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كلية الهندسة   

  اخلطــة البحثيــة
 قسم اهلندسة اإلنشائية

 رؤيـة القســم

 مرموقة مكانة ذات والتشييد اإلنشائية الھندسة مجال فى متميزة بحوث إجراء
 ً ً  محليا ً  وإقليميا  ومستدامة، مبتكـرة بطـرق الھندسية المشكالت جـتعال وعالميا

 على قادر خريج وإعداد العالمية، البحثية الھيئات مع المتبادلة الفعالة والمشاركة
 .اإلنشائية بكفاءة واقتدار الھندسة مھنة وممارسة البحثية التحديات مع التعامل

 

 رسالة القسـم

  .تطوير الطرق المستخدمة فى تحليل وتصميم وتقييم المنشآت المدنية● 
 .الھندسة اإلنشائية تطوير وإعداد المواصفات واألكواد فى مجال● 
توفير إمكانات معملية وتقنيات اختبار وقواعد بيانات لخواص ومقاومة مواد ● 

  .التشييد التقليدية والمتقدمة والذكية والخضراء 
إعداد دراسات وحلول تطبيقية للمشاكل فى مجال الھندسة اإلنشائية للمساھمة ● 

  .فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة
طرق إدارة مشروعات التشييد، وتقديم حلول عملية لتحديث دراسة وتطوير ● 

  .قطاع التشييد بالدولة والتغلب على الصعوبات التى تواجھه
توفيـر خدمات تعليمية متميـزة عن طريـق مشـاركة طالب الھندسـة المدنيـة ● 
 .الجارية بالقسمفى األنشطة البحثية  )مرحلتى البكالوريوس وما بعدھا(

  

  
  

  آليــات تنفيــذ
 اخلطـة البحثية

يؤمن القسم أنه لضمان االلتزام بالموضوعات البحثية الواردة بخطة القسم، 
ولتحقيق رؤية القسم ورسالته على الوجه األكمل، يقتضى األمر تطبيق بنود 

  :آليات التنفيذ التالية بكل دقة
عقد اجتماعات دورية على مستوى كل من تخصصات القسم الرئيسية  ●

الخمسة، يحضرھا جميع أعضاء ھيئة التدريس بكل تخصص، ويتم فيھا 
استعراض موضوعات البحوث الجارية، سواء على مستوى رسائل 
الماجستير والدكتوراه، أو األبحاث الخاصة بأعضاء ھيئة التدريس 

اق تلك الموضوعات البحثية مع الرؤية بالتخصص، للتأكد من مدى اتس
العامة للقسم للخطة البحثية، ولتجنب تكرارية النقاط البحثية من أكثر من 

  . عضو ھيئة تدريس بالتخصص
، مرة أو أكثر عقد اجتماع موسع بالقسم للتخصصات الخمسة الرئيسية مجتمعة● 

يخصص الستعراض موضوعات البحوث الجارية بمختلف  كل عام جامعى،
  .التخصصات ومدى تحقيقھا للرسالة واألھداف المرجوة لخطة القسم البحثية

قيام قسم الھندسة اإلنشائية بإعداد وتنظيم لقاءات موسعة مرة كل عام على ● 



األقل مع ممثلى الشركات العاملة فى صناعة التشييد ومواد البناء، والمكاتب 
ستشارية المتخصصة، للتعرف على المشاكل الھندسية التى تواجھھم، اال

  .والستطالع آرائھم فيما يحتاجونه من بحوث موجھة لحل تلك المشاكل
السعى لدى الشركات العاملة فى مجال صناعة التشييد ومواد البناء لحثھا على ● 

تلك الشركات  تقديم الدعم المادى الالزم للبحوث الجارية التى تعالج ما يواجه
  .من مشاكل وصعوبات وأوجه قصور

    

التخصصات 
  العلميــــة 
الرئيســية 
 بالقســــم

 تحليل وميكانيكا اإلنشاءات ١

 خواص ومقاومة المـواد ٢

 الخرســـانة المســـلحة ٣

 المنشآت والكبارى المعدنية ٤

 ھندسة وإدارة التشـييد ٥

 البحثيةدعم اخلطة 
 وحمــاور اراتـــملس
  ةـــيــرتاتيجــاالس

 ومــة للعلــالقومی
  اـــــوالتكنولوجی

٢٠٣٠ار ــــواالبتك
 
 

