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DESIGN OF AIR CONDITIONING SYSTEM FOR  A  RESTAURANT|تصمٌم نظام تكٌٌف لمطعم

|استخدام الغاز الطبٌعى كوقود لمحركات السٌارات

|تكٌٌف مستشفى

Water Desa Lination Technology With Experimental Papplica tion On Basim Water Destilator|تكنولوجٌا تحلٌة المٌاه مع تطبٌق عملى على مقطر شمسى  من النوع الحوضى

|الحقن االلكترونى فى محركات البنزٌن

|تصمٌم محرك اشعال بالشرارة رباعى االشواط

|تكٌٌف هواء لمستشفى بجامعة المنصورة

Design of Air Conditioning System for Mansoura Emergancy Hospital|تصمٌم تكٌٌف هواء لمستشفى الطوارئ بالمنصورة

|أداء مرشح رملى ٌعمل تحت ضغط

Central Air Conditioning for Mobarak Military Hospital At Ismalia|تكٌٌف مستشفى مبارك العسكرى باالسماعٌلٌة

|تكٌٌف مبنى نادى أعضاء هٌبة التدرٌس جامعة المنصورة



|نمذجة عددٌة ومعملٌة لمحركات البنزٌن

|تصمٌم مخزن تبرٌد وتجمٌد

|تحلٌة مٌاه البحر بالضغط االسموذى العكسى

STUDY OF PERFORMANCE AND COMBUSTION  CHARACTERISTICS OF AN INJECTION CARBURATION SPARK LGNITION ENGI|أداء محرك اشعال بالشرارة ٌعمل بنظام الحقن والخلط

|تحلٌة المٌاه بواسطة خلٌة شمسٌة من النوع السقفى

CENTRAL AIR CONDITION OF MANSOURA  UNIVERSITY OPHIHOLMOLOGY CENTER|تكٌٌف مركزى لمستشفى مركز العٌون بالمنصورة

|استراتٌجٌة استخدام وقود الهٌدروجٌن

|تصمٌم نظام استرجاع حرارى بآستخدام وسط ممٌع

|تكٌٌف مركزى تجارى

|نظام تسخٌن مٌاه شمسى

|المحرك ثنابى االشواط واستخدام الغاز الطبٌعى

|تصمٌم واختبار أداء مضخات الطرد المركزى

|تكٌٌف مركزى لمستشفى بجامعة المنصورة

Simulation Of Spark Ignition Engine Cycle|محاكاة دورة محرك اشعال بالشرارة

Central Air Conditioning Of a Hospital|تكٌٌف مركزى لمستشفى

|تصمٌم محطة تبرٌد

Design Of Air Turbine Working By Water Waves|تصمٌم وأختبار تربٌن هوابى ٌعمل بطاقة أألمواج

|التحلٌبلت الحرارٌة والهٌدرولٌكٌة فى المفاعبلت النووٌة

|بدء ادارة وتشغٌل غبلٌة ذات مهد ممٌع

Hydraulic Machines|آالت هٌدرولٌكٌة

Refrigeration|تبرٌد

COMBUSTION|احتراق

Internal combsion Engine|محركات احتراق داخلى

|تصمٌم تكٌٌف هواء لمبنى نقابى

|اداء محرك بنزٌن مذود بنظام حقن

Design Of Drinking Water Plant|تصمٌم محطة مٌاه شرب

|تكٌٌف هواء نادى الشرطة

Design of Natural Gas Piping System|تصمٌم شبكة الغاز الطبٌعى لمدٌنة

|مفاعل نووى الزالة ملوحة المٌاه

|محركات احتراق

Air Condition|تكٌٌف هواء

|تكٌٌف هواء مصنع مبلبس جاهزة

|تصمٌم تكٌٌف هواء مركزى

|تصمٌم مخازن تبرٌد

|تصمٌم وحدة تكٌٌف هواء

DESIGN AND PLANNING OF COOLING AND FREEZING STATION|تصمٌم محطه تبرٌد وتجمٌد

Design Of A Circulating Fludized Bed Boiler|تصمٌم غبلٌة ذات مهد ممٌع

|تصمٌم نظام تبرٌد جدٌد لبستره اللبن

Design Of Solar Powered Vapour Compression Refrigeration System|تصمٌم نظام تبرٌد بانضغاط البخار ٌعمل بالطاقه الشمسٌة

Design of Electrical Elevator With Manufacturing Proto-Type|تصمٌم مصعد كهربابى مع تصنٌع نموذج له

|تصمٌم وحدة تشكٌل وسحب لماكٌنة تعببة رأسٌة مع تصنٌع نموذج عملى لها

Design and Manufa Cuturing OF Wood Carving CNC Machine Tool|تصمٌم وتصنٌع ماكٌنة الحفر على الخشب بمساعدة الحاسب آاللى

Factories Lay  Out Planning and Management|تخطٌط مصنع لبلغذٌة المحفوظة

Designing And Manufacturing of Screw Conveyor|تصمٌم وتصنٌع ناقل حبلزونى

Design & Production Of Carving Machine Tool|تصمٌم وتصنٌع ماكٌنة تحكم رقمى للحفر على الخشب

Design And Manufacturing Of A prototype Of Asugar Automatic packaging Machine|تصمٌم ماكٌنة تعببة السكر مع صناعة نموذج لها

DESIGN OF BELT CONVEYOR IN BELKAS SUGAR FACTORY|تصمٌم سٌور النقل لمصنع سكر بلقاس

Designing And Manufacturing of Screw Conveyor|تصمٌم وتصنٌع ناقل حلزونى

|تصمٌم وانتاج ماكٌنة اختبار االحتكاك المٌكانٌكى

|تصمٌم ماكٌنة تغلٌف صابون جدٌدة مع صناعة نموزج عملى لها

|تحلٌل االجهادات لبعض االجزاء باستخدام العناص المحدودة

|نظام رإٌة بالحاسب للتعرف على شكل ومكان ووضع اجزاء صناعٌة

|مساعدة الحاسب آاللى فى قٌاسات التروس وذلك باستخدام جهاز مٌكرسكوبى



Design & Manufacture of A Horizontal Packaging Machine For Long Food Products with Modified Control|تصمٌم وتصنٌع ماكٌنة تعببة افقٌة للمنتجات الغذابٌة

A  Comparison Study Of Non Traditional Processes|دراسة مقارنة بٌن العملٌات الغٌر تقلٌدٌة

Design & Manufacturing Of A bio Shreder|الفضبلت الزراعٌة (تفتٌت)تصمٌم وتصنٌع ماكٌنة تقطٌع 

|للحفر على الخشب (تعمل بالكمبٌوتر)تصمٌم وتصنٌع ماكٌنة رقمٌة 

Design  & Manufacturing  of CNC Wood Carving Machine|تصمٌم وتصنٌع ماكٌنة  العمال الحفر على الخشب بمساعدة الحاسب االلى

|تصمٌم وتطوٌر االوناش الخاصة بمٌناء دمٌاط

Feasibility Study For Establishing An Investment Industrial  Project|دراسة جدوى تمهٌدٌة النشاء مشروع استثمارى صناعى

Computer Aided Assembly Line Balancing|استخدام الحاسب االلى فى اتزان خطوط التجمٌع

|تصمٌم وتحسٌن ماكٌنة قطع واستعدال قضبان حدٌد التسلٌح

|دراسة تطبٌقٌة للماكٌنات المبرمجة

|(10)مساعده الحاسب االلى فى قٌاس االستقامة واالستواء واالستداره باستخدام جهاز قٌاس االبعاد 

Planned Maint Tename Progran For An Investmen Progect By Usiny The Computer|برنامج صٌانة مخططه لمشروع استثمارى بواسطة الحاسب االلى

|سرعة18تصمٌم وانتاج صندوق سرعات ذو

|نظام تصمٌم وتصنٌع قوالب التشكٌل بالحداده بواسطة الحاسب االلى

Screw Measurment By Conventional Methods and Computer Visionn|قٌاس اللوالب بالطرق التقلٌدٌة وتقنٌه الرإٌة بالحاسب االلى

Numerical Control Machine Tools Programming|برمجة الماكٌنات ذات التحكم الرقمى

|انتاج حدٌد تسلٌح مقاوم للصدأ والتآكل

|انشاء برنامج محاكاه لماكٌنات التحكم الرقمى

Building Sciences|علوم البناء

Architectural Planning|تخطٌط عمرانى

ARCHITECTURAL DESIGN|التصمٌم المعمارى

|تخطٌط مدن وتصمٌم عمرانى

|تكنولوجٌا البناء

|تخطٌط مدنى وتصمٌم عمرانى

|التصمٌم العمرانى

Design of Microwave Microstrip Circuits|دوابر مٌكرووٌه شرٌطٌة دقٌقة

Studying Testing & Management The Computer Networking|دراسة واختبار وادارة شبكات الحاسب

A Medical Teleconsultation System Via Internet|منظومة لبلستشارات الطبٌة عن بعد باستخدام االنترنت

VLSI Circuits Design|تصمٌم دوابر عالٌة الكثافة

The Next Generation of Telecommunication & Cellular Networks|االتصاالت الرقمٌة والتلٌفون المحمول

Circuits Of the Color T.V|دوابر التلٌفزٌون الملون

SPREAD SPECTRUM DIGITAL COMMUNICATION|االتصاالت الرقمٌة منتشرة المدى

Biomedical Image Processing Applications to Echocaroiography|معالجة الصور الحٌوٌة الطبٌة وتطبٌقاتها على صور رسم صدى القلب

Spread Spectrum Communication Systems|منظومات االتصاالت منتشرة المدى

USING DIRECT ANIMATION  (DIRECT X) IN WEB DESIGN TECHNOLOGY|استخدام التحرٌك المباشر فى شبكة المعلومات العنكبوتٌة

SDH. ATM. GSM|SDH. ATM. GSMنظم االتصاالت 

Acomputer Based System For Bio--Medical Signal Proccesing|منظومة لمعالجة االشارات الحٌوٌة الطبٌة باستخدام الحاسب

Design Analog to Digital Converter  Circuit in VLSI|تصمٌم دوابر محول تماثلى رقمى باستخدام دوابر عالٌة الكثافة

CW Dopler Traffic Radar|رادار مرور ٌعمل بنظرٌة الدوبلر

Television Systems|نظم التلٌفزٌون

Digital And Mobile Communications Networks|االتصاالت الرقمٌة وشبكات التلٌفون المحمول

FREQUENCY HOPPING SPREAD SPECTRUM COMMUNICATION SYSTEMS|منظومة االتصاالت ذات المدى المنتشر باستخدام القفز الترددى

Band Width Compression For Speech Signals|ضغط النطاق الترددى الشارات الصوت

Computer Analysis of The Human Electroencephalographic ( EEG ) Signals|تحلٌل اشارات الرسم الكهربى للمخ البشرى باستخدام الحاسب

Distributed Data Acquistion System Using Computer Networks|منظومة موزعة استجبلب المعلومات باستخدام شبكات الحاسبات

Coloured Television|التلٌفزٌون الملون

DIGTAL SATELLITE COMMUNICATIONS|االتصاالت عبر االقمار الصناعٌة

Microwave Filter Design|تصمٌم مرشح موجات دقٌقة

Synchronization In Digital Communication Systems|التزامن فى منظومات االتصاالت الرقمٌة

|منظومة اتصاالت منتشرة المدىبالتتابع المباشر

Electronic Learnning|التعلٌم االلكترونى

|دراسة واختبارات وادارة شبكات الحاسب

OPTICAL APPLICATIONS IN ELECTRONICS AND  COMMUNICTION|بعض التطبٌقات البصرٌه فى االلكترونٌات واالتصاالت



Analysis And Classification Of Digital Manmmograms|تحلٌل وتصنٌف الصور الرقمٌه لرسم الثدى

Celluar Communication System (I S-95 )|(95-نظام اى إس )منظومه اتصاالت خلوٌه 

SIMULATION AND PERFORMANCE TESTING OF COMPUTER NETWORKS|دراسه ومحاكاةوقٌاس اداء شبكات الحاسب

Processing And Classification Of Heart Echo Images|معالجه وتصنٌف صور رسم صدى القلب

DIRECT SEQUENCE  SPREAD SPECTRUM COMMUNICATION SYSTEM|منظومه اتصاالت منتشرة المدى ذات التتابع المباشر

Optical Fiber Cables And  Instruments G S M - A T M|اجهزه وكوابل الفٌبر ونظم المحمول العالمٌه ونظم التراسل الرقمٌه الغٌر متزامنه

|نظام اشعال الكترونى للسٌارات

|تشفٌر االشارات الصوتٌه

|نظام للتعلٌم االلكترونى فى جامعه المنصورة

|اختزال الصور الرقمٌه لرسم الثدى

FLASH ANALOG-TO- DIGITAL CONVERTER IN VLSI|رقمى/تصمٌم محول تماثلى 

|تاثٌر تردد القطع للمرشح على قٌاس خطا التزامن

|تصمٌم وبرمجة االنسان اآللى

QAM|Digital Communications Project /QAM Modemمودم / االتصاالت الرقمٌة 

Switching & Signalling In Telephone Systems|التحوٌل واالشارات فى منظومات التلٌفونات

|اجهزه وكوابل الفٌبر ونظم المحمول العالمٌه ونظم التراسل الرقمٌه

Digital Design Using FPGA|تصمٌم الدوابر الرقمٌه باستخدام مصفوفات البوابات المبرمجه

Processing and Classification of CT Images|معالجه وتصنٌف صور االشعه المقطعٌه

CDMA Cellular Communication System|االتصاالت الخلوٌه باستخدام التقسٌم المشفر للدخول المتعدد

Global System For Mobile| الخلوىGSMنظام 

Microstrip Antennas|الهوابٌات الشرٌطٌة

Low Bit Rate Speech Coding|تشفٌر االشارات الصوتٌه بمعدل بٌانات منخفض

Spread Spectrum Communication System|منظومات االتصاالت منتشره الطٌف الترددى

Third Generation Cellular System Concept|الجٌل الثالث لبلتصاالت الخلوٌه

Design and Implementation of aWireless Cir Cuit For Robot Control|تصمٌم وتنفٌذ دابره السلكٌه للتحكم فى الروبوت

| الخلوٌهCDMAانظمه 

QAM|QAMمودم 

Computer Networks Foundations & Technologies|االساسٌات والتقنٌات فى شبكات الحاسب

Distortion Tolerance Pattern Recognition|التعرف على الصور باستخدام طرق مقاومه للتشوٌش

Design Of A Vrml Virtual Laboratory For An  e- learning Basic Electronics Course|تصمٌم معمل افتراضى للتعلم االلكترونى

Telecommunication Systems: Local network,  Signalling , transmission & Design|الشبكات المحلٌه ،االشارات،النقل والتصمٌم:نظم االتصاالت عن بعد 

Design of low power flash ADC in VLSI|تصمٌم محول قٌاسى رقمى منخفض القدرة فى دوابر عالٌة الكثافة

Smart Antenna Systems for Mobile Communications|الهوابٌات الذكٌة لنظم االتصاالت المتنقلة

Wireless Computer Networks: Implementing Mansoura University Campus Network|تنفٌذ شبكة حرم جامعة المنصورة: شبكات الحاسب البلسلكٌة

Global System for Mobile  GSM|نظام المحمول العالمى

CDMA Cellular System|نظام المحمول ذو الدخل المتعدد بواسطة التقسٌم الكودى

G Mobile Technologies|تقنٌات المحمول مابٌن الجٌلٌن الثانى والثالث

Third Generation Mobile Systems|الجٌل الثالث فى عالم المحمول

Using e-Learning Techniques In teaching Electronics Engineering|استخدام تقنٌات التعلٌم االلكترونى فى تدرٌس الهندسة االلكترونٌة

An Automatic System for the Analysis of CT Images|منظومة الٌة لتحلٌل صور االشعة المقطعٌة

Direct Sequence Spread Spectrum Communications Systems|منظومات االتصاالت منتشرة الطٌف

Designing and Developing of Secure Neywork Monitoring Applications|تصمٌم وتطوٌر تطبٌق آمن لمتابعة الشبكة

Embedded Networking: Designing and Implementing Microcontroller-based peer-to-peer Applications|تصمٌم وتنفٌذ تطبٌقات الند للند باستخدام المتحكم المٌكرووى: الربط الشبكى الضمنى

Designing and Implementing Smart Building Network-Based Electronic Systems|تصمٌم وتنفٌذ المنظومات االلكترونٌة الذكٌة المبنٌة على الشبكات

Wireless Networks|الشبكات  البلسلكٌة

Power Line Communications|اتصاالت خطوط القدرة

Understanding and Implementing Voice-Over-IP Services on Computer Networks|استٌعاب وتنفٌذ خدمات الصوت خبلل شبكات الحاسبات

Simulation and Performance Evaluation of Computer Networks|محاكاة وتقٌٌم أداء شبكات الحاسب

GSM|Telecommunications Systems: Local Network Design, Signaling, Transmission, and GSMتصمٌم شبكات محلٌة، اشارات، تراسل، نظام االتصاالت المحموله : نظم االتصاالت

Optical Applications in Electronics and Communications|تطبٌقات بصرٌة فى االلكترونٌات واالتصاالت

Simulation of Mobile Communications Systems|محاكاة نظم االتصاالت المحمولة

Distortion-Tolerant Pattern Recognition|للتشوه لؤلجسام-التعرف المضاد

Mansoura University VoIP  Web Portal|منظومة جامعة المنصورة لنقل الصوت والمعلومات عبر شبكات الحاسب



Using e-Learning Techniques In Developing Electronics Engineering Courses|استخدام تقنٌات التعلٌم االلكترونى فى تطوٌر مقررات الهندسة االلكترونٌة

Study and Implementation of Voice and Telephone Calls Over Computer Networks|دراسة وتنفٌذ المكالمات الصوتٌة والتلٌفونٌة باستخدام شبكات الحاسبات

Study and Implementation of Video and Conference Calls Over Computer Networks|دراسة وتنفٌذ مكالمات ومإتمرات الفٌدٌو باستخدام شبكات الحاسبات

Computer-Based Finger Print Processing and Recognition|معالجة وتمٌٌز بصمات األصابع باستخدام الحاسب

CDMA Mobile Communication System Using Adaptive Filters|منظومات االتصاالت الخلوٌة ذات تقنٌة التقسٌم المكود المشفر باستخدام المرشحات المتهاٌبة

Time-Division-Duplex (TDD) CDMA Mobile Communication Systems|منظومات االتصاالت الخلوٌة ذات التقسٌم الكودى المشفر المزدوجة بالتقسٌم الزمنى

IS-95 & CDMA2000|IS-95 and CDMA2000 Mobile Communication Systemsمنظومات االتصاالت الخلوٌة ذات التقسٌم الكودى المشفر باستخدام 

Hardware and Software Implementation of Multiuser Direct Sequence Spread Spectrum Communication Syst|تصمٌم وبناء منظومة اتصاالت منتشرة الطٌف الترددى متعددة المشتركٌن باستخدام البرمجة والدوابر االلكترون

CDMA 2000|(CDMA 2000)جٌل المحمول الثالث 

UMTS|(UMTS)جٌل المحمول الثالث 

GSM Cellular System|(GSM)النظام العالمى للمحمول 

TDD-CDMA Group|(TDD-CDMA)جٌل المحمول الثالث 

Mobile Satellite Communications|اتصاالت المحمول باستخدام األقمار الصناعٌة

IS-95|(IS-95)اتصاالت المحمول بالتقسٌم الكودى 

Designing and Implementation of a Smart Buildings Network-Based Electronic System|تصمٌم وبناء منظومة الكترونٌة للبناءات الذكٌة مبنٌة على الشبكات

On The Way of Professional Network Design: Analysis, Simulation, and Implementation|التنفٌذ- المحاكاة - التحلٌل : تصمٌم الشبكات المتخصصة

Network Programming: Concepts and Implementation (Global Recycle Bin)|سلة المهمبلت: مفاهٌم وتنفٌذ برامج الشبكات

Design and Performance Analysis of UMTS Systems|تصمٌم وتحلٌل كفاءة نظم االتصاالت المحمولة من الجٌل الثالث

Design and Performance Analysis of Wireless Networks-Based Tracking Solutions|تصمٌم وتحلٌل كفاءة نظم تتبع الموقع المعتمدة على الشبكات البلسلكٌة

Design and Implementation of a Multiuser CDMA System Using FPGA|تصمٌم وتنفٌذ نظام التكوٌد المشفر الرسال أكثر من مستخدم باستخدام مصفوفة البوابات المنطقٌة القابلة للب

An e-Learning Course in GSM Networks|مقرر الكترونى لنظم االتصاالت المحمولة من الجٌل الثانى

Design, Monitoring, and Performance Analysis of GSM Systems: Mansoura Case Study|دراسة حالة مدٌنة المنصورة: تصمٌم ومتابعة وتحلٌل كفاءة نظم االتصاالت المحمولة من الجٌل الثانى

Analysis and Processing of Functional MRI Human Brain|تحلٌل ومعالجة إشارات الرنٌن المغناطٌسى الوظٌفى لبٌانات المخ البشرى

A Computerized System for Fingerprint Quality Measurement and Classification|منظومة بالحاسب لقٌاس وتصنٌف بصمات اإلصبع

CDMA|Telecommunication Systems, Local Networks Design, Signaling, Transmission, and CDMAاالشارات والنقل ونظم - تصمٌم الشبكات المحلٌة - منظومات االتصاالت عن بعد 

Simulation of IS-95 CDMA Communication System| ذو الخلط الكودى المشفرIS-95محاكاة نظم االتصاالت المحمولة 

Simulation & Hardware Realization of Multi-User CDMA Communication System|بناء وتنفٌذ منظومة إتصاالت ذات الخلط الكودى المشفر بتعدد المشتركٌن

Simulation & Hardware Realization of Multi-User CDMA Communication System|بناء وتنفٌذ منظومة إتصاالت بتعدد المستخدمٌن باستخدام التقسٌم الكودى المشفر

GSM & VoIP|Telecommunication Systems: Signaling, Transmission, GSM, VOIP, and Designاالشارات والنقل ونظم - منظومات االتصاالت عن بعد  

CDMA|Telecommunication Systems: Local Networks and CDMAتصمٌم الشبكات المحلٌة ونظم - منظومات االتصاالت عن بعد 

A High Security Fingerprint Verification System|نظام عالى األمان للتحقق من بصمات األصبع

Network Security Using Neural Network Based on FPGA|"تؤمٌن شبكات الحاسب باستخدام الشبكات العصبٌة وتنفٌذها بمصفوفة البوابات المبرمجة حقلٌا

Biomedical Applications of Image Registration and Fusion|التطبٌقات الطبٌة لتسجٌل ودمج الصور

Modeling Of Microstrip Patch Antenna|نمذجة الهوابٌات المطبوعة

Embedded Web-Based Remotely-Controlled Smart House Using ZigBee Wireless Sensor Networks|منزل ذكى بالتحكم عن بعد باستخدام الشبكات البلسلكٌة

Bluetooth|Bluetooth Based Smart Home Applicationsتوث -تطبٌقات البٌت الذكى باستخدام تقنٌة بلو

PLC|Smart Office Using PLC Technologyمكتب ذكى باستخدام تكنولوجٌا 

RF Based Home-Automation System|منظومة ألتمتة البٌت باستخدام ترددات الرادٌو

Remote Sensing & Robot Controlling Using 3G Technology|اإلستشعار عن بعد والتحكم فى الروبوت باستخدام تكنولوجٌا الجٌل الثالث

UMTS|UMTS Network Designتصمٌم شبكات 

Smart Robotic Applications|تطبٌقات الروبوت الذكٌة

FPGA|Implementation of Spread Spectrum Systems Using FPGAتنفٌذ تقنٌات االتصاالت واسعة االنتشار باستخدام 

FPGA|Implementation of Watermarking Techniques Using FPGAتنفٌذ تقنٌات العبلمات المابٌة باستخدام  

FPGA|Implementation of Spread Spectrum Systems Using FPGAتنفٌذ منظومة إتصاالت واسعة االنتشار باستخدام 

FPGA|Implementation of Spread Spectrum Systems Using FPGAتنفٌذ منظومة إتصاالت رقمٌة واسعة االنتشار باستخدام 

FPGA|Implementation of Image Compression Using FPGAتنفٌذ تقنٌات ضغط الصور باستخدام  

FPGA|Implementation of Image Compression Techniques Using FPGAتنفٌذ طرق ضغط الصور الرقمٌة باستخدام 

Deploying SER on Solaris 10 at Mansoura University|على شبكة جامعة المنصورة" 10سوالرس "و " سٌر"تشغٌل نظام 

|نظام سكادا الذكى

Eye Mouse|تصمٌم فؤرة باستخدام حركة العٌن

Humanoid Robot|نظام للتحكم فى إنسان آلى عن بعد عن طرٌق محاكاة الحركة البشرٌة

Railway Safety System using RFID|نظام لؤلمان فى منظومة القطارات باستخدام تكنولوجٌا الهوٌة البلسلكٌة

Modeling of Microstrip Patch Antenna|نمذجة الهوابٌات المطبوعة



Intelligent Intrusion DetectionSystem using Neural Network Processor Implemented on FPGA|تصمٌم نظام الدخبلء على الحاسب باستخدام تكنولوجٌا مصفوفة البوابات المبرمجة حقلٌا

Voice over Internet Protocols|تصمٌم تقنٌة نقل الصوت عبر بروتوكوالت شبكة االنترنت

FPGA- Based Design of OFDM System|تصمٌم نظم االتصاالت ذات الحامبلت المتعامدة باستخدام مصفوفات البوابات المنطقٌة المبرمجة حقلٌا

Automatic Analysis of Heart Rate Variability Signals|تحلٌل إشارات معدل تغٌر نبض القلب

Implementation of WiMAX using FPGA|بناء شبكات الواى ماكس باستخدام مصفوفة البوابات المنطقٌة المبرمجة حقلٌا

Fixed-Mobile Convergence Based on WiMAX Infrastructure|التقارب بٌن االتصاالت الثابتة والمحمولة باستخدام الواى ماكس

Multimedia Encryption, Authentication Techniques, and Applications|تقنٌات وتطبٌقات: تشفٌر وتوثٌق الوسابط المتعددة

FPGA|Implementation of UMTS using FPGA  باستخدام  UMTSبناء أنظمة  

Extraction of Human Iris Signature|استخبلص عبلمة بصمة العٌن البشرٌة

Multi-User CDMA Communication System using Direct Sequence Spread Spectrum|منظومات االتصاالت متعددة المستخدمٌن منتشرة المدى بالتقسٌم الكودى المشفر

Understanding and Implementing Voice over Internet Protocol|

CDMA|,Telecommunication Systems: Landline Telephone System Transmission Network and CDMA Technologyشبكات التراسل وتكنولوجٌا - نظام التلٌفونات األرضٌة : نظم االتصاالت

Understanding and Implementing Voice over Internet Protocols|فهم وتنفٌذ بروتوكوالت نقل الصوت عبر شبكة االنترنت

Implementation of LTE Systems Using FPGA|"تنفٌذ أنظمة الجٌل الرابع باستخدام بوابة المصفوفات المبرمجة حقلٌا

Multi-Users CDMA Communication System Using Direct Sequence Spread Spectrum|منظومة إتصاالت ذات الدخول المتعدد المشفر باستخدام إنتشار النطاق الترددى

Study and Implementation of Vedio calls and Conferencing over Computer Networks|دراسة وتنفٌذ مكالمات ومإتمرات الفٌدٌو علً شبكات الحاسبات

Understanding and Implementation of Multimedia Applications over Wireless Networks|دراسة وتنفٌذ تطبٌقات الوسابط المتعددة على الشبكات البلسلكٌة

CDMA|Telecommunication Systems : Landline Telephone System, Transmission Network & CDMAشبكات التراسل وتكنولوجٌا - نظام التلٌفونات االرضٌه 

Multi - Vsers CDMA  Communication System Using Direct Sequence spread spectrum|منظومه اتصاالت ذات الدخول المتعدد المشفر باستخدام انتشار النطاق الترددى

Computer Simulation of Modern wireless Communication Systems|محاكاة رقمٌة لنظم االتصاالت البلسلكٌة الحدٌثة

Analsis of Sleep EEG Signals|تحلٌل أشارات رسم المخ الكهربى أثناء النوم

Telecommunication Ssytems - Local Network|الشبكات المحلٌه:نظم االتصاالت عن بعد 

Study and Implementation of Voice and Telephone Calls over Data Networks|دراسة وتنفٌذ المكالمات الصوتٌة والتلٌفونٌة من خبلل شبكة المعلومات

Microstrip Beamformers for Wireless Communication Systems|مشكبلت األشعة المٌكرووٌة الشرٌحٌة لنظم اإلتصاالت البلسلكٌة

Optical Applications in Electronics and Communications|التطبٌقات البصرٌة فً اإللكترونٌات واإلتصاالت

Design and Simulation of Nanoelectronics Circuits Using Single Electron Nano Devices|تصمٌم ومحاكاة الدوابر النانومترٌة بإستخدام النبابط النانومترٌة ذات اإللكترون الواحد

Telecommunication Systems: Signaling Systems, In Telephone Network, Transmission and VoIP|اإلتصال عن طرٌق اإلنترنت، تراسل، نظم اإلشارات فً شبكة التلٌفونات: نظم اإلتصاالت عن بعد

An Intelligent Web System For Teaching & Knowledge|منظومة ذكٌة للتعلٌم والمعرفة من خبلل شبكة المعلومات

Distributed Control System ( D C S)|نظم التحكم الموزعة

|التحكم باستخدام المنطق الفازى

Building Web Enabled DBMS for PostgreSQL on Linux environment|بناء قاعدة معلومات وتطبٌقها فى ظروف لٌنوكس

Media Conference|تطبٌقات الوسابط المتعددة فى المإتمرات

Simulation of Water Flow in Toushky Canal Using DCS|محاكاة نظام التحكم فى سرٌان المٌاه بقناة توشكى

Pharma On-Line|التعامل المباشر مع شركات االدوٌة باستخدام شبكات الحاسب

Banking Systems|تطبٌقات الحاسب فى البنوك

Learning Through Internet|التعلم من خبلل شبكة االنترنت

Wood Fabrication Using DCS|استخدام نظم التحكم الموزع فى تصنٌع االخشاب

Printing on Wood Using DCS|استخدام نظم التحكم الموزع فى الحفر على الخشب

Application s of DCS in Piping Polishing & Ceabing|استخدام نظم التحكم الموزع فى تلمٌع وصنفرة وطبلء االنابٌب

Stocks On-Line|التعامل المباشر مع بورصة االوراق المالٌة باستخدام شبكات الحاسب

Board Assembly Using DCS|تجمٌع اللوحات االلكترونٌة باستخدام نظم التحكم الموزعة

Applications of DCS in Maintainance. Lubrication Fuelling Cars|استخدام نظم التحكم الموزع فى صٌانة وتشحٌم وتموٌن السٌارات

Free Education Teach On-Line|التعلٌم عن بعد باستخدام شبكات الحاسب

Design Of aRobot|(الربوت)تصمٌم ذراع انسان آلى

PIPELINE INDUSTRY|صناعة وانتاج انابٌب البترول

Controlling And Simulating The Packing Process  For A Soap Packing Machine Using Programmable  Logic|انتاج وتعببة المنظفات الصناعٌة والصابون

Distributed control system using PC plc & Microcontroller to enhancing  & operation of product line|خط انتاج وتعببة مشروبات غذابٌة

Distributed control system using PLC& Microcontroller Electronic super Market|سوبر ماركت آلى

Pertorlium Additive Blinding|خلط االضافات البترولٌة

Distributed Control System Using (Plc&Pc Microcntroller) to Make All Home Devices Intellegent& Commu|غسالة مبلبس آلٌة

Electronic Elevator|مصعد الكترونى

 Using Distributed Control Systems (DCS) in Controlling|تنظٌم حركة مرور القطارات باستخدام نظم التحكم الموزعة

Train  Movement and Direction.



Data Base Navigation Usign Mobile Throuh  Dial - Up Connection|استعراض قواعدالبٌانات خبلل االتصال البلسلكى عن طرٌق استخدام المحمول

VB.net|A Remote Control Data Base Navugation In VB . netالتحكم عن بعد فى قواعد البٌانات المصممة ب 

BANK MANAGEMENT SYSTEM LOCALLY AND THROUGH THE WEB|نظام ادارة البنوك محلٌا وخبلل الشبكات العلمٌة

ELECTRONIC SECRETERY THROUGH COMPUTER NETWORKS|السكرتارٌة االلكترونٌة من خبلل شبكات الحاسب

J2ME|A DYNAMIC DATABASE NAVIGATION PROTOCOL FOR MOBILE DEVICES USING J2MEبروتوكول دٌنامٌكى لتصفح قواعد البٌانات عن طرق االجهزة المحمولة باستخدام 

Personal Database Navigation Via WAP Using Mobile Devices Over a Secure Channel|المبلحه االمنه لقواعدالبٌانات الشخصٌه عبر االنترنت باستخدام االجهزه المتنقله

COMPLETE WIRELESS  ROBOT VISION     NAVIGATION SYSTEM|نظام السلكى متكامل للمبلحه المربٌه لبلذرع االلٌه

Complete Wireless Robot Vision Navigation System & Wireless LAN  Implementation Via Full H/ W Circui|تصمٌم وبناء ومحاكاة ع&المبلحه االمنه لقواعد البٌانات الشخصٌه عبر االنترنت باستخدام االجهزه المتنقله 

DATA  ASSESSING &DEVICE CONTROLLING  VIA MOBILE APPLICATION  THROUGH THE WAP|استخدام التطبٌقات المتنقله  للوصول للبٌانات والتحكم فى المعدات عبر شبكه االنترنت

Design And Programming Of Robot|تصمٌم وبرمجه االنسان االلى

Control OF Charge and Discharge OF Petrolium Line Using DCS|التحكم فى استخراج وتكرٌر البترول ومعالجه التسرٌب فى خطوط النقل باستخدام نظم التحكم الرقمٌه الموزعه

Digital Control Of Charging Good In Inteligint Village|استخدام نظم التحكم الرقمٌه الموزعه فى شحن وتفرٌغ البضابع بقرٌه بضابع ذكٌه

.REMOTELY ADMINIS TERED SECURE SMART HOUSE CONTROLLED BY DCS/ |التحكم عن بعد فى المنزل الذكى باستخدام نظم التحكم الرقمٌه الموزعه

Digital Control Of Houses Accomodation|استخدام نظم التحكم الرقمٌه الموزعه لتقطٌع وتجهٌز وتجمٌع االثاثات المنزلٌه

Control Of Electronic Guns For Protecting Important Buildings Using PLC|التحكم المنطقى المبرمج لتشغٌل المدافع االلكترونٌه فى حماٌه المنشات الحٌوٌه

Using PLC For Controlling Cement Industry|استخدام التحكم المنطقى المبرمج لعملٌه تصنٌع وتعببه االسمنت

Control Of Industrial  Metals Line Using DCS|التحكم فى خطوط انتاج وتشكٌل المعادن باستخدام نظم التحكم الرقمٌه الموزعه

Control Of Robot Through Internet|التحكم فى االنسان االلى عن طرٌق االنترنت واستخدام نظم التحكم الرقمٌه الموزعه لعمل التطبٌقات المختلفه

|التحكم عن بعد فى قواعد البٌانات المصممه

DIGITAL CONTROL OF PETROCHEMICAL SYSTEMS|التحكم فى خلط وتعببه المواد البتروكٌمٌاوٌه باستخدام نظم التحكم الرقمٌه الموزعه

Remote Digital Control Of Robotic Systems|استخدام نظم التحكم الرقمٌه الموزعه فى تشغٌل االنسان االلى عن بعد لخدمه عمبلء المكتبه الرقمٌه

Airplane Computerized Navigations System Implementation & Design|تصمٌم وتطبٌق نظام مبلحه الى للتحكم فى الطابرات

Automatic Computerized System For Remotely Securing  and Monitoring of Sites|نظام حاسب الى اتومتٌكى للتحكم فى المواقع ومراقبتهاعن بعد

|بناء نظام تحكم وتوجٌه انسان الى باالعتماد على تكنولوجٌاالحواسب البلسلكٌه

General Purpose Portable Data Aquistion and Logging Device For Monitoring And Controlling Real Time|جهاز محمول لجمع وتسجٌل بٌانات عن اى نظام وتوفٌر امكانٌه المراقبه والتحكم

|للتحكم وبرمجه االجهزه الطبٌه(PCI)تطبٌق تكنولوجٌا توصٌل االجهزه الطرفٌه 

Remotely Automated Smart Control Of Wheel Chair Using Microcomputer And DCS Techniques|التحكم االلى الذكى عن بعد لكرسى معاقٌن كهربى عن طرٌق استخدام المٌكروكمبٌوتر ونظم التحكم الموزعه

Ship Automatic Navigation System & Evacuation  Of Petroleum& Merchandise Conveyers In Intelligent Po|نظم المبلحه االلٌه للسفن والتحكم فى شحن وتفرٌغ ناقبلت البترول والبضابع داخل مٌناء الكترونى باستخدام

Controlling The Management &Security Of Public Constructions UsingThe Distributed Control System|التحكم فى اداره وتامٌن المنشات العامه باستخدام نظم التحكم الموزعه والدقٌقه

Usage Of Distributed Control System DCS Techniques And Microcomputer For Controlling Subway And Moni|استخدام نظم التحكم الموزعه للتحكم فى حركه مرور مترو االنفاق ومراقبه حركته الٌا

Distributed Control System On a Military Base|نظم التحكم الموزعه على العملٌات داخل قاعده عسكرٌه

Using Robot in Industrial Environment Through Microcontroller and PLC|التحكم فى حركه االنسان االلى داخل البٌبه الصناعٌه باستخدام دوابرالمٌكروكنتر ولر ودوابر التحم المنطقى

SECURITY OF BANKING TRANSERS THROUGH PLC AND MICRO - CONTROL|التحكم فى سرٌه البنوك والتحوٌبلت البنكٌه باستخدام انظمه التحكم المنطقى المبرمج وتحكم المٌكرو

CNC Multi Operation System|التحكم فى اله رقمٌه متعدده االغراض باستخدام المتحكمات الدقٌقه

DESIGN AND CONTROL OF COMPUTERIZED DISTRBUTED ROBOT SYSTEM|تصمٌم والتحكم فى نظام انسان الى موزع باستخدام الحاسب

PCBProduction Line Controlled Using  Distributed Control Systems| باستخدام نظم التحكم الموزعهPCBخط انتاج كروت الكترونٌه 

Controlling Intelligent Embedded Systems Using Mobile Technology|(الجوال)التحكم فى االنظمه الذكٌه المبرمجه باستخدام المحمول 

Control In Petrol Derivatives Production Line After Refinery Stage Using Distributed Control Systems|التحكم فى خط انتاج المشتقات البترولٌه بعد مرحله التكرٌر باستخدام نظم التحكم الموزعه

InTegrated Remote Control & Security System|نظام امان متكامل للتحكم عن بعد

Sequential Control and Self Diagnosis|نظام التحكم التتابعى واكتشاف االخطاء ذاتٌا

MICROCONTROLLER -  BASED INTELLIGENT CITY|التحكم فى المدٌنه الذكٌه باستخدام تقنٌه المٌكروكنترولر

Cutting Machine With Advanced Control System|نظام تحكم متقدم الله قطع المعادن

|بناء نظام ذكى للتحكم فى قٌاده وتسٌٌر  سٌاره

Computerized Control System Of Water Desalination With Programmable Solar Plat|التحكم بالحاسبات فى محطه لتحلٌه المٌاه المالحه باستخدام التقطٌر الشمسى

Autonomous Land Mines Mapping Mobile Robot|التحكم الذاتى فى حركه روبوت كاشف لبللغام باستخدام المٌكروكنترول ورسم خرٌطه على الحاسب

WARNING AND MONITORING SYSTEM FOR SECURING BASED MOBILE COMPUTER SYSTEM|نظام مراقبه وانذار لتامٌن المواقع من خبلل االجهزه المحموله والحاسب االلى

Robot Web Navigation Computerized System For Security Vedio Transfer|نظام حاسب الى لمبلحه انسان الى من خبلل الوٌب لنقل صور الفٌدٌو وللحماٌه

Airplane Navigation Based ON A Wireless Computerized System|التحكم فى تحلٌق طابره باستخدام نظام الحاسب االلى البلسلكى

A Database Management System For Educational Organization|نظام متكامل لقواعد البٌانات خاص بمإسسة تعلٌمٌة

An Intelligent Educational Kit Using Tablet PC|نظام تعلٌمى ذكى باستخدام الجهازالشخصى المتفاعل

GWT|An Ajax-based Learning Management System Using Google Web Toolkit (GWT) و Ajaxنظام الدارة التعلٌم االلكترونى باستخدام تقنٌة 

MobiVNC: Aremote Desktop Access and Navigation Client on Mobile Devices|تطبٌق للتعامل مع اجهزة الحاسب الشخصى عن بعد باستخدام االجهزة المحمولة

Wireless controll & data acquisition for railways applications|نظام السلكى للتعامل مع قواعد بٌانات السكك الحدٌدٌة



Wireless controll & data acquisition for railways applications|نظام السلكى للتعامل مع قواعد بٌانات السكك الحدٌدٌة

Wireless controll & data acquisition for railways applications|نظام السلكى للتعامل مع قواعد بٌانات السكك الحدٌدٌة

Wireless controll & data acquisition for railways applications|نظام السلكى للتعامل مع قواعد بٌانات السكك الحدٌدٌة

Enhanced Traffic Controller Shaper with Extensible API with AJAX web management interfaces|نظام للتحكم بمعدل سرٌان البٌانات فى شبكات الحاسب

Reviling and Wiper Mining Robot|كاشف و كاسح الغام الى

A Didital Wireless Control To Facilitate and Guide Ships To Electronic Ports|تحكم رقمى السلكى الدارة و توجٌة حركة السفن فى الموانىء االلكترونٌة

A Simulation of Oil Refinery and Navigation Systems|محاكاة لتكرٌر البترول و نظم المبلحة

Supervised Control Implementation by Wireless Communication|تحقٌق التحكم االشرافى باستخدام وسابل االتصال البلسلكى

Robotic Petrol Station|التحكم االلى فى محطات الوقود

Automated Storage & Retrieval System|نظام التخزٌن االلى

The Smart Car|السٌارة الزكٌة

|نظام متكٌف ومرن الداره االنظمه التعلٌمٌه

An Implementation Of Educational System Based On Mobile Technology Infrastructure|بناء نظام تعلٌمى باالعتماد على التقنٌات المتنقله

DESIGN OF WEB APPLICATION TO MANAGE COMMERCIAL BUSINESS AFFAIRS|تصمٌم موقع متخصص الداره شبون االعمال التجارٌه

Realization and Implementation of CNC Machine Based on New Interface mechanism Computer System|بناء وتطبٌق اله سى ان سى باالعتماد على الٌه توصٌل جدٌده

Development of Robot System Based on Wireless Computer Interface|بناء نظام انسان الى باالعتماد على توصٌل السلكى

Controlling Industrial System Via Internet|التحكم فى االنظمه الصناعٌه من خبلل االنترنت

Robotic Surgeon|الجراح االلى

Smart Scada|نظام سكادا الذكى

IMPLEMENTING SCADA SYS.ON AROBOT USING WIRLESS INTERNET TECHNOLOGIES|تطبٌق نظام سكادا على روبوت باستخدام تقنٌات االنترنت البلسلكٌه

Machine Vision System to Control a Wirless Mobile Arm Robot Through a USB Data Acquision Card|نظام معالجه صور للتحكم البلسلكى فى ذراع اوتوماتٌكى عن طرٌق كارت متصل بالمنفذ التسلسلى العام

Smart City|المدٌنه الذكٌه

ELectronic Mall|المول االلكترونى

Design the Incubator Controller I .C .U By Using the Microcontroller System|تصمٌم متحكم فى حضانه اطفال باستخدام نظام المٌكروكنترولر

Controlling Production Lines Using Mobile Technology|التحكم فى خطوط االنتاج باستخدام الموبٌل

|تطبٌقات نظام سكادا لمتابعة والتحكم فى نظام لتقنٌة مٌاه الشرب

|تصمٌم نظام سكادا لمتابعة والتحكم فى نظام لتقنٌة مٌاه الشرب

Wireless control of production lines using distributed control system DCS|التحكم فى خط انتاج باستخدام نظم التحكم الموزعة السلكٌا

Controlling A moving Object Using Fixed Phone or Mobile|فى التحكم فى جسم متحرك (المحمول او االرضى)استخدام الهاتف 

Tablet Interactive Learning Management System (Tilms)|نظام ادارة تعلٌمٌة تفاعلٌة استنادا الى خصابص الكمبٌوتر اللوحى

Locally and Remotely Accessible Building Automation System Using Java Technologies and Microcontroll|نظام تحكم اتوماتٌكى فى المبانى محلٌا وعن بعد باستخدام تكنولوجٌات الجافا والمٌكروكنترولر

|JAVA ولغة ال RFIDنظام ادارة الحضور واالنصراف باستخدام تقنٌة 

|التحكم فى حركة انسان آلى

|نظام ادارة الصٌدلٌة اوتوماتٌكا باستخدام جهاز التحكم المنطقى القابل للبرمجة

|التحكم فى توجٌه السفن الٌا باستخدام التحكم الرقمى البلسلكى

|التحكم فى خطوط االنتاج باستخدام نظم التحكم الموزعة والتحكم الرقمى

Office Automation System|نظام لمٌكنة االعمال المكتبٌة

|التحكم فى خطوط االنتاج باستخدام نظام التحكم الموزعة والتحكم الرقمى

Trains Movements Control via PLC|التحكم فً تحركات القطارات باستخدام المتحكمات المنطقٌة المبرمجة

Smart Line Follower Automation System|النظم الذكٌة للتحكم فً نظم تتبع الخطوط و التحكم عن بعد

Smart Elevator System|المصعد الذكً

Self - Driving Vehicle with Automatic Night Mood System|مركبة ذاتٌة القٌادة مزودة بنظام إضاءة لٌلٌة أوتوماتٌكٌا

Design and Implementation of Modular GPS Platform|تصمٌم و تنفٌذ منصة عمل نظام تحدٌد المواقع العالمً القابلة للتجزئ

Design and Control for Autonomous Hovering Air Vehicle|تصمٌم مركبة هوابٌة و التحكم فٌها ألٌا

C.N.C Project|بناء نظام سً ان سً

Monitoring and Controlling Trains Movement|مراقبة تحركات القطارات و التحكم فٌها

PAPAS: Plug and Play Automation System|نظام آلً للتركٌب و التشغٌل

Trains Movement Control via PLC|التحكم فً تحركات القطارات باستخدام المتحكمات المنطقٌة المبرمجة

