
      
  الخطة البحثية 

  

  جامعة القاهرة  ٢٠١٦ -٢٠١١  آلية الهندسة 
 

٧١ األهداف الفرعية

  المناجم والبترول والفلزاتهندسة قسم  ١٢-٩
  شعبة هندسة المناجم

  رؤية القسم

  :تطبيقية فى مجاالتوابحاث علمية 
  الجوفىو  التعدين السطحى-١
  فصل الخاماتو تكنولوجيا -٢
   تكنولوجيا الحبيبات الدقيقة-٣
   الهندسة الجيولوجية-٤
  البيئةو التعدين -٥

  
  الجيولوحيا الهندسية  ١
  ميكانيكا الصخور  ٢
  تكنولوجيا الحبيبات الدقيقة  ٣
  آيمياء السطوح التطبيقية  ٤
  التعدينوالبيئة   ٥

التخصصات 
  العلمية

  اتزان المواقع االثرية  ٦
  

١  
  آل الشواطئآت −
 دراسة مواقع االنشاء −
  النمذجة الهندسيةوتحليل النتائج  −

  نمذجة تصميم المناجم السطحية −  ٢
  الطرق الجيواستاتيكية لحسابات التراآيز المختلفة للمعادن −

٣  
  تجمع الحبيبات الدقيقةودراسة انتشار  −
 الحبيبات الدقيقة فى حجم النانو −
  طحية للحبيبات الدقيقةالصفات الس −

٤  
  التعويم الرغوى −
 الدراسات البتروفيزيقية للصخور −
 انتشار الحبيبات الدقيقةوتجمع  −
  امتصاص المفاعالت السطحية على االسطح المختلفة −

  التخلص من المعادن الثقيلة من المياه −  ٥
  تدوير مخلفات صناعة التعدين −

الت البحثية المجا
  لكل تخصص

  نمذجة اتزان المواقع االثرية −  ٦
  ة الصخورحمايوتقوية  −



      
  الخطة البحثية 

  

  جامعة القاهرة  ٢٠١٦ -٢٠١١  آلية الهندسة 
 

٧٢ األهداف الفرعية

  البترولشعبة هندسة 

  رؤية القسم

 االهتمام بصناعة البترول والغاز وعمل الدراسات الالزمة لها .١
صناعة         .٢ سكان وال ة لل ة الالزم ات البترولي وفير االحتياج ى ت ل عل العم

 والتنمية
ول        .٣ صادية للحق ترشيد اساليب الحفر واالنتاج والكسح لتعظيم الفائدة االقت

 المصرية
س ال .٤ سين اس ا   تح ل تكلفته يدها وتقلي از وترش ت والغ ة للزي معالج

 االقتصادية
ر فى مصر           دراسات اسس تطبيق ا    .٥ ة فى الحف ات الحديث ا   لتقني ومردوده

 االقتصادى
 تطوير وسائل وموادحديثة تخدم الصناعة البترولية .٦
 اعداد وتطوير برامج حاسوبية لتطوير الصناعة البترولية .٧
 مختلفهدراسات المخاطر فى مجاالت الحياة ال .٨
 دراسات خطوط وشبكات االنابيب وترشيدها والمخاطر الناجمة عنها .٩
صادية             .١٠ ار االقت ة وحساب االعم دراسة وتحليل الحقول البترولية والغازي

  لها
  

  هندسة حفر ابار الزيت والغاز  ١
  هندسة انتاج الزيت والغاز  ٢
  هندسة خزانات الزيت والغاز  ٣

التخصصات 
  العلمية

  اطرهندسة المخ  ٤
  

  يالموضوع البحث  التخصص الدقيق يالتخصص الرئيس

هندسة حفر ابار -١
  الزيت والغاز

  الحفر االفقى −
  الحفر المتوازن −
  التوجه الذاتى للحفر −
انى − زين ث منت تخ اس

  اآسيد الكربون
الحفر عند ضغط ودرجة −

  حرارة عاليتتين
روب − اف ه واد ايق م

  الطفلة فى الطبقات
  اقتصاديات الحفر −

ة لهندسةدراسة امكا − ا الحديث ق التكنولوجي ة تبي ني
الحفر تحت مستوى التوازن  والحفر"الحفر مثل   

