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ٔصاسة انتعهٛى انعبنٔ ٙانبحج انعهًٙ
انًعٓذ انعبن ٙنهُٓذعت ٔانتكُٕنٕجٛب
ببنًُٕفٛت

انشؤٚت  " :انشٚبدة فٗ انتعهٛى انُٓذعٗ نإلَطالق نهًُبفغت يحهٛب ً ٔدٔنٛب ً "

أٔالً :انخطت انبحخٛت نقغى انعهٕو االعبعٛت
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انخطت انبحخٛت نقغى انعهٕو االعبعٛت
ببنًعٓذ انعبن ٙنهُٓذعت ٔانتكُٕنٕجٛب ببنًُٕفٛت 1012- 1029و
انًحتٕٚبث
 -1خهفٛخ تبسٚخٛخ عٍ انقغى ٔدٔسِ انتعهٔ ًٗٛانجذخٗ.
 -2أْذاف انخطخ انجذخٛخ.
 -3يجبالد انخطخ انجذخٛخ:
 -4يجًٕعبد انعًم انجذخٗ.

 -5انخطخ اإلعتشاتٛجٛخ انجذخٛخ نقغى انعهٕو االعبعٛخ انُٓذعٛخ
 -6يظبدس انتًٕٚم نهخطخ انجذخٛخ يٍ خالل انًشبسٚع انجذخٛخ ،يٛضاَٛخ انكهٛخ ثبإلضبفخ ئنٗ
انتًٕٚم انزاتٗ.
 -7قٛبط يإششاد انُجبح يٍ خالل َشش األثذبث انعهًٛخ فٗ انًإتًشاد ٔانذٔسٚبد انعهًٛخ
انًذهٛخ أٔانذٔنٛخٔ ،يُبقشخ سعبئم انًبجغتٛش ٔانذكتٕساح.
ًٚ -8كٍ نهقغى ئضبفخ يٕضٕعبد جذٚذح ٚشٖ أَٓب تفٛذ انعًهٛخ انجذخٛخ نًٕاكجخ انجذج انعهًٗ.
 -9قبئًخ انًششٔعبد انجذخٛخ راد األٔنٕٚخ.
 -11يتطهجبد انخطخ انجذخٛخ
 1-11انًقٕيبد انجششٚخ
 2-11ئَشبء يعبيم ثذخٛخ ٔتعهًٛٛخ
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 -2خهفٛت تبسٚخٛت عٍ قغى انعهٕو االعبعٛت ٔدٔسِ انتعهٔ ًٗٛانبحخٗ.
ٚعتجش قغى انعهٕو االعبعٛخ ثبنًعٓذ انعبن ٙنهُٓذعخ ٔانتكُٕنٕجٛب ثبنًُٕفٛخ أل قغى تى اَشبؤِ ف ٙانًعٓذ يُز
اٌ حى طذس انقشاس تشغٛم انًعٓذ ف ٙانعبو انذساع.2118-2117 ٙ
ٕٔٚجذ ثبنقغى عذد يٍ انًعبيم انًتخظظخ فٗ يجبالد انفٛضٚبء ٔانكًٛٛبءٔ انهغخ ٔانذبعت اٜنٗ.
ٚقٕو عهٗ انعًهٛخ انتعهًٛٛخ ٔانجذخٛخ ثبنقغى َخجخ يٍ أعضبء ْٛئخ انتذسٚظ انًتًٛضٔ ٍٚانذبطه ٍٛعهٗ دسجخ
انذكتٕساح يٍ جبيعبد دكٕيٛخ يظشٚخ عه ٙيغتٕ٘ عبن ٙيٍ انكفبءح يًب ٚعٕد ْزا انتُٕع فٗ انًذاسط
انعهًٛخ ثبنُفع عهٗ انجذج انعهًٗ .

 -1أْذاف انخطت انبحخٛت
تٓذف انخطخ انجذخٛخ انًقتشدخ ئنٗ تذقٛق سؤٚخ انًعٓذ انعبن ٙنهُٓذعخ ٔانتكُٕنٕجٛب ثبنًُٕفٛخ ٔسعبنتّ ٔرنك
فٗ ئطبس انخطخ انجذخٛخ نٕصاسح انتعهٛى انعبنٔ ٙانغٛبعكبد انعبيكخ ٔانتٕجٓكبد انقٕيٛكخ نهذٔنكخ يًكب ٚغكبعذ عهكٗ
تفعٛككم يُمٕيككخ انجذككج انعهًككٗ ٔانٕطككٕل ئنككٗ يغككتٕٖ يتًٛككض نهقغككى انعهًككٗ فككٗ يجككبل انجذككٕث األكبدًٛٚككخ
ٔانتطجٛقٛخ عهٗ انًغكتٕٖ انًذهكٗ ٔ انقكٕيٗ ٔانكذٔنٗ ،تغكبْى فك ٙتطكٕٚش ٔاصدْكبس انًجتًكع انًذهكٗ ٔيُطقكخ
انذنتب ٔتشتكض عهٗ دبجخ انًجتًع ئنٗ انًعٓذ ،كًشكض اعتشبساد ٔتطٕٚش ٔخذيبد ،يع ضًبٌ جٕدح انجذكج
انعهً ٙنهٕطٕل نهعبنًٛخ ٔاالعتشاف ثبنًعٓذ كًشكض ثذخ ٙغُٗ نّ انقذسح انتُبفغٛخ ف ٙيجبالد انجذج انعهًٙ
انًختهفخٔ ،االستقبء ثًغتٕٖ انٕع ٙانخبص ثأًْٛخ األثذبث ٔانتطٕٚش ٔاالثتكبساد ٔدٔسْب ف ٙدم يشكالد
انًإعغبد انظُبعٛخ .