Smart Gate with Face Recognition Technology|التحكم فً البوابة الذكٌة باستخدام تكنولوجٌا التعرف علً الوجوه

Building System for Monitoring and Management of Accounts to ISPs|بناء نظام إلدارة ومراقبة الحسابات فً الشركات المقدمة لخدمة االنترنت

Developing ISP Human Resources and Billing System|تطوٌر نظام إلدارة الموارد البشرٌة و نظم الدفع لشركات تقدٌم خدمة اإلنترنت

Building an Object Tracking System|بناء نظام لتتبع الكابنات

Video Conferencing for Distance Learning|بناء منظومة لنقل صور الفٌدٌو للتعلٌم عن بعد



Data Center Services Management and Configuration Framework|إطار عمل إلدارة و ضبط خدمات مراكز البٌانات

Wireless Charger Design and Implementation|تصٌم و بناء شاحن السلكً لؤلجهزة المتنقلة

Design of Intelligent Board for Computational and Tutoring Purposes|تصمٌم لوحة ذكٌة لؤلغراض الحسابٌة و التعلٌمٌة

Building PC Remote System Based on Wireless Technology|بناء نظام تحكم عن بعد للحاسبات الشخصٌة باالعتماد علً التقنٌات البلسلكٌة

|(الروبوت)تصمٌم ذراع انسان ألى 

|استخدام نظم التحكم الموزع فى تصنٌع االخشاب

Sea water desalination using solar energy|تحلٌة مٌاه البحر باستخدام الطاقة الشمسٌة

E-Learning|التعلٌم االلكترونً

Geo location Social Network|شبكة تواصل إجتماعى جغرافٌة

Freeze Desalination with Control Application|تحلٌة مٌاه البحر بالتجمٌد

Integrated Remote Control & Security System|نظام امان متكامل للتحكم عن بعد

Integrated Remote Control & Security System|نظام امان متكامل للتحكم عن بعد

 .Remotely Automated Smart Control of Wheel Chair Using Microcomputer And DCS Techniques|التحكم اآللى الذكى عن بعد لكرسى معاقٌن كهربى عن طرٌق استخدام المٌكروكمبٌوتر ونظم التحكم الموزعة

Brain Computer Humanoid|التحكم فً انسان ألً عن طرٌق التفكٌر

Computer Vision System for Industrial Applications|نظام رإٌة بالحاسب للتطبٌقات الصناعٌة

Sanitary Engineering|هندسة صحٌة

HARBOR ENGINEERING|هندسة موانى

THEORY OF STRUCTURES|نظرٌة االنشاءات

Reinforced Concrete|خرسانة مسلحة

Railways & Container Handling|سكة وحاوٌات

|نقل ومرور

Hydraulics|هٌدرولٌكا

Reinforced Concrete|خرسانة

Harbor Engineering|موانى

Highway & Airport Engineering|طرق ومطارات

Railway|سكة حدٌد

rhigh way|طرق

RAILWAY ENG. CONTAINER HANALING|سكة حدٌد وتداول حاوٌات

Steel Constrution|معدنٌه

Highway& Airport Engineering|هندسة الطرق والمطارات

Design Of Concrete Structures|تصمٌم منشآت خرسانٌة

STRENGTH OF MATERIALS|مقاومه مواد

SOIL MECHANIC & FOUNDATION|مٌكانٌكا تربه واساسات

|هٌدرولوجى

Surveying|مساحه

Foundation|اساسات

Construction Project Management|إدارة مشروعات

STRENGTH OF MATERIALS AND TESTE|مقاومة واختبار مواد

Harbor Engineering Inland Navigation|موانى ومبلحة داخلٌة

Steel Structure|منشآت معدنٌة

Highway|طرق

Improvement OF The Power System Stability By Using Flexible AC Transmission Lines|تحسٌن اتزان نظم القوى باستخدام خطوط النقل المرنه

Design Building and Testing of Tweleve Pulses Rectifier and its Required Transforwer|تصمٌم وبناء واختبار موحد استاتٌكى ذو اثنى عشرة نبضة والمحول البلزم له

Power Factor Improvement By Using Programmable Logic  Controllers  PLC|تحسٌن معامل القدرة باستخدام المتحكمات المنطقٌة المبرمجة

Stand- Alone Photovoltaic Power System|النظام الفوتوفولتى المنعزل

Dynamic Stability Study for Multi Phasemulti M/c Power System|دراسة االتزان الدٌنامٌكى  لنظام قوى متعدد االالت

Operation Analysis of Electrical Power Systems|تحلٌل تشغٌل نظم القوى الكهربٌة

Computer Applications About The Switching Overvoltages In Electrical Networks|تطبٌقات حاسب حول جهود الفصل والتوصٌل الزابدة فى الدوابر الكهربٌة

Digital Speed Control Of D C Motor|التحكم الرقمى فى سرعة محرك التٌار المستمر

Defenition of Fault Location & Stability Study of Power T.L|تحدٌد موقع الخطؤ ودراسة االستقرار لخطوط النقل الكهربابٌة

The Effects of Unbalance Voltages of Synchronous Alternator on Loads Currents|تؤثٌر عدم اتزان جهود الة التزامن على االحمال

CONVENTIONAL  RELUCTANE  MOTER|محرك االعاقة المعتاد

| للتمثٌل على الكمبٌوترMATLABالتشغٌل المتزن والغٌر متزن للمحرك التؤثٌرى مع استعمال ال 



Power Factor Correction|تحسٌن معامل القدرة

Dynamic Stability of Multi-Phase System|االتزان الدٌنامٌكى لنظام متعدد االوجه

Study of Voltage Stability in Electrical Power Systems|دراسة اتزان الجهد فى نظم القوى الكهربٌة

Evaluation of Short-Circuits.Distance Protection Performance And Fault Dsagnosis Using Expeot System|تقٌٌم حسابات القصر واداء نظم الوقاٌة المسافٌة وتشخٌص االعطال باستخدام نظم الخبرة

Stand Alone Photovoltaic Power System|الذاتٌة (الشمسٌة)منظومة القوى الكهروضوبٌة 

Verification of Symmetrical Components Theory & Control Applicationns|التحقق من النظرٌة والتحكم الخاص بالمركبات المتماثلة

Wind Energy Conversion Systems|انظمة تولٌد الطاقة الكهربٌة باستخدام طاقة الرٌاح

Design of Impulse Voltage Generator|تصمٌم مولد الجهد الدفعى

Islands Development By Renewable Energy|تنمٌة الجزر باستخدام الطاقات المتجددة

PSCAD/ EMTDC|Energigization Transients of Shunt-Compensation Overhead Transmission Lines Usingالظواهر العابرة الناتجة عن شحن خطوط النقل الهوابٌة المعوضة على التوازى باستخدام برنامج 

Power Quality Analysis|تحلٌل جودة القدرة

Numerical Distance Reay|متمم حماٌة المسافة الرقمى

Computer Aided Design of Three 3-Phase Squirrel Cage Induction Motor|تصمٌم محرك قفص السنجاب ثبلثى االوجه باالستعانه بالحاسب االلى

Programmable Logic Controller (P L C)|المتحكم المنطقى القابل للبرمجة

Operation of Synchronous Compensator With Inverter Triggered|تشغٌل معوض تزامنى مع عاكس استاتٌكى ٌشعل بنبضات ذات تردد ثابت

Power System Analysis|تحلٌل نظم القوى الكهربٌة

Application of PLC in Industrail Field and Electric Power System|تطبٌقات الحاكمات المبرمجة فى المجال الصناعى ونظم القوى الكهربٌة

Computer Evaluation of Pulse Voltge Generator Characteristics|استخدام الحاسب االلى لدراسة خصابص مولد الجهد الدفعى

Numenrical Distance Relay|مرحل المسافة الرقمى

Dynamic Stability of Multiphase Systems|االتزان الدٌنامٌكى فى االنظمة متعددة االوجه

A Study of Distribution Boards and Their Applications|دراسة شبكات التوزٌع الكهربابٌة وتطبٌقاتها

Solar Dish Concentrator (Stirling &PV) Decenteralized Clusters|المركزات الطبقٌة الشمسٌة ذات التجمعات البلمركزٌة من النوع الفوتوفولتً واالسترلنجى

PSCADE/EMTD|Electromagnetic Transients in Series Compensated Overhead Transmission Lines Using PSCADE/EMTDCالظواهر العابره فى خطوط النقل الهوابٌة العوضه على التوالى باستخدام برنامج 

Modelling of Distribution Transformers Under Lightning Impuls Voltage|نمذجة محوالت التوزٌع تحت تؤثٌر جهود الصواعق

Reactive Power Management and Control in Elestrical Power System|ادارة القدرة الغٌر فعالة والتحكم بها فى نظم القوى الكهربٌة

Capacitance Effet on Charactersitics Performance of Shase Induction Motor|تؤثٌر المكثف الكهربى على اداء المحرك الكهربى ذو الوجه الواحد

Design and Operation of a Ioad Controller Using Frequsncy and Pulse Width Modulation Techniques|تصمٌم وتشغٌل جهاز للتحكم فى الحمل باستخدام تكنولوجٌا تغٌٌر التردد وعرض النبضة

Fault Diagnosis In All Conponents Of Power System Using Expert System Approach|تشخٌص االعطال فى كل مكونات نظم القوى باستخدام مدخل النظم الخبٌره

Fieid Study Of Distribtion System For  Cancer Of El Mansoura University|دراسه شبكات التوزٌع لمشروع مركز االورام بجامعه المنصورة

Design Of Self Exciter Self Regulator For An Isolated Synchronous Generator|تصمٌم نظام تغذٌه ذاتى ذو تحكم  تلقابى لتشغٌل مولد تزامنى ثبلثى االوجه ٌعمل منعزال

Electric Power Quality|جودة  القدرة الكهربٌه

Effect Of Unsymmetrical Voltage Of Self Excitation Of Synchronous Machine On Loads Currents|تؤثٌر الجهود الغٌر متماثله الله التزامن ذو التغزٌه الذاتٌه على تٌارات االحمال

Power System Operation|تشغٌل نظم القوى

Construction & Performance Machines|تركٌب وحساب اداء االالت الكهربٌه

Operation Analysis Of Electrical Power System|تشغٌل وتحلٌل نظم القوى الكهربٌة

Design and Operation of Triggering and Power Circuits of One K W inverter|تصمٌم وتشغٌل دوابر االشعال والقوى لعاكس واحد كٌلو وات

Supply Quility With Particular Reference to Hamonics and Power Factor Improvement|جوده المصدر مع اشاره خاصة للتوافقٌات وتحسٌن معامل القدره

Transfomer Protection Using Numerical Differential Relay|الحماٌة الرقمٌة لمحوالت القوى الكهربٌة

Construction and Performance of Reluctance Motor|دراسة تركٌب واداء محرك الممانعة المغناطٌسٌة

Mansoura University Electrical Distribution System|شبكة توزٌع الكهرباء بجامعة المنصورة

Programmable Logic Controllers and their Applications in Indstrial and Society Service Fields|االنظمة المنطقٌة الحاكمه وتطبٌقاتها فى الصناعة وخدمة المجتمع

pscade/emtd|Electromagnetic Transients in Series Compensated Overhead Transmission Lines Using  PSCADE / EMTDCالظواهر العابره فى خطوط النقل الهوابٌة العوضه على التالى باستخدام برنامج 

Power Transformers and their Role in Power System|محوالت القدره ودوراها فى نظم القوى

Effect of Unsymmetrical Voltage of Self Excitation of Synchronous Machine on Loads Currents|تؤثٌر الجهود الغٌر ممتماثلة اللة التزامن دو التغزٌه على تٌارات االحمال

Standalone Photovoltaic Power System|منظومه القوى الكهروضوبٌة الشمسٌة الداتٌة

Dynamic Stability of Multiphase Systems|االتزان الدٌنامكى فى االنظمة متعدده االوجه

Design of Self Exciter  Self Regulator for an Isolated Synchronous Generator|تصمٌم نظام تغدٌة دو تحكم تلقابى لتشغٌل مولد تزامنى ثبلثى االوجه ٌعمل منعزال

Power System Operation|تشغً نظم القوى

Evaluation of Short Circuits Distance Protection Perfomance and Fault Diagnosis Using Expert System|تقٌم حسابات القصر واداء نظم الوقاٌة المسافٌة وتشخٌص االعطال باستخدام نظم اخبره

Dynawic Stability in Multiphase System|االستقرار الدٌنامٌكى لنظام متعدد االوجه

.optimal operation of photovoltaic power system under faulted conditions|التشغٌل االمثل لنظم الطاقة الشمسٌة مع وجود اعطال

power application on the egyptian network using load shedding program|دراسات تطبٌقٌة على الشبكات المصرٌة باستخدام برنامج طرح الحمل

power flow analysis on part of delta grid|تحلٌل سرٌان القدرة فى جزء من شبكة الدلتا



study and application on the egyptian power systems|دراسات وتطبٌقات على الشبكة الكهربٌة المصرٌة

.fault transients in series - compensated OHTL using EMTP/ATP|.الظواهر العابرة الناتجة عن تؤثٌر االخطاء االرضٌة فى خطوط النقل الهوابٌة المعوضة على التوالى

substation grounding and scale models using electrolytic tank|تؤرٌض المحطات الكهربٌة ونمذجتها باستخدام الحوض االلكترولٌتى

particle swarrm optimization for unit commitement|استخدام تقنٌة االسراب لحل مشكلة مشاركة الوحدات

power system grounding|تؤرٌض نظم القوى الكهربٌة

implimentation of boost converter applied for DC motor drive|تصمٌم عملى لمبدل بوست للتحكم فى سرعات محرك التٌار المستمر

transient performance of saturated synchronous machine under unbalanced loads|دراسة اداء االلة التزامنٌة تحت تؤثٌر االحمال الغٌر متزنة

three phase uninterruptible power supply|مصدر جهد ال انقطاعى ثبلثى االوجة

protection of overhead transmission lines using computerized destance relay|حماٌة الخطوط الهوابٌة باستخدام اجهزة الحماٌة الرقمٌة

power system fault diagnosis using neural networks|تشخٌص اخطاء منظومة القوى الكهربٌة باستخدام الشبكات العصبٌة

design of full bridge inverter based upon microcontroller|تصمٌم عاكس قنطرة كاملة قابم على متحكم دقٌق

Unit Committment using a Fuzzy Logic Approach|حل مشكلة جدولة الوحدات باستخدام المنطق المبهم

Programmable Logic Controllers and thier Applications in Industrial and Society Service fields|الحاكمات المبرمجة واستخداماتها فى مجاالت الصناعة والخدمات العامة

Fuzzy Logic Controller for DC-DC Controller|التحكم فى محوالت التٌار المستمر باستخدام المنطق المبهم

Technical and Economic Evaluation for Energy Conservation Projects|التقٌٌم الفنى و االقتصادى لمشروعات ترشٌد الطاقة

Voltage Control in Power Systems and Power Quality|التحكم فى الجهد و جودة القدره فى نظم القوى الكهربٌة

Web Enabled Monitoring and Control  a Power System|ًالتحكم والمراقبة فى نظام كهربى عن طرٌق الوٌب

Ant Colony Alogotithm for Restoration of Power System|استرجاع نظام القوى باستخدام خوارزم مملكة النمل

Design and Operation of Inverter Using Microcontroller|تصمٌم و تشغٌل عاكس باستخدام المتحكمات الدقٌقة

Visability Study for Construction of Talkha Electric Power Plant|اعداد دراسة جدوى النشاء محطة تولٌد بطلخا

Current-Voltage Characteristics of Corona on High Voltage DC Transmission Lines|خواص الجهد والتٌار لظاهرة الكرونا على خطوط نقل الجهد العالى المستمر

|

ATPdraw|Energizing Transients in an Overhead Transmission Line and on Underground Cable Composite Circuit Usالظواهر العابرة فى دابرة مركبة من خط نقل هوابى وكابل ارضى باستخدام برنامج 

Fuzzy Logic Speed Control of DC Motor Drive for, four Quadrant Operation|التحكم المنطقى المبهم فى سرعة محركات التٌار المستمر خبلل القطاعات االربعة للتشغٌل

Design and performance of a four phase switched reluctance machine|تصمٌم ودراسة اداء الة الممانعة المغناطٌسٌة ذات االربعة اوجة بالتٌار المقطع

Hard ware implementation of D. S. controller to three-phase AC-DC converter for dc motor speed contr|بناء محكم اشارة رقمى لدابرة موحد ثبلثى االوجة شبة محكوم للتحكم فى سرعة االت التٌار المستمر

Design of protection systems for 66 kv delta zone using MATLAB and simulink and web enabled protecti| وباستخدام المحاكاة باالضافة الى جعل المMATLAB ك ف دلتا باستخدام برنامج 66تصمٌم نظم حماٌة لشبكة جهد 

Programmable Logic Control and Their Applications in Industrial and Society Service Fields|الحاكمات المنطقٌة المبرمجة وتطبٌقاتها فى المجاالت الصناعٌة والخدمات االجتماعٌة

Power system security analysis|التحلٌل اآلمن لنظام القوى الكهربٌة

ATP Draw|Modeling of Power Quality Problems Using ATP Drawنمذجة مشاكل جودة القدرة باستخدام برنامج 

Electrical Installation in Industrial, Commerical and residential Buildings|التمدٌدات الكهربابٌة فى المنشؤت الصناعٌة والتجارٌة والسكنٌة

Application of programmable Logic Controller on Fluide Mixing Machine|تطبٌقات اجهزة التحكم المبرمج لماكٌنة خلط المحالٌل

programmable Logic Control and Applications in Industrial Processes (Fluid Mixer)|(خبلط السوابل  )فى العملٌات الصناعٌة  ( PLC )تطبٌقات المتحكمات المنطقٌة 

Delivery, Testing and Maintenance of High Voltage Substations|تورٌد واختبار وصٌانة محطات المحوالت ذات الجهد العالى

Design and Performance Analysis of Wind Farm|تصمٌم وتحلٌل اداء مزرعة لتولٌد الكهرباء من طاقة الرٌاح

Course Specifications and Quality System for Protection System Course|نظام جودة ومواصفات كورس لمادة انظمة الحماٌة الكهربٌة

Design and Performance Operation of Switched Reluctance Motor|تصمٌم وأداء التشغٌل لمحرك الممانعة المغناطٌسٌة االنتقالى

Study of EL-Mansoura Rural Distribution System|دراسة منظومة كهربة الرٌف لمدٌنة المنصورة

Design of a Stand Alone Photovoltaic Power System with a Static Relay Suitable for It|تصمٌم منظومة قوى فوتوفولتٌة ومتمم استاتٌكى مناسب لها

Harmonic Analysis in Electric Distribution System|تحلٌل التوافقٌات فى منظومة التوزٌع الكهربٌة

(Micrcontroller Applications in Industrial Processes (smart) Factory|(المصنع الذكى)تطبٌقات المٌكروكنترولر فى العملٌات الصناعٌة 

Power Flow Analysis Using Partical Swarm Optimization Technique|تحلٌل مشكلة تدفق القدرة باستخدام طرٌقة جزٌبات االسراب

Artificial Neural Networks used for Power Distribution Forcasting and Power Quality|استخدام الشبكات العصبٌة فى التنبإ للتوزٌع مع جودة القدرة

Impact of Distributed Generation on Distribution System Protection|تؤثٌر نظم التولٌد الموزع على حماٌة منظومة التوزٌع الكهربٌة

Optimal Load Shedding for Autonomous Power System|الفصل االمثل لبلحمال لمنظومة القوى المستقلة

PLC Computer Based Control System Applied on Product Line (mixing and filling machine)|(ماكٌنة خلط وتعببة ) المبنٌة على الحاسبات الشخصٌة على خطوط االنتاج الصناعٌةPLCتطبٌقات 

Programmable Logic Controller in Industrial Applications| فى العملٌات الصناعٌةPLCتطبٌقات المتحكمات المنطقٌة المبرمجة 

Artificial Neural Networks Based Power Transformer Protection|استخدام الشبكات العصبٌة االصطناعٌة فى نظم حماٌة محوالت القوى الكهربٌة

VSC_STATCOM|Voltage Controller for Single phase Distribution System using VSC_STATCOMمتحكم فى الجهد لنظام توزٌع احادى الوجه باستخدام 

Low Cost Vector Controller for High Performance Induction Motor Drive|متحكم اتجاهى رخٌص التكلفة لمحرك تؤثٌرى ذو اداء عالى

Speed Control of Switched Reluctance Motor|التحكم فى سرعة محرك المعاوقة ذو التغذٌة المتقطعة

DC/DC|Fazy Logic Controller for DC/DC Converterمتحكم المنطق المبهم لمحول 

|تحسٌن اداء خط توزٌع قرٌة سلنت



Analysis of Power System Operation|تحلٌل تشغٌل نظم القوى

Intelligent Automatic Car Break|كابح السٌارة اآللى

.Design and Performance Operation of Doubly Salient Switched Reluctance Motor|تصمٌم واداء محرك الممانعة المغناطٌسٌة ذو االقطاب البارزة

Needle Destroyer|تدمٌر سن االبرة

Brushless Self Excited Synchronous Generator|المولد التزامنى ذاتى التغذٌة عدٌم الفرش

Switched Reluctance Motor|محرك الممانعة المغناطٌسٌة

.Hardware Implementation of a Digital Controller for DC Motor Speed Control|بناء الجزء الصلب من مكونات المحكم الرقمى فى دابرة مغذى محرك تٌار مستمر متغٌر السرعة

.Impact of Distributed Generation on the Protection of Distribution Networks|تؤثٌر التولٌد الموزع على منظومة الحماٌة لشبكات التوزٌع

Impact of Distributed Generation on power quality of distribution networks|تؤثٌر التولٌد الموزع على جودة القدرة لشبكات التوزٌع

.FPGA|Developing Wavelet-Transform Based Digital Directional Relay Using FPGA Technologyبناء متمم اتجاهى ٌعتمد على نظرٌة الموٌجات باستخدام تكنولوجٌا 

Power Factor Correction|تحسٌن معامل القدرة

Microcontroller is A Controlled Element of Photovoltaic Power System|المتحكم الدقٌق اداة للتحكم فى نظم القوى الفوتوفولتٌة

.Simulation of Wind Power Interconnected With the Grid|محاكاة منظومة قوى الرٌاح متصلة مع الشبكة

 .Analysis and Improving of Dynamic Behavior of Electrical Power System|تحلٌل وتحسٌن السلوك الدٌنامٌكى لنظام قوى كهربٌة

.Modeling and Testing Of Digital Distance Relay|تصمٌم واختبار متمم رقمى مسافى

robocon 2008 contest (Robotics)| االنسان االلى2008مسابقة روبكون 

microcontroller applications to automate smart factory|التشغٌل االلى للمصنع الذكى باستخدام المٌكروكنترولر

using programmable logic control in product line| فى التحكم الصناعىPLCخط انتاج باستخدام 

PSCAD|Adaptive Over-current Relay and Simulation Using PSCADمتمم زٌادة تٌار تعدٌلى ومحاكاته باستخدام 

Analysis of different scenarios for wind farm electrical utilization grid integration HVDC wind ener|تحلٌل السٌنارٌوهات المختلفة الستخدام الطاقة الكهربٌة من مزارع الرٌاح فى التوصٌل بالشبكة الكهربٌة الم

|تطبٌقات اجهزة التحكم المبرمج لماكٌنة خلط المحالٌل

|محوالت القدرة ودورها فى نظم القوى

Solar Dish Concentrator (Stirling &P V)  Decenteralized Clusters|المركزات الطبقٌة الشمسٌة ذات التجمعات البلمركزٌة من النوع الفوتوفولتً واالسترلنجى

®Electrical Installation in Industrial, Commercial and Residential Building Using AutoCad|أسس تصمٌم التمدٌدات الكهربٌة فى المنشؤت السكنٌة والصناعٌة والتجارٌة باستخدام االوتوكاد

Improvement of Power System Transient Stability Using FACTS|تحسٌن االتزان العابر لنظم القوى باستخدام الخطوط المرنة

Energy Conservation Smart Home|المنزل الذكى الموفر للطاقة

Electrical Distribution Systems|شبكات التوزٌع الكهربٌة

Autonomous PV Mini Grid for Rural Electrification|انارة منطقة نابٌة باستخدام نظام طاقة شمسٌة مستقل

Study of Performance & Modeling of Flexible AC Transmission System (FACTS)|(FACTS)دراسة أداء ونمذجة أنظمة النقل المرنة 

ATPDraw|Modeling Of Protection System Using ATPDrawنمذجة نظم الحماٌة الكهربٌة باستخدام برنامج 

Computer Simulation Model to Study the Dynamic Performance of Stand Alone System of 3-Phase Synchron|المحاكاه بالكمبٌوتر لدراسة االداء الدٌنامٌكى لنظام معزول لمعوض تزامنى ثبلثى االوجة ٌعمل بالتوازى مع

Performance of Switched Reluctance Generator|دراسة اداء مولد الممانعة المغناطسٌة

Stand Alone Induction Generator|المولد الحثى المعزول عن الشبكة الكهربٌة

Switched Reluctance Machine|آلة الممانعة المغناطسٌة االنتقالٌة

"Monitoring and Control of Electrical Power System "SCADA System|(نظام االسكادا)مراقبة وتحكم نظم القوى الكهربٌة 

Design of Over-current Digital Relay|تصمٌم متمم رقمى للتٌار الزابد

Prepaid Electricity Meter|العدادات الكهربٌة مسبوقة الدفع

Design of PLC System Lifter| للمصاعدPLCتصمٌم نظام 

Impact of Wind Farm Interconnection with the Electric Grid|تؤثٌر ربط مزارع الرٌاح على الشبكة الكهربٌة الموحده

The optimal operation of power system|التشغٌل االمثل لنظم القوى الكهربٌة

operation and control of power system|التشغٌل والتحكم فى نظم القوى الكهربٌة

Power system switching operations using topological descriptions|عملٌات الفصل والتوصٌل فى النظام الكهربى باستخدام الوصف الطوبوغرافى للشبكات

Automatic Fluid Mixer|تحكم آلى فى خلط السوابل

|جودة القدرة الكهربٌة

Design Of Solar Cell Power System  and Suitable  Static Control|تصمٌم منظومة قوى فوتوفولتٌة ومتمم استاتٌكى مناسب لها

|التحكم فى سرعة محرك المعاوقة ذو التغذٌة المتقاطعة

Electrical Wiring in Industrial, Commercial and Domestic Buildings|التمدٌدات الكهربابٌة فى المنشؤت الصناعٌة والتجارٌة والسكنٌة

power flow analysis on part of delta grid|تحلٌل سرٌان القدرة فى جزء من شبكة الدلتا

|محوالت القدرة ودورها فى نظم القوى

|(المصنع الذكى)تطبٌقات المٌكروكنترولر فى العملٌات الصناعٌة 

|دراسة اداء االلة التزامنٌة تحت تؤثٌر االحمال الغٌر متزنة

Effect of FACTS on Protection Systems in Wind Farms|تؤثٌر أنظمة النقل المرنة على أجهزة الحماٌة فى مزارع الرٌاح

hالمتحكمات المنطقٌة وتطبٌقاتها فى خلط الموابع|Programmable Logic Controller and Its Applications in Industrial Process in Fluid Mixing



شىلعشلث هى ؛خصثق ٍغسفثةس/شفش [سهىل ألقهً ‘شبثفغ ٍصهفإاهىل |ٍعملٌات الفصل والتوصٌل اآلمن باستخدام لغة الشبكات فى النظم الكهربٌة

.Design of PV Rural Village Energization; Lighting and Pumping Systems|(تصمٌم اإلنارة والضخ)استخدام نظم الخبلٌا الشمسٌة لكهربة القرى النابٌة

PLC Fluid Mixer|استخدام المتحكمات المنطقٌة فى التحكم فى خلط المحالٌل

Power System Operation and Control|التشغٌل والتحكم فى نظم القوى

Study of the Coordination Curve Intersection of Overcurrent Relays|دراسة تقاطع منحنٌات التناسق لمرحبلت زٌادة التٌار

Smart Grid|اشبكة الذكٌة

Power System Operation and Control Using GDL data Language|التشغٌل والتحكم فى النظام الكهربى باستخدام لغة الشبكات

Power System Operation Using Topological Discription|تشغٌل الشبكة الكهربٌة باستخدام الوصف الطوبولوجى

Photovoltaic (Solar) Power system|(شمسٌة)منظومة قوى فوتوفولتٌة 

Power system switching using new technique|تقنٌة جدٌدة لعملٌات الفصل والتوصٌل فً نظم القوى الكهربٌة

Nuclear Reactor For Water Desilination|مفاعل نووى الزالة ملوحة المٌاه

DES IGN OF A  REGENERATIVE TURBINE PUMP|تصمٌم مضخة تربٌنٌة استرجاعٌة

HOSPIIITAL AIR CONDITIONING|تكٌٌف مستشفى

Central Air Coditioning For Urology And Nephrology Center|تكٌٌف مركز الكلى والمسالك

HOSPITAL AIR CONDITIONING|تكٌٌف مستشفى الطوارئ

|تكٌٌف مركز جراحة العٌون

Use Of Natural Gas In Vehicles|استخدام الغاز الطبٌعى فى المركبات

MANSOURA GAS PIPLINE NETWORK|شبكة الغاز الطبٌعى للمنصورة

Combustion Engines Operated With Methanol|محركات االحتراق المشغلة بالمٌثانول

|منظومات الحقن الكترونى بالسٌارات

Design of Drinking Water Treatment Plant|تصمٌم محطة معالجة مٌاه الشرب

|تصمٌم تكٌٌف هواء لمبنى نقابى

|اداء محرك نبزٌن مذود ننظام حقن

|تكٌٌف هواء نادى الشرطة

DESIGN OF WATER DESALINATION PLANT|تصمٌم محطة تحلٌة مٌاه

Design Of a Gas Turbine Engine|تصمٌم محرك تربٌن غازى

Design Manufacturing & Testing Of Regenerative Turbine Compressor|تصمٌم ضاغط توربٌنى استرجاعى

|تكٌٌف هواء مصنع مبلبس

Centeral Air Conditioning of a Hospital|تكٌٌف هواء مستشفى

Performance Of Spark Ignition Engine|أداء محرك اشعال بالشرارة

Design Of Drinking Water Plant|تصمٌم محطة مٌاة الشرب

Design of Natural Gas Compression Station|تصمٌم محطة ضغط غاز طبٌعى

|نظم تحلٌة مٌاه البحر

Analysis Of The Combined Cycle Power Plant|تحلٌل محطة قدرة مركبة

Repair maintenance and operation of hydraulic test bench for mechanical measuremets|اصبلح لوحة القٌاسات بمعمل الهٌدرولٌكا

PERFORMANCE OF DIESEL ENGINES|أداء محرك دٌزل

|تحلٌل لمعمل تكرٌر بترول

|أداء مبادالت حرارٌة

|تصمٌم مسترجع حرارى

Performance of Spart Ignition Engine With Fuel Ijection System|أداء محرك مذود بحقن وقود

|تصمٌم نظام تحلٌة مٌاه بالبخار

|محطة تحلٌة مٌاة بالطاقة الشمسٌة

Control Of Flow In Pipeline Networks|التحكم فى شبكات توزٌع المٌاة

Design Of Central Air Conditioning|تصمٌم تكٌٌف هواء مركزى

Design OF Water Treament Plant|تصمٌم محطة معالجة مٌاة

Design OF Water Treament Plant and Water nets|تصمٌم محطة معالجة مٌاه وشبكات المٌاه

DESIGN OF COLED STORGE|تصمٌم مخازن تبرٌد

Production Of Crude Oil|انتاج الزٌت الخام

Production Treament and Transportion of Natural Gas|انتاج ومعالجة ونقل الغاز الطبٌعى

Steam Power Plants|محطات قوى بخارٌة

|تصمٌم وتنفٌذ واختبار ضاغط تربٌنى

Water Desalination|تحلٌة مٌاه

Design Of Water Purification Station|تصمٌم محطة تنقٌة مٌاة



HTGR For Combined Water Desalination Power Generation District Heating And Water Distribution|محطة تحلٌة مٌاة بالطاقة النووٌة

|اعذاب المٌاة بالطاقة اشمسٌة

|مقارنة أداء محركات البنزٌن

DESIGN OF COMPRESSION STATION OF NATURAL GAS|تصمٌم محطة رفع ضغط الغاز الطبٌعى

|تحلٌة المٌاة بالطاقة النووٌة

Control  In Pipe Lines|التحكم فى خطوط االنابٌب

Design Of  A Gas Turbine Power Station|تصمٌم محطة تربٌنات غازٌة

Air Conditioning|تكٌٌف هواء مركزى

THERMODYNAMIC ANALYSIS OF POWER STATION|تحلٌل حرارى واقتصادى لمحطة قوى

Liquification Of Natural Gas|تصمٌم محطة اسالة للغاز الطبٌعى

GAS TURBINE PERFORMANCE AND MAINTENANCE|صٌانة واداء توربٌن غازى

|طرق الرفع الصناعى آلبار البترول

Air Condition|تكٌٌف هواء

Automatic Fire Fighting System|انظمة االطفاء االلى للحرٌق

|تصمٌم واداء مزرعة رٌاح

DESIGN AND INSTALLATION  OF AWATER DESALINATION UNIT|تصمٌم وتنفٌد وحدة تحلٌة مٌاه

|محطة تولٌد طاقة مختلطة

Fuel Electronic Injection System In Petrol Engines|نظام حقن الوقود فى محركات البنزٌن

Maintenance and  Performance Of    a    Two  -  Spark Petrol Kngine|صٌانة واداء محرك بنزٌن ثنابى

DESIGN OF WIND FARM|تصمٌم مزرعة رٌاح

Design Of Central Air Conditioning|تصمٌم نظام تكٌٌف مركزى

Application In Petroleum Engineering|تطبٌقات فى هندسة البترول

Thermal Analysis Of Domiatta Combined Power Plant|تحلٌل حرارى لمحطة  دمٌاط مركبة

Design Of Gas Turbine Power Plant|تصمٌم محطة توربٌنات غازٌة

DESIGN OF SOLAR POWER PLANT|تصمٌم محطة طاقة شمسٌة

|تصمٌم صاروخ و بوق

The Effect Of Gasoline Octane Number On Engine Per For Mance|تؤثٌر جودة وقود الجازولٌن على آداء المحرك

Using Of Ceramic Coating In Diesel Engines|استخدام السٌرامٌك فى محركات الدٌزل

Design Of Turbofan Engine|تصمٌم محرك توربٌنى مروحى

|حاقن هواء نافورى ال انضغاطىلسحب الهواء

Water Treatment|معالجة المٌاه السطحٌة

Design Of Water Treatement Plant And Distribution NeT Work|تصمٌم محطة معالجة مٌاه و شبكة توزٌع

Thermo Dynamic Analysis Of Steam Power Plant|التحلٌل الثرمودٌنامٌكى لمحطة قوى بخارٌة

Design Of Natural Gas Processing Station|محطة معالجة الغاز الطبٌعى

Costruction Of Pipe Lines In Deep Water|تركٌب خطوط االنابٌب تحت سطح المٌاه العمٌقة

Design Of Central Air Conditioning|تصمٌم نظام تكٌٌف هواء مركزى

Liquification of Natural Gas|إسالة الغاز الطبٌعى

Internal Combustion Engine Performance|أداء محركات اإلحتراق الداخلى

Hydraulic Works Design and Automation|التصمٌم والتحكم األوتوماتٌكى لؤلعمال الهٌدرولٌكٌة

Water Desalination|إزالة ملوحة الماء

Compressed Air Power Systems|أنظمة القدرة بالهواء المضغوط

Design of an Absorption Refrigeration Cooled Stores|تصمٌم مخازن التبرٌد والتجمٌد باستخدام نظام اإلمتصاص

Performance and Maintenance of Gas Turbine|أداء وصٌانة التوربٌنات الغازٌة

Design of Gas Turbine|تصمٌم توربٌن غازى

Operation and Maintenance of Spark Ignition Engine|تصمٌم وصٌانة محرك إشعال بالشرارة

Thermal Design of Electronic Packages|التصمٌم الحرارى للرقابق اإللكترونٌة

Design and Construction of Desalination Unit|تصمٌم وإنشاء وحدة إعذاب المٌاه

Design of Turbocharger for Diesel Engine|تصمٌم شاحن توربٌنى لمحرك دٌزل

Gas Turbine Inlet Air Cooling|تبرٌد هواء الدخول للتوربٌنات الغازٌة

Design of Water Treatment Plant and Sewage Treatment Plant|تصمٌم محطة معالجة مٌاه ومحطة معالجة الصرف الصحى

Water and Waste Water Utilities Design and Automation|التصمٌم والمٌكنة لمرافق المٌاه والصرف الصحى

Combined Power Station|محطة قوى مركبة

Operation and Maintenance of Spark Ignition Engine|تشغٌل وصٌانة محرك إشعال بالشرارة



Applicability of Various Production Technology for Crude Oil Potentialities|قابلٌة تطبٌق تقنٌات اإلنتاج لزٌت البترول الخام

Nuclear Energy|طاقة نووٌة

Water Production from Atmospheric Air|انتاج المٌاه من الهواء الجوى بالتبرٌد

Optimization of Production Lift Systems Applications in Some Crude Oil Wells|تطبٌقات فى بعض آبار الزٌت- التصمٌم األمثل إلنتاج أنظمة الرفع 

THERMAL ANALYSIS OF DOMIATTA COMBINED POWER PLANT|تحلٌل حرارى لمحطه دمٌاط المركبه

Design of Solar water heating|تصمٌم نظام تسخٌن مٌاه شمسى

design of Aircraft Turbofan Engine|تصمٌم أجزاء من محرك توربٌن غازى

Performance Analysis of Combined Cycle Power Plant|تحلٌل أداء محطات القوى ذات الدورة المركبة

Design and Analysis of Natural Gas Pipe Line|تصمٌم وتحلٌل خط أنابٌب غاز طبٌعى

Operating and Maintenance of Spark Ignation Engine|صٌانة وتشغٌل محرك بنزٌن

Thermal Performance Of Thermosyphon Using Nanofluid|األداء الحرارى لسٌفون حرارى باستخدام موابع متناهٌة الدقة

Hydraulic design of Waste Water Treatement Plant|التصمٌم الهٌدرولٌكى لمحطة معالجة مٌاه الصرف

Construction and Design of Air Humidifier|تصمٌم وإنشاء مرطب هواء

Fire Fighting Systems|نظم إطفاء الحرٌق

Emission Control in diesel Engine|التحكم فى التلوث فى محرك الدٌزل

Gas Turbine Emission and Control|التحكم فى التلوث لمحركات التربٌنات الغازٌة

applicability of various productions lifting systems for petroleum crude artificial lifting|تطبٌقات طرق الرفع الصناعً المختلفة   لزٌت خام البترول

applicability of various productions lifting systems for petroleum crude artificial lifting|تطبٌقات طرق الرفع الصناعً المختلفة   لزٌت خام البترول

Air Conditioning And Firefighting For The Ophthalmic Center|تكٌٌف هواء مركزى ومقاومه حرٌق لمركز طب وجراحه العٌون

Air Conditioning & Firefighting for The Ophthalmic Center|تكٌٌف هواء مركزى ومكافحه حرابق

|تكٌٌف هواء مركزى ومكافحه حرٌق

|تصمٌم دوابر تكٌٌف الهواء المركزى

|تكٌٌف مبنى قسم هندسة القوى المٌكانٌكٌة بجامعة المنصورة

Air -Condition|تكٌٌف الهواء

|تحلٌل انتقال الحرارة والكتله للمواد الماصة السابله

|تكٌٌف مركزى واطفاء حرٌق

DESIGN AND CONIROL OF WAIER TREAIMENTMENT PLANT|تصمٌم محطة معالجة مٌاه شرب

Design & Maintenance  of Drinking Water|تصمٌم وصٌانة محطة معالجة مٌاه شرب

|تشغٌل وصٌانة محرك دٌزل

|تشغٌل وصٌانة محرك اشعال بالشرارة

|اساسٌات الهندسة البترولٌه وتثبٌت اجهزة الرفع الصناعٌه آلبار البترول

Condition Monitoring Of Gas Turbine Engine|مراقبة االداء لمحرك التوربٌن الغازى

|تصمٌم وتشغٌل وصٌانة خط انابٌب لنقل الغاز الطبٌعى لجنوب مصر

Design Of An Auto - System For Fire Fighting|تصمٌم شبكات االنذار واالطفاء اآللى للحرٌق

Artificial Lift Method To Produce Petroleum|انظمة الرفع الصناعٌة النتاج البترول

|تصمٌم اجزاء محرك توربٌنى لطابزة

Design , operation, maintainance of reverse osmosis desalination plants|تصمٌم وتشغٌل وصٌانة محطات اعذاب المٌاه بالتناضح العكسً

Drinking water treatment plant( Desigh, control, maintainance operations and nano technoligy applica|(تطبٌثات تكنولوجٌا النانو-صٌانة تشغٌل-تحكم-تصمٌم  )محطة معالجة مٌاه الشرب 

Effect of ambient temperature on gas turbine performance|تؤثٌر درجة حرارة الجو المحٌط على آداء التوربٌن الغازي

Effects of introducing environmet friendly refrigerents on theperformance of air conditioning system|تؤثٌر استخدام وسابط التبرٌد صدٌقة البٌبه على آداء انظمة تكٌٌف الهواء

|(ثبلجه)تبرٌد كهروحرارى 

|(ثبلجه)تبرٌد كهروحرارى 

|(ثبلجه)تبرٌد كهروحرارى 

|(ثبلجه)تبرٌد كهروحرارى 

|(ثبلجه)تبرٌد كهروحرارى 

Design of central air conditioning and fire protection system using software|تصمٌم أنظمة تكٌٌف الهواء المركزي و أنظمة إطفاء الحرٌق باستخدام حزم برامج جاهزة

Design, operation and maintenance of reverse osmosis desalination plants|تصمٌم و تشغٌل و صٌانة وحدة تحلٌة المٌاه بالضغط األسموزى العكسً

Design of an organic Rankine cycle for electricity generation using solar energy|تصمٌم دورة رانكن عضوٌة لتولٌد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسٌة

Central air condoning, energy saving system and fire fighting system|تكٌٌف مركزي مع منظومة توفٌر طاقة و مقاومة حرٌق

Dual-purpose plants for power generation and water desalination|محطات القوى ثنابٌة الغرض لتولٌد الكهرباء و إعذاب المٌاه

Liquefaction of natural gas|إسالة الغاز الطبٌعً

Maintenance and operation of a two stroke test bed|صٌانة وتشغٌل لمحرك ثنابً األشواط

Air conditioning for five stars hotel|تكٌٌف هواء لفندق خمس نجوم



Design and manufacturing of turbojet engine|تصمٌم و تصنٌع محرك نفاث

Design, Operation and Maintenance of Water Desalination Plants by RO Technology|تصمٌم وتشغٌل وصٌانة محطات تحلٌة المٌاة بنظام التناضح العكسً

|العنصر المح)تصمٌم وتصنٌع وحدة عبلج اسنان مدمجه مع تحلٌل بعض التطبٌقات البٌومٌكانٌكٌة باستخدام طرٌقة 

|تؤثٌر الرش الحرارى على تضارٌس االسطح

CNC Wood Carving Prototype Machine Tool|نموذج لماكٌنة تحكم عددى للحفر على الخشب

PRODUCTION OF COOKING WARE USING OIL PRESSURE|انتاج االوانى المنزلٌة باستخدام ضغط الزٌت

Automotic Guided Vehicle|سٌارة موجه آلٌا

|التنبإ بعوامل خشونة السطح بناءا على نوع المعدن والتغذٌة

ESTABLISHING FACTORY OF CAR SPARE PARTS|انشاء مصنع لقطع غٌار السٌارات

|تصمٌم وانشاء محاكى لمفصل الحوض

COOKING WEAR BY USING HYDROFORMING TECHNIQUE|تشكٌل اوانى منزلٌة باستخدام ضغط الزٌت

Applications In Aggregate Planning|تطبٌقات فى التخطٌط الشامل

|تصمٌم وتصنٌع كرس هٌدرولٌكى خاص بوحدة االسنان

Development Of a Simulation Software Programm Of CNC Machines|انشاء برنامج محاكاه لماكٌنات التحكم الرقمى

|تصمٌم وانتاج جهاز للسباكه بالقوى الطارده المركزٌة

|تطوٌع الخامات المحلٌه لبلٌفاء بمتطلبات الصناعه

|تصمٌم وتصنٌع ماكٌنه قٌاس معدل التآكل

|تصمٌم وتصنٌع ماكٌنه طباعه

Computer Aided Measurements|استخدام الحاسب اآللى فى القٌاسات

CNC SPIN FORMINNG MACHINE|ماكٌنه تشكٌل رحوى ذات تحكم عددى

Granulation Of Fine Powders|تحبٌب المساحٌق

Design And Manufacturing Of Electrical Elevator Using The Reverse Engineering|استخدام اسالٌب الهندسه العكسٌه فى تصمٌم وانشاء مصعد كهربى

|تطوٌر وتحدٌث جهاز اختبار االحتكاك

HYDRAULIC ROBOT ARM PROGRAMMING|تطوٌع نظام تحكم لذراع هٌدرولٌكى النسان الى

DESIGN AND MANUFACTURING OF A DYNAMOMETER FOR MEASURING CUTTING FORCE DURING TURNING OPERATIONS|تصمٌمم وانتاج دٌنامومٌتر لقٌاس قوى القطع اثناء عملٌات الخراطه

|تصمٌم وانتاج ماكٌنتٌن لقطع وكبس الواح جرٌد النخٌل

Using Reverse Engineering Techniques In Design And Construction Of Electric Elevator|استخدام اسالٌب الهندسة العكسٌة فى تصمٌمم وانشاء مصعد كهربى

|دراسة مقارنة لعملٌات القطع الغٌر تقلٌدٌة

The Use Of Extruder to Granulate Fine Powders|استخدام جهاز البثق فى تحبٌب البودره

Teaching Control System for Hydraulic Robot Arm|تطوٌع نظام تحكم لذراع هٌدرولٌكً إلنسان آلً

