
 

 واالتف اقيات   بيان بالمشاريع البحثية الجارية بالكلية 
                    

 تاريخ بدء       الباحث الرئيسي  عنوان المشروع                  م 
 المشروع    

 حجم التمويل  جهة التمويل   تاريخ االنتهاء 

عن طريق تطوير   تقليل استهالك الطاقة فى المبانى  -1

 خرسانة خفيفة لها استدامة عالية وصديقة للبيئة  

أ.د./ محمد عطية محمد   

 عبد الرحمن  

استاذ بقسم هندسة  

 االنشاءات  

صندوق العلوم   2021يوليو   2019يوليو 

والتنمية التكنولوجية  

STDF  والهيئة

للتبادل   األلمانية

 العلمي

 يورو  28800

دراسة خصائص االسفلت المعاد تدويرة بعد تحسينة بالمطاط لطرق   -2

 المناطق الصحراوية  

 أ.د./ شريف مسعود البدوى 

استاذ بقسم هندسة االشغال  

 العامة

  البحث أكاديمية 28/5/2022 28/5/2019

 العلمي 

 جنية 300.000

القائم على نظم المعلومات الجغرفية   الحرم الجامعى الذكى 3-
 لتقييم المبانى والبنية التحتية الحضرية

GIS-BasedSmart Campus for buildings 

Assessment,mobility and 

infrastructure.Case study :Mansoura 

universty 

 د./ مينا مشيل سمعان  
 مدرس بقسم الهندسة المعمارية  

وحدة حساب البحوث   المدة  عامين  1/9/2020
 بالجامعة 

 جنيه 300.000

4- Delta Technical-urban partnership ofr 

Environmental, social and (Delta-TU Partnership) 

 دوالر  200000 اتفاقية مع جامعة بارلين  المدة لمدة عامين   2019/2020 د./مؤمن السودانى 

تطوير قواعد بيانات ونموذج لخصائص طبقات التاسيس للتصميم  -5
 االنشائى للطرق فى مصر  

 د./ احمد متولى عوض  
مدرس بقسم هندسة االشغال  

 العامة 

5/5/2019 

 

وحدة حساب البحوث   لمدة عامين 
 بالجامعة 

 جنيه   300.0000

 

 

 

 

 



 بالمشاريع البحثية الجارية بالكلية واالتف اقيات بيان  تابع   
  

 
 تاريخ بدء         الباحث الرئيسي  عنوان المشروع                  م  

 المشروع     
 حجم التمويل  جهة التمويل    

لتحسين    استخدام طرق مستوحاه من النشاط الميكروبى -6

 خواص الكبثان الرملية بدولة االمارات العربية المتحدة  

 أ.د./ شريف مسعود البدوى 

 استاذ بقسم هندسة االشغال العامة

 درهم 100.000 جامعة الشارقة االمارات 2021/2022

التوصيف المتقدم للخصائص الديناميكية  لتربة   -7

االمارات لتحسين التصميم االنشائى لمشروعات البنية 

 البحثية                                                   

 أ.د./ شريف مسعود البدوى  

 استاذ بقسم هندسة االشغال العامة

 

 درهم 100.000 جامعة الشارقة االمارات 2022/ 2021

أداء اعادة التدوير بكامل العمق للتأهيل المستدام   -8

 للرصف فى مصر 

 المهندسة / ايمان مصطفى موسى 

طالبة دكتوراه بقسم هندسة  

كلية الهندسة   –االشغال العامة 

 جامعة المنصورة

 وتحت اشراف 
 أ.د./ شريف مسعود احمد البدوى  

 استاذ بقسم هندسة االشغال العامة 

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا   4/4/2021

 واالبتكار 
 جنيه 286760

 
 

 