-2يجبالث انخطت انبحخٛت:
تغًخ يجبالد انخطخ انجذخٛخ ثبختٛبس دقٛق نهًٕضٕعبد انجذخٛخ انت ٙتذقق أْذاف انقغى انعهًكٗ ٔدٔسِ َذكٕ
انًجتًع انخبسجٔ ٙتتُٕع يجبالد انخطخ انجذخٛخ نهًعٓذ انعبن ٙنهُٓذعخ ٔانتكُٕنٕجٛب ثبنًُٕفٛخ فك ٙانًذكبٔس
اٜتٛخ:
 يجبالد ثذخٛخ آكبدًٛٚخ.
 يجبالد ثذخٛخ تطجٛقٛخ ث ٍٛقغى انعهٕو االعبعٛخ ٔأقغبو انًعٓذ انعبن ٙنهُٓذعخ ٔانتكُٕنٕجٛكب ثبنًُٕفٛكخ
انًختهفخ ْٔ ٙقغى انُٓذعخ انكًٛٛبئٛخ ٔقغى انُٓذعخ انًعًبسٚخٔ،قغى انُٓذعخ انًذَٛخ.
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 يجبالد ثذخٛخ تطجٛقٛخ ث ٍٛقغى انعهٕو االعبعٛخ ثبنًعٓذ انعبن ٙنهُٓذعخ ٔانتكُٕنٕجٛب ثبنًُٕفٛخ ٔثٍٛ
األقغبو انعهًٛخ راد انظهخ ثكهٛبد انُٓذعخ ثبنجبيعبد انًظشٚخ ٔانعشثٛخ ٔاألجُجٛخ.
-3يجًٕعبث انعًم انبحخٗ.
تُقغى يجًٕعبث انعًم انبحخٗ فٗ انقغى إنٗ انًجًٕعبث األعبعٛت انتبنٛت:

 2-2-3يجًٕعت أبحبث انشٚبضٛبث ٔانًٛكبَٛكب انُٓذعٛت ٔٚشبسك بٓب كم يٍ :
م

1
2
3
4
5
6
7

الوظيفة/الدرجة العلمية

اإلسم

أ.د.
د.
د.
م.
م.
م.
م.

اسالم محمد ابراهيم الدسوقي
محمد عبد الفتاح السيسي
اسالم محمد طه راشد
اكرام عبد الفتاح
سحر عبد الحكيم
هبة مسعد محمود
هند عاطف كمال صالح

أستاذ ورئيس قسم العلوم االساسية
مدرس
مدرس
معيد
معيد
معيد
معيد

التخصص الدقيق
رياضيات هندسية
رياضيات هندسية
رياضيات هندسية
رياضيات هندسية
رياضيات هندسية
رياضيات هندسية
رياضيات هندسية

كًب ٚتى انتعبٌٔ يع انغبدح اعضبء ْٛئخ انتذسٚظ ٔانٓٛئخ انًعبَّٔ ف ٙكهٛخ انُٓذعخ جبيعخ انًُٕفٛخ ٔكزن كهٛخ
انُٓذعخ ثبنجبيعخ انجشٚطبَٛخ ف ٙانقبْشح ٔاٚضب جبيعخ انطبئف ثبنًًهكخ انعشثٛخ انغعٕدٚخ ٔكزن

االكبدًٛٚخ

انعشثٛخ نهعهٕو ٔانتكُٕنٕجٛب ٔانُقم انجذش٘ ٔٚشبسك بٓب كم يٍ :

1
2
3
4

ا.د  .وجيه أحمد عبد الفتاح العسكري
ا.د  .عبدهللا عبدهللا محمد موسي
ا.م.د .رمزي محمد عبدالرحمن ابو مندور
ا.م.د .سارة ابراهيم عبدالسالم

استاذ
استاذ
استاذ مساعد
استاذ مساعد
4

هندسة ميكانيكية
هندسة ميكانيكية
رياضيات هندسية
رياضيات هندسية

جامعة المنوفية
جامعة الطائف
جامعة المنوفية
الجامعة البريطانية
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ا.م.د عادل محمد عبد الفتاح الرفاعي استاذ مساعد

 6د .أحمد سعيد نبوي داوود
 7د .محمد مجدي أحمد ابو القمصان
 8د .سارة محمد نصر عبد المقصود
 9د .مي عبدالرحمن ابراهيم فرج
 11م .م .فيصل عبد المقصود أحمد
كروش
 11م .م .عصام ثروت عبدالوهاب حسن