Using Of Extrusion Instrument In Powder Granular|استخدام جهاز البثق فى تحٌب البودرة

|دراسة نظرٌة وعملٌة للعوامل المإثرة على عملٌات القطع

PC - BASED CONTROL SYSTEM FOR TRAINING CNC LATHE|نظام تحكم بالحاسب لمخرطة تدرٌب ذات تحكم عددى

|دراسة نظرٌة وعملٌة للعوامل الموثرة على عملٌات القطع

|المعالجات الحرارٌة والتكسٌة لعدد القطع واالسطبات

Design and Manufacturing of a Dynamometer to Measure Cutting Forces during Turning Operations|تصمٌم وانتاج دٌنامومٌتر لقٌاس قوى القطع اثناء عملٌات الخراطة

A New Design and Production Of Engraving Wood Machine With Bulb|تصمٌم مبتكر وانتاج ماكٌنة نقش الخشب بالمعجون

Pizo Electric Composite Mateial|محاكاة للمواد المركبة البٌزوكهربٌة

DECISION SUPPORT SYSTEM FOR WASTE MANAGEMENT|استخدام نظام دعم القرار فى ادارة المخلفات

Computer Aided Tolerances Fits And limit  Gauges|حساب قٌم التجاوزات والتوافقات وتصمٌم محددات القٌاس باستخدام الحاسب

|الدراسة العددٌة لتشكٌل الواح االلمنٌوم

|استخام اسالٌب الهندسة العكسٌة فى تصمٌم وانشاء مصعد كهربى

|طرق تحلٌل االجهادات باستخدام الحاسوب

|تشكٌل الواح الصلب المغلفة

Heat Treatment And Coatings Of Cutting Tools And Dies|المعالجات الحرارٌة والتكسٌة لعدد القطع واالسطمبات

|دراسة جدوى متكاملة لمشروع استثمارى صغٌر

Design Optimization of Connecting Rod  In Internal Combustion Engine|تصمٌم امثل لذراع التوصٌل فى محركات االحتراق الداخلى

Numerical Control Machine Tools Programming|برمجة الماكٌنات ذات التحكم الرقمى

Development Of Contact Rigidity For Single -Point  Tool Fixation|تطوٌر جساءه التبلمس لتثبٌت عده احادٌه الحد القاطع

CAD/CAM System For Casting Processes|عمل برنامج لتصمٌم وانتاج عملٌات السباكه

|نظام تحكم لماكٌنه خراطه تدرٌبٌه ذات تحكم عددى

Studying The Mechanical And Fracture Properties Of Some Biomaterials|دراسه الخواص المٌكانٌكٌه وخواص الكسر لبعض المواد الحٌوٌه

Oxidation And Thermal Cycling Tests For Advanced Materials|اختبارات االكسده واالجهادات الحرارٌه للمواد المتقدمه



Desgn and Produeton  of Full Automatc Filling and Capping Yogurt Machine|تصمٌم وتنفٌذ ماكٌنه تعببه وتغطٌه عبوات الزبادى الٌا

Design and Construction of Computerized Virtual Material Laboratory|تصمٌم وانشاء معمل افتراضى للمواد باستخدام الكومبٌوتر

|معمل قٌاسات افتراضى

CNC Wood Engraving Machine|ماكٌنة الحفر على الخشب باستخدام الكمبٌوتر

Effect of Single Point Tool Fixation on its Contact Rigidity|تؤثٌر طرٌقة تثبٌت عدة القطع على جساءة تبلمسها

An exprimental study on the mechanical behavior of fiber-glass reinforced composites|دراسة تجرٌبٌة للسلوك المٌكانٌكً للمواد المركبة المقواة بالفٌبر جبلس

Design and Manufacture of Rolling Gear Tester Machine|تصمٌم وتصنٌع ماكٌنة اختبار التروس

Constructing of Information System for the Department of Production Engineering and Mechanical Desig|انشاء نظام معلومات لقسم هندسة االنتاج والتصمٌم المٌكانٌكً

.Design and Production of A Mechanism for Climbing Palm Trees|تصمٌم وانتاج الٌة لتسلق أشجار النخٌل

Two Wheel Balanced Robot|روبوت متزن متحرك بعجلتٌن

Thermal Cycle Fatigue Test Rig for Superalloys|جهاز اختبار االجهاد الحراري للسبابك الفابقة

A Quality Management System Based on ISO 9000:2000|9000:2000نظام الدارة الجودة علً أساس أٌزو 

CAD/CAM System For Casting Processes|عمل برنامج لتصمٌم وانتاج عملٌات السباكة

Design and Manufacturing of CNC Wood Ornamental Turning/Milling Machine| لخراطة وتفرٌز المشغوالت الخشبٌةCNCتصمٌم وتصنٌع ماكٌنة 

Feasibility Study of a Factory for Pipes Manufacturing|دراسة جدوى لمصنع تصنٌع مواسٌر

Design and Manufacturing of a Five - Axis CNC Machine|تصمٌم وتصنٌع ماكٌنة تعمل بنظام التحكم الرقمى بالكمبٌوتر ذات خمس محاور

Advance Reverse Engineering Technique Based on Sectional Imaging|اسلوب متقدم للهندسة العكسٌة ٌعتمد على الصور المقطعٌة

Modeling of Production Processes|نمذجة العملٌات االنتاجٌة

Experimental and Numerical Study of Welded Aluminum Sheets Hydroforming|دراسة تجرٌبٌة وعددٌة للتشكٌل بالمابع أللواح األلومنٌوم الملحومة

Intelligent Methodology for Optimal Selection of Non-Traditional Machining Methods|منهجٌة ذكٌة الختٌار الطرٌقة المثلى لطرق التشغٌل الغٌر تقلٌدٌة

Measurement Techniques Based on 3-D Scanner|طرق قٌاس بإستخدام الماسح ثبلثى األبعاد

Construction of a Computer Program to Design & Select Mechanical Components & Materials|إنشاء برنامج حاسب آلى لتصمٌم وإختٌار األجزاء المٌكانٌكٌة والمواد

Drop Machine for Biscuits & Manufacturing|تصمٌم وتصنٌع ماكٌنة بسكوٌت

Design and Manufacturing of Universal Testing Machine|تصمٌم وإنتاج ماكٌنة االختبارات العامة

Design and Manufacturing of Hexagonal Wire Mesh Machine|تصمٌم وإنتاج ماكٌنات إنتاج سلك الشبكة السداسى

Reliability Monitoring of Power Plants|مراقبة معولٌة محطات القوى

Design of Automatic Fire Fighting System|(تصمٌم نظام مكافحة حرٌق أتوماتٌكى)نظام إدارة األمن والصحة المهنٌة 

Case Erector|ماكٌنة تقفٌل صنادٌق تعببة كرتون أتوماتٌكٌة

|عمل برنامج لتصمٌم وانتاج عملٌات السباكة

|تصمٌم وتنفٌذ ماكٌنة تعببة وتغطٌة عبوات الزبادى آلٌا

Numerical and Experimental Analysis of Spinning Operation|التحلٌل العددي و العملً لعملٌة التشكٌل الرحوي

Design and Manufacturing an Automatic Machine for Producing Cylindrical Rollers Painting Brushes|االسطوانٌة (الدهان)تصمٌم و تصنٌع ماكٌنة أوتوماتٌكٌة النتاج فرش الطبلء 

Design and Manufacturing of Wind Turbine|تصمٌم وتصنٌع توربٌنة رٌاح

Design and Manufacturing a tripod (3 Axis) Parallel Robot|ذو القواعد المتوازٌة ( محاور3)تصمٌم وتصنٌع روبوت ثبلثً القوابم 

Design & Manufacture of a Wheel-Chair Climbing Stairs|تصمٌم وتصنٌع كرسً متحرك ٌصعد السبللم

Design and Manufacturing an Automatic Machine for Coating a Steel Sheet Metal with a plastic Layer|تصمٌم وتصنٌع ماكٌنة أوتوماتٌكٌة لتغلٌف رقابق وألواح الصلب بطبقة من الببلستٌك

Design and Manufacturing CNC Machine for Cutting Textile Sheets|لقص القماش (CNC)تصمٌم وتصنٌع ماكٌنة تحكم رقمً باستخدام الحاسب 

DOF Robotic Manipulator 6| درجات حرٌة6ذراع آلً ذو 

CNC Bending Machine|ماكٌنة ثنً المواسٌر المبرمجة آلٌا

A Model for Performance Analysis of Manufacturing Organization|نموذج لتحلٌل أداء المنظومات الصناعٌة

Axis Bench Drilling / Milling Machine 3|ماكٌنة التفرٌز و الثقب ذو الثبلثة محاور

Design & Manufacture of Automated Parking System|"نظام أوتوماتٌكى النتظار السٌارات"تصمٌم وتصنٌع 

Design of Per-Pressing Machine for MDF Production Line|تصمٌم ماكٌنة ما قبل الكبس لخط انتاج الواح الخشب المفروم

CNC Spinning Metal Machine|ماكٌنة تجمٌع رحوى بالتحكم الرقمى

|دراسة بعض العوامل المإثرة على خطة انتاج كمٌة من القماش المنسوج

Quality Assessment of Floor Covering|تقٌٌم جودة اغطٌة االرضٌات

|تخطٌط مصانع غزل

|صٌانة ماكٌنات الغزل

Study of The Effect Some Processing Parameters on The Wool Pplyester Blended Yarn Properties|دراسة  تؤثٌر بعض عوامل التشغٌل فى خط الغزل على خواص الخٌوط المخلوطة من القطن والبولىاستر

|بعض تطبٌقات الحاسب فى مجال الصناعات النسٌجٌة

|تؤثٌر تغٌٌر نمرة خٌط اللحمة على بعض خواص اقمشة البولىاستر

|المبلبمة الوظٌفٌة لتركٌبات ترٌكو اللحمة المستخدمة فى انتاج المبلبس الصبفٌة

|تقٌٌم جودة السجاد



|تؤثٌر الصٌانة على جودة االنتاج

|دراسة الحلول المقترحة لبعض االزعاجات فى مراحل تصنٌع المبلبس الجاهزة

Acomparitive Study Between Differnt Carpet Structure|دراسة مقارنة لتراكٌب السجاد

Studying The Effect Of Periodic Faults In Cotton  Polyester Ring Spun Yarns On Fabric Appearance|دراسة تؤثٌر العٌوب الدورٌة فى خٌوط الغزل الحلقى المخلوطة من القطن والبولى استر على مظهرٌة االقمشة

Computer Aided In Spinning Mill Organizing|استخدام الحاسب االلى فى تخطٌط مصانع الغزل

تكنولوجٌا نسٌج 

تكنولوجٌا غزل 

طبٌعة منسوجات 

مبلبس جاهزة 

|تقٌٌم جودة السجاد

Weaving Technology|تكنولوجٌا نسٌج

|تكنولوجٌا غزل

|طبٌعة منسوجات

|مبلبس جاهزة

|قابلٌه حٌاكه اقمشه المبلبس

|مقارنه بٌن بعض التصمٌمات النسٌجٌه التى لها نفس نسبه التشٌف ونسبه ظهور السداء واللحمه

Evaluation & Control Of Producion Lines In a Ready- Made Garment Mill|تقٌٌم ومراقبة خطوط انتاج بمصنع مبلبس جاهزة

Design Of Woven Fabrics For Specific Properties|تصمٌم األقمشة المنسوجة لخواص محدده

Study Some Of Properties Of Carpet& Moquette|دراسة بعض خواص السجاد والموكٌت

Optimizations Of Sports Garment Production|مثالٌات إنتاج المبلبس الرٌاضٌة

Study Of The Effect Some Processing Parameters On The Wool Polyester Blended Yarn Properties|دراسة تؤثٌر بعض عوامل التشغٌل على خواص الخٌوط المخلوط من الصوف البولى استر

|تخطٌط مصنع مبلبس جاهزة إلنتاج المبلبس الرٌاضٌة

|دراسة استخدام الخٌوط المستمرة المتضخمة فى صناعة السجاد

|أقمشة المبلبس الرٌاضٌة المركبة الذكٌة

|الدراسة التكاملٌة لقابلٌة حٌاكة األقمشة الرٌاضٌة

|التعرف على عٌوب أقمشة الترٌكو بإستخدام الشبكات العصبٌة

|الخامات الضرورٌة إلنتاج األزٌاء الرٌاضٌة

|المبلبس الرٌاضٌة الخاصة بمبلبس النوم

Sewing With Knitted Fabrics|حٌاكة اقمشة الترٌكو

Computer System To Analyze Warp Tension During Weaving|منظومة حاسب لتحلٌل شد السداء اثناء النسٌج

EFFECT OF MACHINE SETTING ON THE STRUCTURAL PARAMTERS OF 3-D BRAIDED PREFORMS|تؤثٌر ضبطٌات الماكٌنة على المتغٌرات االنشابٌة للهٌاكل المجدولة ثبلثٌة االبعاد

Objective Eraluation Of Fabric Hand|التقدٌر الكمى للخواص الملمسٌة لبلقمشة

|صٌانة ماكٌنات خط الغزل

ELectronics On Weaving Machines|االلكترونٌات على ماكٌنات النسٌج

|دراسه تاثٌر مواد التطرٌه المختلفه على خواص خٌوط الحٌاكه

|طرق تصنٌع الخٌوط المستخدمة فى انتاج السجاد والبطاطٌن واالقمشة

|تحسٌن جودة المنسوجات الترٌكو

|التحرٌر أو المرسره

|تصنٌع الجمالونات التركٌبٌة المجدوله ثبلثٌة االبعاد

Military Fabric Sewability Assessment|تقدٌر قابلٌة االقمشة العسكرٌة للحٌاكات

ELECTRONICS APPLICATION ON WEAVING MACHINES|تطبٌق االلكترونٌات على ماكٌنات النسٌج

|مراقبة جودة المبلبس الجاهزة

|الصٌانة فى مصنع الغزل وعبلقتها بالجودة

THE EFFECT OF THE BACK REST POSITION ON FABRIC PROPERTIES|تؤثٌر وضع المسند الخلفى لنول النسٌج على خواص االقمشة

|دراسة مقارنة بٌن انتاجٌة انوال دفع الهواء واالنوال ذو المقذوف المعدنى

|تؤثٌر اختبلف التراكٌب النسجٌة واس البرم القمشة الترٌكو على الخواص اللونٌة

|مراقبة جودة مبلبس جاهزة

Low  Velocity  Impact  Analysis  of  Composite  Sandwich  Panels|تحلٌل التصادم ذو السرعه البطٌبة أللواح السندوتشات المركبه

Low Velocity Impact Analysis of Composite Sandwich Panels|تحلٌل التصادم ذو السرعة البطٌبة أللواح السندوتشات المركبة

Effect of Mercerization Process on Dyeability of Cotton Fabrics|تؤثٌر عملٌات المرسرة على امتصاص الصباغات للخامات السلٌلوزٌة

Implementation of Six Sigma Process Improvement Frame Work in Fabric Comfort Measurements Using Fabr|فى تحسٌن قٌاسات دالبل الراحة الملبسٌة لؤلقمشة باستخدام جهاز تقدي (ستة سٌجما)توظٌف نظام تحسٌن الجودة 

A Comparison between Productivty of Sheet Fabrics Manufactured on Air-Jet, Projectile and Rapier Wea|(والشرٌطٌة- القذٌفة - دفع الهواء )مقارنة بٌن إنتاجٌة أقمشة المبلٌات المنتجة على ماكٌنات النسٌج 

Quality Control in Spinning Mill|الجودة فى مصانع الغزل



Stability of Knitted Fabrics under Constant Load and Elongation|دراسة ثبات أبعاد أقمشة الترٌكو تحت حمل واستطالة ثابتٌن

Knitted Garment Quality Control|مراقبة جودة مبلبس الترٌكو

Influence of filament winding parameters on composite tube strength|تؤثٌر متغٌرات تدوٌر الخٌوط على متانة األنابٌب المركبة

| مع القطن الٌونانى على جودة الخٌط86تؤثٌر خلط القطن المصرى جٌزة 

Design and Processing of Compound Protection Garments|تصمٌم وتنفٌذ مبلبس الحماٌة المركبة

Efeect of Bleaching Conditions on Witness and Physical Properties of Cotton Fabrics|تؤثٌر ظروف التبٌٌض على درجة البٌاض والخواص الطبٌعٌة لؤلقمشة القطنٌة

Effect of Bleaching Conditions on Witness and Physical Properties of Cotton Fabrics|تؤثٌر ظروف التبٌٌض على درجة البٌاض والخواص الطبٌعٌة لؤلقمشة القطنٌة

Protective Fabrics against Complex Hazards|أقمشة مبلبس الحماٌة الذكٌة ضد األخطار المركبة

ARCHITECTURAL  DESIGN|التصمٌم المعمارى

URBAN  PLANING|التخطٌط العمرانى

Building Tochnology|تكنولوجٌا البناء

City planning & Urban Design|تخطٌط مدن وتصمٌم عمرانى

Medical Research Center|مركز ابحاث طبٌه

DESIGN  OF  ELECTRONICS RESEARCH INSTITUTE|مركز ابحاث

|حدٌقه حٌوانات

MONUMENTS RESTORATION|ترمٌم اثار

|تخطٌط مدنى وتصمٌم عمارات

|منطقة صناعٌة

|مٌناء تجارى

|متحف احٌاء مابٌة

|فندق سٌاحى بٌبى

|قرٌة ذكٌة

|كلٌة العلوم والتكنولوجٌا

|مطار تجارى

|كلٌة السٌاحة والفنادق

|محكى تارٌخى

|متحف للحفرٌات واالحٌاء البحرٌة

|مركز ابحاث زراعٌة وصناعٌة تحوٌلٌة

|مركز ابحاث ومحطة طاقة مابٌة

|متحف التراث

|قرٌة حرفٌة للترٌكو

|مركز ابحاث اقتصادٌة

|مجمع بحوث زراعٌة

|قرٌة سكنٌة بالوادى االخضر

Handicrafters Village|قرٌة للحرفٌٌن

|مركز التجارة الدولٌة

|كلٌة العمارة والتخطٌط

Touristic Village|قرٌة سٌاحٌة

|قرٌة للحجاج

CLIMATOTHERAPY RESORT|قرٌة سٌاحٌة عبلجٌة

|مركز ابحاث للطاقة البدٌلة

|مركز ابحاث علوم البحار

|مركز تجارى

|مركز ابحاث للموارد المابٌة

|مركز ألبحاث الحفاظ على بٌبة البحر األحمر

Enuironmental Tourist Resort|منتجع بٌبى سٌاحى

|تطوٌر ضفة النٌل شرق معبد اخناتون

|مركز ثقافى حرفى سٌاحى

|مدٌنة حرفٌة

|منتجع سٌاحى للعاببلت

Medical Center|مجمع طبى

|مركز سٌاحى

|مركز اشعاع الثقافات



|مركز ابحاث آثار

|قرٌة لدوى االحتٌاجات الخاصة

|قرٌة أولٌمبٌة

|مركز طبى

AGRICULTURE RESEARCH CENTER|مركز ابحاث زراعٌة

|قرٌة تكنولوجٌة

|مركز طبى للعبلج الطبٌعى

|سوق عربٌة مشتركة

|مركز ابحاث جٌولوجٌة

|مصنع لتجهٌز وتصنٌع القطن الخام

|متحف تارٌخ حربى

|اعادة تطوٌر منطقة الكرنك

|اعادة تطوٌر المحاور الربٌسٌة حتى الكرنك

|مجمع سٌاحى ثقافى

|تطوٌر ساحة معبد الكرنك

|تطوٌر محطة السكة الحدٌدٌة

|محاكاة ألقالٌم مصر

|تنمٌة الكرنك وحتشبسوت

|معهد بحوث الطاقة البدٌلة

FORMULA FOR CARS|فورمٌبل السٌارات

INTERNATIONAL AIR PORT|مطار دولـــى

|مركز حضارى

International Trade Center|مركز تجارة عالمى

|حدٌقة دولٌـــــة

|متحف لعلوم الطفل

|مدٌنة للحرفٌن

Handi Craft Center|قرٌة حرفٌة

|قرٌة كومبٌوتر وعلوم تكنولوجٌة

|مرسى للٌخوت العالمٌة

|مجمع سٌاحى وقرٌة السجاد

|قرٌة جزٌرة النخٌل

|مركز ابحاث استخراج الرمال السوداء

|مستشـــفى

|مٌناء صٌد لزبة البرج

|مجمع اعادة تدوٌر المخلفات الزراعٌة الدقهلٌة

|مركز ابحاث بٌبٌه وسٌاحٌه

|مركز احٌاء التراث

Climatotherapy Resort|مركز سٌاحة عبلجٌة

Climatic Therapy Tourism Resort|منتجع سٌاحى

DESIGN OF ECOLOGICAL HOTEL IN SIWA|فندق بٌبى

|مٌناء صٌد لعزبة البرج

Medical Touristic Resort|منتجع سٌاحى عبلجى

|مركز ابحاث بحرٌة

|مركز سٌاحى ترفٌهى

|مركز ابحاث الكترونٌات

Railway station|محطة القطار

|مركز سٌاحى عبلجى

|مركز ابحاث تحلٌة مٌاه البحر

|مركز ابحاث احٌاء مابٌة

International Trade Center|مركز تجارى عالمى

|مركز ابحاث المٌاه

|متحف بحرى

|متحف فنـون



|متحف فلك

|اعادة تطوٌر العبلقة التارٌخٌة للمسار البصرى الواصل بٌن معبدى الكرنك وحتشبسوت

CULTURAL CENTER|مركز ثقافى

|متحف للصناعات المصرٌة القدٌمة

|مستشفى عام

|مركز احٌاء الحرف التقلٌدٌة

|مدرسة حرة للعمارة

|مركز تكنولوجٌا معلومات

|مشروع الطب النفسى

|مركز تجارى ترفٌهى

|مجمع الوحدات الحرفٌة لتصنٌع االثاث

International Exibition For Damiatta Furniture|معرض  عالمٌة لؤلثاث الدمٌاطى

|مستشفى عام وعبلج طبٌعى

|مركز االقتصاد والتجارة العربٌة

|مدٌنة للطفل

Research Technology Center For Egyptian Cotton|مركز ابحاث وتكنولوجٌا القطن المصرى

|مٌناء سٌاحى

|مركز استشفاء سٌاحى

|مركز ابحاث طاقة مابٌة

|مركز ابحاث طاقة متجددة

|مركز طبى لذوى االحتٌاجات الخاصة

|متحف فنون اسبلمٌة

|مركز ابحاث كومبٌوتر وتكنولوجٌة المعلومات

Touristic Center For Carpet|مجمع سٌاحى للسجاد

|مركز ابحاث الرمال السوداء

Science Musiem|متحف علوم

|مركز بحوث مٌاه

|مركز ثقافى متبادل

|قرٌة أولٌمبٌة ذكٌة

ARTS ACADEMY|جزء من اكادٌمٌة للفنون

Luxor Museum|متحف األقصر

INFORMATION &COMMUNICATION TECHNOLOGY CENTER|مركز تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات

RASHID HISTORICAL PARK|المحكى التارٌخى لرشٌد

TECHNOLOGY BUSINESS INCUBATOR|حاضنة أعمال وتكنولوجٌا

VIRTUAL LIFE|المدٌنة التخٌلٌة

|مركز أبحاث صحراوٌة

|مركز ثقافى اسبلمى

|أكادٌمٌة آثــار

|متحف آلثار اخناتون

|قرٌة ألعاب

|مركز بحوث بترول والصناعات البتروكٌماوٌة

|محطة ركاب

Sportal Medical Vallage|قرٌة طبٌة رٌاضٌة

|مركز توشكى التجارى

|مركز بحوث حفرٌات وجٌولوجٌا

City Of Sport|مدٌنة رٌاضٌة

|متحف تل العمارنه

|محكً النوبة

|مجمع تنمٌة بحٌرة ناصر

|قرٌة النوبة الجدٌدة

|مركز حرفى للصناعات المعدنٌة الثمٌنه

Whale Valley Museum|متحف للتارٌخ الطبٌعى

|مركز خدمة مواصبلت اقلٌمى



|مركز ابحاث علوم بٌبٌة

|مركز حرفى لصناعة السجاد والكلٌم

|مركز ابحاث طب االعشاب

Geological Research Center  & Remote Sensing|مركز جٌولوجٌا االرض واالستشعار عن بعد

Train Station|محطة قطارات

Center For Iraditional  Hand Icraft|مركز حرفى لصناعات الجرٌد والتمور

|مركز احٌاء فن النحت

|مركز ابحاث تكنولوجٌا حٌوٌة

Ministerial Distriet|حى وزاري

|مركز تحرٌر العلمٌن االسٌر

|متحف االثار الفرعونٌة

|واحة الطب البدٌل

|مجلسً شعب وشورى

|المحكى اآلتونى الملكى

|مجمع تعلٌمى

Enuironmental Tourist Resort|منتجع سٌاحى بٌبى

|كلٌة زراعة

|مجمع استدٌوهات االقصر السٌنمابٌة

|مركز ابحاث وترمٌم آثار

|مركز ابحاث زراعٌة واستطبلع االراضى

|سباق فورمٌبل

|معهد دراسات اسبلمٌة

|نادى الصٌد البحرى

|تجمع سكنى

Airport|مطار

|مدٌنة الموسٌقى

|مركز ابحاث ودراسات البعد الرابع

International Marine in El-Alamin|مٌناء عالمى بالعلمٌن

|حى دبلوماسى

|مركز ابحاث تكنولوجى

|منتجع سٌاحى للمإتمرات

|متحف وادى الصحراء

|مركز ابحاث فضاء

|مركز عبلقات مصرٌة افرٌقٌة

|قرٌة بٌبٌة لصناعت النخٌل

Football Clup|نادى كرة قدم

MEDIA PRODUCTION CITY|مدٌنة انتاج اعبلمى

The Vellage Of Energy|قرٌة الطاقة

|أكادٌمٌة علوم حدٌثة

|مدٌنة اعبلم

Agricultural Industrial Complex|مجمع صناعات زراعٌة

|قصر رباسة جمهورى

Karnak Events Museum|متحف احداث الكرنك

INTERNATIONAL  AIR PORT|مطار دولى

|مركز ثقافى اجتماعى

|مستشفى

|قرٌة صٌادٌن

|الرإٌة النووٌة

|منتجع صحى سٌاحى

|مركز بحوث الزراعة

|متحف قومى حضارى

|مدٌنة سكنٌة

|مجمع حرفى الحٌاء صناعة الفخار النوبى



|مركز ابحاث بٌبً

|منتجع سٌاحى عبلجى عالمى للتجمٌل

|قرٌة سٌاحٌة بٌبٌة

|قرٌه حرفٌه لمنتجات النخٌل

|مركز أبحاث طاقة متجددة

AL-Alameen Historical Museum|متحف العلمٌن التارٌخى

AGRICULTURE RESEARCH CENTER|مركز ابحاث زراعٌة

|مركز ابحاث للدراسات البترولٌة

|مركز ابحاث االستدامه والحفاظ على التنوع الحٌوى

|مركز ابحاث بٌولوجى

Nuclear Power Research Center|مركز ابحاث للدراسات النووٌة

Climatic Therapy Tourism Resort|منتجع سٌاحى

International Marina And Resort Center|مارٌنا ٌخوت دولٌة ومنتجع سٌاحى

|محطة الركاب االقلٌمٌة براس سدر

Ras Sudr Terminal Station|محطة الركاب االقلٌمٌة براس سدر

|منتدى العلمٌٌن

|كتالوج مصرى

|متحف سٌارات

|مركز تطوٌر تكنولوجى للسٌارات

|مركز اعبلم

|فندق بٌبى بمرسى علم

|مارٌنا ٌخوت بحرى

|محطة النقل العربى

Design Of Water Desalination Research Center in Sinai|مركز ابحاث المٌاه ومحطة المٌاه بسٌناء

AL - Alamain Rehabilitation  Reintegration Center|مركز تؤهٌل معاقى االلغام بالعلمٌن

|اكادٌمٌة للتعدٌن والبترول

Scientific Center For Space Science|المركز العلمى لعلوم الفضاء

|اكادٌمٌة اعداد القادة

|مركز ابحاث تنمٌة الزراعات فى الصحراء

|مٌناء راس سدر الدولى

The Center Of Scientific Excavation  Of Mine Regions|مركز استكشاف علمى لمناطق االلغام

|قرٌة الصٌادٌن والحرفٌن

|مركز أبحاث جولوجى

|مٌناء العلمٌن السٌاحى

|مٌناء صٌد ومركز تطوٌر الثروة السمكٌة

Exhibition Building Of Transportation Companies|معرض وسابل النقل الفاخرة

|قرٌة حرفٌة بٌبٌة

|مستشفى عام بسفاجا

|المركز الطب البدٌل

|مركز تجارى ترفٌهى فندقى

|مركز تجارى ادارى ترفٌهى

|اكادٌمٌة هندسة السٌارات

|فندق سٌاحى ومجمع خدمى

Culture Center|مركز ثقافى

Race Track|حلبة سباق

|مركز بحوث الصحراء ومكافحة التصحر

FORMULA 1 CIRCUIT|1حلبه سباق فورمٌوال 

Reverse Engineering Village|قرٌة الهندسة العكسٌة

|مركز أبحاث كابنات بحرٌه

Nanotechnoligy Research Center|مركز أبحاث التكنولوجٌا الدقٌقه

Medical Rehabitation Center|مركز تؤهٌل صحً

|منتجع سٌاحً عبلجً

|منتدي الفٌوم للفنون



|مركز رٌاضات مابٌه

|مركز ابحاث لتدوٌر المخلفات

|مارٌنا ٌخوت

|مطار توشكً

|مشروع مفاعل بٌبً

|مركز أبحاث المٌاه

|رحله تنمٌه إنسانٌه

|واحه الثقافه بسٌناء

|مشروع محاكاه واستحداث الفكر التجاري الثقافً للواحات

|مصنع ذهب

|أكادٌمٌه سٌاحه وفنادق

|مشروع مجمع سكنً

Head Quarter Office Building - Of Intermational Companies|مقر الشركات العالمٌه

|مركز أبحاث إكثار الطٌور

|مركز استثمار واعمار

|مجمع تعلٌم حرفً بسٌناء

|مركز وأكادٌمٌه أبحاث الطاقه البٌو جٌولوجٌه

|مركز تؤهٌل ذوي االحتٌاجات الخاصه

|محكمه حقوق االنسان

|منتجع صحً بٌبً بسٌوه

|مطار الواحات الدولً

|مطار غرب القاهره

|تراك سباق

|مركز ثقافً للطفل

|مطار أخمٌم

|متحف إحٌاء آثار مدٌنه أخمٌم

|متحف خطوط الفن

|قرٌه األقصر األولٌمبٌه

|فندق سٌاحً باألقصر

|أكادٌمٌه القوا ت المسلحه

|منتجع سٌاحً إبداعً

|مجمع صناعات غذابٌه

|مركز أبحاث الضوء والطاقه الشمسٌه

|مركز ثقافً وتجاره الكترونٌه

|مركز ابحاث ودراسات بٌبٌة

|مركز الحفاظ على االثار

|قرٌه اسكان بٌبى

|متحف الحضارات االنسانٌه

|مجمع صناعات زراعٌه

Toshka Aqua Resort|منتجع سٌاحى مابى بتوشكى

|مركز ابحاث جٌولوجى

Handi Craft Center|قرٌه حرفٌه

|مركز ابحاث علوم جٌولوجٌه

|الغرفه التجارٌه

|مجمع تعلٌمى بتوشكى

|متحف سٌنمابى

|فندق سٌاحى

|حاضنه اعمال تكنولوجٌه

|اكادٌمٌة اعداد المستقبل

|قرٌه صٌادٌن

|قرٌه حرفٌه نوبٌه

|مختبر ابحاث فضاء

Green City Hall|مركز المدٌنةاالخضر



|مجمع استثمارى

|محطه قطار دولٌه بالواحات

|مركز ابحاث علوم االرض

|مستشفى عام بشرم الشٌخ

|مركز اطفاء حرٌق

|مركز ابحاث جٌولوجى

|منتجع سٌاحى عبلجى بالفٌوم

|مستشفى ابو سمبل العام

|مركز خدمات متكامل

|مركز ابحاث كابنات بحرٌه

Nanotechnology Research Center|مركز ابحاث التكنولجٌا الدقٌقه

Medical Rehabitation Center|مركز تاهٌل صحى

|منتجع سٌاحى عبلجى

Fayoum Art Forum|منتدى الفٌوم للفنون

|مركز رٌاضات مابٌه

Recycling Research Center|مركز ابحاث لتدوٌر المخلفات

|مارٌنا ٌخوت

|مطار توشكى

Environmental Reactor|مشروع مفاعل بٌبى

|مركز ابحاث المٌاه

|رحله تنمٌه انسانٌه

|واحه الثقافه بسٌناء

|محاكاة واستحداث الفكر التجارى الثقافى للواحات

|مصنع ذهب

|اكادمٌه سٌاحه وفنادق

Residential Complex|مجمع سكنى

|مقر الشركات العالمٌه

|مركز ابحاث اكثار الطٌور

|مركز استثمار واعمال

|مجمع تعلٌم حرفى بسٌناء

|مركز اكادمٌه ابحاث الطاقه البٌوجٌولوجٌة

|مركز تاهٌل ذوى االحتٌاجات الخاصه

|مستشفى عام

|محكمه حقوق االنسان

|متحف النقل والمواصبلت

|منتجع صحى بٌبى بسٌوه

|مطار الواحات الدولى

|مطار غرب القاهره

|تراك سباق

|مركز ثقافه الطفل

|مطار اخمٌن

|متحف احٌاء اثار مدٌنه اخمٌن

|متحف خطوط الفن

|قرٌه االقصر االولمبٌه

|فندق سٌاحى باالقصر

|اكادٌمٌه القوات المسلحه

|منتجع سٌاحى ابداعى

|مجمع صناعات غذابٌه

|مركز ابحاث الضوء والطاقه الشمسٌه

|مركز ثقافى وتجاره الكترونٌه

|مركز ابحاث ودراسات بٌبٌه

Enuiroumental Tourist Resort|منتجع سٌاحى بٌبى

|مركز الحفظ على االثار



|قرٌه اسكان بٌبى

|متحف الحضارات االنسانٌه

|مركز ابحاث زراعٌه

Geolgical Research Center|مركز ابحاث جٌولوجى

|ممع صناعات زراعٌه

|مجمع صناعات زراعٌه

|ملتقى ثقافى

|قرٌة االقصر االولمبٌة

|مجمع رٌاضى براس سدر

|مجمع رٌاضى براس سدر

|مجمع رٌاضى براس سدر

Center For Iraditional Hand Icraft|مركز حرفى لصناعات الجرٌد والتمور

|مستشفى عام بالعلمٌن

|مركز ابحاث وعلوم الطٌران والفضاء

Nanotechnology Research Center|مركز ابحاث التكنولوجٌا الدقٌقة

Nanotechnology Research Center|مركز ابحاث التكنولوجٌا الدقٌقة

|جنوب سٌناء-وزارة السٌاحة 

Ministry Of Economic Development|الغردقة-وزارة التنمٌة االقتصادٌة 

Ministry of Renewable Energy|السوٌس-القاهرة -وزارة الطاقة المتجددة 

|البحر االحمر-وزارة السٌاحة 

|السوٌس-القاهرة -وزارة االعبلم والمعلومات 

Ministry Of  Energy - Qattara Depression|منخفض القطارة-وزارة الطاقة 

Design Of Ministry Of Renewable Energy|الواحات الداخلة والخارجة-وزارة الطاقة المتجددة 

MINISTRY OF  IRRIGATION AND ENVIRONMENT ( LAKE  (NASER- ABOU- SIMBLE|ابوسمبل-بحٌرةناصر - وزارة البٌبة والرى

Justice Ministry -New Cairo City|القاهرة الجدٌدة-وزارة العدل 

|الواحات البحرٌة– وزارة الزراعة 

Ministry Of Agriculture and  Loud Reclomation - Natroun Valley|وادى النطرون– وزارة الزراعة واالستصبلح 

Ministry Of Transportation- Alexandria|االسكندرٌة– وزارة النقل والمواصبلت 

|الفٌوم– وزارة الرى والموارد المابٌة

|سٌوة– وزارة البٌبة 

Ministery Of Monuments -Luxor|األقصر– وزارة اآلثار 

|مرسى علم– وزارة التعاون الدولى 

Ministry Of Scientific Research And Technology|طنطا– وزارة البحث والتكنولوجٌا 

|السلوم– وزارة الموارد المابٌة والبٌبٌة 

Ministry Of Mines And Land Resources Safag-Qena|قنا-سفاجة– وزارة التعدٌن والموارد األرضٌة 

|القاهرة الجدٌدة– وزارة تنمٌة الموارد البشرٌة 

Exhibition Building Of Transportation Companies|معرض وسابل النقل الفاخرة

|مشروع تصمٌم مركز أبحاث المٌاه بالعرٌش

|مركز أبحاث المٌاة بالعرٌش

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A  COMPUTER CONTROLLED ROBOT ARM|تصمٌم وتنفٌذ والتحكم فى الزراع أاللى عن طرٌق الحاسوب

Analysis and Design of Microwave Transistor  Amplifier|مكبر موجات دقٌقة

Programmable Logic Control|التحكم المنطقى المبرمج

Computer Based System for Acquiring & Processing Digital Signals|منظومة لتحصٌل ومعالجة االشارات

Analog Artificial Neural Networks|الشبكات العصبٌة الصناعٌة

Aulti Media Decision Support Computer System|تنفٌذ متعدد االوساط باستخدام الحاسب

Spread Spectrum Communications|االتصاالت منتشرة المدى

|التلٌفزٌون الملون

Digital Multi Chanel & Optical Fiber Communication|متعدد القنوات الرقمى واتصاالت االلٌاف الضوبٌة

|نظام استقبال البٌانات

P L C & Computer Control For Industrial Processer|استخدام الحاكم المنطقى المبرمج والحاسب آاللى فى التحكم فى العملٌات الصناعٌة

Top Conference Instructural Network Using Multimedia|دوابر الحاسب المتعدده الوسابل لغرض المإتمرات

Digital Control  Of an Industrial Pressure System|التحكم الرقمى فى ضغط نظام صناعى

|الترشٌح الرقمى لبلشارات الحٌوٌة والطبٌة



|الشبكات العصبٌة

|تصمٌم وبناء منظومة اتصاالت منتشرة المدى ذات تتابع مباشر

A Multi - Purpose Computer - Based Data Acqusition System|منظومة استقبال بٌانات

|برمجٌات شبكات  الحاسب نظام نوفل

Industrial Robot Control|التحكم فى حركة الزراع آاللى

COMPUTER NETWORK PC  LAN|برمجٌات شبكات الحاسب نظام الن

CONTROL SYSTEM VIA PLC AND COMPUTERS|التحكم بالحاسب والحاكم المنطقى المبرمج

Design of Analog Artificial Neuval Networks|تصمٌم شبكات عصبٌة صناعٌة

|منظومة اتصاالت الطٌف المنتشر

|منظومة تحكم فى درجة الحرارة بالحاسب

Adaptive Processing Of Biological Signals|معالجة متكٌفة لبلشارات الحٌوٌة والطبٌة

|منظومة قٌاس رقمٌة

|تخطٌط المسار لبلذرع االلٌة الصناعٌة

|منظومات الذراع االلى بالمسارات المجزبة

An Intelligent Computer Based Data A Cquisition System|منظومة ذكٌة لتجمٌع المعلومات بالحاسب

ADAPTIVE FILTERING|مرشحات متكٌفة الشارات راسم القلب الكهربى

Digital Multimeter|جهاز قٌاس متعدد رقمى

Asoftware Package  to Simulate Analayse &Troubleshoot The 386 pc|و مكوناتة386حزمة برمجٌات لمحاكاة و تحلٌل الحاسب الشخصى 

|منظومة اتصاالت منتشرة الطٌف ذات التتابع المباشر

|منظومة اتصاالت رقمٌة

Programmable Logic Control  (PLC) and Computer Based Control Of Industrial Processes|الحاكم المنطقى المبرمج والتحكم باستخدام الحاسب للعملٌات الصناعٌة

|تصمٌم مرشحات رقمٌه ذات استجابه محدوده

Computer Arabization|تعرٌب الحاسبات

Direct Sequence Spread Spectrum Communication System|منظومات االتصاالت ذات المدى المنتشر

Microw Wave Dish Antenna|(مٌكروٌف)طبق هوابى 

|نظام استٌعاب معلومات

Computer Based Sequence Control System|منظومه تحكم تعاقبى باستخدام الحاسب

|التزامن البصرى

Artificial Neural Networks By Using OTA|الشبكات العصبٌه باستخدام مكبر ترانذكندكتور

COMPUTER BASED  ADAPTIVE CONTROL SYSTEM|التحكم التوافقى باستخدام الحاسب

|استجابه محدوده لمعالجه االشارات الرقمٌه

Computer  based control system for robotic visual inspection|فحص المنتجات الصناعٌة بصرٌا باستخدام الحاسب اآللى

PID- Process Control Using Microprocessor|استخدام المٌكروبروسٌسور لتحقٌق تحكم تكاملى تناسبى

THE GRAPHICAL COURSE FOR STUDYING   COMPUTER SYSTEM|المقرر المصور لدراسه تصمٌم الحاسب االلى

Expert System For 80386 Microprocessor Teaching and Diagnostic|386نظام خبٌر لتدرٌس وتشخٌص اعطال المعالج 

|نظام خبٌر الختٌار واصبلح اعطال كروت توصٌل توابع الحاسب

|حلقه رقمٌه مغلقه الطور

Data Acquisition System|منظومه استقبال وتجهٌز بٌانات

|تصمٌم هوابى شرابح دقٌقه بالحاسب

|مكبر عملٌات التوصٌلٌه االنتقالٌه وتطبٌقاته

AGENT IN  MULTIMEDIA INTERACTIVE NETWORK TEACHING SYSTEM|استخدام الشبكات والوسابط المتعددة فى النظم التعلٌمٌة

Programming Client /Server  Databas System on Multiplate Form Using Oracle and I I S|برنامج لمٌكنة مكتبة الكلٌة

|مرشح مٌكرووى شرابحى

Computer - Based Data Acquisition System & IC Testing|منظومة لتحصٌل البٌانات واختبار الدوابر المتكاملة

RECOGNIZING OF DIGITAL IMAGES USING ARTFICIAL NEARAL NETWORKS|التعرف على الصورة الرقمٌة بالشبكات العصبٌة االصطناعٌة

SPREAD SPECTRUM COMMUNICATIONS|االتصاالت منتشرة الطٌف الترددى

Processing & Compression of Biomedical Signals|معالجة واختزال االشارات الحٌوٌة

Distributed Control Systems|تطبٌق نظم التحكم الموزعة

Porgrammable Logic Control  (P L C)|الحاكم المنطقى المبرمج

Distributed Control Systems|نظم التحكم الموزعة فى الصناعة

A Package For Producing Textal Graphical & Viocal Date|برنامج النتاج البٌانات النصٌة والرسوماتٌة والصوتٌة

|التلٌفون الرقمى واستخداماته

Automatic Secretary System|نظام السكرتارٌة اآللٌة



Distributed Computer Control System for Industrial Automation|نظم التحكم الموزعة

Processing & Automatic Classification of Biomedical Signals|المعالجة والتصنٌف اآللى لبلشارات الحٌوٌة

Hardware Implementation of Direct Sequence Spread Spectrum Communication System|اتصاالت ذات المدى النتشر

A Computer- Based System for Acquiring & Processing of Audio & Video Signals|منظومة لتجمٌع ومعالجة االشارات المسموعة والمربٌة

Development of Educational System Using Computer|تطوٌر األنظمة التعلٌمٌة بولسطة الحاسب

Computer Based Intelligent Control Systems|انظمة التحكم الذكٌة بواسطة الحاسب اآللى وتطبٌقاتها

|االتصاالت السلكٌة والبلسلكٌة باستخدام األلٌاف الضوبٌة

Modeling of Electronic Elements Using Neural Networks|نمذجة العناصر االلكترونٌة باستخدام الشبكات العصبٌة

Controlling the Number of Revolutions of A D.C  Motor Using Digital Control Methads|التحكم الرقمى فى عدد لفات محرك تٌار مستمر

Control of Robotic Manipulators|التحكم فى الزراع اآللى

Design of Microwave Filter|تصمٌم مرشح مٌكرووى شرابحى

|نظام خبٌر لتصمٌم وصٌانه اجهزه الحاسبات الشخصٌه

COMPUTER SYSTEM FOR   VISUAL DATABAS & MAPS|استخدام الحاسب فى نظم الخرابط ذات البٌانات المربٌه

|محاكاه تصمٌم ذراع الى ٌعمل فى مجال الصناعه

|نظام خبٌر لتعلٌم واختباروتصمٌم دوابر الحاسب

Microwave Circuits|دوابر مٌكروٌه

TELEVISION TRANSMITTER & RECEIVER|مستقبل ومسجل ارسال تلٌفزٌونى

|التحكم  التوافقى لمحركات العملٌات الصناعٌه

|استحضار وتجهٌز بٌانات

|تصمٌم هوابٌات شرٌحٌه بالحاسب

|تصمٌم شفره للتحكم عن بعد

|تصمٌم وصله موجات دقٌقه

|التحكم فى االداء البلخطى لمحركات العملٌات الصناعٌه

|نمذجه مزامن الحروف بالحاسب

|لتعرف على الصور الرقمٌه باستخدام الشبكات العصبٌه الصناعٌه

|االنظمه المتعدده الهرمٌه   الرقمٌه الرسال االشارات عبر االلٌاف الضوبٌه

|تحلٌل وتصنٌف االشارات الحٌوٌه الطبٌه الٌا

|برمجة حاسب

|عداد رقمى لضربات القلب

|مختبر ذاكرة حاسب

|محاكاة حاسب

DYNAMIC SIMULATION OF ROBOTS|محاكاة الزراع اآللى

Adaptive Control|تحكم توافقى

Artificial Intelgent|الذكاء الصناعى

Digital Signal Processing|معالجة اشارات وبٌانات رقمٌة

|استخدام المٌكروبروسٌسور فى تحقٌق نظام تعاقبى

Frequency Hopping Spread Spectrum Communication System|منظومه اتصاالت منتشره الطٌف ذات التردد القافز

|تصمٌم مرشحات ذات استجابة محدودة لمعالجة االشارات الرقمٌة

|نظم االتصاالت الرقمٌة

|منظومة اتصاالت موجات دقٌقه

|منظومة معالجة اشارات رقمٌة

Computer Based Sequence Control System|منظومة تحكم تعاقبى باستخدام الحاسبات

THEORY OF STRUCTURES|نظرٌة منشآت

Harbor & Inland Navigation|موانى ومبلحه داخلٌة

Surveying|مساحة

Structures|انشاءات

Airport & Highway|طرق ومطارات

Harbor Engineering|هندسة موانى

Reinforced Concrete|خرسانة

|نقل ومرور

|مرور

STRENGTH  OF  MATERIALS|مقاومة المواد

SANITAURY ENGINEERING|هندسة صحٌة



Railway Engineering|هندسة سكة حدٌد

Transport Planning & Trafic Engineering|هندسة نقل و مرور

CONCRETE CONSTRUCTION|منشات خرسانٌة

THEORY OF STRUCTURES|نظرٌة انشاءات

Analsis of Constructions|تحلٌل انشاءات

.Highways & Airports Eng|هندسة طرق و مطارات

|انشاءات معدنٌة

.Highways & Airports & Railway Eng|طرق ومطارات وسكة  حدٌد

|طرق ونقل

Reinforced Concrete|خرسانة مسلحة

|موانى

Highway|طرق

|خواص و مقاومة مواد

Foundation|اساسات

|منشاءات معدنٌة

|هندسة سكة حدٌد وتداول الحاوٌات

|منشؤت معدنٌة

|هٌدرولٌكا

SANITURY ENG|صحٌة

|نقل ومرور وتداول حاوٌات

|نقل وتداول حاوٌات

Harbour Engineering Project|موانى ومبلحة

|موانى ومبلحة وهٌدرولوجٌا

High Way Engineering|هندسة طرق

Railway|سكه حدٌد

|رى

HYDROLOGY|هٌدرولوجى

Strength of Materials|مقاومه

|سباكة الزهر المرن

STRENGTH  OF  MATERIALS|مقاومة مواد

FOUNDATION|االساسات

Protective Earthing of Great Buildings (Hospitals)|(مستشفٌات )التؤرٌض الوقابى للمبانى الكبٌرة

