
            

 

 
 

 

 بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان                                                 
 3002حتى  3002بإجمالي المشاريع البحثية من                                                   

 

 قيمـــــم ال مويـــــ  القسم العلمي  اسم الباحث اســـــم المشروع م
بالجنيــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 المصري

 جهم ال موي  نهايم المشروع بدايم المشروع

دراسم عن ال ربم االن فاشيم فـي  1
 مصر 

أ.د/ عبــــــــد الف ــــــــا  عبــــــــد القــــــــادر 
 يوسف

 11/8/2332 11/2/2330 03333 الهندسم المدنيم
 

أكاديميم البحث 
العلمي+ جامعم 

 المنوفيم

معالجـــــم ميـــــاا صـــــرف المـــــداب   2
ائي باســــــــ حدام ال حلــــــــ  الكهربــــــــ

 والبيولوجي

 

د./ محمــــود عبــــد الشــــافي  بــــرا يم 
 الشيخ

أكاديميم البحث  12/7/2335  19/7/2331 195151 الهندسم المدنيم 
العلمي+ جامعم 

 المنوفيم

قيمـــــم ال مويـــــ   القسم العلمي  اسم الباحث اســـــم المشروع م
بالجنيــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 المصري

 جهم ال موي  نهايم المشروع بدايم المشروع



وحــدن نصــف صــناعيم  مشــروع  0
ـــــوي  لدراســـــم أنلمـــــم النمـــــو الحي

 المزدوج الصحي

أكاديميم البحث  1/1/2331 7/1/2332 119033 القسم العام  أ.د جما  محمد علي
العلمي+ جامعم 

 المنوفيم

حمايــــــم مـــــــزارع ال وليـــــــد ب اقـــــــم  2
 الريا 

األكاديميم  18/11/2335 18/11/2338 222199 الهندسم الكهربيم أ.د/ عبد المقصود  برا يم  علب 
+الجانب 
 األمريكي

دراســــــــــم مكونــــــــــا  الفسيفســــــــــا   9
الرومانيـــــــم بـــــــالم رب وبمصـــــــر 

 واليا   فسحها
 

 أ.د/ عال  علوي الحبشي
 

الهندسم 
 المعماريم 

أكاديميــــــــم البحــــــــث   11/1/2313 1/1/2335 29333
العلمـــــــي+ جامعـــــــم 

 المنوفيم

اك شاف أع ا  شبكا  ال وزيع  1
 و حديد أماكنها

 

 

 

 

 أ.د/ عبد المقصود  برا يم  علب
 

أكاديميــــــــم البحــــــــث  27/12/2313 28/12/2338 532333 الهندسم الكهربيم
 العلمي

قيمـــــم ال مويـــــ   القسم العلمي  اسم الباحث اســـــم المشروع م
بالجنيــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 المصري

 جهم ال موي  نهايم المشروع بدايم المشروع

ـــــرا  محـــــر   7 ـــــم اح  نمذجـــــم ارف
مع وجـود  يعم  بالوقود الصلب

 ندسم القوى  ا.د/ عبد الكريم مرسي حجاب
 الميكانيكيم 

صـــــــــندو  العلـــــــــوم  12/1/2311 12/1/2335 1333333
وال نميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 



 ال كنولوجيم  بو  دفعي

  ـــــوير نلـــــام حمايـــــم م كامـــــ   8
 لمزارع الريا 

 10/1/2311 12/1/2335 853701 الهندسم الكهربيم  د./  امر أمين كوادي
 

صـــــــــندو  العلـــــــــوم 
نميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وال 

 ال كنولوجيم

 ـــــمزير مـــــزارع الريـــــا  المر ب ـــــم  5
بالشـــــبكم الكهربيـــــم علـــــي ا ـــــزان 

 القوي الكهربيم
 

صـــــــــندو  العلـــــــــوم  0/9/2312 2/9/2313 128833 الهندسم الكهربيم أ.د/ حسن شعبان محمد 
وال نميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 ال كنولوجيم