رياضيات هندسية

مدرس
مدرس
مدرس
مدرس

ميكانيكا هندسية
ميكانيكا هندسية
رياضيات هندسية
رياضيات هندسية

معيد

ميكانيكا هندسية

معيد

ميكانيكا هندسية

االكاديمية العربية للعلوم
والتكنولوجيا والنقل البحري
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية

 1-2-3يجًٕعت أبحبث انفٛضٚبء انتطبٛقٛت ٔٚشبسك بٓب كم يٍ :
م

1
2
3

اإلسم

الوظيفة/الدرجة العلمية
مدرس
مدرس مساعد
مدرس مساعد

د .محمد ابراهيم الخطيب
م.م .اميرة شوقي ابراهيم
م.م .اسماء السيد بكر

التخصص الدقيق
فيزياء تطبيقية
فيزياء تطبيقية
فيزياء تطبيقية

 2-2-3يجًٕعت أبحبث انُٓذعت انكًٛٛبئٛت ٔٚشبسك بٓب كم يٍ:
يجًٕعبث انعًم انبحخٗ.تُقغى يجًٕعبث انعًم انبحخٗ فٗ يجبل انُٓذعّ انكًٛٛبئ ّٛإنٗ انًجًٕعّ انتبنٛت:
م

1
2
3

اإلسم

د.
د.
م.

الوظيفة/الدرجة العلمية
مدرس
مدرس
معيدة

هبه حمدي السيد النعماني
ياسر محمد عبدالكريم
مروة ماهر عابدين
5

التخصص الدقيق
كيمياء
كيمياء
كيمياء
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-4انخطت اإلعتشاتٛجٛت انبحخٛت نقغى انعهٕو االعبعٛت ببنًعٓذ انعبن ٙنهُٓذعت ٔانتكُٕنٕجٛب
ببنًُٕفٛت خالل انفتشة انضيُٛت يٍ عبو ٔ 1029حتٗ عبو 1010

أوال الرٌاضٌات والمٌكانٌكا الهندسٌة
انكٕد

انًحبٔس

2

بحٕث انعًهٛبث

1

انتحهٛم انعذد٘

2

االحصبء

2

انًٛكبَٛكب انُٓذعٛت
ٔانتطبٛقٛت

يجبالث انبحٕث انعهًٛت (األْذاف)
تطجٛقبد ثذٕث انعًهٛبد ٔانًُزجخ انشٚبضٛخ ٔطكش انكزكبء
االطككطُبع ٙفكك ٙتخظظككبد انُٓذعككخ انكٓشثٛككخ ٔانُٓذعككخ
انًذَٛخ
اعتخذايبد ٔتطجٛقبد انتذهٛم انعذد٘ فك ٙانُٓذعكخ انكٓشثٛكخ
ٔانًٛكبَٛكٛخ انشٚبضٛبد انذٕٚٛخ
تطجٛق االدظبء ف ٙكبفخ انفشٔع انُٓذعٛخ
 -1يٛكبَٛكب انًٕائع انذٕٚٛخ
 -2يٛكبَٛكب االجغبو انظهجخ
 -3تطجٛقككبد فككُْ ٙذعككخ انقككٕ٘ انًٛكبَٛكٛككخ يككٍ يٕائككع
ٔاَتقبل دشاسح ٔغٛشْب

6
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قبئًت انًششٔعبث انبحخٛت راث األٔنٕٚت
(الرٌاضٌات والمٌكانٌكا الهندسٌة)
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انكٕد

