
 



كلیة الھندسة

أحمد عاشور الحارونعصام محمد أحمد وھبھاسم الباحث:

عنوان البحث:
دراسة معملیة لدراسة لتحسین آداء تربیة سافونیوس

طریقة البحث:
وفي ھذا البحث تم عمل دراسة معملیة علي عدد من  تربینات الریاح Savonius  وذلك لتحدید المعاییر العملیة األكثر

فاعلیة ووجد أن التربینة ذات المرحلتین أعلي كفاءة من ذات الثالثة واألربعة مراحل، وأیضًا وجد أن التربینة ذات
المرحلتین أفضل من تربینة مرحلة واحدة، وأن التربینة ذات بدون األلواح نھایة end plate تعطي كفاءة أكبر من تلك
التي لھا ألوح نھایة، وقد تم دراسة نسبة التدخل للریش (β)   ووجد أظھرت النتائج أن الحاالت بدون نسبة تداخل أفضل

من الحاالت مع وجود نسبة التداخل.

2013/01/03تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
سریان مائع مستحلب (ماء + زیت) خالل النواشر المنحنیة

طریقة البحث:
وفي ھذا البحث دراسة خصائص سریان مائع مستحلب (ماء + زیت)  خالل النواشر المنحنیة. و تم تقییم أداء ھذه

النواشر تحت تأثیر عدة عوامل مختلفة وھى نسبة اإلنحناء (نسبة نصف قطر التقوس)  ، نسبة المساحة مقطع الناشر
عند المخرج إلى المساحة عند المدخل، نسبة الزیت فى الخلیط (نسبة حجم الزیت إلى حجم الخلیط)  ورقم رینولدز

للسریان (نسبة قوة القصورالذاتى إلى قوة اللزوجة)، باإلضافة إلى اإلستقراریة وعدم اإلستقراریة

2013/01/03تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
نموذج لتربینة سافونیوس بناءًا علي إختبارات نفق ھوائي "

طریقة البحث:
في ھذا البحث تم تصمیم وتصنیع نموذج أولي لتربینة سافونیوس الھوائیة في الھواء الحر معتمدًا علي نتائج القباسات

المعملیة التي أجریت علي عدة نماذج من تربینة سافونیوس في معمل میكانیكا الموائع المتقدمة لقسم ھندسة القوي
المیكانیكیة بكلیة الھندسة بشبین الكوم – جامعة المنوفیة، وتم تصنیع النموذج األولي بمدینة العریش بكلیة الھندسة –

جامعة سیناء.

2013/01/03تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
الحرائق وكیفیة مكافحتھا فى المناطق الریفیة والمجتمعات السكنیة

طریقة البحث:
فى ھذه الورقة تم التعرض للمخاطر التي قد تنتج عن الحرائق و أھم األسباب التي تؤدي إلى حدوث الحرائق وخاصة

في المواقع الصناعیة، وأیضًا تم التعرض لطرق  الوقایة من الحریق وأسلوب التصرف في حالة حدوث حریق
بالتصرفات الواجب اتخاذھا للوقایة من حدوث حریق وكذلك كیفیة التصرف عند حدوث حریق .

2013/01/03تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
نحو بیئة آمنة  " دراسة عامة لبعض مشاكل تلوث البیئة وقضایاھا وكیفیة مواجھتھا

طریقة البحث:
:  في ھذه الورقة تم التعرض للجھود المبذولة من جانب الدولة والمؤسسات المدنیة لمواجھة التلوث، دور البحث

العلمي وتطبیقاتھ في مواجھة المشاكل البیئیة، دور اإلنسان في تلوث البیئة، مصادر التلوث البیئي وآثارھا المدمرة
لصحة الكائنات الحیة، كیفیة مواجھة التلوث البیئي وخلق البیئة اآلمنة، الجھود المبذولة من جانب الدولة والمؤسسات
المدنیة لمواجھة التلوث دور البحث العلمي وتطبیقاتھ في مواجھة المشاكل البیئیة 0 المواجھة العالمیة لتلوث البیئة 0

2013/01/03تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
دور الھندسة المیكانیكیة في تطویر الصناعة والتنمیة

طریقة البحث:
فى ھذه الورقة یتم إیضاح الدور الذى یقوم بھ  قسم ھندسة القوى المیكانیكیة فى مجال خدمة المجتمع وتنمیة البیئة فى
إطار دور الجامعة فى ھذا المجال وأیضًا  فى مجال تطویر الصناعة و حل المشكالت الفنیة التي تواجھھا. ویتم التعرف
على بعض المجاالت التى یمكن ربط البحث العلمي للھندسة المیكانیكیة بالصناعة، وكیف یمكن لھذا التعاون العلمي أن

یلبي احتیاجات الصناعة في جمیع مراحل العمل المختلفة وكذلك انعكاُس تعاوِن الصناعة مع الجامعات على تطور البحث
العلمي والخطط التعلیمیة في الجامعات.

2013/01/03تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
دراسة عامة في بعض مشاكل تلوث البیئة وقضایاھا وكیفیة مواجھھتھا

طریقة البحث:
فى ھذه الورقة من خالل دراسة عامة لمشكالت البئیة یتم التعرف  علي كل من مكونات النظام البیئي، واألجھزة المكونة

للكرة الحیة ودور اإلنسان في تخلل األجھزة البیئیة الطبیعیة وتلوث البیئة ومصادر التلوث، وكذلك التعرف علي
المشكالت والقضایا البیئیة الحساسة وآثارھا وكیفیة مواجھتھا

2013/01/03تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
"السریان اإلضطرابي علي األسطح المموجة المتحركة"

طریقة البحث:
في ھذا البحث تم الد راسة  النظري للسریان اإلضطرابي علي األسطح المتموجة ذات األرتفاع الصغیر واإلرتفاع  الكبیر
والتي تتمیز بشكل منحني الجیب، مع األخذ في اإلعتبار أ ن األسطح  تتحرك بسرعة ثابتة، وذلك عن طریق حل معادالت
الحركة المعروفة باسم معادالت رینولدز  في حالة السریان ثنائي األبعاد والغیر إنضغاطي مع نموذج الـ (k-ε)  في حالة

السریان الإلضطرابي

2013/01/03تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
تأثیر دراسة خصائص السریان معملیًا في نموذج لغرفة إحتراق

" (Dump Chamber)
طریقة البحث:

في ھذا البحث تمت دراسة خصائص السریان معملیًا في نموذج لغرفة إحتراق ، یتكون ھذا النموذج من مدخل متسع
فجائیًا یلیھ غرقة إحتراق ذات مقطع مربع متصل بنھایتھا بوق متقارب.

2013/01/03تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
السریان اإلضطرابي خلف جسم في إتساع مفاجئ ذو مقطع مربع

طریقة البحث:
وفي ھذا البحث تم عمل دراسة  نظریة ومعملیة علي خصائص السریان اإلضطرابي واإلضطراب في إتساع مفاجئ

مربع المقطع وذلك في وجود جسم عند المدخل

2013/01/03تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:


