
      
  الخطة البحثية 

  

  جامعة القاهرة  ٢٠١٦ -٢٠١١  آلية الهندسة 
 

٥٦ األهداف الفرعية

  القوى الميكانيكيةهندسة قسم  ٦-٩

  رؤية القسم

دون                   دريس والمعي ة الت ا أعضاء هيئ وم به ة التي يق األعمال البحثية األآاديمي
ال   ث وط الب البح درجتي الماج    وط ا ل ات العلي دآتوراه  ب الدراس ستير وال

  :باإلضافة إلى أعمال المشروعات البحثية األخرى تنقسم إلى
ة نظر − اث أآاديمي ا  أبح بات بأنواعه ى الحاس تم عل سابية ت ة أو ح ي

 .المختلفة سواء داخل أو خارج القسم
دة                − تم داخل ع ى قياسات ت أبحاث أآاديمية تجريبية ومعملية تعتمد عل

 .القسمداخل معامل 
ا   (مشروعات بحثية غير أآاديمية    ة أو آليهم تم داخل أو   ) حسابية أو تجريبي ت
   خارج القسم حسب المشروع

  
  ميكانيكا الموائع وتطبيقاتها  ١
التخصصات   إنتقال الحرارة  وتطبيقاتها  ٢

  العلمية
  اإلحتراق وتطبيقاته  ٣

  
  الموضوع البحثي  التخصص الدقيق الرئيسيالتخصص 

  ميكانيكا الموائع
  السريان المضطرب وتطبيقاته -١
 السريان ثنائي الطور وتطبيقاته -٢
  لمنتظم وتطبيقاتهالسريان غير ا -٣

اآلالت التوربينية 
  ومحطاتها

  السريان خالل أجزاء اآلالت التوربينية -١
 القياس والتنبؤ ألدآء االالت التوربينية -٢
 تصميم محطات الضخ وتوليد الطاقة -٣
  السريان العابر خالل خطوط األنابيب -٤

  الطاقة الجديدة والمتجددة
  طاقة الرياح وتطبيقاتها -١
 طبيقاتهاطاقة امواج البحر وت -٢
 تخزين الطاقة -٣
  هندسة البيئة والتلوث -٤

ميكانيكا  -١
 الموائع وتطبيقاتها

  أنظمة ميكانيكا الموائع
  تحلية المياه -١
 التهوية الصناعية -٢
  التحكم األوتوماتيكي الهيدروليكي -٣

  إنتقال الحرارة
  إنتقال الحرارة في األفران وتطبيقاتها -١
 تحسين معامل إنتقال الحرارة -٢
 ي السوائل الغير نيوتونيةإنتقال الحرارة ف -٣
  التوصيل الحراري في األجسام الغير منتظمة -٤

 إنتقال الحرارة  -٢
  وتطبيقاتها

  التبريد وتكييف الهواء
  التهوية وتطبيقاتها -١
 ستائر الهواء -٢
 التبريد بالتبخير -٣
  التبريد الكهرو حراري -٤



      
  الخطة البحثية 

  

  جامعة القاهرة  ٢٠١٦ -٢٠١١  آلية الهندسة 
 

٥٧ األهداف الفرعية

  الموضوع البحثي  التخصص الدقيق الرئيسيالتخصص 

  محطات القوى الحرارية
  السريان ثنائي الطور -١
 إنتقال الحرارة في المهد المميعة -٢
  األلواحالمبادالت الحرارية ذات -٣
  إنتقال الحرارة في المفاعالت النووية -٤

  الطاقة الشمسية

  المجمعات الشمسية -١
 المقطرات الشمسية -٢
 الطباخات الشمسية -٣
 تجفيف المنتجات بالطاقة الشمسية -٤
الطاقات المستقبلية مثل خاليا الوقود وإنتاج  -٥

  الهيدروجين

محرآات اإلحتراق 
  الداخلي

  في محرآات اإلحتراق بالشرارة والضغطاإلحتراق -١
   التلوث الناتج عن المحرآات-٢
   دورات ونظم المحرآات-٣
   التآآل والنحر في المحرآات-٤

  اإلحتراق المستمر
  اللهب اإلنتشاري سابق الخلط -١
 التذرية ونظمها -٢
 غرف اإلحتراق واألفران -٣
  التلوث الناتج من اإلحتراق المستمر -٤

  الحرائق واإلنفجارات
  نتشار اللهب والدخانإ -١
 نظم الوقاية والمكافحة -٢
  بداية وتطور اإلنفجارات  -٣

اإلحتراق  -٣
  وتطبيقاته

الديناميكا الحرارية 
  التطبيقية

  الدورات الحديثة والمتقدمة -١
 نمذجة خواص المواد العاملة -٢
  آفاءة إستخدام الطاقة -٣




