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المشاريع البحثية لجامعة بورسعيد
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صلة بالتغير 
المناخي

تالمشاريع البحثية طبقا للكليا

الهندسة العلوم االداب

مصادر التمويل

(STDF)هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

(NTRA)الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت

أخرى



المشاريع البحثية لجامعة بورسعيد
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مشروع بحثي 22
بأجمالي ممول

جنيه مليون58.9
مصري

22من 19
موضوعات ذات 

صلة بالتغير 
المناخي

المشروعات البحثية طبقا للموضوع

الطاقة المتجددة تحلية المياة تأكل الشواطئ إعادة التدوير استراتجيات تغيير المناخ أخرى



المشاريع البحثية لجامعة بورسعيد

2016-2022

مشروع بحثي 22
بأجمالي ممول

جنيه مليون58.9
مصري

22من 19
موضوعات ذات 

صلة بالتغير 
ملياه ركز التميز في تكنولوجيا تحلية املاولينموذج المناخي

باألغشية لالختبار والتوصيف

ة نظام متكامل مبتكر للخاليا الشمسية العائم
جزئيا مع نظام ذكي إلدارة وتخزين الطاقة



COP 27أنشطة جامعة بورسعيد نحو 
 HULTتحكيم مسابقة جامعة سيناء •

.سبعة مشاريع ريادية تعمل على تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة•

الذي يعمل على حل مشاكل تراكم النفايات ونقص الغذاء الجيد للمشردين Wandering Mindsفاز مشروع •
.في نفس الوقت بالمركز األول وصعد إلى المنافسة الدولية

د بالمركز فاز مشروع فولت في الغذاء الذي يعمل على توفير وجبات مناسبة لكبار السن وأصحاب الهمم والتوح•
.الثاني وصعد إلى المنافسة اإلقليمية

ة حصل المشروع األخضر ، الذي يعمل على االندماج مع المجتمع األفريقي من أجل استغالل خصوبة الترب•
.ليميةاألفريقية وتوفير الغذاء العضوي بأقل تكلفة ممكنة ، على المركز الثالث وصعد إلى المنافسة اإلق



.جامعة بورسعيد هي حرم جامعي خاٍل من التدخين•

لطالب تتبع جامعة بورسعيد سياسة حظر التدخين ، والتي تنطلق من حرص الجامعة على الحفاظ على صحة ا•
.  والمنتسبين للجامعة ومنع تعرضهم لمشاكل صحية ناتجة عن التدخين

ل مكان وتنفيذاً لسياسة الجامعة الخاصة بمنع التدخين داخل الحرم الجامعي ، وزعت الكليات ملصقات في ك•
.للتنبيه والتوعية بأضرار التدخين



.استهالك المياه بجامعة بورسعيد•

متر 7961تقيس جامعة بورسعيد كمية إمدادات المياه الرئيسية المستخدمة بمتوسط استهالك شهري للمياه يبلغ حوالي •
.مكعب

.بعض التوصيات المستقبلية لمعالجة المياه المستخدمة لسقي النباتات بعد عمليات الترشيح الالزمة•

.  تطبق الجامعة معايير لتقليل استخدام المياه•

.توفير المياهوهناك ملصقات كثيرة لتشجيع المستخدمين على. يتم استبدال جميع قطع الغيار القديمة بأجزاء موفرة للمياه•

.تتم زراعة المسطحات الخضراء بكمية أقل من المياه•

عزيز االستخدام توفر جامعة بورسعيد كهيئة فرًصا تعليمية مجانية للمجتمعات المحلية للتعرف على اإلدارة الجيدة للمياه وت•
.الواعي للمياه في الحرم الجامعي وفي المجتمع األوسع ودعم الحفاظ على المياه



