصررنوعة الرررردكتور  /ايهررررا اللبررررودي (قسررررم هندسررررة
5
اةنشانات بكلية الهندسة)
من الصاج والمملونة بالقرسانة
Code:TU-02-06-2009
تطرروير اسررتقدام قرسررانة اةليرراف عاليررة اةدان ظررو اصررالح د  /أحمررد محمررد النبرروى عطررا (قسررم هندسررة
6
اةنشانات بكلية الهندسة)
المنشانات Code:TU-02-07-2009
القرسانة القضران المبتكرة لالستقدام ظو تطبيقات الهندسة د  /عماد السيد عتمان (قسم هندسة
7
اةنشانات بكلية الهندسة)
اةنشائية
8
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طريقة مبتكرة ةصالح وتقويرة المنشرأت القرسرانية المسرلحة د  /أحمد محمد النبوى عطا
المعرضررة للصررردأ ظررو مصرررر بنسررتقدام تقنيرررة سرربق اةجهررراد (قسم هندسة اةنشانات بكلية الهندسة)
القارجو

Prof Yousef El-Emam

)Track: Material Sciences & Applications (M1
Date: 18/11/2012
Time: 2.00 – 3.30
Place: Room 1
Coordinator:
Prof. Al-Sayed Ibr. Salim

Co-Chair:
Prof Abdelfattah Zalat
Prof El-Zeiny Ebid




Session II
Chair:
Prof. Mostafa Kamal El
Nimr

الباحث الرئيسي
عنوان المشروع
مسلسل
تقييم العناصر اةرضية النادرة واةشعاعية الكامنة ظو صقور أ.د  /محمد أحمد ظؤاد ىنيم (قسم الجبولوجيا
1
بكلية العلوم )
جرانيتا شمال مدينة شرم الشيخ – جنو سينان
Code:TU-09-20-2009
التناسقية ال جديدة ظائقة الجزيئيرة متعرددة اةبعراد القائمرة علرو أ.د  /صفان الدين حسن عطيو (قسم الكيميان
2
بكلية العلوم )
النحا والفضة
Code:TU-09-21-2009
دراسررة القررواص الفيزيقيررة والمبناطيسررية لفريتررات البرراريوم أ.د  /طلعرت محمرد ميررز (قسرم الفيزيران بكليررة
3
العلوم )
المطعمة سداسية التركي
Code:TU-09-33-2009
تصميم ومعايرة مبناطومتر ى عينه مهتزة
4
أ.د  /مصطفو كمال النمر
(قسم الفيزيان بكلية العلوم )
الصحبات الصقرية البركانية – الرسوبية والقامات المعدنية أ.د  /جعفر عبد العليم البحرية
5
المصاحبة لهرا بالصرحران الشررقية المصررية  :تقيريم المروارد (قسم الجيولوجيا –كلية العلوم)
المعدنية وتطبيقاتها البيئية
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Prof Yousef El-Emam

)Track: Public Health (1
Date: 18/11/2012
Time: 2.00 – 3.30

Place: Room 2
Coordinator:
Prof Ibrahim Al Kappash

Co-Chair:
Prof Gamalat M. Aly
Prof Nehal Salah

Session II



Chair:
Prof Safenaz Shalaby

الباحث الرئيسي
عنوان المشروع
مسلسل
مدى انتشار المكورات المقاومة لعقار الفانكوميسين ظرو قسرم أ.د  /أسررررمان عبررررد السررررالم شرررراهين (قسررررم
1
الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الط )
الجراحة العامة بمستشفو طنطا الجامعو
Code:TU-04-09-2009
القيمة التشقصية للمنةار الصدرى الطبو ظو أمراب البشان أ.د  /محمررررد جمررررال عررررامر القررررولو (قسررررم
2
اةمراب الصدرية بكلية الط )
البللورى التو لم يتم تشقيصها بالطرق التقليدية
Code:TU-04-12-2009
تقييم تأثير العالج المساعد ظو حاةت التسمم الحاد بالميثانول أ.د  /أحمرد عبررد الرررؤوف هاشرم (قسررم الطر
3
الشرعو والسموم اةكلينيكية بكلية الط )
(دراسة تمهيدية ) Code:TU-04-13-2009
4