Reactive power Compensation for El-Mansoura Aphthermology Medical Center|تحسٌن معامل القدرة فى مركز طب وجراحة العٌون بالمنصورة

Emergency Stand By Units|وحدات الطوارئ والتولٌد أالحتٌاطٌة

Design And Economics Of Interior  Lighting|تصمٌم واقتصادٌات االضاءة الداخلٌة

|تكنولوجٌا المصاعد

Artificial Intelligence For Transmission Metwork Fault Diagnosis|الذكاء االصطناعى لتشخٌص أعطال شبكة نقل

|تحلٌل الفقر فى نظام توزٌع

Protection of Transformers By Computerized Relay|حماٌة المحوالت باستخدام المتممات المبرمجة

Speed Control of Squiraleage Induction Motor|التحكم فى سرعة آلة استنتاجٌة قفص سنجابى

Lighting Design of Mansoura University Stadium Football Area Using Computer|تصمٌم انارة استاد جامعة المنصورة لكرة القدم بواسطة الحاسب

Distribution System Loss Analysis|تحلٌل الفقد فى نظام توزٌع

DESIGN AND ANALYSIS OF WIND TURBINE FARM EGYPTION FORM CONNECTED WITH UTILITY GRIDE|تصمٌم وتحلٌل أداء مزرعة رٌاح مصرٌة مربوطة بالشبكة

|ف المصرٌة.  ك 500اتوماتٌكٌات الجهد الزابد فى شبكة 

SYNCHRONISED  DRIVES  USING  POWER  SELSYNS|القٌادة المتزامنة باستخدام عناصر قدرة ذاتٌة التزامن

EFFECT OF STATIC VAR COMPENSATION ON POWER SYSTEM TRANSIENT STABILITY|دراسة تؤثٌر معوض القدرة غٌر الفعالة على االتزان العابر لنظم القوى الكهربٌة

|فرن القوس الكهربابى فى التطبٌقات الصناعٌة
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Design of A Refrigerating Plant|تصمٌم محطة تبرٌد

Solar absorbtion chiller with computer application|استخدام الحاسب االلى فى دراسة أداء مثلج شمسى امتصاصى

Solar Heating System for Water|نظام تسخٌن مٌاه شمسى

Central Air Conditioning Of a Hospital|تكٌٌف مركزى لمستشفى

Design Of Air Turbine Working By Water Waves|تصمٌم واختبار تربٌن هوابى ٌعمل بضغط االمواج

Central Air Conditioning For A Hospital In Mansoura University|تكٌٌف مركزى لمستشفى بجامعة المنصورة

|تصمٌم نظام استرجاع حرارى باستخدام وسط ممٌع

Start Up & Operation of the Circulation Fluidized Bed Boiler|بدء ادارة وتشغٌل غبلٌة ذات مهد ممٌع

|تكٌٌف مركز تجارى

|المحرك ثنابى االشواط واستخدام الغاز الطبٌعى

Simulation Of Spark Ignition Engine Cycle|محاكاة دورة محرك اشعال بالشرارة

|تصمٌم تكٌٌف هواء لمستشفى الطوارئ بالمنصورة

Performance of Sand Filter Working Under Pressure|أداء مرشح رملى ٌعمل تحت ضغط

Central Air Conditioning for Mobarak Military Hospital At Ismalia|تكٌٌف مستشفى مبارك العسكرى باالسماعٌلٌه

Central Air Conditioning For Staff Members OF Mansoara University|تكٌٌف مبنى نادى أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة المنصورة

|نمذجة عددٌة وعملٌة لمحركات البنزٌن

|تصمٌم مخزن تبرٌد وتجمٌد



Sea Water Desalination Plant By Reverse Osmosis|تحلٌة مٌاه البحر بالضغط االسموذى العكسى

PERFORMANCE OF SPARK IGNITION ENGINE WORKING WITH IN JECTION AND MIXING|أداء محرك اشتعال بالشرارة ٌعمل بنظام الحقن والخلط

|تحلٌة المٌاه بواسطة خلٌة شمسٌة من النوع السقفى

|تكٌٌف مركزى لمستشفى مركز العٌون بالمنصورة

Theory & Design of Water Desalination Stations with the Aid of Computer Programs|نظرٌة وتصمٌم محطات تحلٌة المٌاه باستخدام الحاسب

Maintenace & Testing  of  A Petrol|صٌانة واختبار محرك بنزٌن

Water Chiller|مبرد مٌاه

PERFORMANCE TEST OF C.I.E|اختبار محرك  الدٌزٌل

EVAPORATIVE AIR CONDITIONNING|تكٌٌف هواء بالترطٌب

|احتراق

|مبادل حرارى

|تصمٌم قنوات مفتوحة

|تصمٌم محركات سٌارات

|انتقال حرارة وتبرٌد

|دٌنامٌكا غازات

INTERNAL COMBUSTION ENGINES|االت احتراق

|تبرٌد

|خطوط انابٌب

Emmission From Continous  Combustion Systems|االنبعاثات من منظومات  االحتراق المستمر

HEAT EXCHANGERS STUDY AND METHODS OF MAINTENANCE|دراسة للمبادالت الحرارٌة وطرق الصٌانة

|تكٌٌف الهواء لسنترال المنصوره

Design of A Solar Heater|تصمٌم وتنفٌذ سخان شمسى

Liguibied Petroleam Gas|اسالة  الغاز الطبٌعى

|تصمٌم مكثف بخار

|تصمٌم مروحه

DESIGN OF A SERVICE STATION|تصمٌم محطة خدمه

Computer Application In The Design Of Solar Heating System|استخدام الحاسب فى تصمٌم نظام شحن شمسى

|استراتٌجٌة استخدام وقود الهٌدروجٌن

|قٌاسات حرارٌه لمبادل حرارى

|تصمٌم نظام تبرٌد جدٌد لبستره اللبن

|طاقه شمسٌه

|تكٌٌف بالترطٌب

|تصمٌم وتطوٌر االوناش الخاصة بمٌناء دمٌاط

|استخدام الحاسب آاللى فى اتذان خطوط التجمٌع

Design & Improvement Of Steel  Wire Rod Straitening & Cutting Machine|تصمٌم وتحسٌن ماكٌنة قطع واستعدال قضبان حدٌد التسلٌح

مساعدة الحاسب آاللى فى قٌاس االستقامة واالستواء واالستدارة باستخدام جهاز قٌاس 

 

Computer Aided Straightness Roundness And Flatness Assessment Using Measurescope 10|10االبعاد  

|دراسة تطبٌقٌة للماكٌنات البرمجة

Planned  Maintenance Program For An Investment  Project By Usiny The Computer|برنامج صٌانة مخططة لمشروع استثمارى بواسطة الحاسب آاللى

| سرعة18تصمٌم وانتاج صندوق سرعات ذو  

CAD / CAM SYSTEM FOR FORGING DIES|نظام تصمٌم وتصنٌع قوالب التشكٌل بالحدادة بواسطة الحاسب آاللى

Screw Measurment By Conventional Methods and Computer Visionn|قٌاس اللوالب بالطرق التقلٌدٌة وتقنٌة الرإٌة بالحاسب آاللى

|قاعدة بٌانات لتكنولوجٌا المجموعات

DESIGN AND CONSTRUCTION OF CONTROL AND PROGRAMMING SYSTEM FOR ATRAINING CNC MILLING MACHINE|تصمٌم وانشاء نظام تحكم مبرمج لماكٌنة فرٌزه تدرٌب ذات تحكم رقمى

STUDY ON  THE  MECHANICAL VIBRATIONS OF MACHINE  TOOLS(ENGINE LATHE)|مخرطه عامه-- دراسة سلوك االهتزازت المٌكانٌكٌة آلالت الورش

CAD/ CAM SYSTEM FOR FORGING DIES|نظام تصمٌم وتصنٌع قوالب التشكٌل بالحدارة بواسطة الحاسب آاللى

A study Of Vibration Measurements And Analysis InPredictive Maintenance|دراسة على قٌاس االهتزازات وتحلٌلها فى الصٌانة المشروطة

Design and Production of Friction Machine|تصمٌم وانتاج ماكٌنة االحتكاك

Computer Data-Bank for the Automated Material Handling System|بنك معلومات مبرج لنظم مناولة المواد أتوماتٌكٌا

Experimental Study To Eralutte The Surface Roughness The From Errors And Waveness For Turning And Gr|دراسة معملٌة لتقٌٌم درجة خشونة السطح وأخطاء الشكل والتموجات لعملٌات الخراطة  والتجلٌخ

|دراسة معملٌة على كراسى التحمٌل الطوافة

|(منتجات الومنٌوم  )دراسة جدوى الستثمار جدٌد 



CAD/CAM System For Extrusion Die|استخدام الحاسب االلى فى تصمٌم وانتاج قوالب البثق

CAT FOR STRAIGHTNESS AND ANGIES MEASUREMENTS WITH COMPUTER VISION TECHNIQUE|استخدام الحاسب االلى فى قٌاس الزواٌا واالستقامة باستخدام اسلوب  الرإٌه بالحاسب

FLOATING BEARING|دراسة لكراسى المحاور العابمة

|استخدام الحاسب االلى فى اختبار اللوالب وانتاجها وقٌاسها

STUDY ON THE PERFORMANCE OF MACHINE TOOL FOUNDATION SYSTEM|دراسة اداء نظام قواعد ماكٌنات الورش

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A COMPUTERIZED INFORMATION BANK FOR FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS|تصمٌم وتنفٌذ بنك معلومات مبرمج لنظم التصنٌع المرن

|تصمٌم وانتاج ماكٌنة الذبذبات  ودراسة تؤثٌر الشروخ على االجزاء الدوارة

|تؤثٌر شكل مقدمة الحد القاطع على درجة خشونة السطح أثناء عملٌات قطع الصلب الطرى

|تصمٌم وانتاج كرسى محورى

|دراسة انشاء مصنع النتاج أسبلك اللحام

Manufacturing Steps of Solar & Water Heater|مراحل تصنٌع السخان الشمس المابى

Construction Of a Factory For The Production Of Melamin|انشاء مصنع النتاج اطقم المبلمٌن

Design and Production of Static and Dynamic Friction Testing Machine|تصمٌم وانتاج ماكٌنات االختبار واالحتكاك االستاتٌكى والدٌنامٌكى

Design And Production Of Gear Power|تصمٌم وانتاج مضخة تعمل بالتروس

|تصمٌم وانتاج ماكٌنة تحزٌز مخلفات الببلستك

Design of Data Bank System in Manufacturing Engineering|تصمٌم بنك معلومات للصناعات الهندسٌة

|استخام الهندسة العكسٌة فى تصمٌم وانتاج السخانات الكهربٌة

|استخدام الحاسب االلى فى حساب قٌم التجاوزات واالزدواجات وتصمٌم محددات القٌاس

|دراسة عملٌة ونظرٌة لكراسى التحمٌل الطوافة

|تصمٌم وانتاج كراسى المحاور

|مقارنة بٌن الماكٌنات التقلٌدٌة والماكٌنات ذات التحكم الرقمى باستخدام الكمبٌوتر

Fesability Study For Gase Tube Manufactiy|(الشكمانات)دراسة جدوى النتاج  انابٌب خروج العادم  

|استخدام الهندسة العكسٌة فى تصمٌم وانتاج البوتاجازات

Design And producction Of Gear Pump|تصمٌم وانتاج مضخة تروس

|استخدام الهندسة العكسٌة فى مشروع انتاج اجهزة التكٌٌف

|(دراسة مقارنة  )التشغٌل االلكتروكٌمٌابى 

Design And Operation Of Workshop For Manufacturing Cutting Tools|تصمٌم وخطوات عمل ورشة ألنتاج عدد القطع

CAD FOR DEEP DRAWRNG DIES|التصمٌم باستخدام الحاسب ألسطمبات السحب العمٌق

|استخدام الحاسب االلى فى تصمٌم التروس

|التصمٌم باستخدام الحاسب لمعدات القطع

COMPARATIVE STUDY FOR LUBRICATION REGIMES IN ENGMEETING AND BIO - ENGINEERING|دراسة مقارنة ألنواع التزلٌق فى الهندسة والهندسة الحٌوٌة

|التخطٌط بالحاسب لورشه االت تبعا لتكنولوجٌا المجموعات

Experimental Study Of Floating Ring Journal Bearing|دراسة تجربٌة على كراسى التحمٌل الطوافة

Computer Aided Factory Planning  Through Group Technology|استخدام الحاسب فى تخطٌط المصنع   من خبلل المجموعات  التكنولوجٌة

|استخدام الحاسب فى تصمٌم وتصنٌع كامات ماكٌنات العدد

Effect of Tool Offset On Dynamic Performance Of Turning Operations|تؤثٌر ترحٌل عدد   القطع أعلى وأسفل المركز على األداء الدٌنامٌكى لعملٌات الخراطة

|استخدام الكمبٌوتر فى تخطٌط اسلوب خاص  بالصٌانة

Heat  Treatment Of Gears|المعامبلت الحرارٌة للتروس

|استخدام الهندسة العكسٌة فى انتاج المحركات الكهربٌة

|تصمٌم وانتاج ماكٌنة اختبار الكلل  لبلحتكاك التدحرجى واالنزالقى

FLOATIONG BEARING|كراسى المحاور العابمة

|دراسة تجربٌة على تؤثٌر شكل الخدش على متانة الكسر للمواد االنشابٌة

|استخدام الهندسة العكسٌة فى انتاج الثبلجات

|التشغٌل الكهروكمٌابى

|خواص الكساءة الدٌنامٌكٌة واالخماد ألقبلم الخراطة

Influence Of Special Die Form And Forming Teaperature On The Drawabilitg OF Eg Coated Steel. Allumin|تؤثٌر الشكل الخاص لبلسطمبة وكذلك درجة حرارة التشكٌل على قابلٌة  السحب لمعادن الحدٌد المغطى وااللمونً

Stress Analysis Of Plates With Holes|تاثٌر ثقوب التخفٌف على تركٌز االجهادات

|تحدٌد االستقامة واالستواء باستخدام الضغوط الهوبٌة والحاسب االلى

Design and Production of Friction Testing Machine (Vehicle Brake)|تصمٌم وانتاج ماكٌنة اختبار االحتكاك المٌكانٌكى

|استخدام الحاسب االلى فى التصمٌم والتصنٌع لتصمٌم اسطمبات التشغٌل

|تصمٌم ماكٌنة تغلٌف صابون جدٌدة مع صناعة نموذج عملى لها

|تحلٌل االجهادات لبعض االجزاء باستخدام العناصر المحدودة

COMPUTER -AIDED GEAR MEASUREMENTS USING MEASURESCOPE (10  )|(10)مساعدة الحاسب االلى فى قٌاسات التروس وذلك باستخدام جهاز مٌكرسكوب



DESIGN AND MANUFACTURE OF SOME LABORATORY APPRATUS|تصمٌم وتصنٌع بعض اجهزه المعامل

STUDY ON SOME PARAMETERS INFLUENCING NC. AND CONVENTIONAL MACHINE TOOLS PERFORMANCES|دراسه بعض العوامل المإثره على آداء ماكٌنات التشغٌل المبرمجة والتقلٌدٌة

|دراسة عن حدٌد الزهر المرن

|دراسة االنتاج وطرق التشكٌل المختلفة لبللومنٌوم

Factory Planning For Design And Manufacturing Abench Drill|تخطٌط مصنع لتصمٌم وانتاج مثقاب تزجة

|صناعة الصلب وحدٌد التسلٌح

APPLICATION OF STRESS ANALYSIS TECHNIQUES TO BIOENGINEERING|قٌاس االجهادات بالمرونة الضوبٌة

|دراسة جدوى

|الحدٌد الزهر المرن

|دراسة جدوى وتخطٌط مشروعات

|الكزازة االستاتٌكٌة والدٌنامٌكٌة

CAD/ CAM FOR TOOL DESIGN|ق.استخدام الحاسب فى عملٌة التصمٌم واالنتاج ع

|تصمٌم وانتاج مضخة بالتروس

|توزٌع االجهادات بستخدام مستشعرات االنفعال

|تعٌٌن االنفعال بطرٌقة غٌر هدامه

|نظام رإٌه بالحاسب للتعرف على شكل ومكان ووضع اجزاء صناعٌة

Effect Of Die Geometry On The Surface Roughness Of Gross Sectional Area For The Strip Sheet Metais A|هندسٌة شكل االسطمبات

CAD & CAM  FORM/C TOOL CAMS|استخدام الحاسب االلى فى تصمٌم وانتاج كامات ماكٌنات الورش

Studing and Design  Of Tournal Bearings|دراسة وتصمٌم كراسى المنزلقات العابمة

Casting of D I ron|سباكة الزهر المرن

CONSTRUCT A FACTORY TO MANUFACTURING A PLASTIC PRODUCTS|انشاء مصنع النتاج اطقم المٌبلمٌن

|قٌاس االجهادات باستخدام مستشعرات االنفعال

|دراسة جدوى تمهٌدٌة النشاء مشروع استثمارى صناعى

COMPUTER AIDED FACTORY PLANNING THROUGH GROUP TECHNOLOGY|استخدام الكمبٌٌوتر فى تخطٌط المصنع من خبلل المجموعات التكنولوجٌه

|صناعة الصلب وحدٌدالتسلٌح

|تخطٌط مصانع غزل

|التؤثٌر االتجاهى على خصابص الشد للقماش

|دراسة متغٌرات ماكٌنة غزل الطرف المفتوح بطرق مختلفة لتصمٌم التجارب

Production and Properties and Colour Measurments Of Welt Knitted Fabrics - Jerse - Rib - and Cardiga|سادة ، ابلٌسة ، نصف كارودٌجن ، كارودٌجن-  انتاج وخصابص وقٌاس اللون القمشة الترٌكو اللحمة 

|العبلقة بٌن كفابة التعشٌق بقسم االعداد الفنى وعمل الباترون ونسبة عوادم القص لكل مقاس

|دراسة خواص الخٌوط المفردة والمزورٌة المنتجة من خٌوط الطرف المفتوح

|االتوكار-دراسة الهندسة الفراغٌة للمنسوجات السادة بمساعدة برنامج الحاسب 

|انتاج خٌوط طرف مفتوح سمٌكة ومتوسطة النمر من أشرطة ممشطة باستخدام سرعات روتر مختلفة

|قٌاس ملمس القماش باستخدام ثقب أسطوانى من االسفنج

|دراسة احتٌاجات الطاقة فى مصانع الغزل وقٌاس قوى تماسك الشعٌرات

|الشد على ضبوط السداء وتاثٌرة على خواص االقمشة

|حسابات االنتاجٌة القمشة الترٌكو االكرلٌك وتاثٌر معامل التنقٌة على قٌاسات االلوان

|تقٌم جودة اغطٌة االرضٌات

Properties & Behaviour of Egyptian Cotton Fibres in the Opening & Cleaning Process|سلوك وخواص شعٌرات االقطان المصرٌة فى خطوط التنقٌح والتنظٌف

Production The Properties of Combecl Rotor Spun Yarns|انتاج خٌوط طرف مفتوح ممشطة

|تاثٌر نوع ماكٌنة النسٌج علىتكلفة التصنٌع وجودة االقمشة المنسوجة

A Study of Weft Twist Change Phenomena and its Relation with the Strength on High Speed Air-Jet Weav|دراسة ظاهرة تغٌر برمات خٌط اللحمه وعبلقتها بمتانتة لدى ماكٌنات نسٌج قذف الهواء عالٌة السرعه

|دراسة تؤثٌر كثافه السداء واللحمه والتركٌب النسجى على بعض خواص القماش المنسوج

|دراسة مٌكانٌكٌة لقوه وجوده الوصبلت المحاكة

|تخطٌط وتنظٌم مصانع الغزل

|دراسه جدوى انتاج قماش الشاش متعدد الطبقات

|سلوك الشد فىالخٌط خبلل عملٌتى التدوٌر والقذف على ماكٌنات الرابٌر

|فحص وتوزٌع قطر المسام القمشه الجٌوتكستٌل الغٌر منسوجه

Study The Behavior of Warp Tension on Different Types of Weaving Machines and Its Effect  On Finial|دراسه سلوكٌات الشد لخٌط السداء على ماكٌنات نسٌج مختلفه واثر ذلك على المنتج النهابى

Effect Of Wetting Process On The Physical Preperties Of Wood Fibers|تؤثٌر العملٌات الرطبه على بعض الخواص الفٌزٌابٌه لبللٌاف الصوفٌه

|تؤثٌر كثافه التغرٌز على جودة الحٌاكات

|عملٌات الصٌانه بمصانع الغزل وتاثٌرها على جودة االنتاج

|الخصابص البعدٌه لبعض اقمشه ترٌكو اللحم



|اقمشة الفلتر الصناعٌة

|دراسة بعض خواص محلول البوس

|1الى 2التحلٌل الموجى لشد الخٌوط على ماكٌنات الزوى 

Effeect Of Multi Temples On Warp Tension & Fabric Properties|تاثٌر استخدام اكثر من متٌت على شد خٌوط السداء وخواص القماش

|البحث النظرى والعملى لقطر المسام فى اقمشة المرشحات المنسوجة والترٌكو والغٌر منسوجة

|تؤثٌر بعض العوامل على ماكٌنة التمشٌط على جوده الخٌوط القطنٌة الممشطة

|الخصابص البعدٌة القمشة الترٌكو الساده والبلٌسٌة المتراكم واختبار االشتعالٌة لبلقمشة المنسوجة واقمشة

Planning of Wool Spinning Mills|تخطٌط مصانع غزل صوف

|تحدٌد اقصى كثافة لخٌوط اللحمة فى االقمشة المنسوجة

|تكنولوجٌا النسٌج

Technology Of Garments Manufactura|تكنولوجٌا صناعة المبلبس

|مراقبة الجودة فى مصانع الغزل
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A Versatile AC Controller For Static and Dynamic Loadsِِ|ِِِِمحكوم التٌار المتغٌر متعدد التطبٌقات لبلحمال االستاتكٌة الدٌنامٌكٌة

|استنتاج النموذج الرٌاضى لمنظومه القوى الكهربٌة ودراسة خواصها

|تركٌب واختبار االالت الترددٌه الصغٌرة ذى الثبلثه اوجه

|التحكم فى دابرة التغذٌة لبللة المتزامنة ثبلثٌه االوجه مستخدما محول مركب ثبلثى االوجه

Time Harmonic Analysis in Induction Machines|تحلٌل التوافقٌات فى االالت الحثٌة

|تشغٌل مولد متصل بتوربٌنه رٌاح لتغذٌة حمل منفصل عن الشبكه بجهد

Rail Way Engineering|هندسة السكك الحدٌدٌة

Surveying|مساحة

SAINTURY  ENG. |هندسة صحٌة

|هندسة طرق

|هندسة رى

|موانى

Hydorology|هٌدرولوجٌا

.HIGHWAY ENG|طرق

Theory of Structures|حساب انشاءات

Hydrology|هٌدرولجى

Railway|سكه حدٌد

|بلدٌات

.Highways & Airports Eng|طرق ومطارات

Sanitury|صحٌة

Hydrology|هٌدرولٌجى

Hydraulics|هٌدرولٌكا

Reinforced Concrete|خرسانة

|خرسانه مسلحه

|هٌدرولوجى

Steel Construction|انشاءات معدنٌة

|نقل ومرور

|معدنٌة

Theory of Structure|نظرٌة انشاءات

STRENGTH  OF  MATERIALS|مقاومة مواد

FOUNDATIONS|اساسات

|هندسة موانى

High Way and Trans Port|طرق ونقل

Structural (Analysis& Design)|انشاءات



|هٌدرولٌجٌا

Steel Structure|منشؤت معدنٌة

IRRIGATION|رى

|نقل وتداول حاوٌات

|تحضٌرات نسٌج

|تكنولوجٌا تحضٌرات النسٌج

Study of Interaction  Effect of Weft Count ,Weft Density & Measuring Positon on the Warp Tension|دراسة تؤثٌر كثافة نمرة خٌط اللحمة وموضع القماش على التغٌر فى شد خٌط السداء

|خٌوط الحٌاكه وتجهٌزاتها

|الطاقة المستهلكة فى ماكٌنات النسٌج

|تكنولوجٌا مبلبس جاهزه

|دراسة تاثٌر كثافه نمره خٌط

|تاثٌر نسبه الخلط واس البرام لخٌوط اللحمة على خواص الشد فى االقمشة

|تاثٌر التراكٌب النسٌجٌة على خواص االقمشة المنسوجة

|تاثٌر خواص الخٌط على الشد اثناء الفك المستمر من البكرات المخروطٌة الشكل

|تجهٌز منسوجات

|تكنولوجٌا النسٌج

Dyeing And Fin Ishing Of Wool Fibres|تجهٌز صباغة الصوف

|العزل الحرارى لبلقمشة المنسوجة

الشد اثناء فك الخٌط من الكونات- 2الخصابص البعدٌة لبلقمشة الترٌكو    -1 |I-Dimensional Properties of Knitted Fabrics     II-Tension During Unwinding From Cones

|تكنولوجٌا مبلبس جاهزه

Sewing Threads|خٌوط الحٌاكه وتجهٌزاتها

|الطاقة المستهلكه فى ماكٌنات النسٌج

|دراسة تاثٌر كثافة نمره خٌط اللحمه وموضع القماش على التغٌر فى شد خٌط السداء

|تاثٌر التراكٌب النسٌجٌة على خواص االقمشة المنسوجة

|تكنولوجٌا تجهٌز االقمشة

|تحضٌرات النسٌج

WEAVING  TECHNOLOGY|تكنولوجٌا النسٌج

TEXTILE PHYSICS|طبٌعه منسوجات

|نسٌج وتجهٌز

|تاثٌر استخدام اكثر من متٌت على شد خٌوط السداء وخواص القماش

|ترٌكو

|ترٌكو

|غزل طرف مفتوح

|تكنولوجٌا الغزل

|تبرٌد وتكٌٌف

|مخازن تبرٌد وتجمٌد

|تبرٌد وتكٌٌف هواء

|التبرٌد والتكٌٌف

|صحٌه

FOUNDATIONS|أساسات

Reinforced Concrete|خرسانه

IRRIGATION|رى

|انشاءات معدنٌة

Highway|طرق

|بلدٌات

|سكه

|سكه حدٌد

Air Conditioning & Refrigation|تبرٌد وتكٌٌف الهواء

|خرسانه مسلحه

|اساسات

REINFORCED CONCRETE|خرسانه

|طرق

|صحٌة



Simulation and Analysis of Switched Reluctance Motor Drive|نمذجة وتحلٌل محرك المعاوقة االنتقالٌة

Power System Operation and Control|التشغٌل والتحكم فً نظم القوى

Effect of FACTS on Protection Systems in Wind Farms|تؤثٌر أنظمة النقل المرنة على اجهزة الحماٌة فً مزارع الرٌاح

ATPdraw|Transient Analysis of electric power systems using ATPdrawتحلٌل الظواهر الغابرة فً نظم القوى الكهربٌة باستخدام برنامج 

Programmable Logic Controller and its Applications in Industrial Process in Fluid Mixing|المتحكمات المنطقٌة وتطبٌقاتها فً خلط الموابع

Remote Monitoring and Control of Engineering Lab (Measuring Lab)|الرإٌة والتحكم فً المعامل الهندسٌة باستخدام االنترنت واجراء تجارب القٌاسات

Safety Switching using Grid Data Language in Power Systems|عملٌات الفصل والتوصٌل اآلمن باستخدام لغة الشبكات فً النظم الكهربٌة

Design of PV Rural Village Energisation Lighting and Pumping Systems|(تصمٌم نظم االنارة والضخ)استخدام نظم الخبلٌا الشمسٌة لكهربة القرى النابٌة 

Fault Detection and Location in Electrcal Power Systems Using Artificial Neural Networks|تحدٌد نوع الخطؤ ومكانه فً انظمة القوى الكهربٌة باستخدام الخبلٌا العصبٌةاالصطناعٌة

Modeling and Simulation of Overcurrent Protection in Outgoing Distribution Feeders|نمذجة ومحاكاة نظم الوقاٌة ضد زٌادة التٌار فً مغذٌات التوزٌع الخارجٌة

PLC Fluid Mixer|استخدام المتحكمات المنطقٌة فً خلط المحالٌل

High Speed Directional Over current relay|مرحل اتجاهى عالى السرعة ضد زٌادة التٌار

Impact of FACT Devices on Distance Relay|تؤثٌر أجهزة النقل المرن على المرحل المسافى

Design of High Performance Digital Distance Relay|تصمٌم مرحل مسافى رقمى عالى األداء

A Strategy For Refining Fault Zones Identfication of Distance Relayes|طرٌقة لتحسٌن تحدٌد مناطق الخطؤ للمرحبلت المسافٌة

Electrical Wiring in Industrial, Commercial and Domestic Buildings|التمدٌدات الكهربٌة فى المنشآت الصناعٌة والتجارٌة والسكنٌة

Electrical Installation In Industrial Commercial & Residential Buildings Using Autocad|اسس تصمٌم التركٌبات الكهربٌه فى المبانى السكنٌه والصناعٌه باستخدام االتوكاد

Power system operation and Control|التشغٌل والتحكم لنظم القوى

Design of Low Voltage Electrical Systems in Mansoura University by Using Autocad|تصمٌم األنظمة الكهربٌة ذات الضغط المنخفض فى جامعة المنصورة باستخدام األوتوكاد

Distance Relay Performance Evaluation Applied to TL with FACTS|تقٌٌم األداء لمرحبلت المسافة المطبقة غلى خطوط النقل ذات أنظمة النقل المرنة

Study of Zero Sequence Current in Ditribution Cable Systems|دراسة تٌار التتابع الصفرى فى كاببلت نظم التوزٌع

Techno-Economic Analysis of Distributed Generation(DG)|تحلٌل تقنى واقتصادى لنظم التولٌد الموزع

Performance Analysis and Torque Ripple Minimization of SRM|تحلٌل األداء وتقلٌل توافقٌات الغزم لمحرك المعاوقة المغناطٌسٌة االنتقالى

Ballanced and Unbalanced Operation of Multi-Phase Induction Motor Loading Current and Flux Measureme|التشغٌل المتزن والغٌر متزن للمحرك التؤثٌرى المتعدد األوجه باستخدام قٌاس التٌار والفٌض

Power System Operation and Control Using GDL Data Language|التشغٌل والتحكم فى النظام الكهربى باستخدام لغة الشبكات

Economic Analysis of Wind Energy Conversion System|تحلٌل اقتصادى لنظم تولٌد الطاقة باستخدام الرٌاح

Design and Cost Analysis of Integrated PV Systems Connected to Mini-Grid|تصمٌم وتحلٌل التكالٌف لمنظومات فوتوفولتٌة موصلة بشبكة صغٌرة

rEAL tIME pOWER sYSTEM mONITORING and Control|نظام مراقبة وتحكم فى منظومة القوى الكهربٌة

Hyprid Car|السٌارة المهجنة

Programable Logic Controller and Its Application in Industrial Processes (Fluid Mix)|(خلط موابع )المتحكم المنطقى المبرمج وتطبٌقاته فى العملٌات الصناعٌة

Programable Logic Controller and Its Application in Industrial Processes (Fluid Mix)|(خلط موابع )المتحكم المنطقى المبرمج وتطبٌقاته فى العملٌات الصناعٌة

Industrial Lifter PLC Controlled|التحكم فى المصعد باستخدام دوابر المتحكمات المنطقٌة

Smart Grid|الشبكة الذكٌة

Probalistic Load Flow Study For Power Systems With Wind Generation|دراسة سرٌان القدرة االحتمالى لشبكات القوى المحتوٌة على تولٌد رٌاح

Control of Power Factor Correction Capacitors Using Microcontroller|التحكم فى مكثفات تحسٌن معامل القدرة باستخدام الحاكم الدقٌق

Improving of Power Factor by Using Capacitor Banks|تحسٌن معامل القدرة باستخدام المكثفات

Loss Analysis and Economical Evaluation of HVDC&HVAC Transmission Lines|تحلٌل أخطاء وتقٌٌم اقتصادى لخطوط النقل ذات الجهدالعالى المستمر والمتغٌر

Impacts of Distributed Generation on Distribution System Protection|تؤثٌر التولٌد الموزع على نظام حماٌة شبكات التوزٌع

Design,Performance & Control of Electrical Machines and Magnetic Gear by FEMM and Microcontroller|تصمٌم وأداء وتحكم لآلالت الكهربٌة وللناقل المغناطٌسى باستخدام طرٌقة العناصر المحددة والمٌكروكنترول

Dynamic Modeling of Power Electronic Circuits with Application by Simulink|نمذجة دٌنامٌكٌة لدوابر إلكترونات القوى مع التطبٌقات باستخدام سمٌولنك

Design of Low Voltage Electrical System by Using AutoCAD|تصمٌم األنظمة الكهربٌة ذات الضغط المنخفض باستخدام األوتوكاد

Stand Alone Solar Photovoltaic Power System|منظومة القوى الفوتوفولتٌة الشمسٌة المستقلة

Solar Energy Grid Connected Photovoltaic System Design|تصمٌم منظومة فوتوفولتٌة متصلة بالشبكة

Construction and Analysis of Switched Reluctance Motor|تركٌب وتحلٌل محرك المعاوقة المغناطٌسٌة المتغٌرة

Control and Energy Swing Based Smart Home|توفٌر الطاقة بالتحكم فى الكهرباء على أسس البٌوت الذكٌة

Application of Electrical Smart Grid|تطبٌقات على الشبكة الذكٌة

Flixible Mobile Automation: Developing a Simi-Autonomous Mobile Robotic Platform for Industrial Appl|تطوٌر منصة آلٌة ذاتٌة الحركةلبلستخدام فى التطبٌقات الصناعٌة: األتمتة المتنقلة المرنة

Smart Home and Energy Conservation|توفٌر طاقة باستخدام البٌوت الذكٌة

Fault Analysis of Wind Energy Conversion System|تحلٌل أخطاء منظومة قوى كهربٌة باستخدام طاقة الرٌاح

Study of FACTS Impact on the Transmission Lines Protection Connected to DCCPP|دراسة تؤثٌر نظم النقل المرنة على نظم الوقاٌة فى محطة دمٌاط

Wireless Energy Transfer|نقل الطاقة السلكٌا

Power System Operation Using topological Description|تشغٌل الشبكة الكهربٌة باستخدام الوصف الطوبوغرافى

Study of Flow Electrification in Power Transformer: Electrical and Mathematical Modeling|نمذجة كهربٌة ورٌاضٌة:دراسة ظاهرة التكهرب بواسطة السرٌان فى محوالت القدرة



.Wind Energy Performance of Wind Farm Connected to Grid|أداء طاقة الرٌاح لمزرعة رٌاح متصلة بالشبكة

PV|PV system Model & Performanceدراسة نمذجة وأداء نظم 

Transformers Modeling and under transient phenomenon|تمثٌل المحوالت عند الظواهر العابرة

Impact of distributed generation on distribution system reliability|تؤثٌر مصادر التولٌد الموزع على اعتمادٌة شبكات التوزٌع

Study of FACTS Impact on the Protection of Distribution Systems|دراسة تؤثٌر نظم النقل المرنة على وقاٌة نظم التوزٌع

A Laboratory Based Prototype Active Power Filter|نموذج معملً لمرشح قدرة فعالة

Study of FACTS Impact on the Protection of Transmission Systems|دراسة تؤثٌر نظم النقل المرنة على وقاٌة نظم النقل

A Laboratory Based Prototype Over current Digital Relay|نموذج معملً لجهاز الوقاٌة ضد زٌادة التٌار الرقمً

Bachup Protection of Power systems using phasor measurements units (PMU)|الوقاٌة الثانوٌة لنظم القوى الكهربٌة باستخدام وحدات القٌاس االتجاهٌة

Disign smart buildings with photovolttic Energy|تصمٌم المبانً الذكٌة وتغذٌتها بالطاقة الشمسٌة

Design and Implimentation of Electrical Elevator Control Systems|تصمٌم وتطبٌق نظام تحكم للمصعد الكهربً

Photovoltic Power Systems|نظم الطاقة الشمسٌة

ATP|Modeling of HVDC using ATPنمذجة نظم الجهد العالً المستمر باستخدام برنامج 

Performance Analysis of electrical distribution systems|تحلٌل أداء نظم التوزٌع الكهربٌة

SOF|Solid Oxid Fuel Cells Modelingنمذجة خبلٌا 

Biomass Energy Modeling and performance|دراسة أداء ونمذجة البٌوماس

Wind Turbine Modeling|نمذجة تربٌنات الرٌاح

)Disign of LV electrical systems using AUTOCAD (Faculty of Arts Mansoura University|(كلٌة األداب جامعة المنصورة)تصمٌم األنظمة الكهربٌة ذات الجهد المنخفض باستخدام األتوكاد 

Electrical Installation Industrial, Commerial, Resedential buildings using AUTOCAD|أسس تصمٌم التركٌبات الكهربٌة فً المنشآت السكنٌة والصناعٌة والتجارٌة باستخدام األوتوكاد

Design, Performance , and Control of electrical machines and magnetic gear by FEMM and Microcontroll|تصمٌم وحساب أداء وتحكم فً اآلالت الكهربٌة والناقل المغناطٌسً باستخدام العناصر المحددة والمٌكرو كنترو

Simulation and performanace analysis of high rating three phase half-controlled variable DC power su|المحاكلة والتحلٌل آلداء مصدر تٌار مستمر متغٌر عالً القدرة باستخدام دابرة ثبلثٌة الوجه نصف محكوم

Management of Aircondition loads|ادارة احمال التكٌٌف

Distance relay with fault resistance estimation algorithm|متمم مسافً مزود بطرٌقة لتقدٌر معاوقة الخطؤ

Design, implementation, and operation of controlled converter for 6/4 switched reluctance motor|التصمٌم والتطبٌق العملٌلدابرة التحكم فً تغذٌة محرك المعاوقة المغناطٌسٌة المتغٌرة

Off-Grid Wind and Solar Hybrid Systems|أنظمة الشمس والرٌاح المختلطة خارج الشبكة

|الطاقات المتجددة المإسسة على الشبكات النانوتٌة

|حماٌة مزارع الرٌاح

|تؤثٌر ربط التولٌد الموزع بالشبكات الذكٌة

|العاكس احادى الوجة للتولٌد الموزع

|التحكم و المراقبة فى الشبكات الكهربٌة عن بعد

|تصمٌم ومحاكاة وتنفٌذ نظام تحرٌك تٌار مستمر فى قطاعات التشغٌل االربعة باستخدام المتحكم الدقٌق

|الحماٌة الذكٌة لنظم القوى الكهربٌة

|اتزان نظام القوى الكهربٌة

|(مبنى الضرابب باالقصر)تصمٌم االنظمة الكهربٌة ذات الجهد المنخفض باستخدام االوتوكاد 

|(جامعة المنصورة- مطبعة )تصمٌم االنظمة الكهربٌة ذات الجهد المنخفض باستخدام االوتوكاد 

|(تصمٌم كلٌة االداب الجدٌدة)تصمٌم االنظمة الكهربٌة ذات الجهد المنخفض باستخدام االوتوكاد 

|دراسة كاببلت القوى فى الجهد المتوسط ووصبلت الكاببلت

|منظومة قوى فوتوفولتٌة شمسٌة

|تصمٌم نظام فوتوفولتى ٌغذى احمال حرجة

|تصمٌم وتركٌب نظام متكامل من الخبلٌا الشمسٌة للتطبٌقات التجارٌة

|تصمٌم نظام هجٌن ذكً النتاج الطاقة المتجددة

|ادارة كفاءة الطاقة بالشكل االمثل

|عملٌات الفصل والتوصٌل لمهمات الشبكة الكهربٌة باستخدام الوصف الطوبوغرافى

|طاقة متجددة 100%

Electric Protection of Wind Farms|الحماٌة الكهربٌة لمزارع الرٌاح

Design and implementation of solar powered Car|تصمٌم وتنفٌذ وتحكم عن بعد لسٌارة تعمل بالطاقة الشمسٌة باستخدام المٌكروكنترولر

Design and implementation of solar powered car controlled by micro controller|تصمٌم وتنفٌذ وتحكم عن بعد لسٌارة تعمل بالطاقة الشمسٌة باستخدام المٌكروكنترولر

Power system switching using new technique|تقنٌة جدٌدة لعملٌات الفصل والتوصٌل فً نظم القوى الكهربٌة

Study of Indirect and direct solar energy conversion|ٍٍدراسة التحوٌل غٌر المباشر والمباشر للطاقة الشمسٌة

Adaptive protection system based on phasor measurement unit|نظام حملٌة ذكً معتمد على وحدات القٌاس االتجاهٌة

Modelling and implementation of concentrated photovoltaic system|تصمٌم وتنفٌذ انظمة الخبلٌا الشمسٌة المركزة

Performance analysis of wind energy conversion systems|تحلٌل اداء نظم تولٌد الطاقة الكهربٌة من الرٌاح

Earthing design of electric substation|تصمٌم االرضً لمحطة توزٌع كهربً



Solar photovoltaic power system|منظومة قوى فوتوفولطٌة شمسٌة

Energizing new Egypt-off Grid no hudrocarbon|امداد الطاقة بدون شبكات كهربٌة او وقود احفوري الى التوسعات االستثمارٌة بمصر

Energizing new Egypt - off Grid No hydrocarbon|امداد الطاقة بدون شبكات كهربٌة او وقود احفوري الى التوسعات االستثمارٌة بمصر

Performance and analysis of wind turbines|تحلٌل نظم توربٌنات الرٌاح

Adaptive protection system based on Phasor Measurement Unit|نظام حماٌة ذكً معتمد على وحدات القٌاس االتجاهٌة

|تصمٌم دوابر تكٌٌف الهواء المركزى

Air Conditioning|تكٌٌف هواء مركزى

|تكٌٌف هواء مركزى لمبنى ادارة جامعة المنصورة

|تكٌٌف مبنى قسم هندسة القوى المٌكانٌكٌة بجامعة المنصورة

AIR CONDITION|تكٌٌف الهواء

|تصمٌم مخازن تبرٌد وتجمٌد

Heat And Mass Transfer For Absorption Liquid Materials|تحلٌل انتقال الحرارة والكتله للمواد الماصة السابله

|تكٌٌف مركزى واطفاء حرٌق

Energg Saving In Air Conditioning  System Using Heat Pipe|ترشٌد استهبلك الطاقة فى انظمة تكٌٌف الهواء باستخدام االنابٌب الحرارٌه

.Thermo Electric Portable Cooling Device Using Peltier Effect|(صندوق تبرٌد محمول)تبرٌد كهروحرارى 

Thermo Electirc Cooling|(ثبلجه)تبرٌد كهروحرارى 

|تصمٌم وصٌانة والتحكم فى الدوابر الهٌدرولٌكٌه

Design And Control Of Water Treatment Plant Drinking|تصمٌم محطة معالجة مٌاه شرب

|تصمٌم وصٌانة محطة معالجة مٌاه شرب

|تصمٌم مضخة وتحسٌن أداء دافع الهواء

|تشغٌل وصٌانة محرك دٌزل

|تشغٌل وصٌانة محرك اشعال بالشرارة

|تصمٌم وتشغٌل وصٌانة شبكة انابٌب نقل الغاز الطبٌعى فى منطقة شمال الدلتا

|اساسٌات الهندسة البترولٌه وتثبٌت اجهزة الرفع الصناعٌه آلبار البترول

Design Of Reverse Osmosis Sea Water Desalination Blants|تصمٌم محطات تحلٌة مٌاه البحر بالتناضح العكسى

|التحكم واالداء:تصمٌم حارق 

Condition Montoring of Gas Turbine Engine|مراقبة االداء لمحرك التوربٌن الغازى

|نظم تكٌٌف السٌارات

|تصمٌم وتشغٌل وصٌانة خط انابٌب لنقل الغاز الطبٌعى لجنوب مصر

Design Of An Auto - System For Fire Fighting|تصمٌم شبكات االنذار واالطفاء اآللى للحرٌق

Artificial Lift Method To Produce Petroleum|انظمة الرفع الصناعٌة النتاج البترول

|االتجاهات الحدٌثة فى تصمٌم وتشغٌل وصٌانة محطات مٌاه الشرب

|التصمٌم والتحكم واالداء لحارق

effect of introducing environment  friddly refrigerants on the performance of air conditioning syste|تاثٌر استخدام وسابط التبرٌد صدٌقة البٌبه على آداء انظمة تكٌٌف الهواء

New trends for design , operation, maintainance and control of drinking water treatment systems|االتجاهات الحدٌثة فً تصمٌم وتشغٌل وصٌانة انظمة معالجة مٌاه الشرب

Field application of a sucker rod artificial lift design|التطبٌق الحقلً لتصمٌم مضخة العروق الماصة للرفع الصناعً

