
 صــــــــــــــملخ
 وإنجازات ألنشطة 
 إدارة البحوث العلمية 

 )7102 (معن عا
    
 
 



 
 
 
 
 

 . إداريا  اومتابعاته العلميةالمشروعات البحثية لألقسام  تسجيل :. أوال
 

مكافاتت الششار العلماي فاي مجامت علمياة ل  تجهيز المذكرات والمكاتباات الخاةاة -:ثانيا
 سمعة متميزة.  ذات عالمية

 
ورقياا ومان لاما قاعالة البياناات المخذذاة لاذل  علا   تسجيل األبحاث العلمية ـ ا :ثالث

 .  ( بشبكة اإلنترنت   (M.I.Sموقع 
 
 
 

 . إداريا  االعلمية ومتابعاتهتسجيل المشروعات البحثية لألقسام :.  أوال
 

 المحــــــــــتوي



 

 اســـــم المشروع

 

مدير المشروع  / 
 المشاركين 

 جهة التمويل م العلميالقس
 
 ةمد

 المشروع

 
بداية 
 المشروع

 
نهاية 
 المشروع

 
 قيمة التمويل

 تحسين طرق النقل بين مصر واألردن
الهندسة  أ.د/ محمود عبد الشافي 

 المدنية

 إلتحاد األوروبيا

ERASMUS 

 

 
 سنوات 3

 
6102 

 
6102 

 
 يورو    03111

 
وتطبيق الفوتو فنتون بالطاقة  استخدام

ة مع تقنية النانو الشمسي
كطريقةغيرمكلفة لمعالجة المياه في 

 منطقة قويسنا الصناعية

 د/ مها عبد الباسط تونى
 د/ شهاب عبد العال منصور

قسم العلوم 
األساسية 

 الهندسية   

صندوق دعم البحوث 
 العلمية

 
 
 

 عامين

 
 
 
 6102 

 
 
 
 6102 

 
 
 

000111 
 جنيه مصرى
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تهدف إلى تطوير العملية التعليمية 
 والبحثية والتدريب

 
 

أ.د/ أشرف صالح الدين زين 
 الدين

الهندسة 
 الكهربية 

 

 إلتحاد األوروبيا

ERASMUS 
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إتفاقية تعاون علمى بين كلية 
الهندسة جامعة المنوفية وجامعة 
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العملية  ليتوانيا تهدف إلى تطوير

 التعليمية والبحثية والتدريب

 
 

 أ.د/ أشرف صالح الدين زين الدين
الهندسة 
 الكهربية 

 

 إلتحاد األوروبيا

ERASMUS 

 

 
 

 عامين

 
 

6102 

 
 

6102 

 
وفقا لالئحة المالية لمشاريع 

 اإلتحاد األوروبي  
ERASMUS 

MOBILITY  
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 د/ هيثم زكى عزا زى 

 د/ دينا شعبان مبروك عشيبة 

 م/ محمود محمد الجمسى 

 م/ إبراهيم أحمد محمد حربي

الهندسة 
 الكهربية 

 

صندوق دعم 
 البحوث العلمية

 

 
 
 

 عامين 
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 7102. األبحاث العلمية المميزة والحاةلة عل  مكافأة الششر العلم  لعام  :ثانيا

 القسم العلمي اسم الباحث اسم البحث بالغة اإلنجليزية اسم البحث بالغة العربية م

 إسم المجلة 

 مكان النشر



1 
خطوط نقل القدرة العطل في  نتقنية تحديد مكا

ثنائية الدائرة باستخدام قياسات غير متزامنة ودون 
 االعتماد على ثوابت الخط 

Unsynchronized Fault-Location 

Technique for Double- Circuit 

Transmission Systems 

Independent of Line Parameters 

       
 

 أ.د/ عبد المقصود إبراهيم تعلب

 كوادي                            أ .د/ تامر أمين  
 د/ ناجى إبراهيم القلشى                       

 م / وجدي محمود خاطر                     

الهندسة 
 الكهربية

IEEE Transaction on 

Power Delivery              
 

7112 

7 
نمذجة مخرات توربينية رياح تحت تأثير طبقة 

 متراصفة حراريا جداريه للغالف الجوى 
 

Modeling of Wind Turbine 

Wakes Under Thermally – 

Stratified Atmospheric 

Boundary Layer   
 

 د/ على محمد  على عبد السالم 
أ .د/ وجيههههههه أحمههههههد العسههههههكري                                  

 د/ إسماعيل محمد صقر                                     
 مد رفعت أبو حجازي                          م / مح

