
      
  الخطة البحثية 

  

  جامعة القاهرة  ٢٠١٦ -٢٠١١  آلية الهندسة 
 

٥٢ األهداف الفرعية

  األشغال العامةهندسة قسم  ٤-٩

  رؤية القسم
تعالج المشكالت الهندسية ت التخصص عمل أبحاث متميزة فى مجاال

الهيئات البحثية العالمية، وإعداد خريج قادر على مع  الفعالة والمشارآة
  .مهنةالة وممارسة التعامل مع التحديات البحثي

  
  ميكانيكا التربه واألساسات  ١
  الهندسة الصحية والبيئية  ٢
  هندسة الطرق والمرور والمطارات  ٣
  المساحـــه  ٤
  رهندسة وتخطيط النقل والمرو  ٥

التخصصات 
  العلمية

  يةدسة السكك الحديدهن  ٦
   

١  
  ميكانيكا التربه واألساسات:أوًال

 .تحسين خواص التربة ذات المشاآل −
 .األساسات المعرضة لألحمال الديناميكية −
  .األساسات والحوائط السانده −

٢  

  الهندسة الصحية والبيئية : ثانيًا
رب في التجمعات السكنية بحوث وتطوير أنظمة تنقية مياه الش −

  .الصغيرة والقروية
ستخدام ا ببحوث وتطوير أنظمة معالجة الصرف الصحي −

 .أنظمة منخفضة التكاليف
ة الصرف الصحى وروبة ستفادة من حمأبحوث وتطوير اإل −

 .مياه الشرب
  .بحوث وتطوير أنظمة تحلية مياه البحر −
  .بحوث وتطوير إدارة المخلفات الصلبة وأعمال تدويرها −

المجاالت البحثية 
  لكل تخصص

٣  

  هندسة الطرق والمرور والمطارات: ثالثًا
  .خصائص حرآة المرور −
  .نشائى للطرقالتصميم الهندسى واإل −
  .تخطيط وتصميم المطارات −
  .معدات انشاء الطرق وإقتصاديات الطرق −
  .هاتالمواد البيتومينية وخلطا −
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٤  

  المساحـــه: رابعًا
  .استخدام وتطبيقات األقمار الصناعية فى إنتاج الخرائط −
 .المساحة التصويرية قريبه المدى −
ات    GPSتكامل نظم تحديد الموقع العالمي      −  مع نظم جمع البيان

 .وتطبيقات الليدار
 الجيوديسي والتحويل بين النظم الجيوديسية دانسطح األس −

  .المختلفة

٥  

  هندسة وتخطيط النقل والمرور: خامسًا
ى ال       − ل في   استخدام النماذج الرياضية للتنبؤ بحجم الطلب عل نق

  .المدن المصرية
وث الهندس  − وير البح ا   إليةتط رور وتطبيقاته يم الم دارة وتنظ

  .فى المدن المصريه
ل           − ائل النق دراسة وتطوير األساليب الممكنة لتسهيل حرآة وس

  .العام داخل المدن المصرية
ة الت   − ة أزمن ات    أدراس رق والتقاطع ى الط بابها ف خيرات وأس

  .داخل المدن
قات الرياضية بين حجم المرور دراسة واستنباط العال −

  .والسرعة والكثافة على الطرق المصرية

٦  

   يةهندسة السكك الحديد: سًاساد
ة با  − اث خاص راء أبح ة   الإج وارد المتاح ل للم تخدام األمث س

  ...يدية من جرارات ، عرباتبالهيئة القومية للسكك الحد
وا  − باب وأن عة عن أس راء أبحاث موس ارات إج وادث القط ع ح

  .خالفاتهاوسبل 
ة         − ى حال ارات ف ل للقط شغيل األمث ة بالت اث خاص راء أبح إج

دف      وط به ى الخط أخيرات عل وادث أو ت ات ، ح ود معوق وج
  .ر ذلك على حرآة القطارات اليوميةتقليل آثا

سكك وجراء أبحاث لمإ − تخدامات ال ى إس ل ف ة التطور الهائ اآب
شبكة     اءة ال سرعات وآف ع ال ة ورف ًاالحديدي دالت طبق  للمع

  .المية الحاليةالع
سرعة ودراسة  − ة ال إجراء أبحاث خاصة عن القطارات الفائق

  .مدى مالئمة استخدامها في جمهورية مصر العربية