للمشروعات التنموية الكبرى في  اأساسي اقسم الھندسة اإلنشائية داعم يعد
مجتمع متميز من  بالقسميوجد حيث ، ىومحيطھا اإلقليمالعربية  مصرجمھورية 

ستشارات العلماء والباحثين الذين يشاركون في أنشطة البحوث العلمية واال
تم وضع الخطة البحثية للقسم بحيث تعكس تصوراً واضحاً للرؤية وقد . الھندسية

الستراتيجية القومية لالتي تخدم بدورھا محاور الدولة  والجامعة المستقبلية للكلية
   .٢٠٣٠البتكار للعلوم والتكنولوجيا وا

أبحاث حيث تدعم الخطة البحثية المسار األول لالستراتيجية القومية من خالل 
ً وأقليمياً  متميزة فى مجال الھندسة اإلنشائية والتشييد ذات مكانة مرموقة محليا

ً تعالج المشكالت الھندسية بطرق مبتكرة ومستدامة  إلى  كما تھدفوعالميا
مع الھيئات البحثية العالمية، وإعداد خريج قادرعلى المشاركة الفعالة المتبادلة 

طبقا لمتطلبات  التعامل مع التحديات البحثية وممارسة مھنة الھندسة اإلنشائية
  .سوق العمل محليا واقليميا وعالميا

لالستراتيجية القومية على النحو  لخطة البحثية محاور المسار الثانىكما تدعم ا
  :التالى 

المواد اإلنشائية  أبحاث متميزة فى مجالمن خالل ) الطاقة(المحور األول  ●    
الحديثة والمبتكرة التي تخدم األنظمة اإلنشائية المختلفة لمنشآت الطاقة 

 .الجديدة والمتجددة
التطبيقات (، والسادس )حماية البيئة والموارد الطبيعية(المحور الخامس  ●    

المعلومات  تكنولوجيا(والثامن ، )لية والبينيةالعلوم المستقبالتكنولوجية و
 نمذجة معلومات"لتعزيز استخدام أبحاث متميزة ، من خالل )واالتصاالت



 ،اء األخضر والمستدامــمن أجل تحقيق البنفي صناعة التشييد " البناء       
قاعدة بيانات الصناعة، واالتصاالت اإللكترونية،  إثراءباإلضافة إلى 
 .لكترونيةوالحوكمة اإل

أبحاث من خالل ) والنقل االستثمار والتجارة(المحور الحادي عشر  ●    
، وطرق األنظمة االنشائية المتقدمة لتيسير سبـل النقل متميزة فى مجال

 .الطرق والسكك الحديدية والمشاه بأنواعھا المختلفة البناء الحديثة لكبارى
 فى مجال أبحاث متميزة من خالل ) صناعة السياحة(المحور الثاني عشر  ●    

   .األثرية والمنشآت لتدعيــم والترميــم المتقدمة للمبانىطرق ا       

 
 
 
 
 
 
 

جملاالت البحثيةا  
 
 

  التحليل الخطى والالخطى لدراسة سلوك المنشآت والعناصر اإلنشائية●  

 العناصر اإلنشائية النحيفةاستقرار المنشآت واستقرار  ● 

 ميكانيكا الجوامد والميكانيكا الحسابية●  

  التفاعل المتبادل بين التربة والمنشآت ونظم األساسات●  

 التحليل الديناميكى واالھتزازات للنظم اإلنشائية والمدنية●  

 النمذجة والمحاكاة للنظم اإلنشائية والمدنية●  

 للزالزلھندسة الزالزل والتصميم المقاوم ●  

  التحليل بالدفع الجانبى وتقييم األداء الزلزالى●  

 وترميم المنشآتتدعيم تقنيات  ●  

 دراسة الكالل فى العناصر والوصالت المعدنية●  

 المواصفات واألكواد فى مجال الھندسة اإلنشائيةوتحديث دراسة وتقييم ●  

 التحكم فى السلوك الديناميكى للمنشآت●  

 الكمبيوتـرالتصميم بمساعدة ●  

 التحليل اإلنشائى للخزانات والصوامع●  

 المبانى منخفضة التكاليف استخدام الصلب فى●  

 التحليل اإلنشائى والتصميم للكبارى ذات المحاور المستقيمة والمنحرفة●  

 التحليل اإلنشائى للعناصر الخاصة كالكمرات المنحنية واأللواح والقشريات●  

 اإلنشائيةالتحليل اللدن للعناصر ●  

 دراسة األمثلية اإلنشائية للمبانى والكبارى واألبراج والعناصر اإلنشائية●  

 بالكابالتتحليل وتصميم المبانى واألسقف والجسور واألبراج المدعمة أو المثبتة ●  

 تحليل وتصميم المبانى المبنية بالقطاعات الصلب المشكلة على البارد●  



 اإلنشائية المركبةدراسة القطاعات والوصالت ●  

 تدعيم المنشآت والخزانات باستخدام البوليمرات المدعمة باأللياف●  

 تطبيقات الشبكات العصبية فى تصميم المنشآت●  

 الخضراءالتطورات الحديثة واالستخدامات المبتكرة لمواد التشييد فى المنشآت ●  

  التكاليفالتكنولوجيا المطّوعة لبدائل مواد التشييد لإلسكان منخفض ●  

  التشييد المركبة والذكية والخضراء تطبيقات استخدام مواد● 

 دراسة خواص أنواع األسمنتات الحديثة●  

 دراسة سبل االستفادة من الغبار المتصاعد من مداخن مصانع األسمنت●  

  إعادة التدوير لمواد التشييد ●  

   وغير التقليدية الترميم بالمواد الحديثة والتقليدية●  

  الديمومة لمواد التشيييد فى ظروف تعرض مختلفة ●  

  دراسة خواص وطرق االنتاج المحلية ألنواع خاصة من الخرسانة●  

 دراسة خواص الخرسانة عالية المقاومة والخرسانة المسلحة باأللياف  ● 

 تطبيقات نظـريات ميكانيكا الكسر فى الخرسانة●  

 سلوك المنشآت المعرضة لالنفجارات●  

 المنشآت المعرضة ألحمال الصدم سلوك●  

 دراسة االنھيار المتتالى للمنشآت●  

  تحليل وسلوك الوصالت الصلب● 

     الكالل للعناصر الصلب والمعدنية          ● 

  تحليل اإلطارات الصلب تحت تأثير األحمال الزلزالية● 

 استقرار الكمرات الصلب تحت مختلف ظروف التحميل ●

 الديناميكى فى المنشآت الصلبالتحليل والتحكم  ●

  التحليل األمثل للمنشآت الصلب ●

 االستقرار والتحليل الديناميكى لأللواح المعدنية ●

 التحليل الزلزالى للكبارى الصلب ●

  تخطيط وإدارة مشروعات التشييد●  

 تحليل اإلستثمارات والتقييم المالى لمشروعات التشييد●  

 فى مواقع اإلنشاء وھيئات قطاع التشييدقياس اإلنتاجية وتحسين األداء ●  

 ھندسة التكاليف والتحليل الكمى خالل دورة حياة المنشأ●  



 الھندسة القيمية●  

 إدارة العقود والمطالبات وتسوية النزاعات●  

 تقييم البنية التحتية ونظم إدارتھا●  

 إدارة الصحة والسالمة المھنية●  

 طرق ومعدات اإلنشاء●  

 ونمذجة عمليات اإلنشاءطرق محاكاة ●  

 المخاطر والنمذجة الكمية لھا فى مشروعات التشييدإدارة ●  

 نظم دعم اتخاذ القرار●  

 إدارة التشييدھندسة وتطبيقات الذكاء اإلصطناعى فى مجال ●  

 إدارة المعلومات والمعرفة فى عمليات التشييد●  

  (BIM)    البناءمعلومات نمذجة  ● 

  واألنظمة اإلنشائية المستدامة والخضراءالبنية التحتية ● 
 


