
هندسةكمية ال –جامعة المنصورة   

 PWE – هندسة األشغال العامة  قسم                                                                          
 

 صبحى محمد عبد القادرالسيد األستاذ الدكتور/ 
 وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث         

 وبعد ،،، 000تحية طيبه                                                                                   
  .2016/2017الخطة البحثية لمقسم لمعام الجامعى  عمى 20/11/2016( المنعقدة بتاريخ 101 مسته رقم )نحيط سيادتكم عمما بأن مجمس القسم قد وافق بج                   

 التمويل ومصدرة مؤشرات النجاح القيمة المالية  المدة الزمنية المسئول عن التنفيذ المجاالت  الخطة البحثية م

 جامعة المنصورة %111 0222 شهر 42 ا.د.محمود الموافى شتيوى هندسة المساحة التنمية المستدامةل ونظم المعمومات الجغرافية في مجا تطبيقات االستشعار عن بعد 1

تعيينالموقع باستخدام نظام المالحة العالمى ) تغييرات الخطا التفاضمى الشارة الكود وتاثير ذلك عمى  4
 حالة دراسة لمشبكات المصرية دائمة الرصد

%111 0222 شهر 42 فى شتيوىا.د.محمود الموا هندسة المساحة  جامعة المنصورة 

%111 0222 شهر 42 ا.د.محمود الموافى شتيوى هندسة المساحة محافظة دمياطداخل  وادارة الموارد فى حل مشاكل المرور GISتطبيقات  3  جامعة المنصورة 

%111 0222 شهر 42 ا.د.محمود الموافى شتيوى هندسة المساحة GNSSمراقبة المنشاءات باستخدام  2  جامعة المنصورة 

زكى زيدان الشيخةا.د. هندسة المساحة PPPتحسين دقة ارصاد الجي بى اس باسموب  5 %111 0222 شهر 42   جامعة المنصورة 

%111 0222 شهر 42 الحكيممحمد عبد  د +د. هشام االتربى  هنذست صحيت معالجة مياه الصرف الممونة الناتجة من صناعة المنسوجات باستخدام الترويب الكهربى  6  جامعة المنصورة 

%111 0222 شهر 42 د. محمد عبد الحكيم +.د. محرم فؤاد  هنذست صحيت  ازالة المموحة باستخدام عمميات الترويب الكهربى المطور  7  جامعة المنصورة 

%111 0222 شهر 42 ا.م.د. شريف البذوى هنذست الطرق المعتدلة والحارة  طريقة مبسطة لتقيم الرصف المرن متعمدة عمى الطريقة الميكانيكية التجريبية لممناطق 8  جامعة المنصورة 

%111 0222 شهر 42 ا.م.د. شريف البذوى هنذست الطرق استخدام الزيوت الصناعية مع االسفمت المعد تدويرة  9  جامعة المنصورة 

%111 0222 شهر 42 ا.م.د. شريف البذوى هنذست الطرق تقييم الخمطات االسفمتية المحتوية عمى نفايات زراعية وصناعية  11  جامعة المنصورة 

%111 0222 شهر 42 ا.م.د. شريف البذوى هنذست الطرق تقييم االسفمت المحسن باستخدام مواد متناهية الصغر محمية  11  جامعة المنصورة 

%111 0222 شهر 42 ا.م.د. شريف البذوى هنذست الطرق م مخمفات المبانى فى انشاء الطرقاستخدا 14  جامعة المنصورة  

%111 0222 شهر 42 ا.م.د. شريف البذوى هنذست الطرق تقدير نسبة عمل كاليفورنيا من الخواص الروتينية لممواد 13  جامعة المنصورة  

%111 0222 شهر 42 ا.م.د. شريف البذوى هنذست الطرق لمعد تدويرة فى انشاء الطرقدراسة معممية لتقييم خصائص االسفمت ا 12  جامعة المنصورة  

%111 0222 شهر 42 د. هحوذ ابراهين جبر العلن هنذست صحيت تقليل نواتج التعقين الجبنبيت عن طريق استوثبل عوليبث هعبلجت الويبه 15  جامعة المنصورة  

ذيذ الذقيق الحذاثيبث النقبط ببستخذام الوستقبالث ثنبئيت واحبديت التردددراست هقبرنت بين التح 16 %111 0222 شهر 42 ا.د. هحوود الووافي هندسة المساحة   جامعة المنصورة  

%111 0222 شهر 42 ا.م.د. هشبم خليل االتربي هنذست صحيت تقيين دورة الحيبة كبداة بيئيت الدارة هحطبث هعبلجت هيبه الصرف 17 امعة المنصورةج    

 رئيس مجمس القسم                                                                                                                                                                                                                 
 هدى فكرى الجملا.د/                                                                                                                                                                                                        محمد السيد