تطوير بروتوكوالت إدارة للرعاية الصحية
االولية فى والتوليد

أ.د  /محمد نبية البرير (قسرم النسران
والتوليد-كلية الط )

Code:TU-04-37-2008
5
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دراسة معدل اةنتشار وعوامل القطر المرتبطة بنقر
عةام الف المصاح لعقار البزظوسفونات لدي المرضي
ال ين يعانون من هشاشة العةام

أ.د .هدي الجندي
كلية ط أسنان

Prof Yousef El-Emam

Place: Room 3

)Track: Application of Biotechnology (T1
Date: 18/11/2012
Time: 2.00- 3.30

Coordinator:
Prof Mohamed El-Shanshory

Co-Chair:
Prof Manal Eid
Prof Tariq Mostafa




Session II
Chair:
Prof. Mostafa Al-Sheikh

الباحث الرئيسي
عنوان المشروع
مسلسل
المنررراعو
رراز
ر
للجه
ررة
ر
المعادل
ررواد
ر
الم
رربعب
ر
ل
رراد
ر
المض
رراط
ر
النش
1
أ.د  /عرررالن الرررردين السررريد السيسررررو (قسمممم
Code:TU-10-34-2009
األقربازين والسمو -كلية الصيدلة )

2
3
4

تقليرررق الشرررلكونات ومتراكباتهرررا الفلزيرررة كعوامرررل مضررررادة
أ.د  /محمد جابر أبو العزم
للسرطان
قسم الكيميان-كلية العلوم
تحسررررين التررررأثير المضرررراد للسرررررطان للمررررواد الحلقيررررة ىيررررر
أ.د  /أحمد أحمد البربري
المتجانسة بتحميلها علي بوليمرات
قسم الكيميان-كلية العلوم
اسرررتقدام طررررق التكنولوجيرررا الحيويرررة ظررري العرررالج أ.د  /محمد لبي سالم
قسم علم الحيوان-كلية العلوم
المنررررراعي لرررررألورام برررررالتطعيم بالحرررررامب النرررررووي

الريبوزومي الرسول ()ASRm
دراسات جزيئية وبيو كيميائية علرو النشراط المضراد أ.د  /مصطفو محمد الشيخ
5

6
7
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للسررررطان لررربعب أنرررواع بكتريرررا حرررامب الالكتيررر
والطحال

قسم النبات -كلية العلوم

النشاط الضد ميكروبرو لربعب المرواد البوليمريرة علرو بعرب أ .د  /الرظاعو صبحو قناوى
قسم الكيميان-كلية العلوم
الكائنات الدقيقة المسببة لبعب اةمراب البشرية
تقيرريم تررأثير جزيئررات النررانو للهيدروكسررو أبتيررت مررع وبرردون أ.د  /ألفت محمد أحمد السيد جا هللا
بيولوجيا الفم –كلية ط اسسنان
جزيئررات النانوللفضرره ظررو عررالج اةنسررجة حررول السررنية بعررد
اصابتها باةلتها المستحث ظو الكال

Prof Yousef El-Emam

)Track: Stem Cells (S
Date: 19/11/2012
Time: 10.00 – 12.00

Place: Room 1
Coordinator:
Prof said Hammad

مسلسل
1

2
3

4

5
6
7
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Co-Chair:
Prof Hashim Ayad
Prof Mohamed AlShanshory
Prof Inas Arafa

عنوان المشروع

اسررتقدام التقنيررات المعمليررة ظررو زراعررة القاليررا
الج عية للحصول علو قاليا متقصصره تسرتقدم
ظو عالج اةمراب المقتلفة
دراسررة علررو تطررور القاليررا الج عيررة مررن الحبررل
السررررى وتحويلهرررا قرررارج الجسرررم الرررو كررررات دم
حمران ظصيلة ( ) O
 دراسة تأثير تعبئة القاليا الج عية الطرظية ظروعالج اعتالل عضله القل التوسعو عند اةطفال
 زراعررة وتنميررة القاليررا الج عيررة للقرنيررة علرروالبشررررران اةمنيوسرررررو واسرررررتقدامها ظرررررو عرررررالج
أمراب سطح العين المستعصيه
استقدام القاليا الج عية من النقاع العةمو ظرو
عالج حاةت القرحة المزمنة ظو الساق

Session III



Chair:
Prof Nabih El-Fadaly


الباحث الرئيسي

أ.د  /اينا عرظه الزمرانو
قسم باثولوجيا اكلينيكية –كلية الط
د  /عصام محمود ابراهيم لعج
قسم الهستولوجو-كلية الط
أ.د  /محمد رمضان الشنشورى
قسم ط اةطفال-كلية الط
أ.د  /أسامة السعيد صالح شلبو
قسم ط وجراحة العين-كلية الط

أ.د  /سعيد محمد حماد عبده
قسم باثولوجيا اكلينيكية-كلية الط

اسرررتقدام القاليرررا الج عيرررة كتررردقل عالجرررو جديرررد للحررراةت
أ.د  /ايمان حامد المعداوى
المستعصية من مرب الحاصه
قسم الجلدية والتناسلية-كلية الط
اسررتقدام القاليررا الج عي رة لتوليررد القاليررا الشررجيرية مررن أجررل أ.د  /محمد لبي سالم
قسم علم الحيوان-كلية العلوم
تحسين اةستجابة المناعية الوةيفيرة ظرو المرضرو المصرريين
المصابين بفير سو الكبدى

Prof Yousef El-Emam

Place: Room 2

)Track: Environmental Science (EN
Date: 19/11/2012
Time: 10.00 – 12.00

Session III

Chair:
Co-Chair:
Coordinator:
Prof Abdel Naeem AlProf
El-Sayed
Taha
 Prof Kamal Shaltoot
Asioty
 Prof Mohamed Khalil
الباحث الرئيسي
عنوان المشروع
مسلسل
التعررررف علرررو العوائرررل ىيرررر اةدميرررة المحتملرررة للبلهارسررريا أ.د /السيد طه رزق )قسم علم الحيوان بكلية
1
العلوم (
المنسونية وتقدير مدى قدرتها علو نقل المرب
تقييم كفانة مركبات عضوية تقليقية جدية كعقاقير ضد ديدان أ.د  /أحمرررد أحمررررد البربرررررى اةسررررتا بكليررررة
2
العلوم
البلهارسيا
Code:TU-09-23-2009
دراسرررة عرررن اسرررتاكوزا الميررراة الع برررة بروكمبرررار كالركرررو أ.د  /محمررد حسررن منررا )قسررم الحيرروان بكليررة
3
وكيفيرررررة اسرررررتبالله ظرررررو بعرررررب محاظةرررررات وسرررررط الررررردلتا العلوم )
Code:TU-09-27-2009
اسررتقدام النباتررات الناميررة تحررت مررؤثرات كمصرردر ات قيمررة د  /ناني جمال عرالم ( قسرم النبرات  -بكليرة
4
لمضادات اةكسدة الفينولية وتأثيراتها علو اةصابة بالكائنات العلوم )
الدقيقة الممرضة Code:TU-09-28-2009
دراسة دور نبات دوار الشم كراكم نباتو للحرد مرن التلروث أ.د /سعاد سليمان الفقري (قسرم النبرات بكليرة
5
العلوم)
البيئو بالعناصر الثقيلة
Code:TU-09-29-2009
6
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دراسة تأثير التسمم بالرصاص علو الجهاز العصبو والنفسو أ.د  /طارق محمد عثمان النمر اةستا بقسرم
الفيزيان بكلية العلوم)
لبعب أطفال الورش والمدار بمحاظةة البربية
Code:TU-09-32-2009

Prof Yousef El-Emam

Place: Room 3

Track: Renewable Energy + Agr. Waste
Date: 19/11/2012
Time: 10.00 -12.00

Session III
Chair:
Prof Talat Rezq

Co-Chair:
Coordinator:
Prof
Gaafar
El Bahariya
 Prof Ahmad Abdel Azim
 Prof Tariq Zaki
الباحث الرئيسي
عنوان المشروع
مسلسل
أ أ.د  /محمود أبو اليزيد عبد الحق
أستقدام نباتو البوص والتيفا المنتشرين ظو بحيرة البرل
1
كمصدر لليجنوسيليلوز المستقدم ظو انتاج اةيثانول الالزم
قسم النبات-كلية العلوم
ةستقدام كوقود حيوى
د  /طلعت محمد ميز
تحضير قاليا شمسية بتقنية أشباة المصالت
2