Automotive air conditioning|تكٌٌف هواء المركبات

Fire fighting systems|انظمة مقاومة الحرٌق

"Liquefication of natural gas " Tecknology and simulation|تكنولوجٌا ومحاكاة اسالة الغاز الطبٌعً

Hydraulic design of waste water treatment plant|التصمٌم الهٌدرولٌكً لمحطة صرف صحً

Central air conditioning for specialized medical hospital|تكٌٌف هواء مركزي لمستشفى الباطنة التخصصً

Liquefication of natural gas|اسالة الغاز الطبٌعً

Drinking water treatment plant ) Design - control - maintainance operations and nano tecknology appl|(تطبٌقات تكنولوجٌا النانو- صٌانة تشغٌل - تحكم - تصمٌم  )محطة معالجة مٌاه الشرب 

New technique for natural gas storage|اسلوب حدٌث لتخزٌن الغاز الطبٌعً

upper Egypt naturalgas pipe line design|تصمٌم خط الغاز الطبٌعً لصعٌد مصر

Upper Egypt natural gas pipe line design|تصمٌم خط الغاز الطبٌعً لصعٌد مصر

Concrete pump: Construction , circuit analysis and maintainance|تحلٌل الدابرة والصٌانه، مكوناتها : مضخة الخرسانة 

Desgn, operation and maintainance of reverse osmosis desalination plants|تصمٌم وتشغٌل وصٌانة محطات اعذاب المٌاه باالسموز العكسً

Cental air conditioning of faculty of dentistry|تكٌٌف هواء مركزي لكلٌة طب االسنان

Operation and maintainance of Diesel engine|تشغٌل وصٌانة محرك دٌزل

Cold  and freezing stores for food|تبرٌد وتجمٌد مخازن االغذٌة

Fire protection system & central air conditioning|منظومة مقاومة حرٌق وتكٌٌف مركزي

Water desalination by humidification dehumidification unit|اعذاب المٌاه بواسطة وحدة ترطٌب وازالة رطوبه



Effect of ambient temperature on gasturbine performance|تؤثٌر درجة حرارة الجو المحٌط على آداء التوربٌن الغازي

Inspection and mantainance of air craft turbofan engine|اختباروصٌانة محرك طابره

Design, maintanance , repair & control of hydraulic circuits|التصمٌم و الصٌانه واالصبلح والتحكم فً الدوابر الهٌدرولٌكٌة

Central air conditioning for El Batna hospital expansion|تكٌٌف هواء مركزي لتوسعة مستشفى الباطنة

Design of cold store|تصمٌم مخزن تبرٌد

Operation & maintainance of spar; ignition engines|تشغٌل وصٌانة محركات االشعال بالشرارة

Central air conditioning for Mansoura urology & nephrology centre|تكٌٌف هواء مركزي لمركز الكلى والمسالك البولٌة بالمنصورة

jتصمٌم تكٌٌف هواء مركزي لمستشفى العظام بجامعة المنصورة|Central air conditioning design of Mansoura university orthopedic hospital

Ventral air conditioning , energy saving using desiccant and fire fighting systems|ترشٌد الطاقة باستخدام ماص و مقاومة الحرٌق، انظمة تكٌٌف هواء 

|(تطبٌقات النانو تكنولوجى - تشغٌل - صٌانة - تحكم - تصمٌم  )محطة معالجة مٌاه الشرب 

Design of central air conditioning and fire protection system using software|تصمٌم أنظمة تكٌٌف الهواء المركزي و أنظمة إطفاء الحرٌق باستخدام حزم برامج جاهزة

Upper Egypt natural gas transportation pipe line|خط أنابٌب لنقل الغاز الطبٌعً للوجه القبلً

Design of central air conditioning and fire protection systems|تصمٌم أنظمة تكٌٌف الهواء المركزي و أنظمة إطفاء الحرٌق

Design and operation of solar-powered adsorption chiller|تصمٌم و تشغٌل مبرد إدمصاص ٌعمل بالطاقة الشمسٌة

HVAC and fire fighting system Designs|تصمٌم أنظمة تكٌٌف الهواء المركزي وإطفاء الحرٌق

Design, operation and maintenance of reverse osmosis desalination plants|تصمٌم و تشغٌل و صٌانة وحدة تحلٌة المٌاه بالضغط األسموزى العكسً

Natural gas transmission pipe line|خط أنابٌب لنقل الغاز الطبٌعً

Effect of ambient temperature on gas turbine performance|تؤثٌر درجة حرارة الهواء الجوى على أداء التوربٌن الغازي

An experimental study on the performance of desiccant dehumidifier|دراسة تجرٌبٌة حول أداء مجفف للهواء

Design of HVAC and fire fighting systems using Hap and Taco software|تصمٌم أنظمة تكٌٌف الهواء المركزي و إطفاء الحرٌق باستخدام حزم البرامج الجاهزة

Combined power plants|محطات القوى المركبة

Design, operation and maintenance of reverse osmosis desalination plant|تصمٌم و تشغٌل و صٌانة محطة تحلٌة مٌاه بنظام الضغط األسموزى العكسً

Design of an organic Rankine cycle for electricity generation using solar energy|تصمٌم دورة رانكن عضوٌة لتولٌد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسٌة

Central air condoning, energy saving system and fire fighting system|تكٌٌف مركزي مع منظومة توفٌر طاقة و مقاومة حرٌق

"Refrigeration and air conditioning  "Saving energy by run around loop|"توفٌر الطاقة بواسطة تشغٌل حول دابرة مغلقة"تبرٌد و تكٌٌف الهواء  

Central air conditioning system energy saving by using head pipe|استخدام األنبوب الحراري فً ترشٌد الطاقة فً منظومة تكٌٌف هواء

Dual-purpose plants for power generation and water desalination|محطات القوى ثنابٌة الغرض لتولٌد الكهرباء و إعذاب المٌاه

Central air conditioning for El-Batna Hospital expansion|تكٌٌف هواء مركزي لملحق مستشفى الباطنة التخصصً

Design of cooled and freezing stories for food|تصمٌم مخازن تبرٌد و تجمٌد لؤلطعمة

Liquefaction of natural gas|إسالة الغاز الطبٌعً

Field application of utilizing the electrical submersible pumps to lift artificially productive of o|التطبٌق الحقلً الستخدام الطلمبات الكهربابٌة المغمورة للرفع الصناعً ألبار البترول اإلنتاجٌة

Operation and maintenance of diesel engines|تشغٌل و صٌانة محركات الدٌزل

Effect of Gasoline fuel quality on engine performance|تؤثٌر جودة وقود الجازولٌن على أداء المحرك

Gas-turbine engine|محرك غازي تربٌنً

Hydraulic circuits design and maintenance - wheel loader|تصمٌم و صٌانة الدوابر الهٌدرولٌكٌة للودر

Application of Hydraulic systems - Excavator sizing and maintenance|(تصمٌم و صٌانة)تطبٌقات األنظمة الهٌدرولٌكٌة للحفار 

Operating and maintenance of diesel engines|تشغٌل و صٌانة محركات الدٌزل

Maintenance and operation of a two stroke test bed|صٌانة وتشغٌل لمحرك ثنابً األشواط

Design of HVAC systems, fire fighting and power saving using acoustic energy|تصمٌم انظمة التبرٌد و التكٌٌف و مكافحة الحرٌق و توفٌر الطاقة باستخدام الطاقة الصوتٌة

Design and manufacturing of tuboset engine|تصمٌم و تصنٌع محرك نفاث

Design and control of water treatment plant facilities|التصمٌم و التحكم لمرافق محطة تنقٌة مٌاه الشرب

Design of HVAC sytem for hospital|تصمٌم منظومة تكٌٌف هواء ألحد المستشفٌات

Operation and maintenance of  diesel engines|تشغٌل و صٌانة محركات الدٌزل

Solar tower simulation|نمذجة برج شمسى

Studing  the effect of freons types on power saving in centeral air conditioning using heat pipes|دراسة عملٌة لتوفٌر الطاقة فى التكٌٌف المركزى ألنواع الفرٌون باستخدام األنبوب الحرارى

cold and freezing stores for food|مخازن التبرٌد و التجمٌد لؤلطعمة

Design of nutural gas transportation pipeline|تصمٌم خط أنابٌب لنقل الغاز الطبٌعى

UAV|طٌارة بدون طٌار

Central air conditioning system energy saving by using vertical heat pipe|توفٌر الطاقة فى نظام التكٌٌف المركزى للهواء باستخدام انبوب حرار رأسى عملٌا

Design of HVAC and fire system and refregeration cycle using jet ejector|تصمٌم نظام تكٌٌف هواء مركزى و إطفاء حرٌق مع تصمٌم وحدة تبرٌد باستخدام حاقن نافورى

Central air conditioning, energy saving and fire fighting system|تكٌٌف مركزى و ترشٌد طاقة و نظام مقاومة حرٌق

Combined power plant with solar energy|دراسة أداء محطات القوى المركبة مع استخدام الطاقة الشمسٌة

Design and manufactring of turboset aircraft|تصمٌم و تصنٌع طابرة تعمل بمحرك نفاث



Central air conditioning, energy saving using disiccant and fire fighting system|تكٌٌف مركزي وترشٌد طاقة باستخدام ماص ونظام و مقامة حرٌق

Air conditioning for five star hotel|تكٌٌف هواء لفندق خمس نجوم

Artificial lift techniques application for crude oile wells in petroleum fields|تطبٌق تقنٌات الرفع الصناعى البار الزٌت الخام بحقول البترول

Modifications on modern combined power plant|ادخال تعدٌل على محطات القوى المركبة الحدٌثة

Ozone generator|مولد غاز اوزون

Design and operation of solar assisted power generation system|تصمٌم و تشغٌل محطة تولٌد قدرة باستخدام الشمس

Solar water and air heater-design and emplementation|تصمٌم و تنفٌذ سخان مٌاه و هواء شمسى

Design and manufacturing of jet engine|تصمٌم و تصنٌع محرك نفاث

Experimental and Numerical Investigation of HDH Desalination System|دراسة عملٌة و نظرٌة لنظام تحلٌة مٌاه باستخدام الترطٌب و التكثٌف

Novel  wearable vehicle|وسٌلة انتقال محمولة حدٌثة

Design and Implementation of Tracking System for Solar Concentrator|تصمٌم وتنفٌذ منظومة تتبع لمرّكز شمسً

Design of Central Air Conditioning and Fire Fighting System For RAMADA Hotel|تصمٌم تكٌٌف هواء مركزي واطفاء حرٌق بفندق رامادا

Natural Gas Pipe Lines|خطوط انابٌب الغاز الطبٌعً

Maintenance and Operation of Diesel  Engine with Biodiesel|صٌانة وتشغٌل محرك دٌزل بالوقود الحٌوي

Solar Assisted Air Conditioner Using Vapor Compression System|تكٌٌف الهواء بنظام انضغاط البخار بمساعدة الشمس

LiBr – Water Absorption Air Conditioning System|نظام تكٌٌف الهواء باالمتصاص باستخدام برومٌد اللٌثٌوم  ماء

Central Air Conditioning System Using Water Source Heat Pump|نظام تكٌٌف الهواء المركزي بتبرٌد المٌاة

Water Source Heat Pump Unit|وحدة تكٌٌف الهواء بتبرٌد المٌاة

Design and Fabrication of Flat Plat Solar Collector|تصمٌم وتصنٌع مجمع شمسً مسطح

Maintenance of Diesel Engine|صٌانة محرك دٌزل

Hybrid Renewable Energy System|نظام تولٌد الطاقة الهجٌن

Experimental Investigation of Solar Desiccant Cooling Cycle|تحقٌق عملً لدابرة تبرٌد شمسٌة بالمواد المازة

Design of Stirling Engine model|تصمٌم نموذج لمحرك ستٌرلنج

Solar Chimney Power Plant|محطات قوى تعمل بالمدخنة الشمسٌة

Maintenance and Operation of Combined Power Plant with New Technique to Improve  Its Performance|صٌانة وتشغٌل محطات القوى المركبة مع تقنٌة جدٌدة لتحسٌن آدابها

Solar Power Concentration|تركٌز الطاقة الشمسٌة

Design of HVAC System, Fire Fighting and Thermoacoustic Refrigeration System|تصمٌم منظومة تكٌٌف هواء مركزي واطفاء حرٌق ونظام تبرٌد ٌعمل بالصوت

Astronomical Sun Tracker|المتتبع الفلكً للشمس

Gas Turbine Engine Design|تصمٌم محرك غاز توربٌنً

Design, Operation and Maintenance of Water Desalination Plants by RO Technology|تصمٌم وتشغٌل وصٌانة محطات تحلٌة المٌاة بنظام التناضح العكسً

Modeling and Analyzing of Water Networks of Mansoura University Using GIS Technology|(GIS)نمذجة وتحلٌل شبكات مٌاة جامعة المنصورة باستخدام تكنولوجٌا نظم المعلومات الجغرافٌة

Applications of Artificial Lift Methods for Oil Wells and Special Concen of Cold Heavy Oil Productio|تطبٌقات طرق الرفع الصناعً آلبار الزٌت وعلى االخص انتاج الزٌت الثقٌل البارد والمحمل بالرمال باستخدام

Horizontal-Axis Wind Turbine Model|نموذج لتربٌنة رٌاح أفقٌة

Study of Desalination Plants|دراسة محطات إعذاب المٌاه

Petroleum Engineering|الهندسة البترولٌة

Modern Power Plants|محطات قوى حدٌثة

Absorption Open Cycle Air Conditioning System Using Rotary Desiccant Wheel|نظام تكٌٌف هواء ٌعمل بالدورة المفتوحة باستخدام عجلة امتصاص دوارة

Absorption Open Cycle Air Conditioning System Using Rotary Desiccant Wheel|نظام تكٌٌف هواء ٌعمل بالدورة المفتوحة باستخدام عجلة امتصاص دوارة

Design of Solar Absorption Refrigeration System|تصمٌم منظومة تبرٌد شمسى تعمل باالمتصاص

Design of Hydrogen Generator Using Dry H-OH Cell| جافةH-OHتصمٌم مولد هٌدروجٌن باستخدام خلٌة 

Retrofit (HCFCs) R22 by (HCFCs) R407 in Air Conditioning Systems| فى أنظمة تكٌٌف الهواءR407 بالفرٌون R22استبدال الفرٌون 

Retrofit (HCFCs) R22 by (HCFCs) R134a in Air Conditioning Systems| فى أنظمة تكٌٌف الهواءR134a بالفرٌون R22استبدال الفرٌون 

Design of a Parabolic Through Solar Thermal Power Plant|تصمٌم محطة تولٌد قدرة شمسٌة تعمل بمجمعات مقعرة على شكل قطع مكافا

Numerical and Experimental Analysis of Spinning Operation|التحلٌل العددي و العملً لعملٌة التشكٌل الرحوي

CNC Bending Machine|ماكٌنة ثنً المواسٌر المبرمجة آلٌا

DOF Robotic Manipulator 6| درجات حرٌة6ذراع آلً ذو 

Design & Manufacture of a Wheel-Chair Climbing Stairs|تصمٌم وتصنٌع كرسً متحرك ٌصعد السبللم

Design and Manufacturing of Wind Turbine|تصمٌم وتصنٌع توربٌنة رٌاح

Design and Manufacturing an Automatic Machine for Coating a Steel Sheet Metal with a plastic Layer|تصمٌم وتصنٌع ماكٌنة أوتوماتٌكٌة لتغلٌف رقابق وألواح الصلب بطبقة من الببلستٌك

Design and Manufacturing a tripod (3 Axis) Parallel Robot|ذو القواعد المتوازٌة ( محاور3)تصمٌم وتصنٌع روبوت ثبلثً القوابم 

Design and Manufacturing CNC Machine for Cutting Textile Sheets|لقص القماش (CNC)تصمٌم وتصنٌع ماكٌنة تحكم رقمً باستخدام الحاسب 

Design and Manufacturing an Automatic Machine for Producing Cylindrical Rollers Painting Brushes|االسطوانٌة (الدهان)تصمٌم و تصنٌع ماكٌنة أوتوماتٌكٌة النتاج فرش الطبلء 

A Model for Performance Analysis of Manufacturing Organization|نموذج لتحلٌل أداء المنظومات الصناعٌة



Axis Bench Drilling / Milling Machine 3|ماكٌنة التفرٌز والثقب اآللٌة ذو الثبلثة محاور

"Design & Manufacture of  "Automated Parking System|"نظام أوتوماتٌكى إلنتظار السٌارات" تصمٌم وتصنٌع 

Tripod CNC Machine|تصمٌم و إنتاج ماكٌنة ثبلثٌة المحاور ذات تحكم عددى

"Design Modification and Control Realization of a Novel 3D Pantograph Manipulator"|التصمٌم والتحكم فى ذراع آلى جدٌد
A Model for Automatic Quality Control|نموذج لمراقبة الجودة آلٌاً

Design of Machine for Bending and Forming Pipes in Helical and Spiral Shapes|تصمٌم ماكٌنة لثنى وتشكٌل المواسٌر بؤشكال لولبٌة وحلزونٌة

Design of Per-Pressing Machine for MDF Production Line|تصمٌم ماكٌنة ما قبل الكبس بخط انتاج ألواح الخشب المفروم

Design and Manufacturing of Packing Machine|تصمٌم وتصنٌع ماكٌنة تعببة وتغلٌف

CNC Router Machine|ماكٌنة حفر مبرمجة بالكمبٌوتر

Track-Guided Welding Machine|ماكٌنة لحام موجهة المسار

CNC Spinning Metal Machine|ماكٌنة تشكٌل رحوى بالتحكم الرقمى

Development of Flapping Wing Air Vehicle|تطوٌر مركبة هوابٌة ذات أجنحة مرفرفة

CAD/CAM for Gears|تصمٌم وانتاج التروس باستخدام الحاسب اآللى

Brain-Controlled Humanoid (Mechanical Model)|(نموذج مٌكانٌكى)انسان آلى ٌحاكى االنسان وٌتم التحكم عن طرٌق عقل االنسان 

Humanoid (Robot Arm Design)|تصمٌم ذراع روبوت ٌحاكى شكل االنسان

CAD/CAM System for Design and Manufacturing of an Aircraft with Remote Control|تصمٌم و تنفٌذ طابرة استكشاف بدون طٌار

Design of Lower Extremity Exoskeleton|تصمٌم الهٌكل الخارجى السفلى

Crusher Bucket|قادوس كسار

Cutting Tools Production Factory|تصمٌم مصنع النتاج عدد القطع

CAD/CAM for Plastic Injection Moulding|تصمٌم اسطمبة حقن ببلستٌك و كٌفٌة تصنٌعها باستخدام ماكٌنات التشغٌل المبرمجة

Design of Small Vehicle for Material Handling|تصمٌم عربة صغٌرة لنقل المواد

CAD System for Forging Die|استخدام الحاسب لتصمٌم اسطمبة حدادة

Design & Manufacturing of Moving Mechanism of Welding Torch Pipe|تصمٌم و تصنٌع جهاز تحرٌك بورى لحام المواسٌر

Walking Assist Device|جهاز مساعد للمشى

Novel All Trains Wearable Vehicle|عربة مبتكرة ٌمكن ارتدابها تسٌر على كل الطرق

Production Planning of a Small Scale Anaerobic Digester|تخطٌط انتاج وحدة هاضم ال هوابى

3D Laser Scanner to CNC Router Machine|ماسح لٌزر ثبلثى االبعاد لماكٌنة حفر مبرمجة

Design and Manufacture of Robotic Arm|(روبوت)تصمٌم و تصنٌع ذراع الٌة 

Design and Manufacturing of Machine with an Integrated System for Producion of Potatoes Chips|تصمٌم و تصنٌع ماكٌنة ذات نظام متكامل النتاج رقابق البطاطس

Application of Lean Manufacturing|تطبٌق التصنٌع اللٌنى

Information System for Manufacturing|نظام معلومات للتصنٌع

Wind Turbine for Electrical Generation|توربٌن رٌاح لتولٌد الطاقة الكهربٌة

Design of Progressive Deep Drawing Die for Sheet Metal|تصمٌم اسطمبة سحب عمٌق متعددة المراحل لتشكٌل االلواح المعدنٌة

Power Generation Using Foot Steps|تولٌد القدرة باستخدام خطوات القدمٌن

Aubt Metal Method to Spray Car Parts|طرٌقة ممٌكنة لرش بعض قطع غٌار السٌارات

Wet Wipes Machine|تصمٌم و تنفٌذ ماكٌنة المنادٌل المعطرة

Design and Manufacturing of a Gear Rolling Testing Machine for Measuring The Error of Spur Gears|تصمٌم و انتاج ماكٌنة اختبار دحرجة التروس و ذلك لقٌاس اخطاء التروس العدلة

Design and Manufacturing of a Delta Robot for Insudtrial Applications|تصمٌم و انتاج روبوت دلتا للتطبٌقات الصناعٌة

Design and Manufacturing of a CNC Submerged Arc Welding Machine for Cylinderical Parts|تصمٌم و انتاج ماكٌنة تحكم رقمى للحام االجزاء االسطوانٌة بالقوس الكهربابى المغطى

Design and Manufacturing of a Printed Circuit Board|تصمٌم و انتاج ماكٌنة تفرٌز شرابح الدوابر المطبوعة

Design of CNC Drilling Machine|تصمٌم ماكٌنة ثقب مبرمجة

Machine Tool Production Factory (Lathe)|(المخرطة)مصنع النتاج ماكٌنات الورش 

Bench Injection Plastic Molding Machine|ماكٌنة حقن ببلستٌك ٌدوٌة

Green Energy: Jatropha and Castor Oil Pressing Machine|نبات الجاتروفا ونبات الخروع: ماكٌنة استخبلص الزٌوت من النباتات الخضراء

Rolling Bender Machnie|ماكٌنة ثنً بالدرفلة

Design and Manufacturing of Tortilla Machine|تصمٌم وتصنٌع ماكٌنة التورتٌبل

Implementation of Waste Management Program Using the Modern Scientific Systems in Recycling Processess|تطبٌق برنامج إلدارة المخلفات باستخدام النظم العلمٌة الحدٌثة فً عملٌات إعادة التدوٌر

Automatic Rendering Machine|ماكٌنة محارة أوتوماتٌكٌة

Lean Construction and Its application in Developing Countries|اإلنشاء اللٌنً وتطبٌقه فً الدول النامٌة

Design, Control, and Implementation of Electric Wheel Chair with Options for Special Disabilities|تصمٌم وتنفٌذ كرسً كهربً مع إضافات تحكم خاصة لذوي اإلعاقة

Wind Powered Water Pump|مضخة مٌاه تدار بالرٌاح

Local Manufacturing: Waste Heat Steam Boiler|المرجل البخاري باستخدام الطاقة المبددة: التصنٌع المحلً

Protective Fabrics against Complex Hazards|أقمشة مبلبس الحماٌة الذكٌة ضد األخطار المركبة



Effect of Bleaching Conditions on Witness and Physical Properties of Cotton Fabrics|تؤثٌر ظروف التبٌٌض على درجة البٌاض والخواص الطبٌعٌة لؤلقمشة القطنٌة

Comparative Study of Towel Quality of Different Weight and Constant Cover|دراسة مقارنٌة لجودة الفوط ذات الوزن المتغٌر والتغطٌة الثابتة

Maintainance of Spinning Mill Machinary|صٌانة ماكٌنات خط الغزل

Study the Properties of Blended Cotton / Polyester Yarns|دراسة خواص الخٌوط المخلوطة من القطن والبولى استر

Production of Elastic Core Spun Yarn and Their Uses in Woven and Knitted Fabrics|إنتاج الخٌوط المحورٌة المطاطة واستخدامها فى إنتاج أقمشة النسٌج والترٌكو

Effect of Brightening Agents on Whiteness of Cotton Fabrics|تؤثٌر مواد التبٌٌض الضوبى على درجة البٌاض لؤلقمشة القطنٌة

Computer Application in Textiles|تطبٌقات الحاسب فى المنسوجات

Study of Some Properties of Bed Sheets Fabrics|دراسة بعض خواص مفروشات التغطٌة

"Smart Fabrics (Wet-Dry Functional Fabric Finishing"|(التجهٌز الجاف والرطب لؤلقمشة)األقمشة الذكٌة 

A Study of a Woven Pile Fabric Production Line|دراسة لخط إنتاج قماش وبرى منسوج

A study of yarn  hairness|دراسة تشعٌر الخٌوط

Effect of splicing parameters on spliced yarn strength|تؤثٌر متغٌرات اللحام على متانة الخٌط

A Design of Computer Program for Calculating Production Efficiency in Weaving Sheds|تصمٌم برنامج حاسب آلى لحساب الكفاءة اإلنتاجٌة فى صاالت النسٌج

Factors Affecting Velocity of Mini Round and Square Parachutes|العوامل المإثرة على سرعة هبوط الباراشوتات المستدٌرة والمربعة الصغٌرة

Maintenance of Cotton Spinning Mill|صٌانة مصنع غزل القطن

Maintenance Programs and their Effect on Quality of Products in Cotton Spinning Mills|برامج الصٌانة وتؤثٌرها على جودة اإلنتاج بمصانع غزل القطن

Influence of Plasma Treatment on Cotton Fabric Tailorability Building the Infrastructure to Assess F|على خواص تفصٌل األقمشة القطنٌة (المعالجة بالببلزما)تؤثٌر المعالجات الجافة 

Effect of Bleaching Conditions on Whiteness and Tensile Strength of Cellulosic Fabrics|تؤثٌر ظروف التبٌٌض على درجة البٌاض ومتانة الشد لؤلقمشة السلٌلوزٌة

Studying and Evaluation Some of the Geometric Models Representing Fabric Cross Section|دراسة وتقٌٌم بعض النماذج الهندسٌة الممثلة للمقطع العرضى لؤلقمشة

An Automated System for Fabric Faults Inspection to Enhance Textile Handicrafts|منظومة آلٌة لفحص عٌوب األقمشة وتحسٌن جودة المنسوجات المنتجة

Spinning Line Maintainance|صٌانة خط الغزل

Effect of Reactive Dying Parameters on (L, C and C)|(نقاء اللون وإتجاه اللون،شدة اإلستضاءة)تؤثٌر متغٌرات الصبغة النشطة على 

Compressional Properties of Three-Dimensional Weft Knitted Spacer Fabrics Used in Knee Braces|الخواص اإلنضغاطٌة ألقمشة ترٌكو اللحمة ثبلثٌة األبعاد المستخدمة فى أربطة الركبة

Warp Let-off Mechanism on Weaving Machine|دراسة جهاز رخو السداء على ماكٌنة النسٌج

Spinning Mill Organization: Assessment of the Spinning Operations and Restructuring of Spinning Mill|تقٌٌم عملٌات الغزل وإحبلل وتجدٌد مصانع الغزل: تخطٌط مصانع غزل

Personal Protective Fabrics|أقمشة مبلبس الحماٌة الشخصٌة

A study about overcome of some fabric defects Due to mechanical reasons of Sulzer weaving machines|دراسة حول التغلب على بعض العٌوب المٌكانٌكٌة لؤلقمشة المنتجة على أنوال السولزر

Effect of Splicer Parameters on Spliced Yarn Strength|تؤثٌر متغٌرات جهاز اللحام على متانة الخٌط

Effect of Sliver Preparations, rotor diameter and navel shape on rotor yarn properties|دراسة تؤثٌر تحضٌرات الشرٌط وقطر الروتور وشكل النافل على خواص خٌوط غزل الطرف المفتوح

Manufacturing of Tubes Using Filament Winding Technique|تصنٌع مواسٌر بواسطة طرٌقة الشعٌرات الملفوفة

Comparison Study about Some Different Properties of Bed Sheet Fabrics by Using Sulzer Weaving Machin|دراسة مقارنة بعض الخواص المختلفة ألقمشة المبلٌات المنتجة على أنوال السولزر

Spinning Line Maintenance|صٌانة خط الغزل

Knittabilility Assessment|تقٌٌم الترٌكو

"Study of Slub Yarn Characteristics "Tensile, Friction and Bulk Properties|(قوة الشد، االحتكاك، التضخم)دراسة خواص خٌوط السلب 

Effect of Braid Parameters on Braid Tenacity Properties|تؤثٌر متغٌرات التركٌب المجدول على خواص المتانة

Effect of Lycra Count, Lycra Percent, Cover Material and Core Position on Producing Core Spun Yarns|والمادة المغلفة ووضع خٌوط القلب على إنتاج الخٌوط المحورٌة (النمرة والنسبة)تؤثٌر متغٌرات اللٌكرا 

Spinning Line Maintenance|صٌانة خط الغزل

Influence of industrial apparel washing propcsses on denim fabric properties|  الجٌنز - تؤثٌر عملٌات التجهٌز بالغسٌل المختلفة على خواص أقمشة مبلبس الدنٌم 

 Maintenance Operations in Spinning Mills and its effect on the Quality|عملٌات الصٌانة لمصانع الغزل وتؤثٌرها على جودة اإلنتاج

Residential Complex|مجمع سكنً

Health Resort|مجمع استثماري سٌاحً

Train Station|محطة سكة حدٌد

INTERNATIONAL AIR PORT|مطار دولً

Investment Complex|مجمع استثماري

|قرٌة سٌاحٌة

International Tourism Port|مٌناء سٌاحً

|مٌناء صٌد

|مٌناء

|تنمٌه بشرٌة-  مشروع مركز اعاده تاهٌل سجناء 

|مشروع منتجع سٌاحى ترفٌهى

|بذرة الحضارة المصرٌة- مشروع مركز الثقافة المصرٌة وتطوٌر كورنٌش المنصورة 

|مشروع مجمع تجاري حرفً

|مركز مإتمرات دولً



|رإٌة المنصورة مدٌنة طبٌة– مشروع سكن طالبات خاص بجامعة المنصورة 

|المنص- مشروع الجامعة الطبٌة  - (مركز زراعة األعضاء)مشروع اعادة تؤهٌل و تطوٌر مستشفى الجامعة الربٌسً 

|مشروع مركز معرفة الثقافى الفنى

|مشروع مجمع طبى بحثى عبلجى بمدٌنة المنصورة الجدٌدة

|مدٌنة اقتصادٌة- مشروع مركز المإتمرات والمعارض 

|مشروع مستشفى بشرم الشٌخ

|مركز ثقافً ترفٌهى+مشروع واجهة نٌلٌة لمدٌنة المنصورة 

|مشروع مجمع ألعاب مابٌة أولٌمبى بالمنصورة الجدٌدة

|مشروع مركز عبلج طبٌعى

|مشروع مركز خدمه رجال اعمال بمدٌنة المنصوره الجدٌدة

|الطرٌق الدولى– مشروع قرٌة سٌاحٌة 

Integrated Entertainment,Tourism, Investment, Sportive Project ( Mixed Use Project )|(نقطة تحول حضارٌة)مشروع سٌاحى إستثمارى ترفٌهى رٌاضى متكامل 

|مشروع مركز أبحاث إعادة تدوٌر نفاٌات بإستخدام تقنٌات الببلزما إلنتاج طاقة كهربٌة

|مشروع مركز مكافحة كوارث

|طابا بسٌناء- مشروع متحف أنا العربى الذى ٌجسد الصراع العربى االسرابٌلى  

|مشروع استاد متحول متعدد الوظابف بقرٌة أولٌمبٌة بمدٌنة المنصورة الجدٌدة

|ابو زنٌمه- سٌناء - مشروع قرٌة حرفٌة 

|مشروع متحف استكشافى لتارٌخ مصر بمدٌنة رشٌد

|مشروع مركز بحوث مٌاه وتربه فى سٌناء

|المسجونٌن فى اثناء تنفٌذ فترة العقوبه ببرج العرب/ مشروع مركز تؤهٌل للمساجٌن 

|مشروع مركز ابحاث بٌبٌة واالرتقاء بمنطقة زرزارة العشوابٌة ببورسعٌد

|مشروع قرٌة سٌاحٌة

|مشروع سوق أوراق مالٌة بمدٌنة المنصورة

|شرم الشٌخ/ جنوب سٌناء - مشروع السوق العربٌة المشتركة 

|مركز تؤهٌل المبتكرٌن وتطبٌق التكنولوجٌا

|جنوب سٌناء- مشروع أكادٌمٌة العلوم البحرٌة 

|مشروع واحة علوم لؤلطفال بمنطقة وادي الحٌتان بالفٌوم– مشروع العالم المصغر 

|2050مشروع كوبرى المنصوره 

|السوٌس- البحر االحمر - مشروع مركز بحوث الستصبلح الصحراء 

|مشروع مركز إحٌاء التراث اإلسبلمً بمدٌنة المنصورة

|مشروع منتجع عبلجى سٌاحى ترفٌهى بسفاجا

|مشروع مركز تصمٌم صناعً

|مشروع فندق بطابا

|مشروع مركز ابحاث طبً بحمام فرعون سٌناء

|مشروع متحف عن حوار االدٌان فى هضاب التٌه فى سٌناء

|مشروع مكتبه عامة بطابا

|مشروع مركز تنمٌه حرفٌه ابو زنٌمه

|مشروع مركز عبلج طبٌعى

|مدٌنة دهب جنوب سٌناء- مشروع تجمع ترفٌهً سٌاحً 

|2027مشروع محطة قطارات ومترو المنصورة 

|المنصورة- طلخا – مشروع مركز تجاري ترفٌهً 

|مشروع مركز ثقافى

|االكادٌمٌه الدولٌه لعلوم الطاقه بمنطقة منخفض القطارة- مشروع واحة العلوم والتكنولوجٌا 

|مشروع  مركز حضرى فى طابا

Modern Bedwins City In Sina|مشروع  مدٌنة بدو مستقبلٌة بسٌناء

|مشروع برج تجارى ادارى سكنى بالعٌن السخنة

|ممر التنمٌة والتعمٌر- محور طنطا - مشروع مركز ابحاث تعلٌمً ثقافى زراعً 

Mansoura obstetrics and gynecology hospital  project Mansoura medical city-|المنصورة مدٌنة طبٌة- مشروع مستشفى نساء وتولٌد بالمنصورة 

|المنصورة مدٌنة طبٌة- مشروع كلٌة عبلج طبٌعى 

|مشروع مركز تجاري كجزء من تطوٌر قلب مدٌنة المنصورة

|مشروع متحف علوم وتكنولوجٌا بمدٌنة المنصورة

|المنصورة مدٌنة طبٌة- مشروع مركز جراحة القلب بالمنصورة 

|رإٌة المنصورة مدٌنة طبٌة- مشروع منتجع صحى لعبلج االدمان 



|المنصوره مدٌنه طبٌة - (البٌوتكنولجً)مشروع مركز ابحاث التكنولوجٌا الحٌوٌة 

|(مزرعة راسٌة،مشروع مدٌنة انتاج حٌوانى )مشروع رإٌة معمارٌة مستقبلٌة لتنمٌة الثروة الحٌوانٌة فى مصر 

|رإٌة المنصورة مدٌنة طبٌة– مشروع مركز مإتمرات 

|مشروع تطوٌر الحرم الجامعى لجامعة المنصورة باإلضافة إلى تصمٌم كلٌة دراسات علٌا

|مدٌنة برج العرب– مشروع محطة نقل بري 

|مشروع محطه قطارات دولٌه ومحلٌه فً العلمٌن

|مشروع العشوابٌات المنتجة

|بمدٌنة المنصورة (ٌوتوبٌا)مشروع مركز رقى بشرى وتحسٌن سلوكٌات 

|مشروع سٌاحى ترفٌهً تطوٌر منطقة عجٌبة بمرسى مطروح

|مشروع متحف الثورات المصرٌة

|(تصمٌم محطة التقاطع- تصمٌم المحطه العادٌه -مسارات خطوط المترو  )مشروع شبكة مترو بالمنصوره 

|مشروع اكادٌمٌه لهندسه علوم التكنولوجٌا

|مشروع مركز اكتشاف وتنمٌة مواهب االطفال

|المنصوره مدٌنه طبٌة- مشروع مركز قلب جراحً بالمنصوره 

|مشروع مركز ابحاث تقنٌات حٌوٌة طبٌة بمدٌنة المنصورة

|مشروع مركز أبحاث فً االقتصاد االبداعى بمدٌنة المنصورة

|بلطٌم-  الطرٌق الدولى - مشروع مركز ابحاث زراعٌه 

|مشروع محطة نقل اقلٌمٌة بمدٌنة المنصورة الجدٌدة

|مشروع السوق العربٌة المشتركة

|رمانة- شمال سٌناء - مشروع قرٌة سٌاحٌة ومركز حرفً 

|مشروع مركز تؤهٌل نفسى

|مشروع مجمع مصالح حكومٌه بمدٌنة المنصورة الجدٌدة

|(مدٌنه اقتصادٌة)مشروع برج البورصة وتداول االوراق المالٌه 

|مشروع عبلج االدمان واعادة تاهٌل الشباب

|منخفض القطارة- واحة العلوم والتكنولوجٌا – مشروع ارض معارض وتسوٌق الطاقه المتجدده 

|(2027محطة قطار واتوبٌسات محلٌه ومحطة مترو خدمٌة داخلٌة للمدٌنة )مشروع مجمع نقل محلً بمدٌنة المنصورة 

|مشروع قرٌة سٌاحٌة فى دهب

|مشروع منتجع سٌاحى عبلجى فى طور سٌناء

|مشروع مركز مإتمرات للسبلم بالعرٌش

|سٌناء- مشروع مركز دراسات بٌبً وعبلجً برأس سدر  

|مشروع مركز ابحاث جٌولوجً بسٌناء

|مشروع مركز طبً للعبلج بالخبلٌا الجذعٌه ومركز ابحاث بمدٌنة المنصورة

|مشروع بانوراما أحٌاء مابٌة

|رشٌد- مشروع قرٌة حرفٌة 

|مشروع مركز تجاري ترفٌهً سٌاحً بمدٌنة المنصورة

|مشروع محطة مترو االنفاق بمدٌنة المنصورة

|(مركز أبحاث-استثمارى-مصنع)مشروع مركز اعادة تدوٌر النفاٌات النتاج نباتات زراعة االسطح 

|مشروع مجمع ترفٌهً سٌاحً بمدٌنة برج العرب

|مشروع مركز أبحاث نظم بٌبٌة ومابٌه بمنطقه بحٌرة البرلس

|مشروع تطوٌر استاد برج العرب الً مدٌنه رٌاضٌة

|مشروع متحف المنصورة التفاعلً للعلوم الطبٌة

|مشروع متحف المنصورة التفاعلً للعلوم الطبٌة

|مشروع المجمع الرٌاضً بمدٌنة المنصورة

|مشروع مركز ثقافى موسٌقى بمدٌنة المنصورة

|مشروع مجمع سٌاحى صحى

International Airport Serves Delta|مشروع مطار دولى لخدمة الدلتا

|مشروع اكادٌمٌة تنمٌه ثروات طبٌعٌة

|مشروع مجمع طبى للصناعات واالبحاث الدوابٌه

|مشروع اعاده تؤهٌل مٌدان ام كلثوم واضافه مركز ثقا– مشروع متنفس مدٌنه المنصوره سٌاسٌا وترفٌهٌا وبٌبٌا 

|مشروع مدٌنه قابمه على خامات من مخلفات مداره

|سٌناء- رفح – رإٌة جٌل الثورة -مشروع مٌناء رفح البرى

|مشروع مركز أبحاث طبٌة بمدٌنة المنصورة

|مشروع اتحاد طبلب جامعات مصر فى السوٌس



|مشروع مجمع صناعات وأبحاث دوابٌة

|مشروع مركز أبحاث طاقه شمسٌة

|مشروع ابراج طبٌه متكاملة بالمنصورة

|(مستقبل أفضل للحوار)مشروع مركز مإتمرات دولً بسٌناء 

|مشروع اكادٌمٌه الطاقه المتجدده بالمنٌا- مشروع حرب الطاقه المتجدده فى مصر  

|مشروع اعادة تاهٌل منطقه سندوب من خبلل انشاء مصنع تدوٌر مخلفات كمرحلة اولى وحدٌقة بٌبٌه كمرحلة نهابٌه

|مشروع مجمع استثماري متعدد االستخدامات على الواجهة النٌلٌة بمدٌنة المنصورة

|( اكتوبر6مدٌنة )مشروع مركز ابحاث علوم فضاء 

|مشروع تطوٌر مطار برج العرب الدولى

|مدٌنة برج العرب- مشروع اكادٌمٌة بحوث الطاقة الشمسٌة 

|مشروع جامعة علمٌة- مشروع رإٌة مستقبلٌة لتنمٌة سٌناء 

|مشروع اكادٌمٌة فنون بالفٌوم

|العرٌش- شمال سٌناء - مشروع قرٌة حرفٌة 

|(لذوى االحتٌاجات الخاصة)مشروع واحة لرعاٌة ضحاٌا الغام العلمٌن 

|مشروع مركز ثقافى بمدٌنة المنصورة الجدٌدة

|مشروع متحف تكنولوجً بمدٌنة المنصورة الجدٌدة

|الغردقة– البحر األحمر  – 2026مشروع استاد إلقامة كؤس العالم بمصر

|معرض بالعالمٌن+ مشروع مركز ابحاث الطاقة المتجددة ملحق به اكادٌمٌة لتوعٌة الشباب : ثورة الطاقة

|قطاع رأس سدر- مشروع منتجع سٌاحى عبلجى بالمٌاه الكبرٌتٌة فى رأس ملعب 

|مشروع المركز الثقافى الدولى بمدٌنة المنصورة

|ممر التنمٌه والتعمٌر فرع طنطا- مشروع مركز استثمار وتجاره زراعً 

|الدقهلٌة- الجمالٌة - الرسوة - مشروع إعادة تؤهٌل منطقة للصٌد والصٌادٌن 

|جنوب سٌناء مدٌنة نوٌبع- مشروع مركز ابحاث للمٌاه 

|مشروع مركز أبحاث طاقة متجددة بمنطقة منخفض القطارة– مشروع واحة العلوم والتكنولوجٌا للطاقة المتجددة 

|مشروع محطة سكة حدٌد

|دمٌاط- مشروع مركز تنمٌة حضارٌة بعزبة البرج 

|مشروع مركز ثقافى واعادة استخدام محطة قطار المنصورة

|مشروع متحف ومركز ثقافً للفنون

|بمدٌنة المنصورة (الحركه داخل جسم االنسان )مشروع متحف المنصوره الطبى للتشرٌح 

|العرٌش- شمال سٌناء - مشروع مركز ٌخوث الطاقات المتجدده 

|عزبة البرج– مشروع مٌناء صٌد – مشروع تطوٌر الساحل الشمالً الشرقً لمحافظة دمٌاط 

|مشروع مجمع خدمات– مشروع مقترح تنمٌة وسط سٌناء 

|مشروع مركز ترمٌم اثار بسٌناء

؛|8236&#مشروع مركز المإتمرات الطبٌة بالمنصورة

|مشروع مركز طب و جراحه المخ و االعصاب

|مشروع مدٌنة ابحاث تولٌد الطاقه بالهٌدروجٌنٌة

|ببر العب- شمال سٌناء - مشروع مركز ابحاث زراعٌة 

|مشروع نطاق سكنى لمدٌنه التكنولوجٌا بمدٌنة المنصور الجدٌده

|العرٌش- سٌناء – مشروع واحة العلوم والمعرفة - مشروع مركز العلوم والمعرفة 

|مشروع قرٌه سٌاحٌة

|مشروع مركز البحوث الطبٌه الحٌوٌه بمدٌنةالمنصورة

|العرٌش- سٌناء – مشروع واحة العلوم والمعرفة – مشروع مركز تنمٌة قدرات ومواهب األطفال 

|مشروع مركز عبلج امراض اجتماعٌة

|مشروع مركز بحوث االلكترونٌات بمدٌنة المنصوره الجدٌده

|دمٌاط- الطرٌق الشرقى المنصورة - مشروع  تنمٌة واستثمار الثروة الحٌوانٌة بسوق الثبلثاء للماشٌة 

|مشروع مركز ثقافى بالمنصورة

|مشروع قرٌة سٌاحٌة ببورسعٌد

|مشروع منتجع سٌاحى

|مشروع منتجع سٌاحى عبلجى بسفاجا

|مشروع نطاق سكنً لمدٌنه التكنولوجٌابمدٌنه المنصورة الجدٌدة

|مشروع مركز ابحاث بٌبٌة واالرتقاء بمنطقة زرزارة العشوابٌة ببورسعٌد

|جنوب سٌناء- مشروع أكادٌمٌة العلوم البحرٌة 

|مشروع  مركز حضرى فى طابا



|مشروع مركز ابحاث لبلمبلح المعدنبة ملحق به جزء عبلجى

|ممر التنمٌة والتعمٌر- محور طنطا - مشروع مركز تنمٌة بشرٌة 

|منتجع سٌاحى عبلجى بالعٌون الكبرٌتٌة

|مشروع تصمٌم منتجع سٌاحً عبلجً بالعٌون الكبرٌتٌه بوادي عسل بسٌناء

|(جسر مصر و السعودٌة)مشروع تصمٌم مجمع تجاري ترفٌهً للعرب 

|(جزٌرة تٌران- جسر مصر والسعودٌة )مشروع تصمٌم مركز ثقافً 

|مشروع تصمٌم مركز إقتصادي إسبلمً لمجموعة إتحاد الدول اإلسبلمٌة

|مشروع تصمبم مركز ابحاث زراعٌه فى مدٌنه االسماعٌلٌه

|مشروع تصمٌم مدٌنة مابٌة  بالعٌن السخنة

|مشروع تصمٌم وتطوٌر محور قناه السوٌس وتحوٌله لمنطقه لوجٌستٌة

|"تحقٌق السبلم العالمً عن طرٌق التجارة"مشروع تصمٌم مدٌنة رأسٌة للمال واألعمال 

|مشروع تصمٌم مركز ابحاث الصحراء بالعالمٌن

|مشروع تصمٌم منتجع سٌاحً طبً بسفاجا

|مشروع تصمٌم مجمع للعلوم والتكنولوجٌا

|(طرٌق القطامٌة العٌن السخنة)مشروع تصمٌم مركزبحوث الفضاء 

|مشروع تصمٌم مركز أبحاث طاقة هٌدرولٌكٌة

|(جزٌرة تٌران_ جسر مصر السعودٌة )مشروع تصمٌم مركز ثقافى ترفٌهى 

|مشروع تصمٌم مٌناء بحري دولً

|مشروع تصمٌم مركز ابحاث للثروة السمكٌة باالسماعٌلٌه

|مركز أبحاث ثورة سمكٌة

|"تكرٌر النفاٌات"مركز أبحاث للطاقه المتجدده

|مشروع تصمٌم مصنع فصل معادن الرمال السوداء برمال كثبان البرلس

|مشروع تصمٌم مصنع فصل معادن الرمال السوداء برمال كثبان البرلس

|مشروع تصمٌم مركز ثقافى بجزٌرة تٌران جسر مصر السعودٌة بالبحر األحمر

|مشروع تصمٌم مركز ثقافى

|مشروع تصمٌم  مركز ابحاث للطاقه المتجدده

|(الطاقه متجدده والبٌبه)مشروع تصمٌم مركز ابحاث اسلحه العمار الشامل 

|بحٌرة قارون- مشروع تصمٌم  مركز ابحاث احٌاء بحرٌة 

|مشروع تصمٌم مركز ومتحف أحٌاء مابٌه فى مرسً علم

|مشروع تصمٌم مركز ابحاث نانو تكنولوجً بوادي التكنولوجٌا

|مشروع تصمٌم  مجمع تجارى ثقافى ترفٌهى بجسر مصر السعودٌة جزٌرة تٌران بالبحر االحمر