ــــم ل ــــر   13 دراســــم  حليليــــم وعملي
مس حدزم ل بريد مكزف مح ا  

 ريمال اقم البحا

 ندســـــــــم القـــــــــوى  أ.د/ احمد صبري حجازي
 الميكانيكيم

صـــــــــندو  العلـــــــــوم   28/1/2310 25/1/2312 982213
وال نميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 ال كنولوجيم

دراســــم النــــوا ي الزانويــــم لعمليــــم  11
   هير مياا الشرب 

 
 

أكاديميــــــــم البحــــــــث  27/7/2312 27/7/2313 923333 الهندسم المدنيم  أ.د/ حازم  برا يم صالح 
صـــــندو  العلمـــــي و 

 العلوم وال نميم 

قيمـــــم ال مويـــــ   القسم العلمي  اسم الباحث اســـــم المشروع م
بالجنيــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 المصري

 جهم ال موي  نهايم المشروع بدايم المشروع

 د/  برا يم حسن  اشم  مشروع  ر  النق  الذكيم   12
 د/ ما ر مص فى العبد 
 م/ محمد عاد  يونس 

 اإل حاد األوروبي 1/13/2319 1/13/2312 233333 الهندسم المدنيم



كفــا ن  عالماجســ ير لرفــمقــررا   13
القــــــدرن المفسســــــيم فــــــي مجـــــــا  

ــــــي مصــــــر  األمــــــان المــــــروري ف
 ولبنان  واألردن

 شيخأ.د/ محمود عبد الشافي ال
د/ مــــا ر مصــــ فى عبــــد الحكــــيم 

 العبد

 892.525 الهندسم المدنيم

 يورو
19/13/2319 19/13/2311  اإل حاد األوروبي 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



   جامعم المنوفيم    
 بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان                                             الكومكليم الهندسم بشبين 

  الموجودة وما زالت تحت التنفيذ بإجمالي المشاريع البحثية      
 بكلية الهندسة جامعة المنوفية         

 
 

 وعاســـــم المشر

 

 مدير المشروع  / المشاركين 
القسم 

 العلمي
 جهة التمويل

 

 ةمد

 المشروع

 

بداية 

 المشروع

 

نهاية 

 المشروع

 

 قيمة التمويل

تحسين طرق النقل بين مصر 

 واألردن

 

 أ.د/ محمود عبد الشافي
الهندسة 

 المدنية

 إلتحاد األوروبيا

ERASMUS 

 

 

 سنوات 3

 

6102 

 

6102 

 

03111    

 يورو

 

وتطبيق الفوتو فنتون  استخدام

بالطاقة الشمسية مع تقنية 

النانو 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 

 رىجنيه مص

إتفاقية تعاون علمى بين كلية 

الهندسة جامعة المنوفية 

بيروس باليونان   وجامعة

تهدف إلى تطوير العملية 

 التعليمية والبحثية والتدريب

 

 

أ.د/ أشرف صالح الدين 

 زين الدين

الهندسة 

 الكهربية 

 

 إلتحاد األوروبيا

ERASMUS 

 

 

 

 سنوات 4

 

 

6102 

 

 

6161 

 

وفقا لالئحة المالية 

ريع اإلتحاد لمشا

 األوروبي  

ERASMUS 

MOBILITY 

   أ .د  وكيل الكلية                                                        مدير اإلدارة                                                               المختص     

للدراسات                                                                                                                                                                          
 العلمية العليا والبحوث

 



   جامعم المنوفيم   
 ــــــــــــــانبيـــــــــــــــــــــــ تابع                                   كليم الهندسم بشبين الكوم

 الموجودة وما زالت تحت التنفيذبإجمالي المشاريع البحثية 
 بكلية الهندسة جامعة المنوفية

 
 

 اســـــم المشروع

 

 جهة التمويل القسم العلمي مدير المشروع  / المشاركين 

 

مدة 

  المشروع

 

بداية 

  المشروع

 

نهاية 

 المشروع

 

 قيمة التمويل 

كلية  إتفاقية تعاون علمى بين

الهندسة جامعة المنوفية 

وجامعة فيلينوس جيديمانس 

للتكنولوجيا بدولة ليتوانيا 

تهدف إلى تطوير العملية 

 التعليمية والبحثية والتدريب

 

 