دد ى متع ر االفق ين والحف ير التبط طة مواس بواس
  "الجوانب

وائم − ة لت ر الحديث ات الحف ة متطلب ة امثل دراس
ه ام التوجي ل نظ صر مث ى م ر ف روف الحف ظ

  الدورانى
منت − ل اس ون ع سيد الكرب انى اآ زين ث أثير تخ ت

  البارا
رارة − ضغط والح د ال ر عن شاآل الحف ة م دراس

  العاليتين
ات − دراسة امثلة مواد منع هروب الطفلة فى الطبق

  اقتصادياتها
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  جامعة القاهرة  ٢٠١٦ -٢٠١١  آلية الهندسة 
 

٧٣ األهداف الفرعية

  يالموضوع البحث  التخصص الدقيق يالتخصص الرئيس
صادية − ات االقت ر والدراس ات الحف يد عملي ترش

  المصاحب

هندسة انتاج  -٢
  الزيت والغاز

  تأثير مخروط المياه −
  زيادة انتاجية البترول −
ادة − ر وزي ات البئ قياس

  االنتاجية
  تحلية الغاز الحامضى −
از − سطحية للغ العمليات ال

  والزيت

اء − اه اثن روط المي سلبية لمخ أثيرات ال ض الت خف
  انتاج الزيت

  تنشيط اآلبار باستخدام المعالجات الحمضية −
شبكة العصبية − ة ال استنباط برامج باستخدام طريق

  لتحديد الظروف المثلى النتاج آبار الزيت
ى     − رارة ف ة الح جل درج تخدام س ةاس د قيم تحدي

  تشبع الصخر بالماء
استنباط عالقة ترابط تحليلية لحساب منحنى اداء −

ع أثير دف تج بت ى تن ار الت داخلى لآلب سريان ال ال
  .الغاز الذائب

  ترشيد العمليات السطحية لحقول الغاز الطبيعى −
  ترشيد استخالص الغاز الطبيعى المثال −
از − ول الغ از فى حق ة الغ اعادة تقييم وحدات تحلي

  حامضية ال
از − ضغط للغ يض ال ات تخف اطر محط ة مخ دراس

  الطبيعى لالستخدام المنزلى
ى − ى ف از الطبيع بكات الغ داد ش اطر ام ة م دراس

  المناطق االثرية

هندسة خزانات  -٣
  الزيت والغاز

  االنتاج المحسن للزيت −
  الغمر بالماء −
ة − عمر الخزانات البترولي

  والغازية
 موائع وصخور المكامن −

   للزيت بالطرق الكيميائيةاالنتاج المحسن −
  االنتاج المحسن للزيت باستخدام البكتريا −
  النفاذية النسبية −
ول − بعض الحق تحسين انتاج الزيت بالغمر بالماء ل

  المصرية
ة − ى الثق تأثير خواص موائع وصخور المكامن عل

ة ى بداي ودة ف دروآربونات الموج ة اله ى قيم ف
  عمر المكمن 

  ازيةمحاآاة الخزانات البترولية والغ −
  تطوير حقول المكثفات −

هندسة المخاطر -٤

  مخاطر المبانى −
شارع − اطر ال مخ

  المصرى
  تكاليف ادارة المخاطر −
ضغط − اطر خطوط ال مخ

  العالى للكهرباء

تحكم − دراسة مخاطر مبانى الكلية ووضع اسس ال
  .بها وخطط الطوارىء له

ب − داد آتي شارع المصرى واع اطر ال ة مخ دراس
  . لهاارشادات

ى − ا عل اطر وتأثيره اليف ادارة المخ ة تك دراس
  .الوضع  المالى للمنشأ
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٧٤ األهداف الفرعية