|مشروع تصمٌم مٌناء نهرى سٌاحى مع قرٌه حرفٌه فى فوه

|مشروع تصمٌم مٌناء نهرى سٌاحى فى فوه

|مشروع تصمٌم مركـز ابحاث طبٌة بوادى النطرون

|مشروع تصمٌم مٌناء غرب السوٌس الدولى

|مشروع تصمٌم مركز ثقافً اسبلمً

|مشروع تصمٌم مٌناء دولً سٌاحً برشٌد

|مشروع تصمٌم مركز عبلج طبٌعى بسفاجا

|مشروع تصمٌم المركز االقلٌمى للتكامل الدٌنامٌكى

|مشروع تصمٌم محطة طاقة كهربٌه ومركز بحثى للطاقة الزرقاء فى مصب رشٌد

|مشروع تصمٌم مدٌنة مالٌة منطقة العٌن السخنة

|مشروع تصمٌم مصنع فصل معادن الرمال السوداء برمال كثبان البرلس

|السعودٌة- مشروع تصمٌم مركز ثقافً فً البحر األحمر على جسر مصر

|(مٌناء صٌد و قرٌه صٌادٌن)مشروع تصمٌم وتنمٌه منطقه اللسان فً مدٌنه رشٌد 

|"مدٌنه مالٌه راسٌه"مشروع تصمٌم محطه سكه حدٌد للبضابع والركاب 

|مشروع تصمٌم منتجع سٌاحى عبلجى بالمٌاه الكبرٌتٌة فى جنوب سٌناء

|مشروع تصمٌم مركز مإتمرات بشرم الشٌخ

|مشروع تصمٌم متحف أحٌاء مابٌة

|مشروع تصمٌم مٌناء وقرٌة للصٌد

|مشروع تصمٌم متحف احٌاء مابٌـــــــة

|جزٌره تٌران-مشروع تصمٌم سوق عربٌة مشتركة علً جسر مصر والسعودٌة 

|مشروع تصمٌم قرٌة حرفٌة للسجاد الٌدوى

|مشروع تصمٌم مدٌنة للمال واالعمال بمرسً علم



|مشروع تصمٌم مٌناء العلمٌن الدولى

|مشروع تصمٌم مركز للعلوم المابٌة واألسماك

|مشروع تصمٌم مركزابحاث الطاقة الجوفٌة

|"الطمً و الرمال سوداء" مشروع تصمٌم مركز إلحٌاء بحٌرة ناصر 

|مشروع تصمٌم متحف احٌاء مابٌه ومركز ابحاث فى مرسى علم

|مشروع تصمٌم مدٌنه مالٌه فً بورسعٌد

|مشروع تصمٌم مٌناء دولً ركاب وبضابع بمنطقة المنزلة

|مشروع تصمٌم مركز إلحٌاء الثقافة والفنون بمنخفض القطارة

|مشروع تصمٌم مدٌنة مابٌة

|مشروع تصمٌم منتجع سٌاحً عبلجً بالمٌاه الكبرٌتٌة فً واحة سٌوة

|مشروع تصمٌم  مدٌنة مالٌة فً العٌن السخنة

|مشروع تصمٌم مطار دولً بمدٌنة السوٌس

|مشروع تصمٌم جامعه السوٌس لعلوم النانو بسٌناء

|مشورع تصمٌم وتطوٌر مطار بورسعٌد

|مشروع تصمٌم وتطوٌر مٌناء شرق بور سعٌد

|مشروع تصمٌم مٌناء صٌد  على بوغاز اشتون الجمٌل بٌن بحٌرة المنزلة والبحر المتوسط

|مشروع تصمٌم مركز ابحاث نباتات طبٌة بسانت كاترٌن

|مشروع تصمٌم مركز ابحاث الصحراء

|مشروع تصمٌم مركـــز عبلج طبٌعى بسفاجا

|مشروع تصمٌم منتجع سٌاحى عبلجى برأس سدر

|مشروع تصمٌم مٌناء بحري

|مشروع تصمٌم قرٌة حرفٌة لصناعة مراكب الصٌد على بحٌرة البرلس

|(اعادة احٌاء طابٌة عرابً األثرٌة)مشروع تصمٌم متحف دمٌاط القومً

|مشروع تصمٌم مارٌنا دولٌة

|مشروع تصمٌم مركز ابحاث ودراسات احٌاء مابٌه بشرم الشٌخ

|مشروع تصمٌم مركز ابحاث للطاقه المتجدده بمنخفض القطارة

|مشروع تصمٌم مركز ابحاث احٌاء مابٌة بمرسى علم

|مشروع تصمٌم مركز ابحاث مابٌه

|مشروع تصمٌم منتجع طبً للعبلج الطبٌعً بسفاجا

|مشروع تصمٌم منتجع صحى بسٌوة

|مشروع تصمٌم منتجع صحى بسٌوة

|مشروع تصمٌم مدٌنة راسٌه مالٌه فى بحٌرة البرلس فى البحر المتوسط

|مشروع تصمٌم مدٌنة مالٌة فً العٌن السخنة

|مشروع تصمٌم مٌناء ٌخوت دولً

|مشروع تصمٌم مٌناء العٌن السخنة الجوي

|مشروع تصمٌم مٌناء صٌد ملحق به مارٌنا ٌخوت فً اقصى غرب بحٌرة البردوٌل

|(المدن الصحراوٌة المموجة الخضراء)مشروع تصمٌم مدٌنة سكانٌه قابمه على استصبلح الصحارى بمٌاه البحر 

|مشروع تصمٌم مركز ثقافً مصري سعودي

|مشروع تصمٌم مركز رٌاضات أولومبٌة مابٌة بالغردقة

|مشروع تصمٌم مدٌنة مالٌة فً العٌن السخنة

|مشروع تصمٌم  مركز ثقافً تعلٌمى فً البحر األحمر على جسر مصر السعودٌة

|مشروع تصمٌم مٌناء صٌد بقرٌه التلول بحٌره البردوٌل

|مشروع تصمٌم متحف احٌاء مابٌه بالحونه

|مشروع تصمٌم منتجع سٌاحً عبلجً بالمٌاه الكبرٌتٌه بالفٌوم

|مشروع تصمٌم مركز ثقافً

|مشروع  تصمٌم منتجع عبلجى بماء البحر المتوسط بمبلحات برج العرب

|مشروع تصمٌم مركز سٌاحً عبلجً

|مشروع تصمٌم مركز ثقافً

|مشروع تصمٌم حدٌقه احٌاء مابٌه بجزٌره الجفتون

|مركز ابحاث زراعٌة فً مدٌنة االسماعٌلٌة

|"تكرٌر النفاٌات"مركز ابحاث طاقة متجددة 

|مركز ابحاث طاقة متجددة

|مركز ابحاث احٌاء بحرٌة ببحٌرة قارون



|مركز ابحاث طبٌة بوادي النطرون

|مركز ابحاث للطاقة الجوفٌة

|مشروع تطوٌر مطار بورسعٌد

|مشروع مركز ثقافً مصري سعودي

|مشروع تطوٌر مطار بور سعٌد

|مشروع تصمٌم مدٌنة مابٌة بالعٌن السخنة

|مشروع تصمٌم مدٌنة مابٌة بمدٌنة بورسعٌد

|مشروع تصمٌم مدٌنة مابٌة

|متحف أحٌاء مابٌة بالجونة

|مشروع تصمٌم مدٌنة مابٌة رأسٌة علً بحٌرة البرلس

|مدٌنة مابٌة بالعٌن السخنة

|محافظة اإلسماعلٌة- مشروع تصمٌم قرٌة سٌاحٌة بمدٌنة فاٌد

City library in Aswan|مكتبة المدٌنة فى اسوان

City library in Rosetta|مكتبة المدٌنة فى رشٌد

City library in RasELBar|مكتبة المدٌنة فى رأس البر

City library in Fayoum|مكتبة المدٌنة فى الفٌوم

City library in Ismailia|مكتبة المدٌنة فى األسماعٌلٌة

City library in Minya|مكتبة المدٌنة فى المنٌا

Valley of technology university for postgraduate studies|جامعة وادي التكنولوجٌا للدراسات العلٌا

The dam resort|منتجع السد السٌاحً

Expo El-sokhna|ارض معارض السخنه  

Tourist entertaining project in free area|مشروع سٌاحً ترفٌهً فً منطقة حرة

Ismailia office Park|واحة االعمال باالسماعٌلٌة 

 Zero carbon Tourist village in Ain sokhna|قرٌه سٌاحه مستدامه فً العٌن السخنه   

  Valley technology office park|مجمع إداري لوادي التكنولوجٌا

 ( City Arena - Sport Complex)|مجمع رٌاضً 

Alsokhna international airport|مطار السخنه الدولً 

 Historical exhibition of the Suez Canal|معرض تارٌخ حربً بمدٌنة بورسعٌد 

Suez Canal Resort|منتجع قناة السوٌس

 canal Technology Expo|معارض القناة التكنولوجٌة   

handicraft village. |قرٌه حرفٌه

 Cairo - Suez Financial Center|مركز المال و االعمال   

 curative tourist village|قرٌة سٌاحٌة عبلجٌة 

Civic center|مركز حضري

canter technology furniture|مركز تجاري تكنولوجً لبلثاث  

El-sokhna international airport|مطار العٌن السخنة الدولً بمحافظة السوٌس

Ain Sokhna International Airport|مطار العٌن السخنة الدولً  

 East port said office park|مركز المال واالعمال بشرق بورسعٌد 

east port saed , terminal and civic center|مركز حضري ومحطة ركاب بحرٌة بمٌناء شرق بور سعٌد 

(El sokhna international airport|( مطار العٌن السخنه الدولً)

 El-sokhna international airport|مطار العٌن السخنة الدولً بمحافظة السوٌس

Renewable energy and disasters management research center at technology vally|مركز ابحاث الطاقة المتجددة وادارة الكوارث بوادى التكنولوجٌا

 El-sokhna international airport|مطار العٌن السخنة الدولً     

University of technology for graduate studies|  جامعة التكنولوجٌا للدراسات العلٌا

Nano technology research center|مركز أبحاث نانو تكنولوجً

Marine Academy|اكادٌمٌة بحرٌة 

Touristic Resort|منتجع سٌاحى

Khan Sokhna - Financial Center|مركز المال واألعمال - خان السخنة 

bedduin resort|منتجع بدوي 

STRENGTH OF MATERIALS|مقاومة مواد

Soil Mechanic & Foundation|مٌكانٌكا تربة و أساسات

Steel Structure|منشآت معدنٌة

Management of Construction Projects|إدارة مشروعات وتشٌٌد



Reinforced Concrete|خرسانة مسلحة

Highway& Airport Engineering|هندسة طرق ومطارات

|هندسة موانً

SURVEYING|مساحة

SANITARY ENGINEERING|هندسة صحٌة

THEORY OF STRUCTURES|نظرٌة إنشاءات

Design of Intelligent Board for Computational Tutoring Board|تصمٌم لوحة ذكٌة لؤلغراض الحسابٌة و التعلٌمٌة

Trains Movement Control via PLC|التحكم فً تحركات القطارات باستخدام المتحكمات المنطقٌة المبرمجة

Video Conferencing for Distance Learning|بناء منظومة لنقل صور الفٌدٌو للتعلٌم عن بعد

Developing ISP Human Resources and Billing System|تطوٌر نظام إلدارة الموارد البشرٌة و نظم الدفع لشركات تقدٌم خدمة اإلنترنت

Trains Movement Control via PLC|التحكم فً تحركات القطارات باستخدام المتحكمات المنطقٌة المبرمجة

Building an Object Tracking System|بناء نظام لتتبع الكابنات

Building PC Remote System Based on Wireless Technology|بناء نظام تحكم عن بعد للحاسبات الشخصٌة باالعتماد علً التقنٌات البلسلكٌة

.Using Distributed Control Systems (DCS) in Controlling Train Movement and Direction|تنظٌم حركة مرور القطارات باستخدام نظم التحكم الموزعة

C.N.C Project|بناء نظام سً ان سً

Building System for Monitoring and Management of Accounts to ISPs|بناء نظام إلدارة ومراقبة الحسابات فً الشركات المقدمة لخدمة االنترنت

Monitoring and Controlling Trains Movement|مراقبة تحركات القطارات و التحكم فٌها

Self - Driving Vehicle with Automatic Night Mood System|مركبة ذاتٌة القٌادة مزودة بنظام إضاءة لٌلٌة أوتوماتٌكٌا

Data Center Services Management and Configuration Framework|إطار عمل إلدارة و ضبط خدمات مراكز البٌانات

PAPAS: Plug and Play Automation System|نظام آلً للتركٌب و التشغٌل

Design and Implementation of Modular GPS Platform|تصمٌم و تنفٌذ منصة عمل نظام تحدٌد المواقع العالمً القابلة للتجزبة

Smart Elevator System|تصمٌم و بناءالمصعد الذكً

Smart Line Follower Automation System|النظم الذكٌة للتحكم فً نظم تتبع الخطوط و التحكم عن بعد

Smart Gate with Face Recognition Technology|التحكم فً البوابة الذكٌة باستخدام تكنولوجٌا التعرف علً الوجوه

Design and Control for Autonomous Hovering Air Vehicle|تصمٌم مركبة هوابٌة و التحكم فٌها آلٌا

Fully Automated Nursing system|التمرٌض األلً باستخدام نظم التتبع  وقاعدة بٌانات متكاملة

Fully automated parking system|نظام ألى لتخزٌن السٌارات

Autonomous self-parking Car|سٌارة تركن آلٌا

Legend Wood Printer|ماكٌنة حفر على الخشب

Augmented Reality using NyArToolkit for Android|تطبٌقات الواقع المدمج علً نظام تشغٌل األندروٌد

E-Learning|التعلٌم االلكترونً

Geo location Social Network|شبكة تواصل إجتماعى جغرافٌة

Industrial Gateway|بوابة صناعٌة

Color Imaging System For Machine Vision Applications|نظام تصوٌر ملون للتطبٌقات الصناعٌة

Wireless Control of Vehicle Robot|التحكم السلكٌا فى جسم متحرك

Security System for Buildings|نظام حماٌة للمبانى

Smart Parking|الجراج المثالى

Sea water desalination using solar energy|تحلٌة مٌاه البحر باستخدام الطاقة الشمسٌة

Freeze Desalination with Control Application|تحلٌة مٌاه البحر بالتجمٌد

تتبع وتنقٌة مسار طابرِة باستخدام

 Filter Kalman تطبٌقا على   FPGA|Filtering and Tracking Aircraft By Kalman filter Implemented on FPGA

BRAIN CONTROL HUMANOID(B C H)|التحكم فى إنسان إلى عن طرٌق التفكٌر

Color Imaging System for Machine Vision Applications|نظام تحلٌل الصور الملونة وتطبٌقاتها الصناعٌة

Deaf To Blind Interpreter|مترجم للمكفوفٌن و الصم

Fully automated air defense system using microcontroller secured by face recognition and authorizati|نظام دفاع اوتوماتٌكىباستخدام مٌكروكنترولر

Hope Glimmer|برٌق أمل

implementation of lie detector  circuit|بناء دابة متكاملة  كشف الكــدب

One-eyed Self-learning Arm Robot|ذراع آلٌة قابلة للتعلم

SMS (Smart Monitoring System)|نظام ذكى للمراقبة

.Smart Wireless Armed Tank (SWAT):    |دبابة ٌتم التحكم فٌها عن طرٌق االواٌرلٌس و تحلٌل الصور

Tablet For Educational Purposes|جهاز لوحى مخصص لؤلغراض التعلٌمٌة

Using Interactive Web Game For Developing  Education|أستخدام العاب الوٌب التفاعلٌة فً تطوٌر التعلٌم

voice controlled hotel|الفندق المتحكم صوتٌا



baby smart home|بناء غرفة طفل ذكٌة

Human Arm Robotic Simulator|ذراع آلٌه محاكٌة لحركة الذراع البشرٌة

Airport management and security system using bms|التحكم بؤنظمة المطارات

Fully Automated Wi-Fi Security Robot Using Embedded Systems And Java Application|نظام  للحماٌة واى فاى  اتوماتٌكى باستخدام الروبوت

Indoor Self - Navigation Wheelchair based on Intelligent mapping using Embedded Systems and Java App|كرسً متحرك الً ذكً داخل األماكن المغلقة

A Fully Automated Car Security System Using Microcontroller Design|نظام سٌارة حماٌة اتوماتٌكٌة باستخدام المٌكروكونترولر

Inspection System Based on Image Processing and Monitoring via Secured SCADA System| األمنةSCADAنظام مراقبة للمنتجات علً أساس معالجة الصور و الرصد من خبلل نظام 

Punching CNC|Punching CNC

Arabic Morphological Search Engine for the Internet|محرك بحثً صرفً للغة العربٌة على اإلنترنت

Crowd Sourced Personal Cloud|سحابة حاسوبٌة تشاركٌة

Social Learning Network|شبكة تعلم اجتماعٌة

Medical Expert System|نظام طبى خبٌر

Autonomous Navigation Robot in Library|خادم المكتبه الذكى

Wireless Controlled Flying Security System|روبوت طابر للمراقبة والحماٌة بالتحكم عن بعد

Smart Modern Automatic Restaurant Trend|المطعم الذكى

Co-operative Autonomous Robots|الربوتات المتعاونة ذاتٌة الحركة

E-learning website|موقع للتعلم االلكترونى

Autonomous Mate for Intelligent Robotic Operations via RoboEarth|(ذاكره عالمٌه)نظام روبوت ذاتى للمشاركه بعملٌات ذكٌه على روبواٌرث 

Voice controlled chair for disabled people|كرسً متحرك للمقعدٌن متحكم بالصوت

3D CNC Machine|ماكٌنة النحت ثبلثى األبعاد باستخدام اللٌزر

Interactive School Tablet|جهاز لوحً تفاعلً لؤلغراض التعلٌمٌة

Smart Pen|القلم الذكً

The development of baby incubator using modern technology|تطوٌر حضانات االطفال باستخدام التكنولوجٌا الحدٌثة

Car event data recorder(Car Black Box)|صندوق أسود للسٌارة

controllable traffic system|التحكم االلكترونى فى مزلقان قطر

Modern Superscalar Microprocessor (MIPS)|معالج دقٌق متطور فابق السرعة

Smart River Bus|أتوبٌس نهرى ٌدار بمنظومة تحكم  ذكٌة

GIS web application for Faculty of Engineering|تطبٌق نظم المعلومات الجغرافٌة على شبكة اإلنترنت لكلٌة الهندسة

Remotely controlled vacuum cleaner|مكنسة ٌتم التحكم بها كلٌاً عن بعد

Interactive Volumetric Renderer|عارض حجمً تفاعلً

Wireless Animatronic Hand|ٌد آلٌة تحاكً حركة ٌد اإلنسان

Wireless control system and supervising using microcontroller and image processing|نظم التحكم والمتابعه البلسلكٌه باستخدام المتحكمات الدقٌقه ومعالجة الصور

Innovative Library Castel of the Knowlege  Using Database , PLC and SCADA|المكتبه المبتكره للتحكم باستخدام قواعد البٌانات و المتحكمات القابلة للبرمجة

Smart Electronic Car Number Panel|لوحة ارقام سٌارات الكترونٌة ذكٌة

Interactive 3D Presentation|عرض تقدٌمً تفاعلً ثبلثً األبعاد

Controlling of  the robotic arm for drawing|التحكم الذاتى فً ذراع آلً للرسم

Fully Automated-Secured Controlling System for Smart Home|نظام تحكم آمن وآلى كلٌا للمنزل الذكى

Smart washing machine|الغساله الذكٌه

Ardulator – a simulation and development tool integrated with Arduino IDE|آداة لتطوٌر و محاكاة االردوٌنو متكاملة مع بٌبة التطوٌر المتكاملة األردوٌنو– آردٌولٌتور 

Embedded controlling system for secured air defense unit|نظام تحكم مدمج لوحدة دفاع جوى مإمنة

D printer 3|طابعة ثبلثٌة األبعاد

Design and development of incubators|تصمٌم وتطوٌر الحضانات الطبٌة 

A fully Automated Sea Water Desalination System Based On Microcintroller|نظام تحلٌة مٌاه البحر بالتجمٌد باستخدام الماٌكروكنترولر

Indoor Positioning & Navigation System|نظام تحدٌد المكان والمبلحة داخل المبانً 

Automated Wireless Robotic Hand|ٌد الٌة السٌلٌكٌة التحكم 

KERNANB With Social Robot|تصمٌم وتركٌب روبوت اجتماعً 

"CDMA|Telecommunication Systems "landline telephone systems, transmission network and CDMAشبكات التراسل وتكنولوجٌا -شبكات تلٌفونات محلٌة

CDMA IS-95 Mobile Communication System|منظومة إتصاالت خلوٌة بنظام الكود المشفر متعدد المستخدمٌن

Multi-Users CDMA Communication System Using Direct Sequence Spread Spectrum|منظومة إتصاالت ذات الدخول المتعدد المشفر بإستخدام إنتشار النطاق الترددي

Microstrip Antenna Design|تصمٌم الهوابٌات الشرٌطٌة

Biomedical Applications of Image Registration and Fusion|التطبٌقات الطبٌة لتسجٌل ودمج الصور

Analysis of Sleep EEG Signals|تحلٌل إشارات رسم المخ الكهربً أثناء النوم

Ultrasound Opstical Aviodance System|نظام لتفادي العوابق بإستخدام الموجات فوق الصوتٌة



Remotely Control 3D Human Movement Robot Simulator Over the Internet Using Accelerometers|إنسان ألً محاكً لحركة اإلنسان بإستخدام اإلنترنت ومجسات الجاذبٌة

Computerless Data Exchange Bridge (D-Box)|جهاز لنقل البٌانات بٌن شرابح الذاكرة اإللكترونٌة بدون اللجوء للكمبٌوتر

Smart Navigation System (SMS)|تصمٌم وتنفٌذ نظام ذكً للمبلحة

Optical Applications in Electronics and Communications|تطبٌقات بصرٌة فً اإللكترونٌات واإلتصاالت

Network Security Using Neural Network Technology|تؤمٌن شبكات الحاسب بإستخدام تقنٌات الشبكات العصبٌة
ً Implementation of Biometric Systems Using FPGA|تنفٌذ أنظمة المعاٌٌرالحٌوٌة بإستخدام بوابة المصفوفات المبرمجة حقلٌا

ً Implementation of LTE Systems Using FPGA|تنفٌذ أنظمة الجٌل الرابع بإستخدام بوابة المصفوفات المبرمجة حقلٌا
ً Implementation of WiMAX Systems Using FPGA|تنفٌذ أنظمة الواي ماكس بإستخدام بوابة المصفوفات المبرمجة حقلٌا

Computer Simulation of Modern Wireless Communication Systems|محاكاة رقمٌة لنظم اإلتصاالت البلسلكٌة الحدٌثة

Simulation and implementation of 4G Wireless Communication Systems|محاكاة وتصمٌم للجٌل الرابع من نظم اإلتصاالت البلسلكٌة

Multimedia Programming Using Python Programming Language|برمجة الوسابط المتعددة باستخدام لغة الباٌثون

Study and Implementation of Vedio calls and Conferencing over Computer Networks|دراسة وتنفٌذ مكالمات ومإتمرات الفٌدٌو علً شبكات الحاسبات

Study and Implementation of Voice and Telephone Calls over Computer Networks|دراسة وتنفٌذ المكالمات الصوتٌة والهاتفٌة على شبكات الحاسب

Study and Implementation of Multimedia Applications over Wireless Networks|دراسة وتنفٌذ تطبٌقات الوسابط المتعددة على الشبكات البلسلكٌة

Computer Simulation of Mobile Communication Systems|محاكاة رقمٌة ألنظمة اإلتصاالت المحمولة

Design and Simulation of Bragg-Grating Filter Using 1D FDTD|تصمٌم ومحاكاة للمرشحات بإستخدام طرٌقة الفروق المحدودة فً النطاق الزمنً

Modeling of Microstrip Patch Antenna|نمذجة الهوابٌات الشرٌطٌة

PC Controlled Minesweeper|نظام لتحدٌد مكان األلغام بإستخدام الحاسب

ARM Based GEO Tagger Digital Camera|نظام لتحدٌد ومشاركة الصور بإستخدام تقنٌة أرم

Microcontroller Based Switch Using Mobile Phone|مفتاح مبنً علً إستخدام التلٌفون والمٌكروكنترولر

Virtualization for Mobile Platforms|اإلفتراضٌة لنظم الهاتف المحمول

Mobility Localization Using Kalman Filter|تحدٌد أماكن األجسام المتحركة بإستخدام مرشح كالمان
ً Implementation of Biometrics Using FPGA|تنفٌذ المعاٌٌر الحٌوٌة بإستخدام مصفوفة البوابات المبرمجة حقلٌا

Some Optical Applications in Electronics and Communications|بعض التطبٌقات البصرٌة فً اإللكترونٌات واإلتصاالت

Telecommunication Systems - Local Network|الشبكة المحلٌة- نظم اإلتصاالت عن بعد 

CDMA|Telecommunication Systems - CDMA- نظم اإلتصاالت عن بعد 

Telecommunication Systems - WiMAX|الواي ماكس- نظم اإلتصاالت عن بعد 
ً Design of FPGA-Based WiMAX System|تصمٌم شبكات واي ماكس بإستخدام مصفوفة البوابات المبرمجة حقلٌا

USBًتنفٌذ  Implementation of Wireless USB Using FPGA| السلكً بإستخدام مصفوفة البوابات المبرمجة حقلٌا

LTEًتصمٌم شبكات  Design of FPGA-Based LTE Systems| بإستخدام مصفوفة البوابات المبرمجة حقلٌا

Automatic System for Processing and Classifying Lung CT Images|منظومة آلٌة لمعالجة وتصنٌف صور أشعة الربة المقطعٌة
ً Network Security Based on Neural Networks Using FPGA|تؤمٌن شبكات اإلنترنت المبنٌة علً الشبكات العصبٌة بإستخدام مصفوفة البوابات المبرمجة حقلٌا

design and hardware implementation of multi user CDMA communication system|تصمٌم وبناء منظومة إتصاالت متعددة المستخدمٌن بإستخدام تقنٌة الدخول الكودي المشفر

Analysis and Simulation of Mobile WiMAX|تحلٌل ومحاكاة منظومة إتصاالت متحركة بتقنٌة واي ماكس

Medical Image Enhancement Techniques Using Matlab|تقنٌات تحسٌن جودة الصور الطبٌة بإستخدام الماتبلب

Design and Simulation of Nanoelectronics Circuits Using Single Electron Nano Devices|تصمٌم ومحاكاة الدوابر النانومترٌة بإستخدام النبابط النانومترٌة ذات اإللكترون الواحد

Microstrip Beamformers for Wireless Communication Systems|مشكبلت األشعة المٌكرووٌة الشرٌحٌة لنظم اإلتصاالت البلسلكٌة

Detecting and Tracking Moving Objects Using Kalman Filter|إكتشاف و متابعة األجسام المتحركة بإستخدام مرشح كالمان

Audio Streaming, Conferencing and Biometrics-Based Access Control Over Data Networks|البث والمإتمرات الصوتٌة والتحكم عن بعد بإستخدام القٌاسات الحٌوٌة من خبلل شبكة المعلومات

Multimedia Streaming, Conferencing, and Face Recognition over Data Networks|البث ومإتمرات الوسابط المتعددة والتعرف علً األشخاص من خبلل شبكة المعلومات

Study and Implementation of Voice and Telephone Calls over Data Networks|دراسة وتنفٌذ المكالمات الصوتٌة والتلٌفونٌة من خبلل شبكة المعلومات

Microcontroller Based Wireless ECG and EEG Systems|جهاز رسم إشارات القلب والمخ السلكٌاً بإستخدام الماٌكروكنترولر

Optical Applications in Electronics and Communications|تطبٌقات بصرٌة فً اإللكترونٌات واإلتصاالت

Underwater Wireless Communications|منظومة اإلتصاالت البلسلكٌة تحت الماء

Microcontroller Based Smart Blind Stick|العصا الذكٌة للمكفوفٌن بإستخدام المٌكروكنترولر

Sign Voice Language Translator|منظومة أتوماتٌكٌة لترجمة إشارات الصم والبكم

Android Based Wireless Home Automation System|منظومة التحكم األوتوماتٌكٌة البلسلكٌة المبنٌة علً األندروٌد

Brain Controlled Humanoid System|التحكم السلكٌاً بإشارات المخ فً اإلنسان األلً

FPGA|Access Control System Based on Biometrics Using FPGAالتحكم بالوصول إعتماداً علً المعاٌٌر الحٌوٌة بإستخدام 

Processing and Registeration of Retinal Images|معالجة وتسجٌل صور شبكٌة العٌن

Preprocessing of Digital Medical Images|المعالجة المبدبٌة للصور الطبٌة

Telecommunication Systems: Signaling systems in Telephone networks, Transmission and VoIP|اإلتصال عن طرٌق اإلنترنت، تراسل، نظم اإلشارات فً شبكة التلٌفونات: نظم اإلتصاالت عن بعد

CDMA|Local Networks Planning, CDMA، تخطٌط الشبكات التلٌفونٌة



Design and Hardware Implementation of Multi-User Direct Sequence CDMA Communication System|.تصمٌم وبناء منظومة إتصاالت منتشرة الطٌف الترددي متعددة المستخدمٌن بنظام التقسٌم الكودي المشفر
ً Network Security Based on Neural Networks Using FPGA|تؤمٌن شبكات اإلنترنت مبنٌة علً الشبكات العصبٌة بإستخدام مصفوفة البوابات المبرمجة حقلٌا

Encryption and Data Security using Microcontroller|التشفٌر وتؤمٌن البٌانات بإستخدام الماٌكروكونترولر

Applications of Data Security|تطبٌقات تؤمٌن البٌانات

Remotely Controlled Electronics Laboratory|التحكم فً معامل اإللكترونٌات عن بعد

A Remotely Controlled Quadcopter for monitoring and crisis control|طابرة بدون طٌار للمراقبة ومواجهة األزمات والكوارث

Smart outdoor lighting system based on power line communications|نظام ذكً للتحكم فً إنارة الشوارع بإستخدام اإلتصال عن طرٌق خطوط القوي الكهربٌة

Smart Traffic Information System|نظام ذكً لمعلومات المرور

Ground Penetrating Radar for use in Landmine Detection|إستخدام الرادار المخترق لؤلرض فً كشف األلغام

Design and Simulation of Nanoelectronics Circuits Using Single-Electron Nano-Devices|تصمٌم ومحاكاة الدوابر االلكترونٌة النانومترٌة بإستخدام النبابط النانومترٌة ذات اإللكترون الواحد

Single-Electron Hamming Artificial Neural Network for Arabic Digits Recognition|للشبكات العصبٌة الصناعٌة" هامنج"دابرة ذات اإللكترون الواحد للتعرف علً األرقام العربٌة من نوع 

Ground Penetrating Radar for Use in Landmine Detection|إستخدام الرادار المخترق لؤلرض فً الكشف عن األلغام

Developing Cross Plate Form Mobile Client for online Public Access Catalog|تطوٌر تطبقً متعدد المنصات للهواتف المحمولة للفهرس المباشر علً الخط

Microstrip Beam Formers for Wireless Communications|مشكبلت األشعة المٌكرووٌة الشرٌحٌة لنظم اإلتصاالت البلسلكٌة

Design and Hardware Implementation of Direct Sequence Spreed Spectrum Communication System|تصمٌم وبناء منظومة إتصاالت منتشرة الطٌف الترددي

Android Applications for Mansoura University Students Information System|تطبٌقات أندروٌد لنظام معلومات الطبلب بجامعة المنصورة

Automatic System for Classifying Lung Diseases Using CT Images|تصنٌف أمراض الربة باستخدام أشعة الربة المقطعٌة

Plasmonics for Environment : Analysis and Design|تحلٌل وتصمٌم: الببلزمونٌات من أجل البٌبة 

Study, Simulation, and Implementation of VoIP Services over Data Networks|دراسة ومحاكاة وتنفٌذ خدمات نقل الصوت على شبكات المعلومات

Study, Simulation, and Implementation of Video Conference and Video Streaming over IP Networks|دراسة ومحاكاة وتنفٌذ البث ومإتمرات الفٌدٌو على شبكات المعلومات

Study, Simulation, and Implementation of Wireless Data Networks|دراسة ومحاكاة وتنفٌذ شبكات المعلومات البلسلكٌة

Medical Image Enhancement Techniques by Using Matlab|تقنٌات تحسٌن جودة الصور الطبٌة باستخدام برنامج الماتبلب

Software Platform for Managing Automation Systems|قاعدة برمجٌة إلدارة األنظمة المإتمتة

LM Learning Neural Network for Network Security Using FPGA|تدرٌب الشبكة العصبٌة بخوارٌزم الفٌبرج لتؤمٌن شبكة االنترنت باستخدام مصفوفة البوابات المبرمجة حقلٌا

Smart Door Lock|قفل باب ذكى

Smart Fire Fighting System|نظام مكافحة الحرٌق الذكى

Smart Car Safety System|نظام سبلمة السٌارات الذكى

File Vending Machine|آلة حفظ الملفات

Online Cars System|نظام السٌارات عبر االنترنت

Telecommunication System : VoIP, SS 7, and Transmission| ، والتراسل7الصوت عبر االنترنت ، ونظام إشارة : نظم اإلتصاالت عن بعد 

Design and Simulation of Nanoelectronics Circuits Using Quantum-Dot Cellular Automata|تصمٌم ومحاكاة الدوابر االلكترونٌة النانومترٌة بإستخدام النقط الكمٌة الخلوٌة المتحركة

Design and Simulation of Hybrid CMOS/Single-Electron ADC/DAC Nano-Circuits|الرقمى النانومترٌة المخلطة/تصمٌم ومحاكاة دوابر التحوٌل التماثلى

Simulation and Analysis of the Hybrid MTJ/Ring Nano-Memmory-Cells|محاكاة وتحلٌل دوابر الذاكرة النانومترٌة المخلطة

Android-Based Smart Vehicle Using Microcontroller|تصمٌم مركبة ذكٌة باستخدام تقنٌة االندروٌد على أنظمة الماٌكروكنترولر

Wireless Smart Wheel Chair for Disabled|السلكى ألصحاب االعاقات المركبة- كرسى متحرك 

Designing a WiMAX Based Network for Mansoura University|تصمٌم شبكة اتصاالت السلكٌة بتقنٌة الواى ماكس لجامعة المنصورة

Smart University Systems|تصمٌم نظام الكترونى لتحوٌل جامعة المنصورة إلى جامعة الكترونٌة

Telecommunication System Local Networks Planning|تخطٌط الشبكات التلٌفونٌة المحلٌة

Implementation of Encryption Systems by Using Microcontroller and Matlab|تطبٌق أنظمة التشفٌر باستخدام المٌكروكنترولر والماتبلب

Processing and Registration of Retinal Images|معالجة وتسجٌل صور شبكٌة العٌن

Design and Implementation of a Ground Penetration Radar|تصمٌم وبناء ردار مخترق لؤلرض

Design and Implementation of a Smart Pen|تصمٌم وبناء قلم متعدد المهام

Design and Implementation of an Eye Cane|تصمٌم وبناء عصا ذكٌة للمكفوفٌن

Design and Implementation of an Ad-Hoc Trafic Control System|تصمٌم وبناء نظام لتحدٌد حالة المرور بدون الحاجة لبنٌة تحتٌة

3D Illusion Applications|تصمٌم وبناء تطبٌقات ثبلثٌة األبعاد

GSM|GSM-Based Energy Meterعداد لقٌاس الطاقة مإسس على تقنٌة 

All-Terrain Six-Wheels Robot|روبوت ذو ست عجبلت لكافة التضارٌس

3D HMD via brain waves|جهاز عرض شخصى ثبلثى األبعاد باستخدام إشارات المخ

Intelligent Control System for Safe Railways|نظام تحكم ذكى لضمان أمان السكك الحدٌدٌة

Design and Construction of Ultrasonic RADAR System|تصمٌم وتنفٌذ نظام ردار باستخدام الموجات الفوق صوتٌة

GPS/GPRS based train tracking system|نظام متابعة القطارات باستخدام شبكات المحمول ونظام التتبع العالمى

Vehicular Ad-hoc Networks - VANETs|شبكات بدون بنٌة تحتٌة للمركبات

E-Ro5sa - Smart Card Programming|برمجة البطاقات الذكٌة



ball detection IMU based stabilization and tracking system|نظم للحفاظ على االتزان والتتبع لنظم التصوٌر

Es3efny - Smart Emergency Health Care System|نظام رعاٌة صحٌة ذكى فى حاالت الطوارىء- اسعفنى 

Digital Image Processing for Medical Applications|معالجة الصور الرقمٌة للتطبٌقات الطبٌة

Arbitrary Waveform Generator using FPGA|"المولد العشوابى لؤلشكال المختلفة للموجات باستخدام مصفوفة البوابات المبرمجة حقلٌا

Telecommunication System Local Network Planning|تخطٌط أنظمة الشبكات المحلٌة

Network-Based Robot Disaster Management System|نظام إلدارة الكوارث باستخدام الروبوت عن طرٌق شبكات الحاسب

Millimeter Wave Transceiver|جهاز إرسال واستقبال فى مدى الموجات المللى مترٌة

Applications of Android Mobils|بناء تطبٌقات على محمول األندروٌد

Design of Discovery robot based on GSM /Bluetooth technology|تصمٌم روبوت استكشافى معتمد على تقنٌة البلوتوث والنظام العالمى إلتصاالت المحمول

Design and implementation of fiber to the home (FTTH) access network based on GPON|تصمٌم وتنفٌذ شبكة توصٌل األلٌاف الضوبٌة إلى المنزل المعتمده على الشبكة الضوبٌة الخاملة

Design and construction of smart home based on GSM and Bluetooth|تصمٌم وبناء البٌوت الذكٌه المعتمده على النظام العالمى لئلتصاالت المحمولة والبلوتوث

Modeling the Long Term Evolution physical layer|نمذجة الطبقة الفٌزٌابٌة فى نظم اإلتصاالت ذات التطور طوٌل المدى

Design and construction of Li-Fi system|تصمٌم وبناء نظام نقل بٌانات ضوبٌة

Encryption of medical data using FPGA|تشفٌر البٌانات الطبٌة باستخدام مصفوفة البوابات المبرمجة حقلٌا

 3D graphics accelerator using FPGA|معالج األشكال ثبلثٌة األبعاد باستخدام مصفوفة البوابات المبرمجة حقلٌا

Electronic elections system|نظام إنتخابات إلكترونى

Smart minesweeper robot|روبوت ذكى كاشف لؤللغام

Home Monitoring| نظام لمراقبة المنازل

Processing and Classification of Lung CT Images|معالجة وتصنٌف صور األشعة المقطعٌة للربة

Numerical Modeling of Plasmonic Sensor for Water Quality Monitoring|التحلٌل العددى للمستشعرات الببلزمونٌة لمراقبة جودة المٌاة

Biomemtic Remotely Operated Vehicle Robotic Fish|المحاكاة اآللٌة البٌولوجٌة للغواصات المدارة عن بعد

E-learning Platform|منصة للتعلٌم اإللكترونى

Voice over IP Solutions for Medium and small businesses|حلول لخدمات نقل الصوت على األنترنت لؤلعمال الصغٌرة والمتوسطة



ACOMPUTER -BASED SYSTEM  FOR   AUDIO- VIDEO SPEED DATA ACQUISITION AND INTEGRATED CIRCUITS TING|منظومه لتجمٌع ومعالجة بٌانات واختبار الدوابر المتكاملة بالحاسب

Modeling of Active devices using Artificial Neural Networks|نمذجة العناصر االلكترونٌة الفعالة باستخدام دوابر الشبكات العصبٌة

Digital Image Recagnition Using Artifical Neural Network Appranch|التعرف على الصور الرقمٌة باستخدام الشبكات العصبٌة االصطناعٌة

Synchronous Digital Heirarichal Signals and Its Transmission Through Optical Fiber|األنظمة المتعددة الهرمٌة الرقمٌة إلرسال اإلشارات عبر األلٌاف الضوبٌة

Programming Client/Server Database System on Multiplateform Using Oracle And IIS|برنامج مٌكنة مكتبة الكلٌة

RECOGNIZING OF DIGITAL IMAGES USING ARTIFICIAL NEARAL NETWORKS|التعرف على الصور الرقمٌة بالشبكات العصبٌة االصطناعٌة

Hardware Implementation of Direct Sequence Spread Spectrum Communication System|االتصاالت ذات المدى المنتشر

Computer Based System for Acquiring & Processing Video & Audio Signals|منظومة لتجمٌع ومعالجة االشارات المسموعة والمربٌة

Controlling the Number of Revolutions of A D.C  Motor Using Digital Control Methods|التحكم الرقمى فى عدد لفات محرك تٌار مستمر

A COMPUTER BASED SYSTEM FOR THE ANALYSIS & CLASSIFICATION OF ESOPHAGEAL MOTILITY RECORDS|منظومة لتحلٌل وتصنٌف تسجٌبلت حركٌة المرىء باستخدام الحاسب

An Interactive Medical Teleconsul Tation System Via Internet and Ethernet|منظومة لئلستشارات الطبٌة عن بعد من خبلل اإلنترنت واإلثرنت

Automatic Analysis & Classification of Electrocardiographic Signals|تحلٌل وتصنٌف إشارات رسم القلب الكهربى آلٌا

COMPUTER AIDED ANALYSIS OF ELECTROENCEPHALOGRAPHIC DATE|تحلٌل بٌانات رسم المخ الكهربى  باستخدام الحاسب

DIRECT SEQUENCE SPREAD SPECTRUM COMMUNICATION SYSTEM|تصمٌم وتحلٌل منظومة إتصاالت منتشرة المدى ذات التتابع المباشر

P-Spice|REALIZATION OF FREQUENCY HOPPING SPREAD  SPECTRUM COMMUNICATION SYSTEMSتصمٌم وتحلٌل منظومة إتصاالت منتشرة المدى ذات القفز الترددى باستخدام برامج 

MODELLING OF PROPAGATIN IN PLANAR OPTICAL WAVEGUIDES|نمذجة مرشحات الموجات البصرٌة المستوٌة



A   PROGRAMMING SYSTEM FOR DATA BASE USING VISUAL BASIC & ORACLE|نظام برمجة قواعد البٌانات باستخدام األوراكل والبٌزٌك المربى

Developing Aclient Server Database System With Access on Interent Availability|نظام برمجة قواعد البٌانات مع  إمكانٌة  الربط مع الشبكة  الدولٌة

Design of Interachve Location on the Internet  B ased on the Central Data Base|تصمٌم مواقع الشبكة الدولٌة التفاعلٌة  والعامة القابمة على قواعد البٌانات المركزٌة

GRAPHICAL INFORMATION SYSTEM ( GIS) FOR MANSORA UNIVERSITY & DELTA FERTILIZER COMPANY|لجامعة المنصورة ومصنع سماد طلخا ( GIS )نظام 

GRAPHICAL INFORMATION SYSTEM ( GIS) FOR MANSORA UNIVERSITY & DELTA FERTILIZER COMPANY| لجامعة المنصورة ومصنع سماد طلخاGISنظام 

Studying Tensile Stresses in Warp and Weft Threads on Sulzer Weaving Machine and Their Effects on So|دراسة اجهاد الشد لخٌوط السداء واللحمه على ماكٌنة نسٌج سولزر

Evaluation Study for the Performance of Shuttleless Weaving Machines|دراسة تقٌمٌة ألداء ماكٌنات النسٌج البلمكوكٌة

Prediction Of Geometrical Properties Of Woven Fabric And Appearance Simulation BY using Camputers|تقدٌر الخواص الهندسٌة للمنسوجات ومحاكاة المظهرٌة بإستخدام الحاسب



TECHNOLOGY DEVELOPMENT OF EXTRA  HIGH  VOLTAGE CABLES|التطور التكنولوجى لكببلت الجهد العالى

Connection Dis Connection Condition For Talkha Electrical Power Station|الفصل لمحطة كهرباء طلخا/ حاالت الوصل 

Analysis OF Power Flow is High- Voltage Direct - Current Transmission Systems|تحلٌل سرٌان القدرة فى نظم النقل للجهد العالى ذات التٌار المستمر

USE OF STATIC VAR COMPENSATORS IN POWER SYSTEMS|استخدام معوضات القدرة غٌر الفعالة فى نظم القوى الكهربٌة

Modeling Of Multi-Phase Power System In Case Of Dynamic Stability|نمذجة نظام قوى متعدد أالوجه فى حالة دراسة آاالتزان الدٌنامٌكى

Optimum Design Of Stand Alone Solar Photovoltaic Power System|التصمٌم أالمثل لمنظومة قوى فوتوفولتٌة شمسٌة معزولة

Modren Balance  Derice  For Electric Power  System  & Transient Stability Study|جهاز اتزان جدٌد لنظام  القوى الكهربٌة ودراسة االتزان العابر

STUDY OF THE EXISTING ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEM OF MANSOURA UNIVERSITY|دراسة مٌدانٌة لنظم التوزٌع بجامعة المنصورة

Dynamic Simulation of Power System For Voltage Stability Studies|المحاكاة الدٌنامٌكٌة لمنظومة القوى لدراسة استقرار الجهد

Design OF Distribution Cable System Supplying Industrial and Domestic Loads|تصمٌم نظام توزٌع بالكاببلت لتغذٌة احمال صناعٌة ومنزلٌة



Implementation and Testing of Three - Phase Switched Reluctance Motor Drive|بناء واختبار نظام ادارة لمحرك المعاوقة ثبلثى التغذٌة ٌعمل بالتٌار المستمرالمتقطع

