
  

  

  املنصورة جامعة اهلندسة لكلية البحثية اخلطة

  

  :املقدمة
  

األقسام العلمية وعلى مستوى التخصص محليًا تطوير التكامل البحثي داخل وبين بهدف 

تحديد  تم آليات تشجيع أعضاء هيئة التدريس على تفعيل منظومة البحث العلميووإقليميًا 

  .سمات ومواطن التميز بالكلية في البحث العلمي

  :متطلبات اخلطة
  

  .خطط بحثية لألقسام المختلفة بالكلية 

 . القسممراجعة واعتماد الخطط البحثية للقسم في مجلس 

 .النشاط البحثي في آل قسم 

نظام لقبول وتقييم الخطط البحثية الواردة من األقسام ودمجها ضمن منظومة الخطة  

  .البحثية للكلية

  .نظام تسويق البحوث العلمية التطبيقية 

 .اإلقليمي لألنشطة البحثية/ احتياجات المجتمع المحلي  

  :أهداف اخلطة
  
  : ى تحقيق رسالة الجامعة والتي تتضمن تهدف الخطة البحثية للكلية إل 

تساهم في تطوير وازدهار المجتمع المحلى ومنطقة ، خطة بحثية علمية طويلة المدى 

  .آمرآز استشارات وتطوير وخدمات، الدلتا وترتكز على حاجة المجتمع إلى الجامعة

ى له ضمان جودة البحث العلمي للوصول للعالمية واالعتراف بالجامعة آمرآز بحثي غن 

  .القدرة التنافسية في مجاالت البحث العلمي المختلفة

االرتقاء بمستوى الوعي الخاص بأهمية األبحاث والتطوير واالبتكارات ودورها في حل  

 .مشكالت المؤسسات الصناعية وذلك بالتعاون مع الصندوق المصري لالبتكار
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  :جماالت اخلطة البحثية
   

 باختيار المشاآل  من األقسام العلمية و طالب الدراسات العلياتسمح مجاالت الخطة البحثية لكل 

  :التي تحقق أهداف آل قسم ودوره نحو المجتمع الخارجي وتضم الكلية األقسام العلمية اآلتية

 .قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية -١

 .قسم هندسة اإلليكترونيات واالتصاالت -٢

 .قسم هندسة الحاسبات والنظم -٣

 .اج والتصميم الميكانيكيقسم هندسة اإلنت -٤

 .قسم هندسة القوى الميكانيكية -٥

 .قسم الهندسة الكهربية  -٦

 .قسم هندسة الغزل والنسيج  -٧

 .قسم الهندسة المعمارية  -٨

 .قسم الهندسة اإلنشائية  -٩

 .قسم هندسة األشغال العامة -١٠

    .قسم هندسة الري والهيدروليكا -١١

  :ةالمحاور اآلتيوتتنوع مجاالت خطة الكلية البحثية في 

  .مجاالت بحثية أآاديمية 

  .مجاالت بحثية تطبيقية بين األقسام العلمية 

  .مجاالت بحثية تطبيقية بين آليات الجامعة 

  

  

  

  

  

  

  



  

   ط البحثية للكليةطخلا
  
  
  

  جماالت حبثية أكادميية: ًأوال 
  
  م

 مالحظات     األقسام المشارآة الموضوع 

  لمنشآت للتربة ووثوقية اتحليل السلوك الديناميكي ١
  مدني 

   .تصميم المنشآت المستدامة ٢
  مدني 

سلوك الخرسانات المتميزة واستخدامها في المنشآت   ٣
   مدني  المستدامة في الظروف البيئية المختلفة 

االتزان والتحليل الديناميكي واالستاتيكى للمنشآت   ٤
   مدني  .المرآبة من القطاعات الحديدية والخرسانية 

ن سلوك المنشآت المعرضة ألنواع تطوير وتحسي  ٥
   مدني  . مختلفة من األحمال الديناميكية 

  .األنظمة اإلنشائية الحديثة   ٦
   مدني  

  .تطوير نظم حديثة إلدارة مشروعات التشييد   ٧
   مدني  

  اتصاالت  تصميم أنظمة االتصاالت الالسلكية والمحمولة  ٨
   

   .أنظمة إدارة البنية التحتية ٩
  مدني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  جماالت حبثية تطبيقية بني األقسام العلمية:ًثانيا 
  