 

القوى 
 الميكانيكية

Journal of Wind 

Engineering and 

Industrial 

Aerodynamics          
 7112 

3 
األداء اإلنشائي لأللواح الفيروسيمنتية المدعمة 

 باألعصاب وبمواد مركبة

Structural Performance of 

ribbed Ferrocement Plates 

reinforced with composite 

materials   
 

 أ.د/ يسري بيومي إبراهيم شاهين   
 د/ أشرف محمد محمود      
 د/ هالة محمد رفعت            
 

الهندسة 
 المدنية 

Structural and 

Engineering Mechanics 

 

7112 



4 
تحقيق الدرجة المثلى من االستجابة المتعددة 

 نة الليفية عالية األداءلخواص بقايا حرق الخرسا

Multiresponse Optimization of 

Postfire Residual Properties of 

Fiber-Reinforced High-

Performance Concrete 

 

 أ.د/ يسري بيومي إبراهيم شاهين  

 عبد الحميد حمادة               أ .د/  أحمد  
          د/ سهههههههههههههههههههعيد ذو الفقهههههههههههههههههههار                                

 د/ منى أحمد السيسى                               
 

الهندسة 
 المدنية

 

Journal of Materials in 

Civil Engineering 

 

7112 

5 
حساب المجال الكهربي وتقليل نشاط التفريغ 

 الجزئي على أنظمة الموصالت الهوائية المغطاة

Calculation of electric field and 

partial discharge activity 

reduction for covered conductor/ 

high voltage insulator systems 

 

 محمد محمد عبد الهادي    / عمرود
 د/ محمد إبراهيم   
 

الهندسة 
 الكهربية

Electric Power Systems 

Research 

 

7112 

6 
تحقيق العوامل المثلى لعملية لصق األسياخ الصلب 

 خدام طريقة القبول اإلجماليداخل الخرسانة باست
 

Optimisation of adhesive 

anchors in concrete by 

desirability function  

 

 أ.د/ محمد فتوح عبد الحميد 
عبههد العههاطي          د/  متههولي عبههد ه  

                               د/ مهههههههريم فهههههههاروق غهههههههازي     
              

 

هندسهههههههههههههههههة 
اإلنتههههههههههههههههها  
يم والتصههههههههههم
 الميكانيكي

Magazine of Concrete 

Research  
 

7112 



2 
تقييم أداء وحدة استرجاع حراري لفرن صناعي 

 يستخدم إلنتا  الزجا 
 

Performance Evaluation of  

Industrial Glass Furnace 

Regenerator 

 

 / أشرف أمين حسين الترحي د
 د/  حمدي قطب مصطفي              
 لبحيري                  د/ سامي محمد ا 
 م/  مصطفي إبراهيم الشافعي        
 

هندسة القوي 
 الميكانيكية

Energy 
 

7112 

8 
تقليل الجهد الزائد في المحطات المعزولة بالغاز مع 

 مراعاة تأثير حلقة مغناطيسية

Mitigation of Lightning 

Overvoltage in Gas Insulated 

Substations Concerning 

Ferromagnetic Ring Effect 
 

 عرفة سيد محمد منصور / د
      د/ عمرو محمد عبد الهادي                     
    د/ محمد  عزت إبراهيم                            
 

الهندسة 
 الكهربية

International 

Transactions on 

Electrical Energy 

Systems 

 7112 

9 
محور االنجراف للتحكم التردد المكيف باستخدام 

 تحت ظروف الشبكة العكسي

Frequency Adaptive CDSC-PLL 

Using Axis Drift Control Under 

Adverse Grid Condition 
 

 أ.د/ علوي عيسي الخولي 
 حلمي بيومي                أ.د / إيهاب 
 د/ أحمد فتحي عبده                       