األْذاف

1

بحٕث انعًهٛبث

2

انتحهٛم انعذد٘

3

االحصبء

يإششاد انُجبح
األَشطخ
تطجٛقبد ثذٕث انعًهٛبد ٔانًُزجكخ انشٚبضكٛخ ٔطكش انكزكبء االطكطُبع ٙفكَ ٙشش أثذبث فٗ يإتًشاد أٔ دٔسٚبد عهًٛخ داخهٛخ أٔخبسجٛخ
تخظظبد انُٓذعخ انكٓشثٛخ
يخم power dispatch problem
تطجٛقبد ثذٕث انعًهٛبد ٔانًُزجكخ انشٚبضكٛخ ٔطكش انكزكبء االطكطُبع ٙفكَ ٙشش أثذبث فٗ يإتًشاد أٔ دٔسٚبد عهًٛخ داخهٛخ أٔخبسجٛخ
تخظظبد انُٓذعخ انكٓشثٛخ
تطجٛقبد ثذٕث انعًهٛبد ٔانًُزجكخ انشٚبضكٛخ ٔطكش انكزكبء االطكطُبع ٙفكَ ٙشش أثذبث فٗ يإتًشاد أٔ دٔسٚبد عهًٛخ داخهٛخ أٔخبسجٛخ
ٔيُبقشخ سعبنخ دكتٕساح
تخظظبد انُٓذعخ انًذَٛخ
تطجٛقبد ثذٕث انعًهٛبد ٔانًُزجكخ انشٚبضكٛخ ٔطكش انكزكبء االطكطُبع ٙفكَ ٙشش أثذبث فٗ يإتًشاد أٔ دٔسٚبد عهًٛخ داخهٛخ أٔخبسجٛخ
ٔيُبقشخ سعبنخ يبجغتٛش
تخظظبد انُٓذعخ انكٓشثٛخ
تطجٛقبد ثذٕث انعًهٛبد ٔانًُزجكخ انشٚبضكٛخ ٔطكش انكزكبء االطكطُبع ٙفكَ ٙشش أثذبث فٗ يإتًشاد أٔ دٔسٚبد عهًٛخ داخهٛخ أٔخبسجٛخ
تخظظبد انُٓذعخ انكٓشثٛخ
َشش أثذبث فٗ يإتًشاد أٔ دٔسٚبد عهًٛخ داخهٛخ
اعتخذاو انتذهٛم انعذد٘ ف ٙدم يشبكم اَتقبل انذشاسح
أٔخبسجٛخ ٔيُبقشخ سعبنخ دكتٕساح
ٔانُتقبل انًٕائع
َشش أثذبث فٗ يإتًشاد أٔ دٔسٚبد عهًٛخ داخهٛخ أٔخبسجٛخ
اعتخذاو انتذهٛم انعذد٘ ف ٙدم يشبكم اَتقبل انذشاسح
ٔانُتقبل انًٕائع
تطجٛككق عهككى االدظككبء فكك ٙدككم يشككبكم خبطككخ ثبنُقككم ٔانًككشٔس ثبنتعككبٌٔ يككع َشش أثذبث فٗ يإتًشاد أٔ دٔسٚبد عهًٛخ داخهٛخ أٔخبسجٛخ
َشش أثذبث فٗ يإتًشاد أٔ دٔسٚبد عهًٛخ داخهٛخ أٔخبسجٛخ
انضيالء ف ٙقغى انُٓذعخ انًذَٛخ
تطجٛككق االدظككبء فكك ٙثعككج انًُككبرد فككُْ ٙذعككخ نقككٕ٘ انًٛكبَٛكٛككخ ٔانكٓشثٛككخ ٔيُبقشخ سعبنخ دكتٕساح
ٔانًعًبسٚخ
8
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انشؤٚت  " :انشٚبدة فٗ انتعهٛى انُٓذعٗ نإلَطالق نهًُبفغت يحهٛب ً ٔدٔنٛب ً "

انكٕد

األْذاف

انًٛكبَٛكب
4

انُٓذعٛت
ٔانتطبٛقٛت

يإششاد انُجبح
َشش أثذبث فٗ يإتًشاد أٔ دٔسٚبد عهًٛخ داخهٛخ أٔخبسجٛخ ٔيُبقشخ سعبنخ دكتٕساح

األَشطخ
عًم ًَبرد سٚبضكٛخ ٔدهكٕل
نككككجعج انًشككككبكم انخبطككككخ
ثغكككشٚبٌ انكككذو داخكككم االٔسدح
ٔانشككككككشا ٍٛٚداخككككككم جغككككككى
االَغبٌ
دساعكككككككخ دشككككككككخ انًٕائكككككككع َشش أثذبث فٗ يإتًشاد أٔ دٔسٚبد عهًٛخ داخهٛخ أٔخبسجٛخ
انُبَٕيتشٚككككخ ٔكٛفٛككككخ عككككالد
انغككشطبٌ يككٍ خالنٓككب ٔرن ك
يككككٍ خككككالل انتككككأحٛش ثًجككككبل
يغُبطٛغككككك ٙعهٓٛكككككب نتكككككذيٛش
انخالٚب انغشطبَٛخ
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ٔصاسة انتعهٛى انعبنٔ ٙانبحج انعهًٙ
انًعٓذ انعبن ٙنهُٓذعت ٔانتكُٕنٕجٛب
ببنًُٕفٛت

انشؤٚت  " :انشٚبدة فٗ انتعهٛى انُٓذعٗ نإلَطالق نهًُبفغت يحهٛب ً ٔدٔنٛب ً "