DESIGN AND CONSTRUCTING SOLAR CELL ADVIRTIZING UNIT|تصمٌم وتركٌب وحدة اعبلنات تعمل بالطاقة الشمسٌة

Application Of Flexiable AC Transmission (FACT)  In Electric Power System|استخدام نظام النقل المرن فى نظم القوى الكهربٌة

New Concept OF 3 - Phase Synchronous Motor Equivalent Circuit|تصور جدٌد لدراسة الدابرة المتكافبة للمحرك التزامنى

TECHNOLOGICAL PROGRESS IN THE OPERATION OF HIGH VOLTAGE SWITCHGEAR|التقدم التكنولوجى فى تشغٌل مفاتٌح الجهد العالى

Computer Applications About The  Switching OvervoltagesIn   Electrical Networks|تطبٌقات حاسب حول جهود الفصل والتوصٌل الزابدة فى الدوابر الكهربٌة

APPLICATIONS  OF  PROGRAMMABLE  LOGIC  CONTROLLERS (P LC)IN  ELECTRICAL  POWER  STATIONS|تطبٌقات الحاكمات المبرمجة فى محطات القوى الكهربٌة

Operation of Synchronous Compensator With Inverter Triggered By Constant Frequency Impulses|تشغٌل معوض تزامنى مع عاكس استاتٌكى ٌشغل بنبضات ذات تردد ثابت

Design & Operation Of A Load Controller Using Frequency & Pulse Width Modulation Techniques|تصمٌم وتشغٌل جهاز للتحكم فى الحمل باستخدام تكنولوجٌا تغٌٌر التردد وعرض النبضة

Microcontroller is a controlled element of photovoltaic power system|المتحكم الدقٌق اداة للتحكم فى نظام القوى الفوتوفولتٌة

Study of Performance & Emissions Characterstics of S.I.E. by Using Gasoline & Gasuos Fuel|دراسة اداء وانبعاثات محرك اشعال بالشرارة ٌعمل بالجازولٌن والوقود الغازى

Water Desa Lination Technology With Experimental Papplica tion On Basim Water Destilator|تكنولوجٌا تحلٌة المٌاه مع تطبٌق عملى على مقطر شمسى  من النوع الحوضى

Design of Air Conditioning System for Mansoura Emergancy Hospital|تصمٌم تكٌٌف هواء لمستشفى الطوارئ بالمنصورة



STUDY OF PERFORMANCE AND COMBUSTION  CHARACTERISTICS OF AN INJECTION CARBURATION SPARK LGNITION ENGI|أداء محرك اشعال بالشرارة ٌعمل بنظام الحقن والخلط

CENTRAL AIR CONDITION OF MANSOURA  UNIVERSITY OPHIHOLMOLOGY CENTER|تكٌٌف مركزى لمستشفى مركز العٌون بالمنصورة

Design Of Solar Powered Vapour Compression Refrigeration System|تصمٌم نظام تبرٌد بانضغاط البخار ٌعمل بالطاقه الشمسٌة

Design and Manufa Cuturing OF Wood Carving CNC Machine Tool|تصمٌم وتصنٌع ماكٌنة الحفر على الخشب بمساعدة الحاسب آاللى

Design And Manufacturing Of A prototype Of Asugar Automatic packaging Machine|تصمٌم ماكٌنة تعببة السكر مع صناعة نموذج لها



Design & Manufacture of A Horizontal Packaging Machine For Long Food Products with Modified Control|تصمٌم وتصنٌع ماكٌنة تعببة افقٌة للمنتجات الغذابٌة

Design  & Manufacturing  of CNC Wood Carving Machine|تصمٌم وتصنٌع ماكٌنة  العمال الحفر على الخشب بمساعدة الحاسب االلى

Feasibility Study For Establishing An Investment Industrial  Project|دراسة جدوى تمهٌدٌة النشاء مشروع استثمارى صناعى

Planned Maint Tename Progran For An Investmen Progect By Usiny The Computer|برنامج صٌانة مخططه لمشروع استثمارى بواسطة الحاسب االلى

Screw Measurment By Conventional Methods and Computer Visionn|قٌاس اللوالب بالطرق التقلٌدٌة وتقنٌه الرإٌة بالحاسب االلى

Biomedical Image Processing Applications to Echocaroiography|معالجة الصور الحٌوٌة الطبٌة وتطبٌقاتها على صور رسم صدى القلب

USING DIRECT ANIMATION  (DIRECT X) IN WEB DESIGN TECHNOLOGY|استخدام التحرٌك المباشر فى شبكة المعلومات العنكبوتٌة

Acomputer Based System For Bio--Medical Signal Proccesing|منظومة لمعالجة االشارات الحٌوٌة الطبٌة باستخدام الحاسب

FREQUENCY HOPPING SPREAD SPECTRUM COMMUNICATION SYSTEMS|منظومة االتصاالت ذات المدى المنتشر باستخدام القفز الترددى

Computer Analysis of The Human Electroencephalographic ( EEG ) Signals|تحلٌل اشارات الرسم الكهربى للمخ البشرى باستخدام الحاسب

Distributed Data Acquistion System Using Computer Networks|منظومة موزعة استجبلب المعلومات باستخدام شبكات الحاسبات

OPTICAL APPLICATIONS IN ELECTRONICS AND  COMMUNICTION|بعض التطبٌقات البصرٌه فى االلكترونٌات واالتصاالت



SIMULATION AND PERFORMANCE TESTING OF COMPUTER NETWORKS|دراسه ومحاكاةوقٌاس اداء شبكات الحاسب

DIRECT SEQUENCE  SPREAD SPECTRUM COMMUNICATION SYSTEM|منظومه اتصاالت منتشرة المدى ذات التتابع المباشر

Optical Fiber Cables And  Instruments G S M - A T M|اجهزه وكوابل الفٌبر ونظم المحمول العالمٌه ونظم التراسل الرقمٌه الغٌر متزامنه

Design and Implementation of aWireless Cir Cuit For Robot Control|تصمٌم وتنفٌذ دابره السلكٌه للتحكم فى الروبوت

Design Of A Vrml Virtual Laboratory For An  e- learning Basic Electronics Course|تصمٌم معمل افتراضى للتعلم االلكترونى

Telecommunication Systems: Local network,  Signalling , transmission & Design|الشبكات المحلٌه ،االشارات،النقل والتصمٌم:نظم االتصاالت عن بعد 

Wireless Computer Networks: Implementing Mansoura University Campus Network|تنفٌذ شبكة حرم جامعة المنصورة: شبكات الحاسب البلسلكٌة

Using e-Learning Techniques In teaching Electronics Engineering|استخدام تقنٌات التعلٌم االلكترونى فى تدرٌس الهندسة االلكترونٌة

Embedded Networking: Designing and Implementing Microcontroller-based peer-to-peer Applications|تصمٌم وتنفٌذ تطبٌقات الند للند باستخدام المتحكم المٌكرووى: الربط الشبكى الضمنى

Designing and Implementing Smart Building Network-Based Electronic Systems|تصمٌم وتنفٌذ المنظومات االلكترونٌة الذكٌة المبنٌة على الشبكات

Understanding and Implementing Voice-Over-IP Services on Computer Networks|استٌعاب وتنفٌذ خدمات الصوت خبلل شبكات الحاسبات

GSM|Telecommunications Systems: Local Network Design, Signaling, Transmission, and GSMتصمٌم شبكات محلٌة، اشارات، تراسل، نظام االتصاالت المحموله : نظم االتصاالت



Using e-Learning Techniques In Developing Electronics Engineering Courses|استخدام تقنٌات التعلٌم االلكترونى فى تطوٌر مقررات الهندسة االلكترونٌة

Study and Implementation of Voice and Telephone Calls Over Computer Networks|دراسة وتنفٌذ المكالمات الصوتٌة والتلٌفونٌة باستخدام شبكات الحاسبات

Study and Implementation of Video and Conference Calls Over Computer Networks|دراسة وتنفٌذ مكالمات ومإتمرات الفٌدٌو باستخدام شبكات الحاسبات

CDMA Mobile Communication System Using Adaptive Filters|منظومات االتصاالت الخلوٌة ذات تقنٌة التقسٌم المكود المشفر باستخدام المرشحات المتهاٌبة

Time-Division-Duplex (TDD) CDMA Mobile Communication Systems|منظومات االتصاالت الخلوٌة ذات التقسٌم الكودى المشفر المزدوجة بالتقسٌم الزمنى

IS-95 & CDMA2000|IS-95 and CDMA2000 Mobile Communication Systemsمنظومات االتصاالت الخلوٌة ذات التقسٌم الكودى المشفر باستخدام 

Hardware and Software Implementation of Multiuser Direct Sequence Spread Spectrum Communication Syst|تصمٌم وبناء منظومة اتصاالت منتشرة الطٌف الترددى متعددة المشتركٌن باستخدام البرمجة والدوابر االلكترون

Designing and Implementation of a Smart Buildings Network-Based Electronic System|تصمٌم وبناء منظومة الكترونٌة للبناءات الذكٌة مبنٌة على الشبكات

On The Way of Professional Network Design: Analysis, Simulation, and Implementation|التنفٌذ- المحاكاة - التحلٌل : تصمٌم الشبكات المتخصصة

Network Programming: Concepts and Implementation (Global Recycle Bin)|سلة المهمبلت: مفاهٌم وتنفٌذ برامج الشبكات

Design and Performance Analysis of Wireless Networks-Based Tracking Solutions|تصمٌم وتحلٌل كفاءة نظم تتبع الموقع المعتمدة على الشبكات البلسلكٌة

Design and Implementation of a Multiuser CDMA System Using FPGA|تصمٌم وتنفٌذ نظام التكوٌد المشفر الرسال أكثر من مستخدم باستخدام مصفوفة البوابات المنطقٌة القابلة للب

Design, Monitoring, and Performance Analysis of GSM Systems: Mansoura Case Study|دراسة حالة مدٌنة المنصورة: تصمٌم ومتابعة وتحلٌل كفاءة نظم االتصاالت المحمولة من الجٌل الثانى

Analysis and Processing of Functional MRI Human Brain|تحلٌل ومعالجة إشارات الرنٌن المغناطٌسى الوظٌفى لبٌانات المخ البشرى

A Computerized System for Fingerprint Quality Measurement and Classification|منظومة بالحاسب لقٌاس وتصنٌف بصمات اإلصبع

CDMA|Telecommunication Systems, Local Networks Design, Signaling, Transmission, and CDMAاالشارات والنقل ونظم - تصمٌم الشبكات المحلٌة - منظومات االتصاالت عن بعد 

Simulation & Hardware Realization of Multi-User CDMA Communication System|بناء وتنفٌذ منظومة إتصاالت ذات الخلط الكودى المشفر بتعدد المشتركٌن

Simulation & Hardware Realization of Multi-User CDMA Communication System|بناء وتنفٌذ منظومة إتصاالت بتعدد المستخدمٌن باستخدام التقسٌم الكودى المشفر

GSM & VoIP|Telecommunication Systems: Signaling, Transmission, GSM, VOIP, and Designاالشارات والنقل ونظم - منظومات االتصاالت عن بعد  

CDMA|Telecommunication Systems: Local Networks and CDMAتصمٌم الشبكات المحلٌة ونظم - منظومات االتصاالت عن بعد 

Network Security Using Neural Network Based on FPGA|"تؤمٌن شبكات الحاسب باستخدام الشبكات العصبٌة وتنفٌذها بمصفوفة البوابات المبرمجة حقلٌا

Embedded Web-Based Remotely-Controlled Smart House Using ZigBee Wireless Sensor Networks|منزل ذكى بالتحكم عن بعد باستخدام الشبكات البلسلكٌة

Remote Sensing & Robot Controlling Using 3G Technology|اإلستشعار عن بعد والتحكم فى الروبوت باستخدام تكنولوجٌا الجٌل الثالث

FPGA|Implementation of Spread Spectrum Systems Using FPGAتنفٌذ منظومة إتصاالت رقمٌة واسعة االنتشار باستخدام 

FPGA|Implementation of Image Compression Techniques Using FPGAتنفٌذ طرق ضغط الصور الرقمٌة باستخدام 



Intelligent Intrusion DetectionSystem using Neural Network Processor Implemented on FPGA|تصمٌم نظام الدخبلء على الحاسب باستخدام تكنولوجٌا مصفوفة البوابات المبرمجة حقلٌا

FPGA- Based Design of OFDM System|تصمٌم نظم االتصاالت ذات الحامبلت المتعامدة باستخدام مصفوفات البوابات المنطقٌة المبرمجة حقلٌا

Fixed-Mobile Convergence Based on WiMAX Infrastructure|التقارب بٌن االتصاالت الثابتة والمحمولة باستخدام الواى ماكس

Multimedia Encryption, Authentication Techniques, and Applications|تقنٌات وتطبٌقات: تشفٌر وتوثٌق الوسابط المتعددة

Multi-User CDMA Communication System using Direct Sequence Spread Spectrum|منظومات االتصاالت متعددة المستخدمٌن منتشرة المدى بالتقسٌم الكودى المشفر

CDMA|,Telecommunication Systems: Landline Telephone System Transmission Network and CDMA Technologyشبكات التراسل وتكنولوجٌا - نظام التلٌفونات األرضٌة : نظم االتصاالت

Understanding and Implementing Voice over Internet Protocols|فهم وتنفٌذ بروتوكوالت نقل الصوت عبر شبكة االنترنت

Multi-Users CDMA Communication System Using Direct Sequence Spread Spectrum|منظومة إتصاالت ذات الدخول المتعدد المشفر باستخدام إنتشار النطاق الترددى

Study and Implementation of Vedio calls and Conferencing over Computer Networks|دراسة وتنفٌذ مكالمات ومإتمرات الفٌدٌو علً شبكات الحاسبات

Understanding and Implementation of Multimedia Applications over Wireless Networks|دراسة وتنفٌذ تطبٌقات الوسابط المتعددة على الشبكات البلسلكٌة

CDMA|Telecommunication Systems : Landline Telephone System, Transmission Network & CDMAشبكات التراسل وتكنولوجٌا - نظام التلٌفونات االرضٌه 

Multi - Vsers CDMA  Communication System Using Direct Sequence spread spectrum|منظومه اتصاالت ذات الدخول المتعدد المشفر باستخدام انتشار النطاق الترددى

Study and Implementation of Voice and Telephone Calls over Data Networks|دراسة وتنفٌذ المكالمات الصوتٌة والتلٌفونٌة من خبلل شبكة المعلومات

Microstrip Beamformers for Wireless Communication Systems|مشكبلت األشعة المٌكرووٌة الشرٌحٌة لنظم اإلتصاالت البلسلكٌة

Design and Simulation of Nanoelectronics Circuits Using Single Electron Nano Devices|تصمٌم ومحاكاة الدوابر النانومترٌة بإستخدام النبابط النانومترٌة ذات اإللكترون الواحد

Telecommunication Systems: Signaling Systems, In Telephone Network, Transmission and VoIP|اإلتصال عن طرٌق اإلنترنت، تراسل، نظم اإلشارات فً شبكة التلٌفونات: نظم اإلتصاالت عن بعد

Building Web Enabled DBMS for PostgreSQL on Linux environment|بناء قاعدة معلومات وتطبٌقها فى ظروف لٌنوكس

Applications of DCS in Maintainance. Lubrication Fuelling Cars|استخدام نظم التحكم الموزع فى صٌانة وتشحٌم وتموٌن السٌارات

Controlling And Simulating The Packing Process  For A Soap Packing Machine Using Programmable  Logic|انتاج وتعببة المنظفات الصناعٌة والصابون

Distributed control system using PC plc & Microcontroller to enhancing  & operation of product line|خط انتاج وتعببة مشروبات غذابٌة

Distributed Control System Using (Plc&Pc Microcntroller) to Make All Home Devices Intellegent& Commu|غسالة مبلبس آلٌة



Data Base Navigation Usign Mobile Throuh  Dial - Up Connection|استعراض قواعدالبٌانات خبلل االتصال البلسلكى عن طرٌق استخدام المحمول

BANK MANAGEMENT SYSTEM LOCALLY AND THROUGH THE WEB|نظام ادارة البنوك محلٌا وخبلل الشبكات العلمٌة

ELECTRONIC SECRETERY THROUGH COMPUTER NETWORKS|السكرتارٌة االلكترونٌة من خبلل شبكات الحاسب

J2ME|A DYNAMIC DATABASE NAVIGATION PROTOCOL FOR MOBILE DEVICES USING J2MEبروتوكول دٌنامٌكى لتصفح قواعد البٌانات عن طرق االجهزة المحمولة باستخدام 

Personal Database Navigation Via WAP Using Mobile Devices Over a Secure Channel|المبلحه االمنه لقواعدالبٌانات الشخصٌه عبر االنترنت باستخدام االجهزه المتنقله

COMPLETE WIRELESS  ROBOT VISION     NAVIGATION SYSTEM|نظام السلكى متكامل للمبلحه المربٌه لبلذرع االلٌه

Complete Wireless Robot Vision Navigation System & Wireless LAN  Implementation Via Full H/ W Circui|تصمٌم وبناء ومحاكاة ع&المبلحه االمنه لقواعد البٌانات الشخصٌه عبر االنترنت باستخدام االجهزه المتنقله 

DATA  ASSESSING &DEVICE CONTROLLING  VIA MOBILE APPLICATION  THROUGH THE WAP|استخدام التطبٌقات المتنقله  للوصول للبٌانات والتحكم فى المعدات عبر شبكه االنترنت

Control OF Charge and Discharge OF Petrolium Line Using DCS|التحكم فى استخراج وتكرٌر البترول ومعالجه التسرٌب فى خطوط النقل باستخدام نظم التحكم الرقمٌه الموزعه

Digital Control Of Charging Good In Inteligint Village|استخدام نظم التحكم الرقمٌه الموزعه فى شحن وتفرٌغ البضابع بقرٌه بضابع ذكٌه

.REMOTELY ADMINIS TERED SECURE SMART HOUSE CONTROLLED BY DCS/ |التحكم عن بعد فى المنزل الذكى باستخدام نظم التحكم الرقمٌه الموزعه

Control Of Electronic Guns For Protecting Important Buildings Using PLC|التحكم المنطقى المبرمج لتشغٌل المدافع االلكترونٌه فى حماٌه المنشات الحٌوٌه

Control Of Robot Through Internet|التحكم فى االنسان االلى عن طرٌق االنترنت واستخدام نظم التحكم الرقمٌه الموزعه لعمل التطبٌقات المختلفه

DIGITAL CONTROL OF PETROCHEMICAL SYSTEMS|التحكم فى خلط وتعببه المواد البتروكٌمٌاوٌه باستخدام نظم التحكم الرقمٌه الموزعه

Remote Digital Control Of Robotic Systems|استخدام نظم التحكم الرقمٌه الموزعه فى تشغٌل االنسان االلى عن بعد لخدمه عمبلء المكتبه الرقمٌه

Airplane Computerized Navigations System Implementation & Design|تصمٌم وتطبٌق نظام مبلحه الى للتحكم فى الطابرات

Automatic Computerized System For Remotely Securing  and Monitoring of Sites|نظام حاسب الى اتومتٌكى للتحكم فى المواقع ومراقبتهاعن بعد

General Purpose Portable Data Aquistion and Logging Device For Monitoring And Controlling Real Time|جهاز محمول لجمع وتسجٌل بٌانات عن اى نظام وتوفٌر امكانٌه المراقبه والتحكم

Remotely Automated Smart Control Of Wheel Chair Using Microcomputer And DCS Techniques|التحكم االلى الذكى عن بعد لكرسى معاقٌن كهربى عن طرٌق استخدام المٌكروكمبٌوتر ونظم التحكم الموزعه

Ship Automatic Navigation System & Evacuation  Of Petroleum& Merchandise Conveyers In Intelligent Po|نظم المبلحه االلٌه للسفن والتحكم فى شحن وتفرٌغ ناقبلت البترول والبضابع داخل مٌناء الكترونى باستخدام

Controlling The Management &Security Of Public Constructions UsingThe Distributed Control System|التحكم فى اداره وتامٌن المنشات العامه باستخدام نظم التحكم الموزعه والدقٌقه

Usage Of Distributed Control System DCS Techniques And Microcomputer For Controlling Subway And Moni|استخدام نظم التحكم الموزعه للتحكم فى حركه مرور مترو االنفاق ومراقبه حركته الٌا

Using Robot in Industrial Environment Through Microcontroller and PLC|التحكم فى حركه االنسان االلى داخل البٌبه الصناعٌه باستخدام دوابرالمٌكروكنتر ولر ودوابر التحم المنطقى

SECURITY OF BANKING TRANSERS THROUGH PLC AND MICRO - CONTROL|التحكم فى سرٌه البنوك والتحوٌبلت البنكٌه باستخدام انظمه التحكم المنطقى المبرمج وتحكم المٌكرو

DESIGN AND CONTROL OF COMPUTERIZED DISTRBUTED ROBOT SYSTEM|تصمٌم والتحكم فى نظام انسان الى موزع باستخدام الحاسب

PCBProduction Line Controlled Using  Distributed Control Systems| باستخدام نظم التحكم الموزعهPCBخط انتاج كروت الكترونٌه 

Controlling Intelligent Embedded Systems Using Mobile Technology|(الجوال)التحكم فى االنظمه الذكٌه المبرمجه باستخدام المحمول 

Control In Petrol Derivatives Production Line After Refinery Stage Using Distributed Control Systems|التحكم فى خط انتاج المشتقات البترولٌه بعد مرحله التكرٌر باستخدام نظم التحكم الموزعه

Computerized Control System Of Water Desalination With Programmable Solar Plat|التحكم بالحاسبات فى محطه لتحلٌه المٌاه المالحه باستخدام التقطٌر الشمسى

Autonomous Land Mines Mapping Mobile Robot|التحكم الذاتى فى حركه روبوت كاشف لبللغام باستخدام المٌكروكنترول ورسم خرٌطه على الحاسب

WARNING AND MONITORING SYSTEM FOR SECURING BASED MOBILE COMPUTER SYSTEM|نظام مراقبه وانذار لتامٌن المواقع من خبلل االجهزه المحموله والحاسب االلى

Robot Web Navigation Computerized System For Security Vedio Transfer|نظام حاسب الى لمبلحه انسان الى من خبلل الوٌب لنقل صور الفٌدٌو وللحماٌه

Airplane Navigation Based ON A Wireless Computerized System|التحكم فى تحلٌق طابره باستخدام نظام الحاسب االلى البلسلكى

GWT|An Ajax-based Learning Management System Using Google Web Toolkit (GWT) و Ajaxنظام الدارة التعلٌم االلكترونى باستخدام تقنٌة 

MobiVNC: Aremote Desktop Access and Navigation Client on Mobile Devices|تطبٌق للتعامل مع اجهزة الحاسب الشخصى عن بعد باستخدام االجهزة المحمولة



Enhanced Traffic Controller Shaper with Extensible API with AJAX web management interfaces|نظام للتحكم بمعدل سرٌان البٌانات فى شبكات الحاسب

A Didital Wireless Control To Facilitate and Guide Ships To Electronic Ports|تحكم رقمى السلكى الدارة و توجٌة حركة السفن فى الموانىء االلكترونٌة

Supervised Control Implementation by Wireless Communication|تحقٌق التحكم االشرافى باستخدام وسابل االتصال البلسلكى

An Implementation Of Educational System Based On Mobile Technology Infrastructure|بناء نظام تعلٌمى باالعتماد على التقنٌات المتنقله

DESIGN OF WEB APPLICATION TO MANAGE COMMERCIAL BUSINESS AFFAIRS|تصمٌم موقع متخصص الداره شبون االعمال التجارٌه

Realization and Implementation of CNC Machine Based on New Interface mechanism Computer System|بناء وتطبٌق اله سى ان سى باالعتماد على الٌه توصٌل جدٌده

Development of Robot System Based on Wireless Computer Interface|بناء نظام انسان الى باالعتماد على توصٌل السلكى

IMPLEMENTING SCADA SYS.ON AROBOT USING WIRLESS INTERNET TECHNOLOGIES|تطبٌق نظام سكادا على روبوت باستخدام تقنٌات االنترنت البلسلكٌه

Machine Vision System to Control a Wirless Mobile Arm Robot Through a USB Data Acquision Card|نظام معالجه صور للتحكم البلسلكى فى ذراع اوتوماتٌكى عن طرٌق كارت متصل بالمنفذ التسلسلى العام

Design the Incubator Controller I .C .U By Using the Microcontroller System|تصمٌم متحكم فى حضانه اطفال باستخدام نظام المٌكروكنترولر

Wireless control of production lines using distributed control system DCS|التحكم فى خط انتاج باستخدام نظم التحكم الموزعة السلكٌا

Controlling A moving Object Using Fixed Phone or Mobile|فى التحكم فى جسم متحرك (المحمول او االرضى)استخدام الهاتف 

Tablet Interactive Learning Management System (Tilms)|نظام ادارة تعلٌمٌة تفاعلٌة استنادا الى خصابص الكمبٌوتر اللوحى

Locally and Remotely Accessible Building Automation System Using Java Technologies and Microcontroll|نظام تحكم اتوماتٌكى فى المبانى محلٌا وعن بعد باستخدام تكنولوجٌات الجافا والمٌكروكنترولر

Design and Implementation of Modular GPS Platform|تصمٌم و تنفٌذ منصة عمل نظام تحدٌد المواقع العالمً القابلة للتجزئ

Building System for Monitoring and Management of Accounts to ISPs|بناء نظام إلدارة ومراقبة الحسابات فً الشركات المقدمة لخدمة االنترنت

Developing ISP Human Resources and Billing System|تطوٌر نظام إلدارة الموارد البشرٌة و نظم الدفع لشركات تقدٌم خدمة اإلنترنت



Data Center Services Management and Configuration Framework|إطار عمل إلدارة و ضبط خدمات مراكز البٌانات

Design of Intelligent Board for Computational and Tutoring Purposes|تصمٌم لوحة ذكٌة لؤلغراض الحسابٌة و التعلٌمٌة

Building PC Remote System Based on Wireless Technology|بناء نظام تحكم عن بعد للحاسبات الشخصٌة باالعتماد علً التقنٌات البلسلكٌة

 .Remotely Automated Smart Control of Wheel Chair Using Microcomputer And DCS Techniques|التحكم اآللى الذكى عن بعد لكرسى معاقٌن كهربى عن طرٌق استخدام المٌكروكمبٌوتر ونظم التحكم الموزعة

Improvement OF The Power System Stability By Using Flexible AC Transmission Lines|تحسٌن اتزان نظم القوى باستخدام خطوط النقل المرنه

Design Building and Testing of Tweleve Pulses Rectifier and its Required Transforwer|تصمٌم وبناء واختبار موحد استاتٌكى ذو اثنى عشرة نبضة والمحول البلزم له

Power Factor Improvement By Using Programmable Logic  Controllers  PLC|تحسٌن معامل القدرة باستخدام المتحكمات المنطقٌة المبرمجة

Computer Applications About The Switching Overvoltages In Electrical Networks|تطبٌقات حاسب حول جهود الفصل والتوصٌل الزابدة فى الدوابر الكهربٌة

Defenition of Fault Location & Stability Study of Power T.L|تحدٌد موقع الخطؤ ودراسة االستقرار لخطوط النقل الكهربابٌة

The Effects of Unbalance Voltages of Synchronous Alternator on Loads Currents|تؤثٌر عدم اتزان جهود الة التزامن على االحمال



Evaluation of Short-Circuits.Distance Protection Performance And Fault Dsagnosis Using Expeot System|تقٌٌم حسابات القصر واداء نظم الوقاٌة المسافٌة وتشخٌص االعطال باستخدام نظم الخبرة

Verification of Symmetrical Components Theory & Control Applicationns|التحقق من النظرٌة والتحكم الخاص بالمركبات المتماثلة

PSCAD/ EMTDC|Energigization Transients of Shunt-Compensation Overhead Transmission Lines Usingالظواهر العابرة الناتجة عن شحن خطوط النقل الهوابٌة المعوضة على التوازى باستخدام برنامج 

Computer Aided Design of Three 3-Phase Squirrel Cage Induction Motor|تصمٌم محرك قفص السنجاب ثبلثى االوجه باالستعانه بالحاسب االلى

Operation of Synchronous Compensator With Inverter Triggered|تشغٌل معوض تزامنى مع عاكس استاتٌكى ٌشعل بنبضات ذات تردد ثابت

Application of PLC in Industrail Field and Electric Power System|تطبٌقات الحاكمات المبرمجة فى المجال الصناعى ونظم القوى الكهربٌة

Computer Evaluation of Pulse Voltge Generator Characteristics|استخدام الحاسب االلى لدراسة خصابص مولد الجهد الدفعى

Solar Dish Concentrator (Stirling &PV) Decenteralized Clusters|المركزات الطبقٌة الشمسٌة ذات التجمعات البلمركزٌة من النوع الفوتوفولتً واالسترلنجى

PSCADE/EMTD|Electromagnetic Transients in Series Compensated Overhead Transmission Lines Using PSCADE/EMTDCالظواهر العابره فى خطوط النقل الهوابٌة العوضه على التوالى باستخدام برنامج 

Modelling of Distribution Transformers Under Lightning Impuls Voltage|نمذجة محوالت التوزٌع تحت تؤثٌر جهود الصواعق

Reactive Power Management and Control in Elestrical Power System|ادارة القدرة الغٌر فعالة والتحكم بها فى نظم القوى الكهربٌة

Capacitance Effet on Charactersitics Performance of Shase Induction Motor|تؤثٌر المكثف الكهربى على اداء المحرك الكهربى ذو الوجه الواحد

Design and Operation of a Ioad Controller Using Frequsncy and Pulse Width Modulation Techniques|تصمٌم وتشغٌل جهاز للتحكم فى الحمل باستخدام تكنولوجٌا تغٌٌر التردد وعرض النبضة

Fault Diagnosis In All Conponents Of Power System Using Expert System Approach|تشخٌص االعطال فى كل مكونات نظم القوى باستخدام مدخل النظم الخبٌره

Fieid Study Of Distribtion System For  Cancer Of El Mansoura University|دراسه شبكات التوزٌع لمشروع مركز االورام بجامعه المنصورة

Design Of Self Exciter Self Regulator For An Isolated Synchronous Generator|تصمٌم نظام تغذٌه ذاتى ذو تحكم  تلقابى لتشغٌل مولد تزامنى ثبلثى االوجه ٌعمل منعزال

Effect Of Unsymmetrical Voltage Of Self Excitation Of Synchronous Machine On Loads Currents|تؤثٌر الجهود الغٌر متماثله الله التزامن ذو التغزٌه الذاتٌه على تٌارات االحمال

Design and Operation of Triggering and Power Circuits of One K W inverter|تصمٌم وتشغٌل دوابر االشعال والقوى لعاكس واحد كٌلو وات

Supply Quility With Particular Reference to Hamonics and Power Factor Improvement|جوده المصدر مع اشاره خاصة للتوافقٌات وتحسٌن معامل القدره

Programmable Logic Controllers and their Applications in Indstrial and Society Service Fields|االنظمة المنطقٌة الحاكمه وتطبٌقاتها فى الصناعة وخدمة المجتمع

pscade/emtd|Electromagnetic Transients in Series Compensated Overhead Transmission Lines Using  PSCADE / EMTDCالظواهر العابره فى خطوط النقل الهوابٌة العوضه على التالى باستخدام برنامج 

Effect of Unsymmetrical Voltage of Self Excitation of Synchronous Machine on Loads Currents|تؤثٌر الجهود الغٌر ممتماثلة اللة التزامن دو التغزٌه على تٌارات االحمال

Design of Self Exciter  Self Regulator for an Isolated Synchronous Generator|تصمٌم نظام تغدٌة دو تحكم تلقابى لتشغٌل مولد تزامنى ثبلثى االوجه ٌعمل منعزال

Evaluation of Short Circuits Distance Protection Perfomance and Fault Diagnosis Using Expert System|تقٌم حسابات القصر واداء نظم الوقاٌة المسافٌة وتشخٌص االعطال باستخدام نظم اخبره

.optimal operation of photovoltaic power system under faulted conditions|التشغٌل االمثل لنظم الطاقة الشمسٌة مع وجود اعطال

power application on the egyptian network using load shedding program|دراسات تطبٌقٌة على الشبكات المصرٌة باستخدام برنامج طرح الحمل



.fault transients in series - compensated OHTL using EMTP/ATP|.الظواهر العابرة الناتجة عن تؤثٌر االخطاء االرضٌة فى خطوط النقل الهوابٌة المعوضة على التوالى

substation grounding and scale models using electrolytic tank|تؤرٌض المحطات الكهربٌة ونمذجتها باستخدام الحوض االلكترولٌتى

implimentation of boost converter applied for DC motor drive|تصمٌم عملى لمبدل بوست للتحكم فى سرعات محرك التٌار المستمر

transient performance of saturated synchronous machine under unbalanced loads|دراسة اداء االلة التزامنٌة تحت تؤثٌر االحمال الغٌر متزنة

protection of overhead transmission lines using computerized destance relay|حماٌة الخطوط الهوابٌة باستخدام اجهزة الحماٌة الرقمٌة

Programmable Logic Controllers and thier Applications in Industrial and Society Service fields|الحاكمات المبرمجة واستخداماتها فى مجاالت الصناعة والخدمات العامة

Technical and Economic Evaluation for Energy Conservation Projects|التقٌٌم الفنى و االقتصادى لمشروعات ترشٌد الطاقة

Current-Voltage Characteristics of Corona on High Voltage DC Transmission Lines|خواص الجهد والتٌار لظاهرة الكرونا على خطوط نقل الجهد العالى المستمر

ATPdraw|Energizing Transients in an Overhead Transmission Line and on Underground Cable Composite Circuit Usالظواهر العابرة فى دابرة مركبة من خط نقل هوابى وكابل ارضى باستخدام برنامج 

Fuzzy Logic Speed Control of DC Motor Drive for, four Quadrant Operation|التحكم المنطقى المبهم فى سرعة محركات التٌار المستمر خبلل القطاعات االربعة للتشغٌل

Design and performance of a four phase switched reluctance machine|تصمٌم ودراسة اداء الة الممانعة المغناطٌسٌة ذات االربعة اوجة بالتٌار المقطع

Hard ware implementation of D. S. controller to three-phase AC-DC converter for dc motor speed contr|بناء محكم اشارة رقمى لدابرة موحد ثبلثى االوجة شبة محكوم للتحكم فى سرعة االت التٌار المستمر

Design of protection systems for 66 kv delta zone using MATLAB and simulink and web enabled protecti| وباستخدام المحاكاة باالضافة الى جعل المMATLAB ك ف دلتا باستخدام برنامج 66تصمٌم نظم حماٌة لشبكة جهد 

Programmable Logic Control and Their Applications in Industrial and Society Service Fields|الحاكمات المنطقٌة المبرمجة وتطبٌقاتها فى المجاالت الصناعٌة والخدمات االجتماعٌة

Electrical Installation in Industrial, Commerical and residential Buildings|التمدٌدات الكهربابٌة فى المنشؤت الصناعٌة والتجارٌة والسكنٌة

Application of programmable Logic Controller on Fluide Mixing Machine|تطبٌقات اجهزة التحكم المبرمج لماكٌنة خلط المحالٌل

programmable Logic Control and Applications in Industrial Processes (Fluid Mixer)|(خبلط السوابل  )فى العملٌات الصناعٌة  ( PLC )تطبٌقات المتحكمات المنطقٌة 

Delivery, Testing and Maintenance of High Voltage Substations|تورٌد واختبار وصٌانة محطات المحوالت ذات الجهد العالى

Course Specifications and Quality System for Protection System Course|نظام جودة ومواصفات كورس لمادة انظمة الحماٌة الكهربٌة

Design and Performance Operation of Switched Reluctance Motor|تصمٌم وأداء التشغٌل لمحرك الممانعة المغناطٌسٌة االنتقالى

Design of a Stand Alone Photovoltaic Power System with a Static Relay Suitable for It|تصمٌم منظومة قوى فوتوفولتٌة ومتمم استاتٌكى مناسب لها

(Micrcontroller Applications in Industrial Processes (smart) Factory|(المصنع الذكى)تطبٌقات المٌكروكنترولر فى العملٌات الصناعٌة 

Power Flow Analysis Using Partical Swarm Optimization Technique|تحلٌل مشكلة تدفق القدرة باستخدام طرٌقة جزٌبات االسراب

Artificial Neural Networks used for Power Distribution Forcasting and Power Quality|استخدام الشبكات العصبٌة فى التنبإ للتوزٌع مع جودة القدرة

Impact of Distributed Generation on Distribution System Protection|تؤثٌر نظم التولٌد الموزع على حماٌة منظومة التوزٌع الكهربٌة

PLC Computer Based Control System Applied on Product Line (mixing and filling machine)|(ماكٌنة خلط وتعببة ) المبنٌة على الحاسبات الشخصٌة على خطوط االنتاج الصناعٌةPLCتطبٌقات 

Programmable Logic Controller in Industrial Applications| فى العملٌات الصناعٌةPLCتطبٌقات المتحكمات المنطقٌة المبرمجة 

Artificial Neural Networks Based Power Transformer Protection|استخدام الشبكات العصبٌة االصطناعٌة فى نظم حماٌة محوالت القوى الكهربٌة

VSC_STATCOM|Voltage Controller for Single phase Distribution System using VSC_STATCOMمتحكم فى الجهد لنظام توزٌع احادى الوجه باستخدام 

Low Cost Vector Controller for High Performance Induction Motor Drive|متحكم اتجاهى رخٌص التكلفة لمحرك تؤثٌرى ذو اداء عالى



.Design and Performance Operation of Doubly Salient Switched Reluctance Motor|تصمٌم واداء محرك الممانعة المغناطٌسٌة ذو االقطاب البارزة

.Hardware Implementation of a Digital Controller for DC Motor Speed Control|بناء الجزء الصلب من مكونات المحكم الرقمى فى دابرة مغذى محرك تٌار مستمر متغٌر السرعة

.Impact of Distributed Generation on the Protection of Distribution Networks|تؤثٌر التولٌد الموزع على منظومة الحماٌة لشبكات التوزٌع

Impact of Distributed Generation on power quality of distribution networks|تؤثٌر التولٌد الموزع على جودة القدرة لشبكات التوزٌع

.FPGA|Developing Wavelet-Transform Based Digital Directional Relay Using FPGA Technologyبناء متمم اتجاهى ٌعتمد على نظرٌة الموٌجات باستخدام تكنولوجٌا 

Microcontroller is A Controlled Element of Photovoltaic Power System|المتحكم الدقٌق اداة للتحكم فى نظم القوى الفوتوفولتٌة

 .Analysis and Improving of Dynamic Behavior of Electrical Power System|تحلٌل وتحسٌن السلوك الدٌنامٌكى لنظام قوى كهربٌة

Analysis of different scenarios for wind farm electrical utilization grid integration HVDC wind ener|تحلٌل السٌنارٌوهات المختلفة الستخدام الطاقة الكهربٌة من مزارع الرٌاح فى التوصٌل بالشبكة الكهربٌة الم

Solar Dish Concentrator (Stirling &P V)  Decenteralized Clusters|المركزات الطبقٌة الشمسٌة ذات التجمعات البلمركزٌة من النوع الفوتوفولتً واالسترلنجى

®Electrical Installation in Industrial, Commercial and Residential Building Using AutoCad|أسس تصمٌم التمدٌدات الكهربٌة فى المنشؤت السكنٌة والصناعٌة والتجارٌة باستخدام االوتوكاد

Improvement of Power System Transient Stability Using FACTS|تحسٌن االتزان العابر لنظم القوى باستخدام الخطوط المرنة

Study of Performance & Modeling of Flexible AC Transmission System (FACTS)|(FACTS)دراسة أداء ونمذجة أنظمة النقل المرنة 

Computer Simulation Model to Study the Dynamic Performance of Stand Alone System of 3-Phase Synchron|المحاكاه بالكمبٌوتر لدراسة االداء الدٌنامٌكى لنظام معزول لمعوض تزامنى ثبلثى االوجة ٌعمل بالتوازى مع

"Monitoring and Control of Electrical Power System "SCADA System|(نظام االسكادا)مراقبة وتحكم نظم القوى الكهربٌة 

Power system switching operations using topological descriptions|عملٌات الفصل والتوصٌل فى النظام الكهربى باستخدام الوصف الطوبوغرافى للشبكات

Design Of Solar Cell Power System  and Suitable  Static Control|تصمٌم منظومة قوى فوتوفولتٌة ومتمم استاتٌكى مناسب لها

Electrical Wiring in Industrial, Commercial and Domestic Buildings|التمدٌدات الكهربابٌة فى المنشؤت الصناعٌة والتجارٌة والسكنٌة

hالمتحكمات المنطقٌة وتطبٌقاتها فى خلط الموابع|Programmable Logic Controller and Its Applications in Industrial Process in Fluid Mixing



شىلعشلث هى ؛خصثق ٍغسفثةس/شفش [سهىل ألقهً ‘شبثفغ ٍصهفإاهىل |ٍعملٌات الفصل والتوصٌل اآلمن باستخدام لغة الشبكات فى النظم الكهربٌة

.Design of PV Rural Village Energization; Lighting and Pumping Systems|(تصمٌم اإلنارة والضخ)استخدام نظم الخبلٌا الشمسٌة لكهربة القرى النابٌة

Study of the Coordination Curve Intersection of Overcurrent Relays|دراسة تقاطع منحنٌات التناسق لمرحبلت زٌادة التٌار

Power System Operation and Control Using GDL data Language|التشغٌل والتحكم فى النظام الكهربى باستخدام لغة الشبكات

Repair maintenance and operation of hydraulic test bench for mechanical measuremets|اصبلح لوحة القٌاسات بمعمل الهٌدرولٌكا



HTGR For Combined Water Desalination Power Generation District Heating And Water Distribution|محطة تحلٌة مٌاة بالطاقة النووٌة

Design of Water Treatment Plant and Sewage Treatment Plant|تصمٌم محطة معالجة مٌاه ومحطة معالجة الصرف الصحى



Applicability of Various Production Technology for Crude Oil Potentialities|قابلٌة تطبٌق تقنٌات اإلنتاج لزٌت البترول الخام

Optimization of Production Lift Systems Applications in Some Crude Oil Wells|تطبٌقات فى بعض آبار الزٌت- التصمٌم األمثل إلنتاج أنظمة الرفع 

applicability of various productions lifting systems for petroleum crude artificial lifting|تطبٌقات طرق الرفع الصناعً المختلفة   لزٌت خام البترول

applicability of various productions lifting systems for petroleum crude artificial lifting|تطبٌقات طرق الرفع الصناعً المختلفة   لزٌت خام البترول

Air Conditioning And Firefighting For The Ophthalmic Center|تكٌٌف هواء مركزى ومقاومه حرٌق لمركز طب وجراحه العٌون

Design , operation, maintainance of reverse osmosis desalination plants|تصمٌم وتشغٌل وصٌانة محطات اعذاب المٌاه بالتناضح العكسً

Drinking water treatment plant( Desigh, control, maintainance operations and nano technoligy applica|(تطبٌثات تكنولوجٌا النانو-صٌانة تشغٌل-تحكم-تصمٌم  )محطة معالجة مٌاه الشرب 

Effects of introducing environmet friendly refrigerents on theperformance of air conditioning system|تؤثٌر استخدام وسابط التبرٌد صدٌقة البٌبه على آداء انظمة تكٌٌف الهواء

Design of central air conditioning and fire protection system using software|تصمٌم أنظمة تكٌٌف الهواء المركزي و أنظمة إطفاء الحرٌق باستخدام حزم برامج جاهزة

Design, operation and maintenance of reverse osmosis desalination plants|تصمٌم و تشغٌل و صٌانة وحدة تحلٌة المٌاه بالضغط األسموزى العكسً

Design of an organic Rankine cycle for electricity generation using solar energy|تصمٌم دورة رانكن عضوٌة لتولٌد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسٌة

Central air condoning, energy saving system and fire fighting system|تكٌٌف مركزي مع منظومة توفٌر طاقة و مقاومة حرٌق

Dual-purpose plants for power generation and water desalination|محطات القوى ثنابٌة الغرض لتولٌد الكهرباء و إعذاب المٌاه



Design, Operation and Maintenance of Water Desalination Plants by RO Technology|تصمٌم وتشغٌل وصٌانة محطات تحلٌة المٌاة بنظام التناضح العكسً

Development Of a Simulation Software Programm Of CNC Machines|انشاء برنامج محاكاه لماكٌنات التحكم الرقمى

Design And Manufacturing Of Electrical Elevator Using The Reverse Engineering|استخدام اسالٌب الهندسه العكسٌه فى تصمٌم وانشاء مصعد كهربى

DESIGN AND MANUFACTURING OF A DYNAMOMETER FOR MEASURING CUTTING FORCE DURING TURNING OPERATIONS|تصمٌمم وانتاج دٌنامومٌتر لقٌاس قوى القطع اثناء عملٌات الخراطه

Using Reverse Engineering Techniques In Design And Construction Of Electric Elevator|استخدام اسالٌب الهندسة العكسٌة فى تصمٌمم وانشاء مصعد كهربى

PC - BASED CONTROL SYSTEM FOR TRAINING CNC LATHE|نظام تحكم بالحاسب لمخرطة تدرٌب ذات تحكم عددى

Design and Manufacturing of a Dynamometer to Measure Cutting Forces during Turning Operations|تصمٌم وانتاج دٌنامومٌتر لقٌاس قوى القطع اثناء عملٌات الخراطة

A New Design and Production Of Engraving Wood Machine With Bulb|تصمٌم مبتكر وانتاج ماكٌنة نقش الخشب بالمعجون

Computer Aided Tolerances Fits And limit  Gauges|حساب قٌم التجاوزات والتوافقات وتصمٌم محددات القٌاس باستخدام الحاسب

Design Optimization of Connecting Rod  In Internal Combustion Engine|تصمٌم امثل لذراع التوصٌل فى محركات االحتراق الداخلى

Development Of Contact Rigidity For Single -Point  Tool Fixation|تطوٌر جساءه التبلمس لتثبٌت عده احادٌه الحد القاطع

Studying The Mechanical And Fracture Properties Of Some Biomaterials|دراسه الخواص المٌكانٌكٌه وخواص الكسر لبعض المواد الحٌوٌه

Oxidation And Thermal Cycling Tests For Advanced Materials|اختبارات االكسده واالجهادات الحرارٌه للمواد المتقدمه



Desgn and Produeton  of Full Automatc Filling and Capping Yogurt Machine|تصمٌم وتنفٌذ ماكٌنه تعببه وتغطٌه عبوات الزبادى الٌا