  يالموضوع البحث  التخصص الدقيق يالتخصص الرئيس
ضغط −  المخاطر بالمدرسة − وط ال ن خط ة ع ار الناجم ة االخط دراس

  .العالى والتوعية بها
ب − داد آتي ية واع اطر المدرس ة المخ دراس

  .ارشادات لها
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٧٥ األهداف الفرعية

  شعبة هندسة الفلزات

  رؤية القسم

  :تطبيقية فى مجاالتوابحاث علمية 
  يقيــةالميتالورجيا الفيز

 تأآل الفلزات وحمايتهـا
 تشــكيل الفلـــزات 
 ميتالورجيا اللحــــام

 تقييم وتوصيف الفلـزات 
  المواد الجديدة والمتقدمة

  الميتالورجيا االستخالصية
  

  الميتالورجيا الفيزيقية  ١
التخصصات   الميتالورجيا الميكانيكية  ٢

  العلمية
  الميتالورجيا الكيميائية  ٣

  

١  

  :الميتالورجيا الفيزيقية
وم          -١ دراسة تأثير عمليات التجمد الديناميكى على سبائك االلومني

   سيليكون–
  TRI دراسات على خواص وتطوير الفلزات -٢
  دراسات فى المواد المرآبة ذات االساس الفلزى -٣
   المعالجات الحرارية للصلب والسبائك الغيرحديدية -٤
  مرآبة ذات المحتوى النانودراسات فى المواد ال -٥
  تأثير البنية المجهرية على سلوك البرى للسبائك -٦
دوبلكس       -٧ لب ال ام ص اء  لح ة اثن رات الميتالورجي أثير المتغي ت

  الذى اليصدا
وم      -٨ بائك االلومني واح س دقيق الل ائى ال ب البن ة الترآي دراس

  المنتجة بواسطة لحام الدرفلة التراآمى
يوم وبعض سبائكه مع الصلب      دراسة اللحام باألحتكاك لاللومن    -٩

 .الذى اليصدأ والمستخدم فى األنظمة الفضائية

 البحثية المجاالت
  لكل تخصص

٢  

  :الميتالورجيا الميكانيكية
  :التشغيلوالتشكيل اللدن 

  .تأثير التحكم فى متغيرات الدرفلة على خواص الصلب -١
با -٢ واص س سين خ ومئتح ة -ك األلومني يليكون المعالج س

  .بالموجات فوق الصوتية
  .مدرفل ثنائى الطوردراسة خواص الصلب ال -٣
  .المواد المؤتلفة -٤
 .البوليميرات -٥
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٧٦ األهداف الفرعية

  :اللحام
بائك        -١ واص س ى خ اك عل ام باألحتك روف اللح أثير ظ ت

  .األلومنيوم
ة  -٢ ى بني ام عل رات اللح أثير متغي لب وت ات ص واص لحام خ

  .الدوبلكس مع الصلب الكربونى
ى وصالت       وتأثير المعالجات الحرارية     -٣ سبائكية عل العتاصر ال

  .الصلب المرن
ذى ال     ا -٤ دوبلكس ال لب ال ام ص اء لح ة أثن رات الميتالورجي لتغي

  .يصدأ

٣  

  :الميتالورجيا الكيميائية
 :األحتباس الحرارىوتأثير الصناعات المعدنية على البيئة  .١

 :استخالص الزنك من تراب أفران الكهرباء ألنتاج الصلب -
 .قياسات انبعاث غازات الفلور من خاليا األلومنيوم -
ات األ - ض ابعاث د خف ناعة الحدي ن ص رارى م اس الح حتب

 .والصلب
 :توصيف المواد المتقدمةونتاج إ .٢

سبائك النيكل       - ائى ل د ذات الخواص      -الترسيب الكهروآيمي  حدي
 .المغناطيسية

سبائك النيكل       - ائى ل ستخدمة     -الترسيب الكهروآيمي دنم الم  موليب
  .نتاج وقود الهيدروجينإل




