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إنشاء الغابات النموذجية التجريبية فى األراضى الصحراوية  -1

التى تتحمل بصعيد مصر باستخدام أنواع منتقاة من النباتات 

الحرارة والجفاف مع االستفادة القصوى من الموارد الطبيعية 

المتاحة )االسم المختصر مشروع تشجير المناطق الصحراوية( 
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 1998مشروع نظافة الجامعة وإعادة تدوير المخلفات من  -2

 .2001حتى ديسمبر 

نتا  النباتى فى استخدام استراتيجيات بديلة للزراعة لزيادة اإل -3

المناطق الشبه جافة مع التركيز على زراعة وتصنيع أنواع 
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