               م/ هاني عبد المنعم حامد   
 

الهندسة 
 الكهربية

IEEE Transactions  on 

industrial electronics 

 

7112 



11 

دراسة هيكلية وبصرية ومغناطيسية لبلورات أشباه 
المواصالت المغناطيسية المخففة من أكسيد الزنك 
النانومتري المطعم بالكوبلت والمحضرة بطريقة 

 البوليمرات تفكك

Structural, optical, and magnetic 

study of dilute magnetic 

semiconducting Co – doped ZnO 

nanocrystals synthesized using 

polymer- pyrolysis route 

 د/ شهاب عبد العال منصور 
 أ.د / محمد فتحي قطاطة                       

                                  د/ اشرف سعيد فرحة
 

العلوم 
 ألساسيةا

Journal of Materials 

Science 

 

7112 

11 
تحقيق العوامل المثلى للخرسانة الجيوبولمرية 

 بطريقة تحليل المركبات األساسية 
 

Optimization of Geopolymer 

Concrete by Principal 

Component Analysis             

 

 أ.د/ محمد فتوح عبد الحميد  
                           د / مريم فاروق غازى     

 عبد العاطى               د/ متولي عبدا هلل 
 

هندسة 
اإلنتا  
والتصميم 
   الميكالنيكى

ACI  Materials  Journal 

                  

 

7112 

17 
إستراتيجية جديدة مناسبة ثنائية المستوى لتخطيط 

 القدرة الغير فعالة 
 

A novel adequate bi-level 

reactive power planning strategy 

               

 

 أ.د/ صبحى محمد فرا  
 د/ رجب عبد العزيز السحيمى    
 م / عبده محمد  
 

الهندسة 
 الكهربية

International Journal of 

Electrical Power and 

Energy Systems           

 

7112 



13 
لحهل إستراتيجيات متكاملة من محسن بحث التراجع 

 مشكلة السريان األمثل للقدرة غير الفعالة

 

Integrated Strategies of 

Backtracking Search Optimizer 

for Solving Power Dispatch 

Problem 

 أ.د/ صبحى محمد فرا  
 د/ رجب عبد العزيز السحيمى          
 م / عبده محمد شاهين                   
 

الهندسة 
 الكهربية

IEEE Systems Journal   

 

7112 

14 
تحضير وتوصيف الجسيمات النانومترية للبزموث 

 فوسفات في مصفوفة الزجا 

Synthesis and characterization 

of bismuth phosphate 

nanoparticle in glass matrix 

 

 د/ سحر علي سعد محمود 
 ا.د./ أنور عبد الرحمن حجازي                    
 محمد التابعي محمد                          ا.م.د./  

                                        د./  قاسم السيد راضي
 

العلوم 
األساسية 
 الهندسية

Journal of thermal 

analysis  and 

calorimetry 

 

7112 

15 
انتقال الحرارة من اسطوانة ساخنة وتتحرك في 

  مسار دائري  خالل انسياب منتظم

Heat Transfer from a heated 

non –rotating cylinder 

performing circular motion in a 

uniform stream . 

 

 أ.د/ فتحى محمد محفوظ 
 أ.د /قاسم المدلل                                

قسم هندسة 
القوى 
 الميكانيكية

International Journal of 

Heat and Mass 

Transfer  

 

7112 



16 
أثار العوامل الهندسية والتشغيلية ومواد الغطاء 
البديلة على أداء مدخنة شمسية تستخدم للتهوية 

 الطبيعية

Effects of the geometrical and 

Operational Parameters and 

alternative outer cover materials 

on the performance of solar 

chimney used for natural 

ventilation           

 

 أ.د/ محمد عبد العزيز حسن  
 أ.د/ صبيح محمد عباس سليم          

قسم هندسة 
القوى 
 الميكانيكية

Energy and Building     

                 

 

7112 

12 
تأثير نوع  الفاصل بين األقطاب على إنتا  

 الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية

Effect of Electrodes Separator – 

type on Hydrogen production 

using solar energy  

 