النانومرية

3
4
5
6
7
8
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قسم الفيزيان -كلية العلوم

تصررميم جديررد لمجفررف شمسررو ىيررر مباشررر لتجفيررف النباتررات صالح محمد صالح شلبو
قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية-كلية
الطبية بنستقدام المواد متبيرة الطور كوسط لتقزين الطاقة
الهندسة
استقدام الطاقة الشمسية ةنتاج الباز الحيوى من المقلفات د  /محمد رمضان أحمد درويش
قسم الهندسة الزراعية-كلية الزراعة
الزراعية الحيوية
د  /عبد الناصر عبد البنو الزعويلو
 تدوير المقلفات ةنتاج المواد الفينولية واةيثانول الحيوىقسم النبات الزراعو-كلية الزراعة
أ.د  /أحمد محمد أحمد
اةستقدام اةمثل للمقلفات الزراعية ظو محاظةة البربية
قسم اةقتصاد الزراعو-كلية الزراعة
استقدام مقلفات نبرات الجوجوكرا المعرالج بيولوجيرا كمكمرون د  /سعد زىلول الدمراوى
قسم اةنتاج الحيوانو-كلية الزراعة
ى ائو واعد علو اةدان اةنتاجو ظو الدواجن

التصنيع اةمثل لالقشا من المقلفات الزراعية
بمنطقة وسط الدلتا

أ.د  /عبد الفتاح قورشيد
قسم هندسة اانتاج والتصميم الميكانيكي
كلية الهندسة

Prof Yousef El-Emam

)Track: Material Sciences & Applications (M2
Date: 19/11/2012
Time:2.00 – 3.30
Place: Room 1

Session IV

Chair:
Co-Chair:
Coordinator:
Prof Mohamed Gaber Abo  Prof Jaafar Bahareia
Prof El-Refaie Kenawy
AlAzm
 Prof Mohamed Amer
الباحث الرئيسي
عنوان المشروع
مسلسل
القواص الضوئية والتطبيقات الضرد ميكروبيرة لربعب المرواد أ .د  /محمد جابر أبو العزم – )قسم الكيميان
1
العضررروية الومضرررية ومنراكبت هرررا مرررع الجسررريمات النانونيررررة بكلية العلوم (
الفليزية Code:Tu-09-24-2009
تقليق مرك السيرامي الحيوى كالسيوم هيدروكسرو أباتيرت أ.د  /طررررارق محمررررد عثمرررران النمررررر (قسررررم
2
النررانومترى والمسررامو ودراسررة مرردى قابليررة الحيويررة كبررديل الفيزيان بكلية العلوم )
للعةم الطبيعو Code:TU-09-26-2009
تصررنيع مررواد ومركبررات ظيراتيررة مبتكرررة مطعمررة بررالبولمرات أ.د  /عبرررد الررررؤوف توظيرررق (قسرررم الكيميررران
3
بكلية العلوم)
والمواد الفيروكهربية ةستقدامها ظو التطبيقات الصناعية
Code:TU-09-30-2009
دراسررة القررواص الفيزيائيررة لرربعب الفريتررات الواعرردة ظرررو
أ.د  /محمد عبد العليم عامر
تطبيقات النانوتكنولوجو
4
قسم الفيزيان-كلية العلوم)
دراسررة القررواص الكهربيررة والمبناطيسررية لجسرريمات بأحجررام د  /سها طلعت عصر
5
نانومتريرة مررن ظريتررات الكوبلرت والنيكررل والليثيرروم للتطبيقررات قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية –كلية
الهندسة
الصناعية المقتلفة
تحسين صحه الفم وتجميله بنستقدام تصرميم جديرد لزرعرات د  /وليد محمد الشهاوى
6
قسم التيجان والجسور-كلية ط اسسنان
أسنان ات عنق مبطو بالبورسلين
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Prof Yousef El-Emam

