
 
 كليت الهندست –جاهعت الونصورة     

 القوى الويكانيكيتقسن هندست        

 1026/1027للعام الجاهعي  الخاصت بقسن هندست القوى الويكانيكيت الخطت البحثيت
 

انشقى 

 انكٕدٖ

انخًٕيم  انًذة انضيُيت انًغئٕل عٍ انخُفيز انًجبالث انخطت انبحثيت

 ٔيصذسِ

مواجهة فجوة الطاقة المتوقعة بسبب زيادة االستهالك  كفاءة استخدام الطاقةالحد من االستهالك ورفع  1
 بمعدالت تفوق زيادة اإلنتاج 

 أ.د. حممى السيد جاد  -1
 أ.د. محمد محمود محجوب-2
 أ.د أحمد محمد حامد -3

 حًٕيم راحٗ انعبو انجبيعٗ

المتوقعة بسبب زيادة االستهالك مواجهة فجوة الطاقة  رفع كفاءة إنتاج وتوزيع الطاقات التقميدية 2
 بمعدالت تفوق زيادة اإلنتاج 

 أ.د. احمد عبد الرازق سمطان  -1

 العوضى د. وليد محمد عبد الحى  -2

 حًٕيم راحٗ انعبو انجبيعٗ

 زيادة احتياطى الطاقة من المصادر التقميدية 3

 
مواجهة فجوة الطاقة المتوقعة بسبب زيادة االستهالك 

 يادة اإلنتاج بمعدالت تفوق ز 

 أ.د. مصطفى مصطفى عوض  -1
  جمال ابراهيم سمطاند.  -2

 حًٕيم راحٗ انعبو انجبيعٗ

 التوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة 4

 
مواجهة فجوة الطاقة المتوقعة بسبب زيادة االستهالك 

 بمعدالت تفوق زيادة اإلنتاج 

 أ.د. محمد غصوب سعفان   -1
 سعد خمف . د. عزمى -2

 حًٕيم راحٗ انعبو انجبيعٗ

 انصُبعبث انكيًيبئيت ٔانذٔائيت  5

 
 أ.د. يحًٕد يصطفٗ عٕض -1 دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية 

 أ.د. يحًذ غصٕة ععفبٌ -2

 حًٕيم راحٗ انعبو انجبيعٗ

 انخطبيقبث فٗ يجبل انصُبعبث االنكخشَٔيت 6

 
 أ.د. يحًذ َبيم صبشٖ -1 افة العالية دعم الصناعات ذات القيمة المض

 د. يحًذ حغٍ يُصٕس -2

 حًٕيم راحٗ انعبو انجبيعٗ

 انُٓذعت انطبيت 7

 
 أ.و.د. يبْش يحًذ بخيج -1 دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية 

 أ.د. يحًذ َبيم صبشٖ -2

 حًٕيم راحٗ انعبو انجبيعٗ

 انصُبعبث انغزائيت  8

 
 د. عهٗ يصطفٗ انبٕص -1 لقيمة المضافة العالية دعم الصناعات ذات ا

 أ.د. يحًٕد يصطفٗ عٕض -2

 حًٕيم راحٗ انعبو انجبيعٗ

التطبيقات الواعدة الحديثة فى مجال التقنيات الدقيقة  األَظًت انكٓشٔييكبَيكيت انذقيقت  9
 ) مايكرو ونانو تكنولوجى( 

 أ.د. يحًذ َبيم صبشٖ -1

 د. يحًذ حغٍ يُصٕس -2

 يحًذ يحًٕد عٕضد  -3

 حًٕيم راحٗ انعبو انجبيعٗ

التطبيقات الواعدة الحديثة فى مجال التقنيات الدقيقة  انخكُٕنٕجيب انحيٕيت . 11
 ) مايكرو ونانو تكنولوجى( 

  د. احًذ عبذ انغالو عبذ انعبطٗ -1

  أ.د. يحًذ غصٕة ععفبٌ -2

 حًٕيم راحٗ انعبو انجبيعٗ
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 1026/1027للعام الجاهعي  الخطت البحثيت الخاصت بقسن هندست القوى الويكانيكيت
 

انشقى 

 انكٕدٖ

انخًٕيم  انًذة انضيُيت انًغئٕل عٍ انخُفيز انًجبالث انخطت انبحثيت

 ٔيصذسِ

الحديثة فى مجال التقنيات التطبيقات الواعدة  انحٕاط انذقيقت ٔحطبيقبحٓب انصُبعيت انًخخهفت  11
 الدقيقة ) مايكرو ونانو تكنولوجى( 

 أ.د. محمد محمود محجوب -1

 أ.و.د. عبذ انشحيى عبذ انببقٗ دْيُّ -2

 حًٕيم راحٗ انعبو انجبيعٗ

التطبيقات الواعدة الحديثة فى مجال التقنيات  انخبشيذ االنكخشَٔٗ . 12
 الدقيقة ) مايكرو ونانو تكنولوجى( 

 يحًذ غصٕة ععفبٌ أ.د. -1

 أ.و.د. عبذ انشحيى عبذ انببقٗ دْيُّ -2

 حًٕيم راحٗ انعبو انجبيعٗ

 أبٕ سيبٌ يحًذ أ.د. يجذٖ -1  المياة والبيئة يعبنجت انًيبة . 13

 أ.د. بيشج أْبَظ جبّ جيبٌ -2

 حًٕيم راحٗ انعبو انجبيعٗ

 أ.د. حغٍ يُصٕس انغعذَٗ -1  المياة والبيئة ححهيت انًيبة 14

 أبٕ سيبٌ يحًذ أ.د. يجذٖ -2

 أ.د. يحًذ غصٕة ععفبٌ -3

 حًٕيم راحٗ انعبو انجبيعٗ

 حقهيم انفبقذ يٍ انًيبِ ٔحششيذ حٕصيعٓب ٔاعخخذايٓب  15

 
 أ.د. نطفٗ حغٍ سبيع -1  المياة والبيئة

 د. يحًذ عبذ هللا انُجبس -2

 حًٕيم راحٗ انعبو انجبيعٗ

 يكبفحت انخهٕد  16

 
 أ.د. بيشج أْبَظ جبّ جيبٌ -1  المياة والبيئة

 د. حًذٖ احًذ عبذ انغالو -2

 أ.و.د. عًبد عبذ انهطيف انُجيشٖ -3

 حًٕيم راحٗ انعبو انجبيعٗ

 حذٔيش انًخهفبث .  17

 
 د. يحًذ عبذ هللا انُجبس -1  المياة والبيئة

 د. حًذٖ احًذ عبذ انغالو -2

 أ.د. صالح حغٍ االيبو -3

 تأ.د. فبسٔق يحًذ عكبش -4

 حًٕيم راحٗ انعبو انجبيعٗ

 انخغيشاث انًُبخيت ٔاثبسْب انبيئيت 18

 
 د. يحًذ حغٍ يُصٕس  -1  المياة والبيئة

 د. حًذٖ احًذ عبذ انغالو -2

 أ.و.د. عًبد عبذ انهطيف انُجيشٖ -3

 أ.د. صالح حغٍ االيبو -4

 أ.د. فبسٔق يحًذ عكبشت -5

 أ.د أبشاْيى ابؤاْيى انششقبٖٔ -6

 حًٕيم راحٗ يعٗانعبو انجب
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