ثانٌا الفٌزٌاء
انكٕد

2

1

2

يجبالث انبحٕث انعهًٛت (األْذاف)
انًحبٔس
 -1تذضككٛش ثهًككشاد يغُبطٛغككٛخ جذٚككذح تعتًككذ عهكك ٙأكبعككٛذ
َبَٕيتشٚككخ راد يغُبطٛغككٛخ يخففككخ ٔتذغكك ٍٛأدائٓككب ثًعبنجككخ
ته األكبعٛذ
 -2تذغككك ٍٛخكككٕاص انعكككضل انكٓشثكككبئ ٙنجكككٕنًٛشاد عكككضل
انفٛضٚبء انتطبٛقٛت ٔ عهٕو
انجٓذ انعبن ٙاعتًبدا عه ٙأكبعٛذ انًعبدٌ انُبَٕٚخ
انًٕاد
-3تذضككٛش ٔدساعككخ خككٕاص ثهًككشاد جٛككذح انتٕطككٛم نهتٛككبس
انكٓشثٔ ٙيذًهخ ثجغًٛبد ف ٙدجى انُبَٕيتش
 .4تجٓٛكككض ٔدكككذح دغبعكككبد نكككجعج انغكككبصاد عكككٍ طشٚكككق
يشكجبد راد انجُٛخ انُبَٕيتشٚخ.
-1تذضٛش ٔدساعخ يشكجكبد يكٍ اشكجبِ انًٕطكالد انٕاعكذح
اشببِ انًٕصالث ٔاالغشٛت ف ٙيجبل انزاكشح انطٕسٚخ.
انشقٛقت
 -2تذضٛش ٔدساعخ أغشٛخ سقٛقخ يٍ أشجبح انًٕطالد راد
انطجٛعخ انضإٚخ انغٛشًَطٛخ .
 -1تذضكككككٛش ٔدساعكككككخ يشكجكككككبد يغُبطٛغكككككٛخ راد ثُٛكككككخ
َبَٕيتشٚخ ٔتذغ ٍٛآداؤْب.
انًٕاد انًغُبطٛغٛت
 -2تذغكك ٍٛخككٕاص انكٓشثٛككخ ٔانجُبئٛككخ نهًككٕاد انًغُبطٛغككخ
انتقهٛذٚككككخ ثبدخككككبل ثعككككج انًككككٕاد انغٛككككش يغُبطٛغككككٛخ راد
انخٕاص انًتًٛضح
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ٔصاسة انتعهٛى انعبنٔ ٙانبحج انعهًٙ
انًعٓذ انعبن ٙنهُٓذعت ٔانتكُٕنٕجٛب
ببنًُٕفٛت

انشؤٚت  " :انشٚبدة فٗ انتعهٛى انُٓذعٗ نإلَطالق نهًُبفغت يحهٛب ً ٔدٔنٛب ً "

قبئًت انًششٔعبث انبحخٛت راث األٔنٕٚت (انفٛضٚبء)
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انشؤٚت  " :انشٚبدة فٗ انتعهٛى انُٓذعٗ نإلَطالق نهًُبفغت يحهٛب ً ٔدٔنٛب ً "

انكٕد

األْذاف

يإششاد انُجبح
األَشطخ
تحضيييٌر أكاسيييٌد نانومترٌييية نات مينامٌسيييٌة م ففييية ودراسييية َشش أثذبث فٗ يإتًشاد أٔ دٔسٚبد عهًٛخ داخهٛخ أٔخبسجٛخ

واصها
تحضٌر بولٌمرات مينامٌسٌة جدٌدة
َشش أثذبث فٗ يإتًشاد أٔ دٔسٚبد عهًٛخ داخهٛخ أٔخبسجٛخ
تعزٌييز اداء ييواا العييزك الكهربييالً لبييولٌمرات دييزك الجهييد َشش أثذبث فٗ يإتًشاد أٔ دٔسٚبد عهًٛخ داخهٛخ أٔخبسجٛخ ٔيُبقشخ
العالً ادتمادا دلً أكاسٌد المعادن النانوٌة
سعبنخ دكتٕساح

1

انفٛضٚبء انتطبٛقٛت ٔ عهٕو
انًٕاد
تذغ ٍٛخٕاص ثعج انجهًشاد جٛذح انتٕطٛم انكٓشثَ ٙشش أثذبث فٗ يإتًشاد أٔ دٔسٚبد عهًٛخ داخهٛخ أٔخبسجٛخ ٔيُبقشخ
سعبنخ يبجغتٛش
ثأضبفبد َبَٕيتشٚخ
ثُككب ٔدككذح قٛككبػ نهكشككف عككٍ ثعككج انغككبصاد ثبعككتخذاو َشش أثذبث فٗ يإتًشاد أٔ دٔسٚبد عهًٛخ داخهٛخ أٔخبسجٛخ
ثعج انًشكجبد انٕظٛفٛخ

2

3

اشببِ انًٕصالث ٔاالغشٛت انككتذكى فكك ٙخككٕاص انًككٕاد راد انككزاكشح انطٕسٚككخ عككٍ َشش أثذبث فٗ يإتًشاد أٔ دٔسٚبد عهًٛخ داخهٛخ أٔخبسجٛخ ٔيُبقشخ
سعبنخ دكتٕساح
طشٚق طش يختهفخ يٍ انتذضٛش
انشقٛقت
تذضٛش ثعج انًشكجبد راد انخظكبئض انٕاعكذح فكَ ٙشش أثذبث فٗ يإتًشاد أٔ دٔسٚبد عهًٛخ داخهٛخ أٔخبسجٛخ
انتطجٛقبد انكٓشٔضإٚخ
انككتذكى فكك ٙخككٕاص انًككٕاد راد انخككٕاص انًغُبطٛغككٛخ َشش أثذبث فٗ يإتًشاد أٔ دٔسٚبد عهًٛخ داخهٛخ أٔخبسجٛخ
عٍ طشٚق طش يختهفخ يٍ انتذضٛش
انًٕاد انًغُبطٛغٛت
َشش أثذبث فٗ يإتًشاد أٔ دٔسٚبد عهًٛخ داخهٛخ أٔخبسجٛخ ٔيُبقشخ
تذغ ٍٛانخٕاص انكٓشثٛخ نجعج انفٛشتبد انتقهٛذٚخ
سعبنخ دكتٕساح
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ٔصاسة انتعهٛى انعبنٔ ٙانبحج انعهًٙ
انًعٓذ انعبن ٙنهُٓذعت ٔانتكُٕنٕجٛب
ببنًُٕفٛت