.معقولةوبأسعارنظيفةطاقة•

جميعأنلضمانسياسةبورسعيدجامعةتعد•
الطاقةةكفاءمعاييرتتبعالجديدةالمباني/التجديدات

اإلضاءةأنظمةجميعاستبداليتم.2022عامفي
.للطاقةموفرةبأنظمةالتقليدية

عةواسمساحاتمعالجديدةالمبانيجميعتصميمتم•
.بكفاءةالنهارضوءالستخدامالنوافذمن

بونالكرإدارةلعمليةاالعتباربورسعيدجامعةتولي•
.الكربونأكسيدثانيانبعاثاتوتقليل

ةالمحليللصناعةمباشرةخدماتالطاقةمركزيقدم•
النظيفةوالطاقةالطاقةكفاءةتحسينإلىتهدف

وخيارات،العملوورش،الطاقةكفاءةتقييمات)
مةالحكوويدعمويبلغ،(المتجددةالطاقةعنالبحث

فةالنظيالطاقةتكنولوجياسياسةتطويرمجالفي
اتالشركفيويساعدالطاقةاستخدامفيوالكفاءة
تكنولوجيا/اقتصادودعمتعززالتيالناشئة

.الكربونمنخفضة

مهاينظالنظيفةالطاقةمجالفيأعمالريادةمسابقة•
.بالجامعةاألعمالريادةنادي



مركز الطاقة والدراسات البيئية•

مركز التميز في تحلية المياه•

مركز الدراسات البيئية واالستشارات العلمية •

ةمركز فاروق الباز لالستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافي•

(تحت االنشاء)مركز االبتكار وريادة األعمال•



اعادة التدوير
والبالستكباالخشابقاياتدويرإلعادةبورسعيدجامعةالنوعيةالتربيةبكليةالفنيةالتربيةقسمطالبمنمحاولة

بعملطالبالقامحيث,المميزىاالبتكارالطابععليهايغلبفنيةاعمالواتصميمفينتاجالمعادنوبعضوالحبال
Xسم٢22بمساحةلوحتين ةواللوحالحريةواالحياءاألسماكحيثالساحليةالبيئةتعكساواللوحتينسم2٢٢

كلوتختصمجموعتينالىالطالبتقسيمتمحيث,مبتكرةفنيةبطريقةالبحرعروسيصورفنىعملكذلكالثانية

الستكالبمنالنفاياتوبقاياخاماتمنأيديهمونطالهبصرهمعليهيقعماكلالطالباستخدموقد,بلوحةمجموعة

استخداممعالتصميموتبرزالفكرةتعكسمعينهبطريقةويضعهااالقمشةوبقاياانواعهبجميعواالخشابوالورق
تضرلتياوالبقاياالنفاياتمنعليهاوالحفاظالبيئةبتنظيفالطالبيقومحيث.بالصورمبينهوكماالمختلفةاأللوان

ً يعدالذىالمالتوفيرالوقتنفسوفىوتلوثهابها .الطالبعلىثقيالً عبئا



أنشطة موجهة للمجتمع



التوصيات اخلاصة بفعاليات التغريات املناخية
  " انشاء مجلة علمية مرصية بعنوان 1.

  " التغير المناخ 
.لنشر األبحاث المحلية والدولية المتعلقة بالتغير  المناخ 

ات المناخية بالمرحلة الثانوية والجامعات والمعاهد العليا2. .تدريس مادة التغير

.تغير المناختعاون الفرق البحثية بير  الكليات والجامعات المرصية بشكل مستمر عىل تطوير الدراسات الحالية المتعلقة ب3.

ات المناخية4. .  العمل عىل التأقلم او االستفادة بالتغير

لنمذجةن بعد استخدام التقنيات الجغرافية الحديثة والمعارصة كتقنيات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقات االستشعار ع5.

ات المناخية .  التغير

.  زياده االعتمادات المالية لحماية شواطئ دلتا النيل6.

. االعتماد عىل مصادر الطاقة البديلة والطاقة النظيفة7.

.  االعتماد عىل االقتصاد االخرص  8.

.  انشاء مركز دول  للتنبؤات والتحليالت الجوية9.

  يجب مراعاتها عند تصميم النظم الذكية10.
ات المناخية كأهم العوامل الت  ورة التعامل مع التغير .رص 

ات المناخية وتقد11.   ورش العمل والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بالتغير
 
يم تقارير توصيات مشاركة الباحثير  بصورة دورية ف

.دورية

  التخصصات المخ12.
 
  ف

.تلفةحث الجامعات والكليات عىل زيادة رسائل الماجستير والدكتوراه المتعلقة بالتغير المناخ 