 د/ إسماعيل محمد صقر   
 أ.د/ وجيه أحمد العسكري                     

 د/ على محمد على عبد السالم        

قسم هندسة 
القوى 
 الميكانيكية

Energy                    

7112 

18 
التيار المتردد  طريقة إعادة البناء التفاضلي لقياس

 باستخدام ملف روجوسكى 
 

Differential Reconstruction 

Method for Power Frequency 

AC Current Measurement Using 

Rogowski Coil 

 

 د/ عمرو محمد محمد عبد الهادي   
 د/ محمد عزت إبراهيم        

الهندسة 
 الكهربية

IEEE SENSORS 

JOURNAL   

7112 



 
 

ورقيا ومن لما قاعلة البيانات المخذذة لاذل   الت  تم تسجيلهااألبحاث العلمية ثالثا:. 
 .    7102لعام  ( بشبكة اإلنترنت  (M.I.Sل  موقع ع
 

 القسم العلمي اسم البحث بالغة العربية اسم البحث بالغة اإلنجليزية اسم الباحث م

19 
 حثى يار البدء الناعم لنظام تسيير محركالحد من ت

لمقطع  النبضه باستخدام تغيير عرض االوجه ثالثى
 التيار المتردد

Current Limiting Soft Starter 

for three phase Induction Motor 

Drive System using PWM AC 

Chopper  

 

 د/ هيثم زكى عزازى  
 د/ سعيد دراز              

الهندسة 
 بيةالكهر

IET POWER  

ELECTRONNICS                                              

 

7112 

71 

 الفوتوضوئيه حساب معامالت مصفوفة الخاليا

 المثلى المباشره الطريقه باستخدام خوارزم

 

Parameter estimation of a 

photovoltaic array using direct 

search optimization algorithm  

 

 هيثم زكى عزازى    د/
                          أ.د/ شكري شكرا هلل

 د/ دينا شعبان عشيبة                  

الهندسة 
 الكهربية

Journal of Renewable 

and Sustainable Energy  

 

7112 



 م/ سارة محمد نصر عبد المقصود 1
A chaos-based evolutionary algorithm for 

general nonlinear programming problems      

                 

خوارزمية تطورية مبنية علي نظرية الفوضى لمشاكل 
 البرمجة غير الخطية

 
العلوم األساسية 

 الهندسية
 
 

 د/ مها عبد الباسط توني 7
Kinetic modeling of diesel oil wastewater 

degradation using photo-fenton process 

 
نموذ  رياضي لدراسة حركية التفاعل الكيمائي لمعالجة 

 لمياه الملوثة بزيت الديزل باستخدام تقنية الفوتوفنتونا
 

العلوم األساسية 
 الهندسية
 

 أ.د/ أحمد صبري محمود حجازي 3
Feasibility of using vapor compression 

refrigeration system for cooling steam plant 

condenser 

جدوى استخدام نظام التبريد بالضغط البخاري لتبريد 
 محطة الطاقة البخارية مكثف

 
 

هندسة القوي 
 الميكانيكية

 د/ سامي محمد البحيري 4
Numerical and Experimental Investigation of 

the flow field around finite Cylinders placed 

on a flat Wall: the Effect of free-End shape 

 
دراسة نظرية ومعملية للسريان حول اسطوانة محدودة 

لطول موضوعة علي سطح مستوي:تأثير شكل النهاية ا
 الحرة
 

هندسة القوي 
 الميكانيكية

 د/ سامي محمد البحيري 5
Gas-Solid Two-phase Flow through 

Pneumatic Vertical Diffuser 

السريان ثنائي الطور من غاز وجسيمات صلبة خالل 
 ناشر هوائي رأسي

هندسة القوي 
 الميكانيكية

 محمد البحيريد/ سامي  6
Performance evaluation of industrial glass 

furnace regenerator 
 تقييم أداء مسترجع فرن زجا  صناعي

هندسة القوي 
 الميكانيكية

2 

 د/ سامي محمد البحيري

 

 

 

 

