
       

تشجيع أبحاث إبداعية في خدمة المجتمع و ربطها بالسوق" ابحث" مشروع 

قطر الخيرية: تنفيذ. جدة- البنك اإلسالمي للتنمية: إدارة. برنامج دول مجلس التعاون إلعادة إعمار غزة: تمويل

(دوالر)المبلغ المعتمد المؤسسة الحاضنةعنوان المقترح البحثي الفائزاسم الباحث الرئيس

أحمد العكلوك
التأهٌل الفٌزٌائً لمصابً الحرب و الجلطة الدماغٌة باستخدام األلعاب 

اإللكترونٌة

-الكلٌة الجامعٌة للعلوم و التكنولوجٌا

خانٌونس
$37,301.40

6,490.00$جمعٌة الخرٌجات الجامعٌات الرعاٌة الطبٌة عن بعد باستخدام متحسسات الجسم الالسلكٌةهدٌل مرتجً

26,626.67$الجامعة اإلسالمٌةمقترح مشروع بٌئة تعلٌمٌة افتراضٌة تفاعلٌة حٌوٌةلمٌاء الصعٌدي 

هانً قوصة
إعادة استخدام مصادر تكنولوجٌا المعلومات فً المؤسسات الفلسطٌنٌة 

لتقدٌم خدمات إلكترونٌة متقدمة
12,622.50$الكلٌة الجامعٌة للعلوم التطبٌقٌة

17,140.59$الجامعة اإلسالمٌةجهاز للتواصل الكالمً والحركً لذوي اإلعاقة ومصابً الحربصالح الدٌن أبو حجر

ٌوسف العبد حمودة
شبكات االستشعار الالسلكٌة ألغراض الزراعة الدقٌقة فً قطاع غزة 

(منهاج مادي وبرمجً)
24,755.40$جامعة األقصى

عالء الجماصً
بناء نظام ألً إلدارة الدفٌئات فً قطاع غزة باستخدام نظم المعلومات 

الجغرافٌة
33,889.50$الجامعة اإلسالمٌة

24,097.50$الجامعة اإلسالمٌةاستخدام تقنٌات التنقٌب عن البٌانات فً القطاع الصحً فً قطاع غزةعالء الهلٌس

محمد مكً
تطوٌر منظومة دفاع تعاونٌة لحماٌة أنظمة تكنولوجٌا المعلومات داخل 

.المؤسسات الفلسطٌنٌة
13,387.50$الجامعة اإلسالمٌة

أسامة الكحلوت
واالستشعار عن بعد  (GIS)استخدام تقنٌات نظم المعلومات الجغرافٌة 

(RS) لتحلٌل البٌئة الساحلٌة لقطاع غزة
11,356.43$الجامعة اإلسالمٌة

PICTI$9,900.00 واجهة بحث لألجهزة الذكٌة الخاصة بالمكفوفٌنإسراء األشقر

37,500.00$جامعة فلسطٌننظام تصمٌم و تحكم بمحطات معالجة مٌاه الصرف الصحًإبراهٌم الشرٌف

"ابحث " قائمة بالمقترحات البحثية الفائزة بمنحة مشروع 
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حاتم الشنطً
المساهمة فً تحقٌق االمن الغذائً لفقراء المزارعٌن فً قطاع غزة  

باستخدام المخلفات الزراعٌة والصناعٌة
48,000.00$جامعة األزهر

عبدهللا بشٌر
تأثٌر اضافة مركب الجالٌسٌن بٌتاٌن على تحفٌز نمو بعض المحاصٌل 

الزراعٌة المحلٌة فً تربة قطاع غزة المالحة
34,450.00$جامعة األزهر

إسماعٌل أبو زنادة
تطعٌم الخضروات كبدٌل بٌولوجً للمدخنات الكٌماوٌة وغاز برومٌد 

المٌثٌل لمقاومة آفات التربة
43,000.00$جامعة األزهر

خلٌل طبٌل
الزراعة العضوٌة و استخدام المٌاه المالحة كطرٌق للزراعة المستدامة 

دراسة تطبٌقٌة اجتماعٌة اقتصادٌة. فً قطاع غزة
25,425.00$جمعٌة منتجً الزراعة األمنة