 أ.د/ أشرف صالح الدين زين الدين
الهندسة 

 الكهربية 

 

إلتحاد ا

 األوروبي

ERASMUS 

 

 

 

 عامين

 

 

6102 

 

 

6102 

 

وفقا لالئحة 

ريع المالية لمشا

 اإلتحاد األوروبي  

ERASMUS 

MOBILITY  

إنتاج واستخدام الطاقة 

الشمسية لتغذية األحمال 

 الكهربية بأقل تكلفة 

 

 أ.د/ شعبان مبروك عشيبة 

 أ.د/ عزة محمد عزت الشين 

 أ.د/ عوض السيد السبع 

 أ.د/ أشرف صالح الدين زين الدين

 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 

 

 

 

6102 

 

 

 

6102 

 

 

 

جنيه  611111

 مصرى

                      
    أ .د  وكيل الكلية                                            مدير اإلدارة                                                                    المختص    

                                                                                                                                                                             
 العلمية للدراسات العليا والبحوث

 
 



 

 
 بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان                                              

 3002/3002خالل عام المشاريع البحثية بإجمالي                                                   
 

 

 اســـــم المشروع

 

 جهة التمويل القسم العلمي الفريق البحثي

 مشروع طرق النقل الذكية 

 د/ إبراهيم حسن هاشم 

 د/ ماهر مصطفى العبد 

 م/ محمد عادل يونس 

 اإلتحاد األوروبي الهندسة المدنية

تحضير بوليمرات مغناطيسية جديدة تعتمد على  

ية مخففة وتحسين اكاسيد نانومترية ذات مغناطيس

 أدائها بمعالجة تلك األكاسيد 

 / شهاب عبد العال منصورد
قسم العلوم األساسية 

 الهندسية   

صندوق العلوم والتنمية 

 التكنولوجية

مقارنة الطرق المختلفة إلزالة الحديد والمنجنيز من 

 المياه الجوفية

 

 أ.د/ محمود عبد الشافي

 د/ هاني سمير جرجس              

 / عبد الرحمن فتحي عامر       م

 صندوق دعم البحوث العلمية  الهندسة المدنية

 تحسين طرق النقل بين مصر واألردن

 
 اإلتحاد األوروبي الهندسة المدنية أ.د/ محمود عبد الشافي

وتطبيق الفوتو فنتون بالطاقة الشمسية مع  استخدام

تقنية النانو كطريقةغيرمكلفة لمعالجة المياه في 

 نطقة قويسنا الصناعيةم

 د/ مها عبد الباسط تونى

 د/ شهاب عبد العال منصور

قسم العلوم األساسية 

 الهندسية   
 صندوق دعم البحوث العلمية

 
 
 
 



 
 بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  تابع                                                                          

 3002/3002خالل عام المشاريع البحثية بإجمالي                                                   
 

 

 اســـــم المشروع

 

 جهة التمويل القسم العلمي الفريق البحثي

إنتاج واستخدام الطاقة الشمسية لتغذية األحمال 

 الكهربية بأقل تكلفة 

 

 أ.د/ شعبان مبروك عشيبة 

 ت الشين أ.د/ عزة محمد عز

 أ.د/ عوض السيد السبع 

 أ.د/ أشرف صالح الدين زين الدين

 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 

 

 
                     أ .د  وكيل الكلية                            رة                               المختص                                  مدير اإلدا

للدراسات العليا                                                                                                                                          
 حوثوالب

 

                                                                                                                                                          
 أ.د/ اشرف صالح الدين زين الدين  

 
 



 
 
 
 جامعة المنوفية   

 كلية الهندسة بشبين الكوم 
 البحوث العلميةإدارة    

 

 عام إدارة الدراسات العليا والبحوث العلمية بالجامعة  السيد األستاذ / مدير                           
 تحية طيبة وبعد....., 

 
بشأن موافاه سيادتكم بقائمة المشاريع البحثية خالل الثالث سننوات   02/4/3004( والوارد إلينا 622ردا علي خطاب سيادتكم رقم) -

 السابقة بالكلية 
 نتشرف بأن نرسل لسيادتكم قائمة هذه لمشاريع المطلوبة  -

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 المشاريع البحثية 

 
 