Behavior of Downward Turbulent Gas-Solid 

Flow through Sudden Expansion Pipe 

لغاز محمل بجسيمات صلبة سلوك سريان اضطرابي 
 هابط خالل أنبوب ذات اتساع مفاجئ

هندسة القوي 
 الميكانيكية

 د/ سامي محمد البحيري 8
Prediction of pressure drop in vertical 

pneumatic conveyors 
 التنبؤ باالنخفاض في الضغط في ناقل هوائي رأسي

هندسة القوي 
 الميكانيكية

 د/ سامي محمد البحيري 9
Numerical Analysis of Turbulent Flow in 

Centrifugal Pump 

تحليل عددي للسريان االضطرابي في المضخات 
 الطاردة المركزية

هندسة القوي 
 الميكانيكية

هندسة القوي أداء نواشر رأسية يتدفق بها غاز محمل بجسيمات  Performance of Vertical Diffusers Carrying د/ سامي محمد البحيري 11



Gas-Solid Flow: Experimental and Numerical 

Studies 

 الميكانيكية صلبة:دراسات عملية وعددية

 أ.د/ عبد المقصود إبراهيم تعلب 11
Unsynchronized Fault-Location Technique 

for Double- Circuit Transmission Systems 

Independent of Line Parameters 

 

 

ان العطل في خطوط نقل القدرة ثنائية تقنية تحديد مك
الدائرة باستخدام قياسات غير متزامنة ودن االعتماد 

 علي ثوابت الخط

 

 

 الهندسة الكهربية

 د./ علي محمد  علي عبد السالم 11
Modeling of wind turbine wakes under 

thermally-stratified atmospheric boundary 

layer 

 

 

ة رياح تحت تأثير طبقة جداريه نمذجة مخرات توربين
 حراريا  ةللغالف الجوي مترا صف

 

 

  ا.د/ محمود أمين علي سليمان  12

 

 

التحكم في آلية النمو العمراني كمدخل لتحقيق التنمية 
 المستدامة في المدن الجديدة

 الهندسة المعمارية

  د./ سلوى مصطفي السيد شحاتة 13
فراغات العمرانية في تقييم ما بعد االستخدام لوظائف ال

 المباني التعليمية بناءا علي خبرة المستخدمين
 الهندسة المعمارية

  د./ أسماء مصطفي الشامي 14
لمنطقة شمال  ةمنخفض القطارة كمدخل للتنمية المتكامل

 الصحراء الغربية
 الهندسة المعمارية

  د./ محمد عادل شبل عبد الغفار 15
ارد الغير تقليدية والمعاد تقييم أداء كفاءة الطاقة للمو

 تدويرها في المنشآت الخفيفة
 الهندسة المعمارية

 د./ مصطفي محمد جاد الرب 16

Improving the performance of photovoltaic 

cells using pure and combined phase change 

materials- Experiments and transient energy 

balance 

لكهروضوئية باستخدام المواد تحسين أداء الخاليا ا
تجارب واتزان الطاقة  –متغيرة  الطور النقية والمركبة 
 العابرة

هندسة القوي 
 الميكانيكية

 د/ هبة عبد الحميد خطاب 12
Design , control and performance analysis of 

Dc- Dc boost converter for stand- Alone Pv 

sylem 

تيار  –داء مغير تيار مستمر التصميم والتحكم وتحليل أ
 مستمر لنظام طاقة شمسية معزول

 الهندسة الكهربية

 د/ هبة عبد الحميد خطاب 18
Installation of photovoltaic arrays throughout 

Egypt 

 تركيب مصفوفات الخاليا الفتولتوضوئية غير معد

 
 الهندسة الكهربية

 الهندسة الكهربيةدمج حاكم بوس كاست مع مقدم زاوية الوجه لوحدة  Combined Posicast and phase advance د/ هبة عبد الحميد خطاب 19



controller for a superconducting generating 

unit 

 توليد فائقة التوصيل

  يد/ أحمد إبراهيم ابر المعا ط 20
Optimization of hot mix asphalt performance 

based on aggregate selection 

تعظيم االستفادة من أداء الخليط اإلسفلتي الساخن 
 اعتمادا علي اختيار الركام

 الهندسة المدنية

 يد/ أحمد إبراهيم ابر المعا ط 71

Optimization of Building  Rubbles  in 

Flexible Pavement Using Experimental 

Approach and Mechanistic- Empirical 

Method                                                            

تعظيم االستفادة من أنقاض البناء في رصف المرن 
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