حازم سكٌك
جهاز لتنقٌة المٌاه بالتحفٌز الضوئً باستخدام تراكٌب ثانً أكسٌد 

التٌتانٌوم النانوٌة
44,000.00$جامعة األزهر

حسٌن الهنداوي
فوسفات -غٌر عضوٌة هجٌنة جدٌدة محضرة من لمدا-مواد عضوٌة

التطبٌقات البٌئٌة و الصٌدالنٌة: الزركونٌوم
31,000.00$جامعة األزهر

33,150.00$وزارة الزراعةاإلكثار الدقٌق لنخٌل البلح من خالل تكوٌن األجنة الجسدٌةسعدة المجدالوي

منال صبح
إكثار البطاطس صنفى سبونتا ودٌزرٌه  و تكوٌن الدرٌنات  بتقنٌة 

زراعة االنسجة النباتٌة
26,250.00$وزارة الزراعة

أحمد أبو سماحة
مخصبات  )عزل مٌكروبات مذٌبة للفوسفات واستخدامها كأسمدة حٌوٌة 

(زراعٌة
16,000.00$المركز القومً للبحوث
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46,979.00$الجامعة اإلسالمٌةتحدٌد أهداف جدٌدة لتشخٌص وعالج سرطان الثديصائب العوٌنً

محمود سرداح

االثار السرٌرٌة  للمتغٌرات الجٌنٌة المسببة لعوز إنزٌم نازعة 

دراسة للمخاطر المؤدٌة لدخول : فوسفات – 6– هٌدروجٌن الجلوكوز 

المستشفى نتٌجة النحالل الدم الحاد عند األطفال

48,000.00$جامعة األزهر

40,500.00$الجامعة االسالمٌةطرق جدٌدة نحو التشخٌص الجٌنً المبكر لمرض السكر النوع الثانًالمنذر الحمٌدى

عدنان الوحٌدي
-التغدٌة -عوامل الخطر المتصلة بجودة حٌاه المراهقٌن بقطاع غزة

الحالة النفسٌة

جمعٌة أرض اإلنسان الفلسطٌنٌة 

غزة-الخٌرٌة
$38,000.00

حسام حمادة

مرضٌة -  و عالقتها بخصائص سرٌرٌةBRAF V600Eمعدل طفرة 

 حالة تم 150دراسة ل : مختلفة لسرطان الغدة الدرقٌة الحلمً

 فً قطاع غزة2015 و 2002تشخٌصها بٌن عامً 

12,500.00$مجمع الشفاء الطبً

محمد عٌد شبٌر

مدى انتشار البكتٌرٌا العنقودٌة الذهبٌة المقاومة للمٌثٌسلٌن داخل 

التجوٌف األنفً للعاملٌن فً المجال الصحً بالمستشفٌات فً قطاع 

غزة، فلسطٌن

25,546.00$الجامعة اإلسالمٌة

38,500.00$جامعة األزهردراسة جودة مٌاه الشرب ومؤشرات الصحة العامة فً قطاع غزةعدنان عاٌش

بسام أبو ظاهر
تصمٌم وتحضٌر وتقٌٌم بٌولوجً لمثبطات جدٌدة لمستقبالت عامل النمو 

فً سرطانً الثدي والرئة (EGFR)الطالئً 
30,500.00$الجامعة اإلسالمٌة

حامد الخضري

عند األطفال  (OCT)دراسة مؤشرات التصوٌر المقطعً البصري 

 (IOP)والكبار فً قطاع غزة ومدي ارتباط هذه العالقة بضغط العٌن 

فً األعٌن الصحٌحةو عالقة كل  (CCT)وسمك القرنٌة المركزي 

.منهما باالخر

19,000.00$الجامعة اإلسالمٌة

نبٌل العٌلة
الخصائص الجزٌئٌة والوبائٌة لعزالت البكتٌرٌا المعوٌة الممرضة 

المنتجة النزٌم بٌتا الكتامٌز واسع الطٌف فً مستشفٌات قطاع غزة
37,500.00$جامعة األقصى

38,000.00$الجامعة اإلسالمٌةتحدٌد العالج المناسب لسرطان الثدي اعتماداً على مؤشرات جٌنٌةصالح الدٌن أبو جاد هللا