انشؤٚت  " :انشٚبدة فٗ انتعهٛى انُٓذعٗ نإلَطالق نهًُبفغت يحهٛب ً ٔدٔنٛب ً "

حبنخب :انُٓذعت انكًٛٛبئٛت
انخطت اإلعتشاتٛجٛت انبحخٛت نًجًٕعّ انُٓذعّ انكًٛٛبئ ّٛبقغى انعهٕو االعبعٛت ببنًعٓذ انعبنٙنهُٓذعت ٔانتكُٕنٕجٛب ببنًُٕفٛتخالل انفتشة انضيُٛت يٍ عبو ٔ 1029حتٗ عبو 1012
انكٕد

انًحبٔس

2

انطبقت انجذٚذة
ٔانًتجذدة

1

تقُ ّٛانُبَٕ

2

انًعبنجّ انحّٕٚٛ

3

انكًٛٛبء انغٛش عضّٕٚ

يجبالث انبحٕث انعهًٛت (األْذاف)
-1تذهٛككّ يٛككبِ انشككشة ٔيعبنجككّ انًٛككبِ انًٕحككّ ثبعككتخذاو انطبقككّ
انشًغ.ّٛ
 -2تظًٛى اجٓضِ يفبعالد انطبقّ انشًغ.ّٛ
-3اعتخذاو انًجفف انشًغ ٙف ٙتجفٛف انًخهفبد.
-1تذضٛش يبدِ انُبَٕ يٍ انًخهفبد انضساع.ّٛ
 -2تطجٛق يبدِ انُبَٕ ف ٙيعبنجّ انًٛبِ.
-1تذضٛش انفطشٚبد انًغتخذيّ ف ٙعًهٛبد انًعبنجّ.
-2تذضٛش يٕدٚم سٚبضٙ
-3تطجٛق انتقُ ّٛف ٙيعبنجّ انًٛبِ انًهٕحّ.
-1تذضٛش يٕاد عٛشايٛكّٛ
-2تذغ ٍٛخٕاص يٕاد عٛشايٛك ّٛالعتخذايبد خبطّ .
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ٔصاسة انتعهٛى انعبنٔ ٙانبحج انعهًٙ
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ببنًُٕفٛت
انشؤٚت  " :انشٚبدة فٗ انتعهٛى انُٓذعٗ نإلَطالق نهًُبفغت يحهٛب ً ٔدٔنٛب ً "

قبئًت انًششٔعبث انبحخٛت راث األٔنٕٚت (انُٓذعت انكًٛٛبئٛت)
انكٕد

األْذاف

1

انًعبنجّ انذّٕٚٛ

2

طُبعبد غٛش عضّٕٚ

يإششاد انُجبح
األَشطخ
َشش أثذبث فٗ يإتًشاد أٔ دٔسٚبد عهًٛخ
داخهٛخ أٔخبسجٛخ ٔيُبقشخ سعبنخ دكتٕساح
يعبنجّ انًٛبِ انًٕحّ
طككُبعّ يككٕاد عككٛشايٛك ّٛثًٕاطكككفبد َشش أثذبث فٗ يإتًشاد أٔ دٔسٚبد عهًٛخ
داخهٛخ أٔخبسجٛخ ٔيُبقشخ سعبنخ انًبجغتٛش
جذٚذِ

-5يصبدس انتًٕٚم نهخطت انبحخٛت يٍ خالل انًشبسٚع انبحخٛت ،يٛضاَٛت انًعٓذ ببإلضبفت إنٗ انتًٕٚم انزاتٗ.
ٚ-7قٛبط يؤششاث انُجبح يٍ خالل َشش األبحبث انعهًٛت فٗ انًؤتًشاث ٔانذٔسٚبث انعهًٛت انًحهٛت
أٔانذٔنٛتٔ ،يُبقشت سعبئم انًبجغتٛش ٔانذكتٕساة.
ًٚ-8كٍ نهقغى إضبفت يٕضٕعبث جذٚذة ٚشٖ أَٓب تفٛذ انعًهٛت انبحخٛت نًٕاكبت انبحج انعهًٗ.
 -9يتطهببث انخطت انبحخٛت
 2-20انًقٕيبث انبششٚت
ٚعتبش قغى انعهٕو االعبعٛت يٍ أقذو األقغبو انعهًٛت ببنًعٓذ انعبن ٙنهُٓذعت ٔانتكُٕنٕجٛب ببنًُٕفٛت ٕٔٚجذ عذد
يٍ أعضبء ْٛئت انتذسٚظ ْٔٛئت يعبَٔت فٗ تخصصبث يختهفت ٔبٛبَٓى عهٗ انُحٕ انتبنٗ:
يعٛذ
يذسط يغبعذ
يذسط
أعتبر يغبعذ
أعتبر
 5داخه5 + ٙ
 2ثبنًعٓذ  2+تعبٌٔ
4
4
 4تعبٌٔ خبسجٙ
تعبٌٔ خبسجٙ
خبسجٙ