   األقسام المشارآة الموضوع م
 مالحظات

 متكامل للتطبيقات الهندسيةGPSتصميم و تنفيذ نظام  ١
 المختلفة

 مدني– اتصاالت –اسبات ح
  فيزياءو  رياضيا–

طناعي و النظم الخبيرة  الذآاء االصاستخدام أنظمة ٢
  والتشييديقات الصناعيةفي التطب

 – آهرباء –حاسبات 
 رياضيات– مدني –اتصاالت 
-  ميكانيكا– إنتاج –و فيزياء 

 نسيج

 

 – إنتاج – عمارة –مدني   وتقليل الفاقداستحداث و توزيع مصادر الطاقة ٣
   نسيج-  ميكانيكا–آهرباء 

 وتقليل التحكم في المخلفات الصلبة و الصناعية ٤
 حل اإلنتاجالعوادم بمرا

 – مدني – ميكانيكا –إنتاج 
   نسيج-وفيزياء رياضيات

 – اتصاالت –آهرباء لموزع بمنظومة القوى الكهربيةربط وحدات التوليد ا ٥
  حاسبات

 رياضيات– ميكانيكا –مدني  استخدام التقنيات الحديثة في مجال معالجة المياه ٦
   نسيج–وفيزياء 

التكنولوجيات االقتصادية التصنيع المحلي لمكونات  ٧
 جة مياه الصرف الصحيلالحديثة في تجميع و معا

 – آهرباء – إنتاج –مدني 
  ميكانيكا

  استخدام الجيوتكستايل في تسليح طبقات الرصف ٨
   نسيج–مدني  

– آهرباء – حاسبات –مدني  اإلستراتيجيات االرتقائية للقرارات متعددة األهداف ٩
  نسيج – إنتاج –ميكانيكا 

 -وفيزياء  رياضيات–مدني   للحريق والمنتجاتمقاومة المنشآتزيادة  ١٠
  نسيج

 وفيزياء  رياضيات–مدني  إصالح و تقوية المنشآت الخراسانية عالية المقاومة ١١

  تخطيط و تشغيل و تحليل منظومة القوى الكهربية ١٢
  حاسبات– ميكانيكا –آهرباء  

 تحكم – اتصاالت –آهرباء   .ية نظم القدرةجودة و حما ١٣
  وحاسبات

تقييم دورة الحياة البيئية لتنقية معالجة مياه الصرف  ١٤
 الصحي

 رياضيات – مدني –ميكانيكا 
  وفيزياء

 رياضيات– مدني –ميكانيكا  تقييم دورة الحياة البيئية للمخلفات الصلبة ١٥
  وفيزياء

  
  
  



  
  
  
  

  بيقية بني كليات اجلامعةجماالت حبثية تط:ثالثا 
  
  م

 مالحظاتاألقسام المشارآة الموضوع 

التوسع المدني و الزراعي حول الظهير ١
 الصحراوي

 إنتاج– عمارة –مدني 
 ميكانيكا– آهرباء –

قسم الهندسة الزراعية
 بكلية الزراعة

٢ 
استخدام وحدات إلنتاج الطاقة المتجددة
عةفي مشروعات معالجة المياه و الزرا

 في المناطق المنعزلة

 إنتاج– آهرباء –مدني 
– رياضيات و فيزياء –

  ميكانيكا–حاسبات 

بعض أقسام آلية 
 الزراعة

٣ 

تقييم شبكات مياه الشرب و مآخذ المياه 
و محطات تنقية مياه الشرب بالنسبة 
للجرعة المثلى من الكلور و مرآب 

الترايمالوميثان في محافظتي الدقهلية و
 دمياط

 رياضيات و –دني م
 فيزياء

قسمي الكيمياء و 
الميكروبيولوجي بكلية

 العلوم

تطوير منظومات آلية لإلشارات   ٤
  والتصوير الطبي

  حاسبات–اتصاالت 
   آلية طب
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�را]$ت �� 
��وآ�� ا��

  ا����$ وا��3ث

  
  '/١/٢٠١١.  Bإ��

٢٠١٤  
  

  
  /�jا<�
 ا��3ث

  ج ١٠٠.٠٠٠

 ز������$دة �������د وآ�����F$ءة   -
  
���������������ا�.]������������$�C ا��

)bرا) /$������A!=�. ودآ=������
$�([ s%$(	 B=ا�  

  
٢/٢ Bاف ا8آ$د��.a?م ا�=!��9 وا$](� ��   <6. ا�

–ور%�$ (��%Y ا��/ B�  ) ا��=.و<�$ �
  

  
�را]$ت �� 
��وآ�� ا��

  ا����$ وا��3ث

  
  '/١/٢٠١١.  Bإ��

٢٠١٤  
  

  
ث/�jا<�
 ا��3  

  ج٢٠.٠٠٠


 وآ���F$ءة ا�)[���$م -�.���[ 
  ا8دارى -B ا�=!��9

- B����(3	ا������6$وى و �����E 
/"=.���������E$ت ا�����������Xب  

  و	�"�, رg$ه�
  
٢/٣ $��ا<�' و�اuC ا��را]$ت ا��% .��	  
  
  
  

  
�را]$ت - �� 
�� وآ�� ا��

  ا����$ وا��3ث
 -
���   ا&%!$م ا��
  

  
  '/١/٢٠١١.  Bإ��

٢٠١٤  
  

  
  /�jا<�
 ا��3ث

  ج٢٠.٠٠٠

-  
���C8   
���"Z�ة و/���=�/
   
���������9��������� ا��/ '�������/

  )وا�!$�$ت ا���=��ة 
 ز�����$دة /������ل X����kب   -

$��  ا��را]$ت ا��
  
٢/٤             
��� 	Y�96 ا���ل ���u(�/ B درا]��
 و����$ت دا�


�Aو�$ر  
  

  
 $��ادارة ا��را]$ت ا��

  وا��3ث 
 
  وا��X%$ت ا��"$-�

  
  '/١/٢٠١١.  Bإ��

٢٠١٤  
  

  
  /�jا<�
 ا��3ث

  ج١٠٠.٠٠٠ 

�������$ت $دة �������د ا�3 ز������-
  وا?a.اف ا��6=.ك 

-  '�Z  ا<=[$م إ�F$د ا��3�
  '�Zدة ا��3��������������������������
�B ا���رA$ت    � '��ا��$_

'k
 إ�B أرض ا����  ا��

  
٢  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  q/ا.��������� .���D و	������������������	

$��  ا��را]$ت ا��

  
٢/٥$��   %�$س /!=ى رg$ء Xkب ا��را]$ت ا��
  

�ة �g$ن ا�9دة Eو   
�را]����$ت   �� 
������وآ������ ا��

  ا����$ وا��3ث

  
  '/١/٢٠١١.  Bإ��

٢٠١٤  
  

  
  /�jا<�
 ا��3ث

 ٢٠.٠٠٠  

��د ا�������6$وى   	"������ �������
   $��gى روار	��F$ع  /��!=

  ا��Xب

  
  
  
  



  
  

�د�  ا�
  

  
  ا!ه�اف

  
  ا!#"��

  
 �$ �%��ا�	�&

  ا�*()%'

  
  ا�)*-ة ا�+�(%� 

  
 ./�ا�*	
  و�1�رة

  
  �67-ات ا�(�4ح

  
٣/١     
����3
  )ور%��$ وا��=.و<��$   _ 	-�. ا��ور�$ت ا��=�/ 


 وذ����X���� '���/ yل �����-�. ا������� ا�����$دي ����6.اء : ا�����	
�  ا��ور�$ت و	���D و]$�C ا�D�3 ا��8=.و<

  

��� ا�����  

�را]$ت �� 
��وآ�� ا��
  ا����$ وا��3ث

  
  '/١/٢٠١١.  Bإ��

٢٠١٤  
  

  
  /�jا<�
 ا��3ث

٢٠.٠٠٠  

  
-   D���3ا� �C$��[و '�!���	 

 B�������������وا���������������ل �
/$ت ���6 /�!. �  .ا���

  
�رات أ����$ء ه����
 ا�=���ر��     �"��� ���.ا ٣/٢��% 
����(=� q/



 ا���$و<��Tوا�  
  

  
�را]���$ت  -�� 
�����وآ����� ا��

  ا����$ وا��3ث 
�ة �g$ن ا�9دة -Eو  
�. ا&داء   -�������	 jآ������./

B�/$9ا�  
  

  
  '/١/٢٠١١.  Bإ��

٢٠١٤  
  

  