ٌاسر العجرمً
تصنٌع مركب جدٌد بتكلفه مالٌة بسٌطة وكفاءة عالٌة لقٌاس الجرعات 

االشعاعٌة فً البٌئة وللعاملٌن بمجال االشعة
29,000.00$جامعة األزهر
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عٌسى علوان

مشروع تطبٌقً لحل مشكلة توزٌع الكهرباء والتحكم بها فً قطاع غزة 

باستخدام اجهزة نقل اشارة االتصاالت والتحكم فً خطوط الطاقة 

PLCC

10,000.00$الجامعة اإلسالمٌة

فهد رباح
دراسة التناضح األمامً  بوصفها تكنولوجٌا تحلٌة مٌاه بدٌلة محتملة 

للتناضح العكسً
8,000.00$الجامعة اإلسالمٌة

ملك ٌونس
تصنٌع  الخالٌا الشمسٌة باستخدام أصباغ طبٌعٌة واكسٌد التٌتانٌوم 

نانوٌة البنٌة
8,000.00$الجامعة اإلسالمٌة

25,000.00$الجامعة اإلسالمٌةتولٌد الطاقة الكهربائٌة باستخدام المطبات الصناعٌةمحمد الٌازوري

16,000.00$الجامعة اإلسالمٌةتصنٌع خالٌا شمسٌة معتمدة على النقاط الكمٌةسفٌان تاٌه

تصمٌم و تطوٌر محرك ستٌرلنج شمسً لتولٌد الكهرباءمحمد أبو هٌبة
شركة أكنان تك للحلول الهندسٌة 

المتكاملة
$20,000.00

تولٌد طاقة كهرومائٌة من مصب محطة غزة لمعالجة المٌاه العادمةمحمد العٌلة
استشارٌون فً اإلدارة - شركة المدٌنة

البٌئٌة والتخطٌط العمرانً
$30,000.00

20,000.00$الجامعة اإلسالمٌةتصمٌم و بناء جهاز انفٌرتر هجٌن  بموجة جٌبٌة  للطاقة الشمسٌةمحمد عبد العاطً

شفٌق جندٌة
انتاج الخالئط الحصوٌة من مخلفات الهدم واستخدامها فً رصف 

طبقات الطرق
20,000.00$الجامعة اإلسالمٌة

محمد حاتم مشتهى
تصمٌم و تنفٌذ لوحدة تولٌد كهرباء باستخدام الطاقة الشمسٌة الحرارٌة 

باستخدام المجمع المقعر
35,000.00$الكلٌة الجامعٌة للعلوم التطبٌقٌة

ناصر أبو غلوة
تدوٌر المحلول الملحً الناتج من محطات التحلٌة فً قطاع غزة إلى 

مركبات تجارٌة شائعة اإلستخدام
37,000.00$جامعة األزهر

خالد قحمان
إنشاء شبكة لفحص تداخل مٌاه البحر مبنٌة على االستكشاف الفٌزٌائً 

للخزان الجوفً فً قطاع غزة
25,000.00$الجامعة اإلسالمٌة

8,000.00$الجامعة اإلسالمٌة لقسم الهندسة الصناعٌةABETالحصول على اعتماد  أحمد المناعمة

محمد فرٌد األغا
الصناعٌة لتحقٌق التنمٌة -بناء وتطبٌق نموذج لتعزٌز الشراكة االكادٌمٌة

قطاع غزة– المستدامة فً فلسطٌن 
10,000.00$الجامعة اإلسالمٌة

20,000.00$الجامعة اإلسالمٌة. على جودة المٌاه فً قطاع غزة2014تقٌٌم تأثٌر حرب أحمد أبو فول
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أحمد سكر
تصمٌم جهاز إلدارة شبكة توزٌع طاقة صغٌرة تحتوي على مولد و 

مصدر للطاقة الشمسٌة
15,000.00$الجامعة اإلسالمٌة

محمد أبو مرق
تقوٌة الكمرات الخرسانٌة المسلحة باستعمال قمصان من الخرسانة ذاتٌة 

الدمك وشبكة أسالك
10,000.00$الجامعة اإلسالمٌة

عونً نعٌم

+ نظام تتبع الخالٌا الشمسٌة للشمس  )نظام طاقة شمسٌة ذكً ومتكامل 

شاحن كهرباء + عاكس كهرباء جٌبً  + متحكم بشحن الطاقة الشمسٌة 

(نظام ذكً إلدارة الطاقة   + SMPSثانوي بتقنٌة 

15,000.00$سلطة الطاقة والموارد الطبٌعٌة

35,000.00$شركة بكسل للصناعة والتجارة العامةتطوٌر النظام الكهرومٌكانٌكً للمصاعد الكهربائٌة لغرض توفٌر الطاقةحمد هللا األشقر