 جهه ال موي   االن ها  البدايم ال موي   صاحب المشروع  اسم المشروع  م

دراسم  حليليم وعمليم ل ر  مس حدزم ل بريد  1
 مكزف مح ا  ال اقم البحاريم

/36/2 982213 زيأ.د/ احمد صبري حجا
3003 

 صندو  العلوم وال نميم ال كنولوجيم  32/2/3002

 اإل حاد األوروبي 1/13/2319 1/13/2312 233333 د/  برا يم حسن  اشم  مشروع  ر  النق  الذكيم  2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 رسم اإلشتراك فترة المؤتمر  إسم المؤتمر  القسم أسماء السادة المشاركين  م

  كهرباء رى سعد شكر هللا أ.د/ شك 1
 

المؤتمر الدولى 
الخامس عشر لنظم 

القوى بالشرق األوسط 
 (MEPCON) 

 
 

من 
32/13/3113 
إلى 
32/13/3113 

بجامعة 
 األسكندرية 

 ج 211

 ج211 كهرباء أ.د/ عبد المقصود إبراهيم ثعلب  3

 ج211 كهرباء د/ تامر فتوح عبد الغنى  2

 ج211 كهرباء  د/ رجب أحمد عبدالعزيز 4

 ج211 كهرباء م/ عمرو محمد عبد الهادى  2

علوم  م/ رزق مسعود رزق هللا  6
 أساسية 

 ج211

  كهرباء أ.د/ حسين عبد العظيم يسن 7
 ج 1011

 )موزعة (

 كهربا  أ.د/ اريب عبد الراز  انيم  8

 كهربا  أ.د/ أشرف صال  الدين  5

 كهربا  لشى د/ ناجى  برا يم الق 13

 
 
 
 
 
 



 
 جامعة المنوفية 

 كلية الهندسة بشبين الكوم 
 الشئون المالية 

 1122/1121بيان بالمؤتمرات الداخلية للعام المالى 

 
 رسم اإلشتراك فترة المؤتمر  إسم المؤتمر  القسم أسماء السادة المشاركين  م

علوم  م/ رزق مسعود رزق هللا 1
 أساسية 

لثانى للعلوم المؤتمر الدولى ا
 والرياضيات والمعلومات 

( ICMIS ) 

 

 10/5/2311-13من 

 ج 211

المؤتمر الدولى للنانو  إنتاج م/ محمود سمير عبد الحسن الوزيرى  3
تكنولجىوالتقنية الحيوية 
 واإلستيكتروسكنوى

2/3113/ 2ـ1من   
 ج472

المؤتمر الدولى الخامس عشر فى  قوى د/ وجيه أحمد العسكرى   2
يكانيكا التطبيقية والهندسة الم

 الميكانيكية
21/2/3113ـ32من  

 ج221

 ج221 قوى د/ فتحى محمد محفوظ  4

المؤتمر الدولى لإلتحاد الدولى  مدنى د/ خالد محمد حيزة  2
 للمهنسين 

2/2/3113ـ7من  ج211 

علوم  د/ إسالم محمد الدسوقى  6
المؤتمر الدولى السادس فى  أساسية 

بيعة الهندسية الرياضيات والط  
2/3113/ 21ـ32من  

 ج221

علوم  د/ قاسم عبد المجيد  7
 أساسية 

 
 ج221

 
 مدير الشئون الماليم                                                                          مدير عام الكليم                            

                                                                                                                       
 كام  م ولي صالح                                                                                                                         

 
 



 
 
 
 
 
 

 جامعة المنوفية       
 هندسة بشبين الكوم كلية ال

 إدارة البحوث العلمية   

 
 السيد األستاذ الدكتور/ مدير وحدة االعتماد والجودة                                       

 تحية طيبة وبعد....., 
 3.3دريس أى بنسبة )( عضو هيئة ت2نتشرف بأن  نحيط علم سيادتكم أن  عدد الحاصلين على جوائز الدولة وأيضا جوائز علمية هو عدد )

 ( عضو هيئة تدريس  374( من إجمالى أعضاء هيئة التدريس والذى يبلغ عددهم)   %
 