 1-20إَشبء ٔتحذٚج يعبيم بحخٛت ٔتعهًٛٛت
انكٕد

األْذاف

األَشطخ

يإششاد انُجبح

1

إَشبء ٔتحذٚج يعبيم
بحخٛت ٔتعهًٛٛت

تحذٚج يعًم انفٛضٚبء
تحذٚج يعًم انكًٛٛبء
تحذٚج يعًم انهغت

ئعتجٛبَبد انطالة
ئعتجٛبَبد انطالة
ئعتجٛبَبد انطالة

سئٛظ قغى انعهٕو االعبعٛت
ا.د /إعالو إبشاْٛى انذعٕقٙ

الرسالةٚ " :هتضو انًعٓذ بئعذاد خشٚج يؤْم طبقب ً نهًعبٛٚش انقٕيٛت األكبدًٛٚت انًشجعٛت يحهٛب ً ٔدٔنٛب ً ف ٙانعهٕو انُٓذعٛت
ٚهب ٙاحتٛبجبث عٕق انعًم ٔقبدسعه ٙانبحج انعهً ٙنخذيت انًجتًع ٔتًُٛت انبٛئت ف ٙإطبس انقٛى األخالقٛت "

انعُٕاٌ :جًٕٓسٚت يصش انعشبٛت -يحبفظت انًُٕفٛت -يشكض انببجٕس
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ثالثا ال مة البحثٌة لقسم الهندسة المدنٌة

الرسالةٚ " :هتضو انًعٓذ بئعذاد خشٚج يؤْم طبقب ً نهًعبٛٚش انقٕيٛت األكبدًٛٚت انًشجعٛت يحهٛب ً ٔدٔنٛب ً ف ٙانعهٕو انُٓذعٛت
ٚهب ٙاحتٛبجبث عٕق انعًم ٔقبدسعه ٙانبحج انعهً ٙنخذيت انًجتًع ٔتًُٛت انبٛئت ف ٙإطبس انقٛى األخالقٛت "

انعُٕاٌ :جًٕٓسٚت يصش انعشبٛت -يحبفظت انًُٕفٛت -يشكض انببجٕس
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سلوك وتحلٌك البالمات ال رسانٌة نات الفتحات المسلحة بألٌاف البولٌمرات.
السلوك اإلنشالى للوحدات الفٌروسمنتٌة نات الفتحات.
اسالٌب صٌانة مبقات الرصف.
ترمٌم المنشأت ال رسانٌة المسلحة المعرضة الحماك الزالزك.
تحلٌك سلوك المبانى العالٌة.
ادارة الموارد المالٌة باست دام االستشعار دن بعد و نظم المعلومات الجيرافٌة.
ادادة است دام مٌاه الصرف الزرادى فى الرى.
ترشٌد است دام الموارد المالٌة.
التحكم فى تلوث المٌاه.
النحر والترسٌب فى القنوات المفتوحة.
اكتشاف التشوهات فً دناصر ال رسانة المسلحة باست دام المساحة التصوٌرٌة من مدى قرٌب.
التصمٌم االمثك لشبكات المساحة التصوٌرٌة.
انتقاك الملوثات فى التربة.
دراسة اسالٌب تحسٌن صالا التربة الضعٌفة.
دراسة اسالٌب ومرق اصالح وتددٌم االساسات السمحٌة والعمٌقة.
دراسة است دام المواد المعاد تدوٌرها فى إنشاء ال وازٌق الحبٌبٌة.
تمبٌق مرق اإلصالح المقترحة دلى أدمدة مرفٌة ودراسة مدى كفاءتها فً التقوٌة .
تأثٌر الحرارة والحرٌق دلى سلوك البالمات ال رسانٌة التً تم تقوٌتها بالمرق الم تلفة.
كفاءة مرق اإلصالح والتقوٌة المقترحة دلى المدى البعٌد من دمر المنشأ.
تأثٌر األحماك الدٌنامٌكٌة دلى سلوك البالمات ال رسانٌة التً تم إصالحها أو تقوٌتها بالمرق الم تلفة.
دراسة واا القماع المركب كعازك صوتً.
دراسة فواصك الربم بٌن قمادٌن مركبٌن (فواصك بٌن الحوالم و األسقف).