30,000.00$شركة إنتاج الطاقةمبادرة الشبكة الذكٌة الصغٌرة لتوزٌع الطاقةزكً القٌشاوي

21,000.00$وزارة الزراعةمعالجة المٌاه العادمة بتقنٌة األكسدة الضوئٌة الحفزٌة و الطاقة الشمسٌةإٌمان أبو جزر

37,000.00$جمعٌة أصدقاء البٌئة الفلسطٌنٌةتولٌد الكهرباء من النفاٌات الصلبة فً مدٌنة رفحأحمد العفٌفً

ناجً الداهودي
تصنٌع خالٌا شمسٌة صبغٌة عن طرٌق مواد نانونٌة وتشخٌص 

خصائصها بواسطة  تصمٌم  جهاز قٌاس مصنع محلٌاً
15,000.00$جامعة األزهر

محمود شاهٌن
نمذجة تصرف المبانً الخرسانٌة عند تعرضها ألحمال االنفجارات 

باستخدام طرٌقة العناصر المحددة
10,000.00$الجامعة اإلسالمٌة

محمد صالح الدٌن غانم 

األغا

آفاق استخدام الطاقة الحرارٌة الجوفٌة كمصدر للطاقة المتجددة فً 

قطاع غزة

شركة أكنان تك للحلول الهندسٌة 

المتكاملة
$15,000.00
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بكر الزعبوط
 دور إنزٌمات الفٌورٌن و الكورٌن فً اعتالل األوعٌة القلبٌة لدى 

مرضى السكر من النوع الثانى فً قطاع غزة
30,000.00$الجامعة اإلسالمٌة

12,000.00$الجامعة اإلسالمٌةمواءمة مولدات الكهرباء لتشغٌلها باستخدام الهٌدروجٌن المتولد كهربٌاًطاهر العاجز

إسماعٌل عبد العزٌز
أثر الترامادول على التغٌرات فً الهرمونات ودراسة نسٌجٌة مرضٌة 

هستوكٌمٌائٌة على كبد وكلى األرانب
5,075.00$الجامعة اإلسالمٌة

حسٌن العجرمً 
  كمبٌد حٌوي لمكافحة Paecilomyces Lilacinus“ "تطوٌر فطر 

.النٌماتودا ،  حل بٌئً  لتحقٌق زراعة مستدامة
30,000.00$الجامعة اإلسالمٌة

عبود القٌشاوي
تطوٌر مبٌد فطري من التراٌكودٌرما لمكافحة مسببات الذبول الوعائً ، 

صناعة حٌوٌة للمكافحة الحٌوٌة
30,000.00$الجامعة اإلسالمٌة

هانً دلول
- تخلٌق واختبار الفاعلٌة البٌولوجٌة  لمشتقات جدٌدة من سبٌرو

زٌنونات-ترٌازٌنونات و ثٌادٌا, ترٌازول, ترٌازول- سبٌرو, تٌترازٌن
12,000.00$جامعة األقصى

محمد رمضان األغا
تسرب اإلشعاع المؤٌن وإجراءات الوقاٌة من اإلشعاع فً أقسام األشعة 

فلسطٌن, التشخٌصٌة فً مستشفٌات محافظات غزة الحكومٌة
12,000.00$الجامعة اإلسالمٌة

عٌسى النحال
تصنٌع واستخدام القطن المغلف بأكاسٌد معدنٌة نانوٌة فً الحد من نمو 

مسبباب امراض االنسان و األسماك
25,000.00$جامعة األزهر

6 of 7



       

تشجيع أبحاث إبداعية في خدمة المجتمع و ربطها بالسوق" ابحث" مشروع 

قطر الخيرية: تنفيذ. جدة- البنك اإلسالمي للتنمية: إدارة. برنامج دول مجلس التعاون إلعادة إعمار غزة: تمويل

7 of 7