 ا�^ا	�
ا��ارد ����$�   

�. ا&داء  �����	 jآ����./

B�/$9ا�.  
٢٠.٠٠٠  

  
 ز�����$دة ������د ا&������$ث  -

ث ا��)��������6رة وا�3���������
 
ا�=��3"�
 وا��)u ا��را]�


���  وا���T$ت ا��

٢/٣            
�ي أ���$ء ه����� �� و ا&آ$د���� 	�j�F ا�)6. ا��
  ا�=�ر�� 

 �  ا����
�را]����$ت   �� 
������وآ������ ا��

 $���� %���$ع ا��را]��$ت   –ا��
 
�/$9�$� $��  ا��

  

  '/١/٢٠١١.  Bإ��
٢٠١٤  

  

+  ج١٠٠.٠٠٠

�ة ا��������������3ث ������������Eو


�/$9�$�  

ز���$دة ����د ا����3ث ا����6رة    

 
� /X9ت �$���-  

   jCا� ا��������9��������ا����������ل �

ا-j ا�)6. Eو  

  
٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  D����3ا� ������ Y�96���	و j����F�	

�ى أ��$ء � B��  ا��

٣/٤  $��T=�CX/و 
�����
 ا������3
 �i%��!$م ا�����c�$� امj��=�8ا 
 
  /Y ا?/�$<$ت ا��$د�
 وا�63.�

 $��إ��B  .١/٢٠١١/'    إدارة ا��را]$ت ا��
٢٠١٤  

  

  
  

  ج٤٠.٠٠٠

  ����������cوا� q/ا���������3.ا ^���������F(	

      ���� 
�$&%!$م وا���c ا�����3

 
��ي ا��=!/  

ة �)��6ر$دة ����د ا&����$ث ا�ز�� 

� ا���������ورات وا��X�������9ت �������-


 وا��n	�.ات ��  . ا���

٤   �����CXا��)����$خ ا�� .�-����	 D�����3��
B��  ا��


 ور����A$ل  ٤/١�$(������$� 
��������$� ������� ر������ ا�D�����3 ا��
  .ا&��$ل /' �Xل

��' /��' ���Xل       −�F=!ا���� 
� ����6$رآ�ز���$دة ا���
 ا�)�وات وورش ا���� 

−      ��F=!ا��� '/ 
�Aا�.ا 
�' /�' ��Xل     %�$س ا�=~^�

 �  ا����
�را]����$ت   �� 
������وآ������ ا��

 D�3وا� $��  ا��
�ة �g$ن ا�9دة Eو .��/  

  

  '/١/٢٠١١.  Bإ��
٢٠١٤  

  
  
  

  ج٤٠.٠٠٠

ز����$دة ا�=����$ون /���Y ا����T9$ت  -

  ا��Aر$c    D��3ة /' ا���F=!ا��

 ���  ا��
ردود إ�����$9
 و/��!=�.ة /��'    -

 '���F=!ا��  



 ا8]=�3$<$ت

  
  

  

� �3.ا/q ا     ٤/٢���3ث وا���)u     ��= ز�$دة و<6. ا��� ��
 
  ا��و��
 واF=[8$دة /' ا��6.و�$ت ا����3
 ا�=��3"�

 �  ا����
�را]����$ت   �� 
������وآ������ ا��

  ا����$ وا��3ث 

  

  '/١/٢٠١١.  Bإ��
٢٠١٤  

  

  
  
  

  ج٣٠.٠٠٠

-      �ز�$دة ��د ا��6.و�$ت ا�=�
�ة    �����Eو '�����/ $�����T��� ��������	

 
  ا��3ث �$9�$/�
ز������$دة �������د ا�������6.و�$ت    -

 
�������
 /�����' �����TA$ز /�������ا���
 
  ودو��

 ا������9$8ت )�����Y	�����!�' و	 -
 
  ا����3
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