رلٌس قسم الهندسة المدنٌة
أ.م.د /غادة موسى هٌكك
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ال مة ال مسٌة البحثٌة لقسم الهندسة المعمارٌة للفترة 0202/0299
 - 9المعاٌٌر التصمٌمٌة للحدالق الثقافٌة
 - 0جودة الحٌاة كمد ك لجٌك جدٌد من المدن المصري
 - 3العمارة بدون معمارٌن  .......دراسه تحلٌلٌة ألسس الجماك فى العمارة النوبٌة
 - 2المتاحف البٌلٌة  .........مد ك للحفاظ دلى السمات التراثٌة فى دمران مصر التارٌ ى
 – 5تقٌٌم اتجاهات التنمٌة العمرانٌة المحلٌة فى إمار أهداف برنامج ددم وتموٌك المشرودات
الضيٌرة والمتوسمة (فى ضوء الت مٌم المكانى للمشرودات بالمجتمعات الحرفٌة التراثٌة)
 – 6التحوالت المؤسسٌة لقماع اإلسكان التعاونى
 – 7غٌات الحمام بالقاهرة التارٌ ٌة  :دراسة إلدماجها ضمن القٌم االسثنالٌة لموقع التراث
العالمى
– 8التنمٌة المستدامة ودورها فى تحسٌن مستوى المعٌشة بالمدن المصرٌة.
 – 9التوجهات العمرانٌة الحدٌثة لتحقٌق االستدامة فى مجاك النقك الحضرى .
 – 92أثر المسمح المالى دلى التشكٌك المعمارى.
 – 99دور التشرٌعات العمرانٌة الجدٌدة فى رفع كفاءة العمران بالمدن المصرٌة.
 – 90إدادة تهٌلة الفراغات العمرانٌة لحماٌة االفراد من االوبلة المتومنة .
 – 93دور المرٌق الدالري االقلٌمً الجدٌد فى تحقٌق التنمٌة بالمجتمعات العمرانٌة القالمة .
 – 92تقٌٌم مشرودات االسكان فى اقلٌم القاهرة الكبري .
 – 95دراسة نمنجة معلومات المبانى التراثٌة .
 – 96تموٌر التعلٌم المعمارى فى مصر .
 – 97تمبٌق أنظمة التصمٌم البٌلى فى المبانى التراثٌة .
 – 98مقومات االستدامة بالتجمعات والمبانى السكنٌة .
 99ـــ المبانى ال ضراء وكفاءة البٌلة الدا لٌة.
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ببنًُٕفٛت
انشؤٚت  " :انشٚبدة فٗ انتعهٛى انُٓذعٗ نإلَطالق نهًُبفغت يحهٛب ً ٔدٔنٛب ً "

 – 02تأثٌر التمور التكنولوجً دلى استدامة العمارة.
 – 09إحٌاء القٌم المعمارٌة والعمرانٌة التراثٌة فى العمارة المحلٌة المعاصرة .

رلٌس قسم الهندسة المعمارٌة
أ.م.د /إسمادٌك دبدالحكم الشٌمً
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ٚهب ٙاحتٛبجبث عٕق انعًم ٔقبدسعه ٙانبحج انعهً ٙنخذيت انًجتًع ٔتًُٛت انبٛئت ف ٙإطبس انقٛى األخالقٛت "

انعُٕاٌ :جًٕٓسٚت يصش انعشبٛت -يحبفظت انًُٕفٛت -يشكض انببجٕس

WWW.bie.edu.eg
Email: info@ bie.edu.eg

Tel.: 01021840974

ٔصاسة انتعهٛى انعبنٔ ٙانبحج انعهًٙ
انًعٓذ انعبن ٙنهُٓذعت ٔانتكُٕنٕجٛب
ببنًُٕفٛت

Ministry of Higher Education and
Scientific Research
Higher Institute of Engineering and
Technology, Menoufia

انشؤٚت  " :انشٚبدة فٗ انتعهٛى انُٓذعٗ نإلَطالق نهًُبفغت يحهٛب ً ٔدٔنٛب ً "

رابعا ال مة البحثٌة لقسم الهندسة الكٌمٌالٌة
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تٛببنًُٕف
" ً بٛب ً ٔدٔنٛى انُٓذعٗ نإلَطالق نهًُبفغت يحهٛبدة فٗ انتعهٚ " انش: تٚانشؤ

تٛبئًٛٛ) نقغى انُٓذعت انك1013 -1029( تٛ انخطت انبحخ.2
1. Nano-materials additives for thermal insulation
2. Polymers coating for different applications
3. Solar energy in waste water treatment
4. Nano materials in synthesis of membrane and filters
5. Agriculture waste in removal of dyes
6. Nano-materials for removal of organic pollutant
7. Material and composites in environmental applications
8. Biodiesel production
9. Water and waste water treatment
10.Modeling and simulation

ئت انًعبَٔتٛٓت ألعضبء انٛ انُقبط انبحخ.1
ٌخ ثعُٕاٛبئًٛٛش فٗ انُٓذعخ انكٛم نذسجخ انًبجغتٛ يذًذ عجذ سثّ تغج/و
Simulation study for assessment of chemical enhancement and energy
consumption of natural gas dehydration processes

رلٌس قسم الهندسة الكٌمٌالٌة
 مروة دبدالفتاح دبدالرحمن/د.م.أ
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تٛ انعهٕو انُٓذعٙب ً فٛب ً ٔدٔنٛت يحهٛت انًشجعًٛٚت األكبدٛش انقٕيٛٚج يؤْم طبقب ً نهًعبٚهتضو انًعٓذ بئعذاد خشٚ " :الرسالة
" تٛى األخالقٛ إطبس انقٙئت فٛت انبًُٛ نخذيت انًجتًع ٔتًٙ انبحج انعهٙبجبث عٕق انعًم ٔقبدسعهٛ احتٙهبٚ

 يشكض انببجٕس-تٛ يحبفظت انًُٕف-تٛت يصش انعشبٚ جًٕٓس:ٌانعُٕا