Track: Public Health (2) & Education & Social Development
Date: 19/11/2012
Session IV
Time: 12.30 – 2.00
Place: Room 2
Chair:
Prof Al-Sayed Al-Kafas

Co-Chair:
Coordinator:
Dr
Soha Helmy
 Prof Ehab Ramadan
 Prof Wafaa Ghannam
الباحث الرئيسي
عنوان المشروع
مسلسل
أ.د  /هالة أحمد ظرؤاد (قسرم الميكروبيولوجيرا
كيف تجعل مكاظحة العدوى بالعناية المركزة أمنة
1
الطبية والمناعة بكلية الط )
Code:TU-04-15-2009
المسررئولية القانونيررة للتقررارير الطبيررة الشرررعية المبدئيررة أمررام أ.د  /منررو الجرروهرى (قسررم الطرر الشرررعو
2
والسموم اةكلينيكية بكلية الط )
النيابة العامة والجهات القضائية
Code:TU-04-16-2009
 3تنمية الصناعات الصبيرة والحرظية ظو ريف محاظةة البربية أ.د  /محمررد زكررو السررديمو (قسررم الجبراظيررا
بكلية اةدا )
Code:TU-05-19-2009
4
5

اتجاهات الشبا نحو ثقاظة العمل الحر – دراسة ميدانية علو أ.د  /محمررررد باسررررر شرررربل القواجررررة (قسررررم
اةجتماع كلية اةدا )
عينة من الشبا من محاظةة البربية
Code:TU-05-18-2009
صرعوبات الررتعلم لردى اةطفررال ظررو ريراب اةطفررال والصررفوف أ.د  /ابراهيم الشاظعو الشاظعو ابراهيم
قسم الصحة النفسية-كلية التربية
الثالثرررة اةولرررو بالمدرسرررة اةبتدائيرررة  .التشرررقيص والتررردقل
المبكر
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Prof Yousef El-Emam

Place: Room 3

)Track: Application of Biotechnology (T2
Date: 19/11/2012
Time: 12.30- 2.00

Co-Chair:
Coordinator:
Prof
Talaat
Meaz
Prof Mohammed Naseem
Atta
Prof Hassan Al-Dhahaby
Prof Adel Abo Zeed
عنوان المشروع
مسلسل
1
اةسررتفادة مررن السررالةت العقيمررة كريررا ةنترراج اةرز أ.د/

الهجين ظو مصر "
2

3

4
5
6



Session IV
Chair:
Prof Abdelfattah Badr



الباحث الرئيسي

رمضرررران علررررو الرظرررراعي (قسررررم
المحاصيل –كلية الزراعة)

Code:TU-01-38-2005
تقليررررق بعررررب البرررروليمرات المضررررادة للميكروبررررات أ.د /نهررال عرراطف صررالح الرردين (قسررم
الكيميان-كلية العلوم)
وتطبيقاتها ظو المجاةت المقتلفة "
Code:TU-04-37-2008
دراسررات علررو اةثررر الرروراثو لرربعب المستقلصررات د /مرررردحت عراقررررو الرررردينارى (قسررررم
النباتية المستقدمة كمواد حاظةة طبيعية ظو اةى ية الوراثة –كلية الزراعة)
Code:TU-01-39-2007
تقييم بعب السالةت المبشرة سصناف القمح لتحمرل د .أمجد عبد البفار الجمال
قسم المحاصيل-كلية الزراعة)
التلوث الصناعي
اسرررتقدام النباترررات المعدلرررة وراثيرررا لتحسرررين صرررفة مقاومرررة د  /نبيل ابراهيم الشعيرى
قسم النبات الزراعو-كلية الزراعة)
الجفاف ظو اةرز
ترررأثير المعرررامالت البيولوجيرررة علرررو اةدان اةنتررراجو د  /سعد زىلول الدمراوى
قسم اةنتاج الحيوانو-كلية الزراعة)
للدواجن المب اه علو عليقه ملوثة باةظالتوكيسنات
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