Design and Construction of Computerized Virtual Material Laboratory|تصمٌم وانشاء معمل افتراضى للمواد باستخدام الكومبٌوتر

An exprimental study on the mechanical behavior of fiber-glass reinforced composites|دراسة تجرٌبٌة للسلوك المٌكانٌكً للمواد المركبة المقواة بالفٌبر جبلس

Constructing of Information System for the Department of Production Engineering and Mechanical Desig|انشاء نظام معلومات لقسم هندسة االنتاج والتصمٌم المٌكانٌكً

Design and Manufacturing of CNC Wood Ornamental Turning/Milling Machine| لخراطة وتفرٌز المشغوالت الخشبٌةCNCتصمٌم وتصنٌع ماكٌنة 

Design and Manufacturing of a Five - Axis CNC Machine|تصمٌم وتصنٌع ماكٌنة تعمل بنظام التحكم الرقمى بالكمبٌوتر ذات خمس محاور

Advance Reverse Engineering Technique Based on Sectional Imaging|اسلوب متقدم للهندسة العكسٌة ٌعتمد على الصور المقطعٌة

Experimental and Numerical Study of Welded Aluminum Sheets Hydroforming|دراسة تجرٌبٌة وعددٌة للتشكٌل بالمابع أللواح األلومنٌوم الملحومة

Intelligent Methodology for Optimal Selection of Non-Traditional Machining Methods|منهجٌة ذكٌة الختٌار الطرٌقة المثلى لطرق التشغٌل الغٌر تقلٌدٌة

Construction of a Computer Program to Design & Select Mechanical Components & Materials|إنشاء برنامج حاسب آلى لتصمٌم وإختٌار األجزاء المٌكانٌكٌة والمواد

Design and Manufacturing an Automatic Machine for Producing Cylindrical Rollers Painting Brushes|االسطوانٌة (الدهان)تصمٌم و تصنٌع ماكٌنة أوتوماتٌكٌة النتاج فرش الطبلء 

Design and Manufacturing a tripod (3 Axis) Parallel Robot|ذو القواعد المتوازٌة ( محاور3)تصمٌم وتصنٌع روبوت ثبلثً القوابم 

Design and Manufacturing an Automatic Machine for Coating a Steel Sheet Metal with a plastic Layer|تصمٌم وتصنٌع ماكٌنة أوتوماتٌكٌة لتغلٌف رقابق وألواح الصلب بطبقة من الببلستٌك

Design and Manufacturing CNC Machine for Cutting Textile Sheets|لقص القماش (CNC)تصمٌم وتصنٌع ماكٌنة تحكم رقمً باستخدام الحاسب 

Design of Per-Pressing Machine for MDF Production Line|تصمٌم ماكٌنة ما قبل الكبس لخط انتاج الواح الخشب المفروم

Study of The Effect Some Processing Parameters on The Wool Pplyester Blended Yarn Properties|دراسة  تؤثٌر بعض عوامل التشغٌل فى خط الغزل على خواص الخٌوط المخلوطة من القطن والبولىاستر



Studying The Effect Of Periodic Faults In Cotton  Polyester Ring Spun Yarns On Fabric Appearance|دراسة تؤثٌر العٌوب الدورٌة فى خٌوط الغزل الحلقى المخلوطة من القطن والبولى استر على مظهرٌة االقمشة

Evaluation & Control Of Producion Lines In a Ready- Made Garment Mill|تقٌٌم ومراقبة خطوط انتاج بمصنع مبلبس جاهزة

Study Of The Effect Some Processing Parameters On The Wool Polyester Blended Yarn Properties|دراسة تؤثٌر بعض عوامل التشغٌل على خواص الخٌوط المخلوط من الصوف البولى استر

EFFECT OF MACHINE SETTING ON THE STRUCTURAL PARAMTERS OF 3-D BRAIDED PREFORMS|تؤثٌر ضبطٌات الماكٌنة على المتغٌرات االنشابٌة للهٌاكل المجدولة ثبلثٌة االبعاد

THE EFFECT OF THE BACK REST POSITION ON FABRIC PROPERTIES|تؤثٌر وضع المسند الخلفى لنول النسٌج على خواص االقمشة

Low  Velocity  Impact  Analysis  of  Composite  Sandwich  Panels|تحلٌل التصادم ذو السرعه البطٌبة أللواح السندوتشات المركبه

Low Velocity Impact Analysis of Composite Sandwich Panels|تحلٌل التصادم ذو السرعة البطٌبة أللواح السندوتشات المركبة

Effect of Mercerization Process on Dyeability of Cotton Fabrics|تؤثٌر عملٌات المرسرة على امتصاص الصباغات للخامات السلٌلوزٌة

Implementation of Six Sigma Process Improvement Frame Work in Fabric Comfort Measurements Using Fabr|فى تحسٌن قٌاسات دالبل الراحة الملبسٌة لؤلقمشة باستخدام جهاز تقدي (ستة سٌجما)توظٌف نظام تحسٌن الجودة 

A Comparison between Productivty of Sheet Fabrics Manufactured on Air-Jet, Projectile and Rapier Wea|(والشرٌطٌة- القذٌفة - دفع الهواء )مقارنة بٌن إنتاجٌة أقمشة المبلٌات المنتجة على ماكٌنات النسٌج 



Stability of Knitted Fabrics under Constant Load and Elongation|دراسة ثبات أبعاد أقمشة الترٌكو تحت حمل واستطالة ثابتٌن

Influence of filament winding parameters on composite tube strength|تؤثٌر متغٌرات تدوٌر الخٌوط على متانة األنابٌب المركبة

Efeect of Bleaching Conditions on Witness and Physical Properties of Cotton Fabrics|تؤثٌر ظروف التبٌٌض على درجة البٌاض والخواص الطبٌعٌة لؤلقمشة القطنٌة

Effect of Bleaching Conditions on Witness and Physical Properties of Cotton Fabrics|تؤثٌر ظروف التبٌٌض على درجة البٌاض والخواص الطبٌعٌة لؤلقمشة القطنٌة















MINISTRY OF  IRRIGATION AND ENVIRONMENT ( LAKE  (NASER- ABOU- SIMBLE|ابوسمبل-بحٌرةناصر - وزارة البٌبة والرى

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A  COMPUTER CONTROLLED ROBOT ARM|تصمٌم وتنفٌذ والتحكم فى الزراع أاللى عن طرٌق الحاسوب

P L C & Computer Control For Industrial Processer|استخدام الحاكم المنطقى المبرمج والحاسب آاللى فى التحكم فى العملٌات الصناعٌة



Asoftware Package  to Simulate Analayse &Troubleshoot The 386 pc|و مكوناتة386حزمة برمجٌات لمحاكاة و تحلٌل الحاسب الشخصى 

Programmable Logic Control  (PLC) and Computer Based Control Of Industrial Processes|الحاكم المنطقى المبرمج والتحكم باستخدام الحاسب للعملٌات الصناعٌة

Computer  based control system for robotic visual inspection|فحص المنتجات الصناعٌة بصرٌا باستخدام الحاسب اآللى

THE GRAPHICAL COURSE FOR STUDYING   COMPUTER SYSTEM|المقرر المصور لدراسه تصمٌم الحاسب االلى

Expert System For 80386 Microprocessor Teaching and Diagnostic|386نظام خبٌر لتدرٌس وتشخٌص اعطال المعالج 

AGENT IN  MULTIMEDIA INTERACTIVE NETWORK TEACHING SYSTEM|استخدام الشبكات والوسابط المتعددة فى النظم التعلٌمٌة

Programming Client /Server  Databas System on Multiplate Form Using Oracle and I I S|برنامج لمٌكنة مكتبة الكلٌة

RECOGNIZING OF DIGITAL IMAGES USING ARTFICIAL NEARAL NETWORKS|التعرف على الصورة الرقمٌة بالشبكات العصبٌة االصطناعٌة



Hardware Implementation of Direct Sequence Spread Spectrum Communication System|اتصاالت ذات المدى النتشر

A Computer- Based System for Acquiring & Processing of Audio & Video Signals|منظومة لتجمٌع ومعالجة االشارات المسموعة والمربٌة

Controlling the Number of Revolutions of A D.C  Motor Using Digital Control Methads|التحكم الرقمى فى عدد لفات محرك تٌار مستمر



Reactive power Compensation for El-Mansoura Aphthermology Medical Center|تحسٌن معامل القدرة فى مركز طب وجراحة العٌون بالمنصورة

Lighting Design of Mansoura University Stadium Football Area Using Computer|تصمٌم انارة استاد جامعة المنصورة لكرة القدم بواسطة الحاسب

DESIGN AND ANALYSIS OF WIND TURBINE FARM EGYPTION FORM CONNECTED WITH UTILITY GRIDE|تصمٌم وتحلٌل أداء مزرعة رٌاح مصرٌة مربوطة بالشبكة

EFFECT OF STATIC VAR COMPENSATION ON POWER SYSTEM TRANSIENT STABILITY|دراسة تؤثٌر معوض القدرة غٌر الفعالة على االتزان العابر لنظم القوى الكهربٌة

Power Factor Correction for The Dakahlia Textile Company Considerring The Effect of Higher Harmonics|تصحٌح معامل القدرة لشركة غزل الدقهلٌة مع تؤثٌر التوافقٌات



Harmonic Analysis for Three Phase Power Transformer Feeding Linear and Non-Linear Loads|تحلٌل التوافقٌات لمحول القدرة الكهربى الذى ٌغذى أحماال مادٌة وأخرى غٌر خطٌة

Operation of Direct Current Motors Using A Photo-Voltaic Power System  2- Electrical Distribution Sy|نظم التوزٌع الكهربٌة-2 

Computer Analysis For Studing The Electromechanical Transient Of Power Systems|تحلٌل الظواهر الكهرومٌكانٌكٌة العابره فى منظومات القوى الكهربٌةباستخدام الحاسب االلى

The Design of Autonomous Photovoltaic Power System (P V P S ) With Superconductive Magnetic Enrgy St|تصمٌم منظومة قوى خبلٌا فوتوفولتٌة مستقله وخزان طاقة مغناطسٌة ذو موصبلت فابقة التوصٌل

Optimum Design of Isolated Wind Electric Conversion System in ABU-MADY Area|التصمٌم االمثل لمنظومة وحدة تحوٌلٌة رٌاح كهربٌة معزوله فى منطقة ابو ماضى

Computer Aided Analysis OF Power System Under Transient Stability Conditions|دراسة االتزان العابر لمنظومة القوى الكهربٌة باستخدام الحاسوب

Computer Analysis for Dynamic Behavior & Improvement of the Moderate Power System|تحلٌل دٌنامٌكٌة منظومة القوى الكهربٌة باستخدام الحاسوب

Load Leveling and Peak Shauing Using Hybrid PV / SMES System|منحنى تسوٌة الحمل،حمل الذروة باستخدام منظومات الخبلٌا الشمسٌة والطاقة المغناطسٌةذات موصبلت  فابقة ال

Optimum Planning of Primary Feeder & Energy Conservation Program|التخطٌط االمثل لخطوط التنفٌذ االبتدابٌة وبرنامج حفظ الطاقة



An Experimental Study of A Ploy Phase Induction Motor Having Several Rystems|دراسة معملٌة لمحرك تؤثٌرى عدٌد االوجه ذو اعضاء دوارة متعددة

Performance of  WTG Connected to Utility Network Through D.C. Link & A Synchronous Companstor|أداء مولد تربٌنة هوابٌة متصل بالشبكة العامه من خبلل دابرة تشابك التٌار المستمر ومعوض زمنى

Measurement of Earth Loop Impedance in Electrical Power System|قٌاس المقاومة الحلقٌة فى أنظمة القوى الكهربٌة

DYNAMIC  SIMULATION  OF  POWER  SYSTEM  FOR  VOLTAGE STABILITY  STUDIES|المحاكاه الدٌنامٌكٌة لمنظومة القوى لدراسة استقرار الجهد

USE OF STATIC VAR COMPENSATORS IN POWER SYSTEMS|استخدام معوضات القدره غٌر الفعاله فىنظم القوى الكهربٌه

Optimum Design  Of Stand Alone Solar Photovoltaic Power System|التصمٌم االمثل لمنظومه قوى فوتوفولتٌه شمسٌه معزوله

INSTALLING &TESTING OF THE 3- PHASE MICRO-ALTERNATOR MACHINE|تركٌب واختبار االالت الترددٌه الصغٌره ذى الثبلثه اوجه

Safety Switching Sequence of Power System Elements Using Digital Computers|التتابع االمن للفصل والتوصٌل لعناصر شبكات القوى الكهربٌة باستخدام الحاسبات الرقمٌة

Computer Analysis For Studing The Electromechanical Transient Of Power Systems|تحلٌل الظواهر الكهرومٌكانٌكٌة العابرة فى منظومات القوى الكهربٌة



Solar Absorption Chiller for Air Conditioning System (10 T.R.)| طن10مبرد امتصاص شمسى لنظام تكٌٌف هواء بسعة 

Design Of aSolar Powered Vapour Compression Refrigeration System|تصمٌم نظام تبرٌد بانضغاط البخار ٌعمل بالطاقة الشمسٌة

COMPUTER AIDED DESIGN SIMULATION AND AUTOMATION OF WATER TREATMENT PLANTS AND DISTRIBUTION SYSTEMS|استخدام الحاسب االلى فى التصمٌم والتحكم فى محطات معالجة المٌاة و شبكات التوزٌع

Control Emission Of Spark Ignition Engines Using Chemical Catalizer|التحكم فى االنبعاثات فى محركات االشعال بالشرارة باستخدام حفاز كٌماوى

Study On The Egyption Project For Application Of Natural Gas As a Fuel For Buses|دراسة على المشروع المصرى الستخدام الغاز الطبٌعى كوقود لبل وتوبٌسات

DESCRIPHIN OF A STEEN POWER PLANS AND CALCULATION OF ITS EFFICIENCY|وصف محطة قوى بخارٌة وحساب كفاءتها الحرارٌة

Design, Construction & Testing of Performance of a New Type Jet Pump|تصمٌم وانشاء واختبار اداء مضخة نفاثة جدٌدة

A Study Of Combustion System Of 210 MW Spp Boiler| مٌجاوات210دراسة منظومة االحتراق لغبلٌة محطة طاقة حرارٌة قدراتها 

DESIGN OF HEAT RECOVERY UNIT FOR A 500 KW DIESEL ENGINE|كٌلو وات500تصمٌم وحدة استرجاع حرارى لمحرك دٌزل قدرتة 

THORETICAL AND EXPERIMENTAL ANALYSIS FOR ASPARK IGNTION ENGINES CYCLE|تحلٌل نظرى وتجرٌبى لدوره محركات االشعال بالشرارة



TESTING IN PROVING THE PERFORMANCE OF AN ABSORPTION REFRIGERATOR|اختبار وتحسٌن اداء ثبلجه امتصاص

Central Air Conditioning For Staff Members OF Mansoara University|تكٌٌف مبنى نادى أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة المنصورة



PERFORMANCE OF SPARK IGNITION ENGINE WORKING WITH IN JECTION AND MIXING|أداء محرك اشتعال بالشرارة ٌعمل بنظام الحقن والخلط

Theory & Design of Water Desalination Stations with the Aid of Computer Programs|نظرٌة وتصمٌم محطات تحلٌة المٌاه باستخدام الحاسب

Design & Improvement Of Steel  Wire Rod Straitening & Cutting Machine|تصمٌم وتحسٌن ماكٌنة قطع واستعدال قضبان حدٌد التسلٌح

Computer Aided Straightness Roundness And Flatness Assessment Using Measurescope 10|10االبعاد  

Planned  Maintenance Program For An Investment  Project By Usiny The Computer|برنامج صٌانة مخططة لمشروع استثمارى بواسطة الحاسب آاللى

Screw Measurment By Conventional Methods and Computer Visionn|قٌاس اللوالب بالطرق التقلٌدٌة وتقنٌة الرإٌة بالحاسب آاللى

DESIGN AND CONSTRUCTION OF CONTROL AND PROGRAMMING SYSTEM FOR ATRAINING CNC MILLING MACHINE|تصمٌم وانشاء نظام تحكم مبرمج لماكٌنة فرٌزه تدرٌب ذات تحكم رقمى

STUDY ON  THE  MECHANICAL VIBRATIONS OF MACHINE  TOOLS(ENGINE LATHE)|مخرطه عامه-- دراسة سلوك االهتزازت المٌكانٌكٌة آلالت الورش

A study Of Vibration Measurements And Analysis InPredictive Maintenance|دراسة على قٌاس االهتزازات وتحلٌلها فى الصٌانة المشروطة

Computer Data-Bank for the Automated Material Handling System|بنك معلومات مبرج لنظم مناولة المواد أتوماتٌكٌا

Experimental Study To Eralutte The Surface Roughness The From Errors And Waveness For Turning And Gr|دراسة معملٌة لتقٌٌم درجة خشونة السطح وأخطاء الشكل والتموجات لعملٌات الخراطة  والتجلٌخ



CAT FOR STRAIGHTNESS AND ANGIES MEASUREMENTS WITH COMPUTER VISION TECHNIQUE|استخدام الحاسب االلى فى قٌاس الزواٌا واالستقامة باستخدام اسلوب  الرإٌه بالحاسب

STUDY ON THE PERFORMANCE OF MACHINE TOOL FOUNDATION SYSTEM|دراسة اداء نظام قواعد ماكٌنات الورش

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A COMPUTERIZED INFORMATION BANK FOR FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS|تصمٌم وتنفٌذ بنك معلومات مبرمج لنظم التصنٌع المرن

Design and Production of Static and Dynamic Friction Testing Machine|تصمٌم وانتاج ماكٌنات االختبار واالحتكاك االستاتٌكى والدٌنامٌكى

Design And Operation Of Workshop For Manufacturing Cutting Tools|تصمٌم وخطوات عمل ورشة ألنتاج عدد القطع

COMPARATIVE STUDY FOR LUBRICATION REGIMES IN ENGMEETING AND BIO - ENGINEERING|دراسة مقارنة ألنواع التزلٌق فى الهندسة والهندسة الحٌوٌة

Computer Aided Factory Planning  Through Group Technology|استخدام الحاسب فى تخطٌط المصنع   من خبلل المجموعات  التكنولوجٌة

Effect of Tool Offset On Dynamic Performance Of Turning Operations|تؤثٌر ترحٌل عدد   القطع أعلى وأسفل المركز على األداء الدٌنامٌكى لعملٌات الخراطة

Influence Of Special Die Form And Forming Teaperature On The Drawabilitg OF Eg Coated Steel. Allumin|تؤثٌر الشكل الخاص لبلسطمبة وكذلك درجة حرارة التشكٌل على قابلٌة  السحب لمعادن الحدٌد المغطى وااللمونً

Design and Production of Friction Testing Machine (Vehicle Brake)|تصمٌم وانتاج ماكٌنة اختبار االحتكاك المٌكانٌكى

COMPUTER -AIDED GEAR MEASUREMENTS USING MEASURESCOPE (10  )|(10)مساعدة الحاسب االلى فى قٌاسات التروس وذلك باستخدام جهاز مٌكرسكوب



STUDY ON SOME PARAMETERS INFLUENCING NC. AND CONVENTIONAL MACHINE TOOLS PERFORMANCES|دراسه بعض العوامل المإثره على آداء ماكٌنات التشغٌل المبرمجة والتقلٌدٌة

APPLICATION OF STRESS ANALYSIS TECHNIQUES TO BIOENGINEERING|قٌاس االجهادات بالمرونة الضوبٌة

Effect Of Die Geometry On The Surface Roughness Of Gross Sectional Area For The Strip Sheet Metais A|هندسٌة شكل االسطمبات

CONSTRUCT A FACTORY TO MANUFACTURING A PLASTIC PRODUCTS|انشاء مصنع النتاج اطقم المٌبلمٌن

COMPUTER AIDED FACTORY PLANNING THROUGH GROUP TECHNOLOGY|استخدام الكمبٌٌوتر فى تخطٌط المصنع من خبلل المجموعات التكنولوجٌه

Production and Properties and Colour Measurments Of Welt Knitted Fabrics - Jerse - Rib - and Cardiga|سادة ، ابلٌسة ، نصف كارودٌجن ، كارودٌجن-  انتاج وخصابص وقٌاس اللون القمشة الترٌكو اللحمة 

Properties & Behaviour of Egyptian Cotton Fibres in the Opening & Cleaning Process|سلوك وخواص شعٌرات االقطان المصرٌة فى خطوط التنقٌح والتنظٌف

A Study of Weft Twist Change Phenomena and its Relation with the Strength on High Speed Air-Jet Weav|دراسة ظاهرة تغٌر برمات خٌط اللحمه وعبلقتها بمتانتة لدى ماكٌنات نسٌج قذف الهواء عالٌة السرعه

Study The Behavior of Warp Tension on Different Types of Weaving Machines and Its Effect  On Finial|دراسه سلوكٌات الشد لخٌط السداء على ماكٌنات نسٌج مختلفه واثر ذلك على المنتج النهابى

Effect Of Wetting Process On The Physical Preperties Of Wood Fibers|تؤثٌر العملٌات الرطبه على بعض الخواص الفٌزٌابٌه لبللٌاف الصوفٌه



Effeect Of Multi Temples On Warp Tension & Fabric Properties|تاثٌر استخدام اكثر من متٌت على شد خٌوط السداء وخواص القماش

Nonwoven Out of Textile Waste For Various & Uses|تصنٌع العوادم النسجٌة المتخلفة من مصانع المبلبس الجاهزة وغٌرها

Studying Behaviours of Marp and Weft Tensile Stresses at daifferent Weaving Speeds|دراسة سلوكٌات اجهاد الشد لخٌط السداء واللحمة مع سرعات مختلفة لماكٌنة النسٌج

Evaluation Study for the Performance of Shuttleless Weaving Machines|دراسة تقٌمٌة الداء ماكٌنات النسٌج البلمكوكٌة

EFFECT OF SHRINKAGA PHENOMENON ON THE GEOMETRICAL PROPERTIES OF FABRICS|تاثٌر ظاهرة االنكماش على الخواص الهندسٌة لبلقمشة



Appicability of Various Production Technology Schemes for Crude Oil Potentialities|قابلٌة تطبٌق تقنٌات اإلنتاج لزٌت البترول الخام



Design of Water Treatment Plant and Sewage Treatment Plant[|تصمٌم محطة معالجة مٌاة ومحطة معالجة الصرف الصحى



Design & Production of The Gear Testing Machine With A Variable Centre Distance|تصمٌم وانتاج ماكٌنة اختبار ترووس ذات محاور متغٌرة

THE EFFECT OF CUTTING CONDITIONSAND TOOL GEOMETRY ON THE SURFACE TOPOGRAPHY IN TURNING OPERATION FOR|تؤثٌر عوامل القطع وابعاد عدد القطع على توبوغرافٌة السطوح فى عملٌات الخراطة للمواد المختلفة

The Effect Of Cutting Conditions And Tool Geometry On The Geometrical Errors And Surface Roughness I|تؤثٌر عوامل القطع وابعاد عدد القطع على درجة الخشونة واالخطاء البعدٌة فى عملٌات الثقب للمواد المختلفة



CONTIMUOUS CASTING AND ROLLING IN ALEXANDRIA NATIONAL IRON AND STEEL COMPANY|الصلب المستمر والدرفلة بشركة االسكندرٌة الوطنٌة للحدٌد والصلب

Operation of Synchronous Mahine with Inverter Triggerd with Constant Frequency|تشغٌل آاللة المتزامنة مع مغٌر محكوم بتردد ثابت

Investigation of The Electrical System Distribution In El-Nasr Spinning Weaving & Dyeing Co-For Ener|دراسة تطوٌر نظم توزٌع الطاقة الكهربٌة فى شركة النصر للغزل والنسٌج والصباغة بالمحلة الكبرى بغرض ترشٌد

OPTIMUM PLANNING OF PRIMARY FEEDER AND ENERGY CONSERVATION PROGRAM|التخطٌط االمثل لخطوط التغذٌه االبتدابٌه وبرنامج حفظ الطاقه

Investigation of Double Sided Linear Induction Motor in Traction|دراسة المحرك االستنتاجى الخطى المزدوج المستخدم فى الجر الكهربى

Optimum Design of the Solar Cells Systems Interconnected With Utility Grid|التصمٌم االمثل لنظم الخبلٌا الشمسٌة المرتبطة بالشبكة العمومٌة

Performance of WTG Connected to Utility Network Through P.C Link & A Synchronous Companstor|اداء مولد تربٌنة هوابٌة متصل بالشبكة العامة من خبلل دابرة تشابك التٌار المستمر ومعوض زمنى

Measurement of Earth Loop Impedance in Electrical Power Systems|قٌاس المقاومة الحلقٌة فى انظمة القوى الكهربٌة



An Experimental Study of a Poly Phase Induction Motor Having Several|دراسة معملٌة لمحرك تؤثٌرى عدٌد االوجه ذو اعضاء دوارة متعددة

ELectrical Wind Energy Conversion Systems For Isolated Sites|نظم تولٌد الطاقة الكهربٌة فى المواقع النابٌة من طاقة الرٌاح

A Versatile AC Controller For Static and Dynamic Loadsِِ|ِِِِمحكوم التٌار المتغٌر متعدد التطبٌقات لبلحمال االستاتكٌة الدٌنامٌكٌة



Study of Interaction  Effect of Weft Count ,Weft Density & Measuring Positon on the Warp Tension|دراسة تؤثٌر كثافة نمرة خٌط اللحمة وموضع القماش على التغٌر فى شد خٌط السداء



ATPdraw|Transient Analysis of electric power systems using ATPdrawتحلٌل الظواهر الغابرة فً نظم القوى الكهربٌة باستخدام برنامج 

Programmable Logic Controller and its Applications in Industrial Process in Fluid Mixing|المتحكمات المنطقٌة وتطبٌقاتها فً خلط الموابع

Remote Monitoring and Control of Engineering Lab (Measuring Lab)|الرإٌة والتحكم فً المعامل الهندسٌة باستخدام االنترنت واجراء تجارب القٌاسات

Safety Switching using Grid Data Language in Power Systems|عملٌات الفصل والتوصٌل اآلمن باستخدام لغة الشبكات فً النظم الكهربٌة

Design of PV Rural Village Energisation Lighting and Pumping Systems|(تصمٌم نظم االنارة والضخ)استخدام نظم الخبلٌا الشمسٌة لكهربة القرى النابٌة 

Fault Detection and Location in Electrcal Power Systems Using Artificial Neural Networks|تحدٌد نوع الخطؤ ومكانه فً انظمة القوى الكهربٌة باستخدام الخبلٌا العصبٌةاالصطناعٌة

Modeling and Simulation of Overcurrent Protection in Outgoing Distribution Feeders|نمذجة ومحاكاة نظم الوقاٌة ضد زٌادة التٌار فً مغذٌات التوزٌع الخارجٌة

A Strategy For Refining Fault Zones Identfication of Distance Relayes|طرٌقة لتحسٌن تحدٌد مناطق الخطؤ للمرحبلت المسافٌة

Electrical Wiring in Industrial, Commercial and Domestic Buildings|التمدٌدات الكهربٌة فى المنشآت الصناعٌة والتجارٌة والسكنٌة

Electrical Installation In Industrial Commercial & Residential Buildings Using Autocad|اسس تصمٌم التركٌبات الكهربٌه فى المبانى السكنٌه والصناعٌه باستخدام االتوكاد

Design of Low Voltage Electrical Systems in Mansoura University by Using Autocad|تصمٌم األنظمة الكهربٌة ذات الضغط المنخفض فى جامعة المنصورة باستخدام األوتوكاد

Distance Relay Performance Evaluation Applied to TL with FACTS|تقٌٌم األداء لمرحبلت المسافة المطبقة غلى خطوط النقل ذات أنظمة النقل المرنة

Performance Analysis and Torque Ripple Minimization of SRM|تحلٌل األداء وتقلٌل توافقٌات الغزم لمحرك المعاوقة المغناطٌسٌة االنتقالى

Ballanced and Unbalanced Operation of Multi-Phase Induction Motor Loading Current and Flux Measureme|التشغٌل المتزن والغٌر متزن للمحرك التؤثٌرى المتعدد األوجه باستخدام قٌاس التٌار والفٌض

Power System Operation and Control Using GDL Data Language|التشغٌل والتحكم فى النظام الكهربى باستخدام لغة الشبكات

Design and Cost Analysis of Integrated PV Systems Connected to Mini-Grid|تصمٌم وتحلٌل التكالٌف لمنظومات فوتوفولتٌة موصلة بشبكة صغٌرة

Programable Logic Controller and Its Application in Industrial Processes (Fluid Mix)|(خلط موابع )المتحكم المنطقى المبرمج وتطبٌقاته فى العملٌات الصناعٌة

Programable Logic Controller and Its Application in Industrial Processes (Fluid Mix)|(خلط موابع )المتحكم المنطقى المبرمج وتطبٌقاته فى العملٌات الصناعٌة

Probalistic Load Flow Study For Power Systems With Wind Generation|دراسة سرٌان القدرة االحتمالى لشبكات القوى المحتوٌة على تولٌد رٌاح

Control of Power Factor Correction Capacitors Using Microcontroller|التحكم فى مكثفات تحسٌن معامل القدرة باستخدام الحاكم الدقٌق

Loss Analysis and Economical Evaluation of HVDC&HVAC Transmission Lines|تحلٌل أخطاء وتقٌٌم اقتصادى لخطوط النقل ذات الجهدالعالى المستمر والمتغٌر

Impacts of Distributed Generation on Distribution System Protection|تؤثٌر التولٌد الموزع على نظام حماٌة شبكات التوزٌع

Design,Performance & Control of Electrical Machines and Magnetic Gear by FEMM and Microcontroller|تصمٌم وأداء وتحكم لآلالت الكهربٌة وللناقل المغناطٌسى باستخدام طرٌقة العناصر المحددة والمٌكروكنترول

Dynamic Modeling of Power Electronic Circuits with Application by Simulink|نمذجة دٌنامٌكٌة لدوابر إلكترونات القوى مع التطبٌقات باستخدام سمٌولنك

Design of Low Voltage Electrical System by Using AutoCAD|تصمٌم األنظمة الكهربٌة ذات الضغط المنخفض باستخدام األوتوكاد

Flixible Mobile Automation: Developing a Simi-Autonomous Mobile Robotic Platform for Industrial Appl|تطوٌر منصة آلٌة ذاتٌة الحركةلبلستخدام فى التطبٌقات الصناعٌة: األتمتة المتنقلة المرنة

Study of FACTS Impact on the Transmission Lines Protection Connected to DCCPP|دراسة تؤثٌر نظم النقل المرنة على نظم الوقاٌة فى محطة دمٌاط

Study of Flow Electrification in Power Transformer: Electrical and Mathematical Modeling|نمذجة كهربٌة ورٌاضٌة:دراسة ظاهرة التكهرب بواسطة السرٌان فى محوالت القدرة



Impact of distributed generation on distribution system reliability|تؤثٌر مصادر التولٌد الموزع على اعتمادٌة شبكات التوزٌع

Study of FACTS Impact on the Protection of Distribution Systems|دراسة تؤثٌر نظم النقل المرنة على وقاٌة نظم التوزٌع

Study of FACTS Impact on the Protection of Transmission Systems|دراسة تؤثٌر نظم النقل المرنة على وقاٌة نظم النقل

Bachup Protection of Power systems using phasor measurements units (PMU)|الوقاٌة الثانوٌة لنظم القوى الكهربٌة باستخدام وحدات القٌاس االتجاهٌة

)Disign of LV electrical systems using AUTOCAD (Faculty of Arts Mansoura University|(كلٌة األداب جامعة المنصورة)تصمٌم األنظمة الكهربٌة ذات الجهد المنخفض باستخدام األتوكاد 

Electrical Installation Industrial, Commerial, Resedential buildings using AUTOCAD|أسس تصمٌم التركٌبات الكهربٌة فً المنشآت السكنٌة والصناعٌة والتجارٌة باستخدام األوتوكاد

Design, Performance , and Control of electrical machines and magnetic gear by FEMM and Microcontroll|تصمٌم وحساب أداء وتحكم فً اآلالت الكهربٌة والناقل المغناطٌسً باستخدام العناصر المحددة والمٌكرو كنترو

Simulation and performanace analysis of high rating three phase half-controlled variable DC power su|المحاكلة والتحلٌل آلداء مصدر تٌار مستمر متغٌر عالً القدرة باستخدام دابرة ثبلثٌة الوجه نصف محكوم

Design, implementation, and operation of controlled converter for 6/4 switched reluctance motor|التصمٌم والتطبٌق العملٌلدابرة التحكم فً تغذٌة محرك المعاوقة المغناطٌسٌة المتغٌرة

Design and implementation of solar powered Car|تصمٌم وتنفٌذ وتحكم عن بعد لسٌارة تعمل بالطاقة الشمسٌة باستخدام المٌكروكنترولر

Design and implementation of solar powered car controlled by micro controller|تصمٌم وتنفٌذ وتحكم عن بعد لسٌارة تعمل بالطاقة الشمسٌة باستخدام المٌكروكنترولر

Adaptive protection system based on phasor measurement unit|نظام حملٌة ذكً معتمد على وحدات القٌاس االتجاهٌة



Energizing new Egypt-off Grid no hudrocarbon|امداد الطاقة بدون شبكات كهربٌة او وقود احفوري الى التوسعات االستثمارٌة بمصر

Energizing new Egypt - off Grid No hydrocarbon|امداد الطاقة بدون شبكات كهربٌة او وقود احفوري الى التوسعات االستثمارٌة بمصر

Adaptive protection system based on Phasor Measurement Unit|نظام حماٌة ذكً معتمد على وحدات القٌاس االتجاهٌة

Energg Saving In Air Conditioning  System Using Heat Pipe|ترشٌد استهبلك الطاقة فى انظمة تكٌٌف الهواء باستخدام االنابٌب الحرارٌه

effect of introducing environment  friddly refrigerants on the performance of air conditioning syste|تاثٌر استخدام وسابط التبرٌد صدٌقة البٌبه على آداء انظمة تكٌٌف الهواء

New trends for design , operation, maintainance and control of drinking water treatment systems|االتجاهات الحدٌثة فً تصمٌم وتشغٌل وصٌانة انظمة معالجة مٌاه الشرب

Drinking water treatment plant ) Design - control - maintainance operations and nano tecknology appl|(تطبٌقات تكنولوجٌا النانو- صٌانة تشغٌل - تحكم - تصمٌم  )محطة معالجة مٌاه الشرب 

Concrete pump: Construction , circuit analysis and maintainance|تحلٌل الدابرة والصٌانه، مكوناتها : مضخة الخرسانة 

Desgn, operation and maintainance of reverse osmosis desalination plants|تصمٌم وتشغٌل وصٌانة محطات اعذاب المٌاه باالسموز العكسً



Design, maintanance , repair & control of hydraulic circuits|التصمٌم و الصٌانه واالصبلح والتحكم فً الدوابر الهٌدرولٌكٌة

Central air conditioning for Mansoura urology & nephrology centre|تكٌٌف هواء مركزي لمركز الكلى والمسالك البولٌة بالمنصورة

Ventral air conditioning , energy saving using desiccant and fire fighting systems|ترشٌد الطاقة باستخدام ماص و مقاومة الحرٌق، انظمة تكٌٌف هواء 

Design of central air conditioning and fire protection system using software|تصمٌم أنظمة تكٌٌف الهواء المركزي و أنظمة إطفاء الحرٌق باستخدام حزم برامج جاهزة

Design of central air conditioning and fire protection systems|تصمٌم أنظمة تكٌٌف الهواء المركزي و أنظمة إطفاء الحرٌق

Design, operation and maintenance of reverse osmosis desalination plants|تصمٌم و تشغٌل و صٌانة وحدة تحلٌة المٌاه بالضغط األسموزى العكسً

Design of HVAC and fire fighting systems using Hap and Taco software|تصمٌم أنظمة تكٌٌف الهواء المركزي و إطفاء الحرٌق باستخدام حزم البرامج الجاهزة

Design, operation and maintenance of reverse osmosis desalination plant|تصمٌم و تشغٌل و صٌانة محطة تحلٌة مٌاه بنظام الضغط األسموزى العكسً

Design of an organic Rankine cycle for electricity generation using solar energy|تصمٌم دورة رانكن عضوٌة لتولٌد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسٌة

Central air condoning, energy saving system and fire fighting system|تكٌٌف مركزي مع منظومة توفٌر طاقة و مقاومة حرٌق

"Refrigeration and air conditioning  "Saving energy by run around loop|"توفٌر الطاقة بواسطة تشغٌل حول دابرة مغلقة"تبرٌد و تكٌٌف الهواء  

Central air conditioning system energy saving by using head pipe|استخدام األنبوب الحراري فً ترشٌد الطاقة فً منظومة تكٌٌف هواء

Dual-purpose plants for power generation and water desalination|محطات القوى ثنابٌة الغرض لتولٌد الكهرباء و إعذاب المٌاه

Field application of utilizing the electrical submersible pumps to lift artificially productive of o|التطبٌق الحقلً الستخدام الطلمبات الكهربابٌة المغمورة للرفع الصناعً ألبار البترول اإلنتاجٌة

Application of Hydraulic systems - Excavator sizing and maintenance|(تصمٌم و صٌانة)تطبٌقات األنظمة الهٌدرولٌكٌة للحفار 

Design of HVAC systems, fire fighting and power saving using acoustic energy|تصمٌم انظمة التبرٌد و التكٌٌف و مكافحة الحرٌق و توفٌر الطاقة باستخدام الطاقة الصوتٌة

Studing  the effect of freons types on power saving in centeral air conditioning using heat pipes|دراسة عملٌة لتوفٌر الطاقة فى التكٌٌف المركزى ألنواع الفرٌون باستخدام األنبوب الحرارى

Central air conditioning system energy saving by using vertical heat pipe|توفٌر الطاقة فى نظام التكٌٌف المركزى للهواء باستخدام انبوب حرار رأسى عملٌا

Design of HVAC and fire system and refregeration cycle using jet ejector|تصمٌم نظام تكٌٌف هواء مركزى و إطفاء حرٌق مع تصمٌم وحدة تبرٌد باستخدام حاقن نافورى



Central air conditioning, energy saving using disiccant and fire fighting system|تكٌٌف مركزي وترشٌد طاقة باستخدام ماص ونظام و مقامة حرٌق

Artificial lift techniques application for crude oile wells in petroleum fields|تطبٌق تقنٌات الرفع الصناعى البار الزٌت الخام بحقول البترول

Design and operation of solar assisted power generation system|تصمٌم و تشغٌل محطة تولٌد قدرة باستخدام الشمس

Experimental and Numerical Investigation of HDH Desalination System|دراسة عملٌة و نظرٌة لنظام تحلٌة مٌاه باستخدام الترطٌب و التكثٌف

Design of Central Air Conditioning and Fire Fighting System For RAMADA Hotel|تصمٌم تكٌٌف هواء مركزي واطفاء حرٌق بفندق رامادا

Solar Assisted Air Conditioner Using Vapor Compression System|تكٌٌف الهواء بنظام انضغاط البخار بمساعدة الشمس

Maintenance and Operation of Combined Power Plant with New Technique to Improve  Its Performance|صٌانة وتشغٌل محطات القوى المركبة مع تقنٌة جدٌدة لتحسٌن آدابها

Design of HVAC System, Fire Fighting and Thermoacoustic Refrigeration System|تصمٌم منظومة تكٌٌف هواء مركزي واطفاء حرٌق ونظام تبرٌد ٌعمل بالصوت

Design, Operation and Maintenance of Water Desalination Plants by RO Technology|تصمٌم وتشغٌل وصٌانة محطات تحلٌة المٌاة بنظام التناضح العكسً

Modeling and Analyzing of Water Networks of Mansoura University Using GIS Technology|(GIS)نمذجة وتحلٌل شبكات مٌاة جامعة المنصورة باستخدام تكنولوجٌا نظم المعلومات الجغرافٌة

Applications of Artificial Lift Methods for Oil Wells and Special Concen of Cold Heavy Oil Productio|تطبٌقات طرق الرفع الصناعً آلبار الزٌت وعلى االخص انتاج الزٌت الثقٌل البارد والمحمل بالرمال باستخدام

Absorption Open Cycle Air Conditioning System Using Rotary Desiccant Wheel|نظام تكٌٌف هواء ٌعمل بالدورة المفتوحة باستخدام عجلة امتصاص دوارة

Absorption Open Cycle Air Conditioning System Using Rotary Desiccant Wheel|نظام تكٌٌف هواء ٌعمل بالدورة المفتوحة باستخدام عجلة امتصاص دوارة

Retrofit (HCFCs) R22 by (HCFCs) R407 in Air Conditioning Systems| فى أنظمة تكٌٌف الهواءR407 بالفرٌون R22استبدال الفرٌون 

Retrofit (HCFCs) R22 by (HCFCs) R134a in Air Conditioning Systems| فى أنظمة تكٌٌف الهواءR134a بالفرٌون R22استبدال الفرٌون 

Design of a Parabolic Through Solar Thermal Power Plant|تصمٌم محطة تولٌد قدرة شمسٌة تعمل بمجمعات مقعرة على شكل قطع مكافا

Design and Manufacturing an Automatic Machine for Coating a Steel Sheet Metal with a plastic Layer|تصمٌم وتصنٌع ماكٌنة أوتوماتٌكٌة لتغلٌف رقابق وألواح الصلب بطبقة من الببلستٌك

Design and Manufacturing a tripod (3 Axis) Parallel Robot|ذو القواعد المتوازٌة ( محاور3)تصمٌم وتصنٌع روبوت ثبلثً القوابم 

Design and Manufacturing CNC Machine for Cutting Textile Sheets|لقص القماش (CNC)تصمٌم وتصنٌع ماكٌنة تحكم رقمً باستخدام الحاسب 

Design and Manufacturing an Automatic Machine for Producing Cylindrical Rollers Painting Brushes|االسطوانٌة (الدهان)تصمٌم و تصنٌع ماكٌنة أوتوماتٌكٌة النتاج فرش الطبلء 



"Design Modification and Control Realization of a Novel 3D Pantograph Manipulator"|التصمٌم والتحكم فى ذراع آلى جدٌد

Design of Machine for Bending and Forming Pipes in Helical and Spiral Shapes|تصمٌم ماكٌنة لثنى وتشكٌل المواسٌر بؤشكال لولبٌة وحلزونٌة

Design of Per-Pressing Machine for MDF Production Line|تصمٌم ماكٌنة ما قبل الكبس بخط انتاج ألواح الخشب المفروم

Brain-Controlled Humanoid (Mechanical Model)|(نموذج مٌكانٌكى)انسان آلى ٌحاكى االنسان وٌتم التحكم عن طرٌق عقل االنسان 

CAD/CAM System for Design and Manufacturing of an Aircraft with Remote Control|تصمٌم و تنفٌذ طابرة استكشاف بدون طٌار

Design & Manufacturing of Moving Mechanism of Welding Torch Pipe|تصمٌم و تصنٌع جهاز تحرٌك بورى لحام المواسٌر

Design and Manufacturing of Machine with an Integrated System for Producion of Potatoes Chips|تصمٌم و تصنٌع ماكٌنة ذات نظام متكامل النتاج رقابق البطاطس

Design of Progressive Deep Drawing Die for Sheet Metal|تصمٌم اسطمبة سحب عمٌق متعددة المراحل لتشكٌل االلواح المعدنٌة

Design and Manufacturing of a Gear Rolling Testing Machine for Measuring The Error of Spur Gears|تصمٌم و انتاج ماكٌنة اختبار دحرجة التروس و ذلك لقٌاس اخطاء التروس العدلة

Design and Manufacturing of a Delta Robot for Insudtrial Applications|تصمٌم و انتاج روبوت دلتا للتطبٌقات الصناعٌة

Design and Manufacturing of a CNC Submerged Arc Welding Machine for Cylinderical Parts|تصمٌم و انتاج ماكٌنة تحكم رقمى للحام االجزاء االسطوانٌة بالقوس الكهربابى المغطى

Green Energy: Jatropha and Castor Oil Pressing Machine|نبات الجاتروفا ونبات الخروع: ماكٌنة استخبلص الزٌوت من النباتات الخضراء

Implementation of Waste Management Program Using the Modern Scientific Systems in Recycling Processess|تطبٌق برنامج إلدارة المخلفات باستخدام النظم العلمٌة الحدٌثة فً عملٌات إعادة التدوٌر

Design, Control, and Implementation of Electric Wheel Chair with Options for Special Disabilities|تصمٌم وتنفٌذ كرسً كهربً مع إضافات تحكم خاصة لذوي اإلعاقة



Effect of Bleaching Conditions on Witness and Physical Properties of Cotton Fabrics|تؤثٌر ظروف التبٌٌض على درجة البٌاض والخواص الطبٌعٌة لؤلقمشة القطنٌة

Comparative Study of Towel Quality of Different Weight and Constant Cover|دراسة مقارنٌة لجودة الفوط ذات الوزن المتغٌر والتغطٌة الثابتة
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A fully Automated Sea Water Desalination System Based On Microcintroller|نظام تحلٌة مٌاه البحر بالتجمٌد باستخدام الماٌكروكنترولر

"CDMA|Telecommunication Systems "landline telephone systems, transmission network and CDMAشبكات التراسل وتكنولوجٌا -شبكات تلٌفونات محلٌة
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ً Network Security Based on Neural Networks Using FPGA|تؤمٌن شبكات اإلنترنت مبنٌة علً الشبكات العصبٌة بإستخدام مصفوفة البوابات المبرمجة حقلٌا
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Design and Simulation of Nanoelectronics Circuits Using Single-Electron Nano-Devices|تصمٌم ومحاكاة الدوابر االلكترونٌة النانومترٌة بإستخدام النبابط النانومترٌة ذات اإللكترون الواحد
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Developing Cross Plate Form Mobile Client for online Public Access Catalog|تطوٌر تطبقً متعدد المنصات للهواتف المحمولة للفهرس المباشر علً الخط
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Android Applications for Mansoura University Students Information System|تطبٌقات أندروٌد لنظام معلومات الطبلب بجامعة المنصورة
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Telecommunication System : VoIP, SS 7, and Transmission| ، والتراسل7الصوت عبر االنترنت ، ونظام إشارة : نظم اإلتصاالت عن بعد 
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Design and Simulation of Hybrid CMOS/Single-Electron ADC/DAC Nano-Circuits|الرقمى النانومترٌة المخلطة/تصمٌم ومحاكاة دوابر التحوٌل التماثلى
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