
      
  الخطة البحثية 

  

  جامعة القاهرة  ٢٠١٦ -٢٠١١  آلية الهندسة 
 

٥٤ األهداف الفرعية

   والهيدروليكاىالرهندسة قسم  ٥-٩

  رؤية القسم
وارد                  ى الم دة عل ى تخفيف الضغوط المتزاي دروليكا ال يسعى قسم الرى والهي

ا        المائية القومية المتاحة ورفع آفاءة     اه وتحسين نوعيته ا  .  استخدامات المي آم
اث       ق األبح ن طري ة ع وارد الطبيعي يدة للم ل إدارة رش ى تفعي سم ف ل الق يأم

   .التخصصية والبينية واالستيراتيجية فى مجال هندسة المياه والبيئة
  

  الهندسة الهيدروليكية والبيئية  ١
  هندسة الرى والصرف  ٢
  د المائيةادارة الموار  ٣

التخصصات 
  العلمية

  هندسة الموانى والشواطىء  ٤
  

المجاالت البحثية 
  لكل تخصص

١  
  

  .هيدروديناميكية األنهار −
  .ت الهيدروليكليةآتصميم المنش −
  .تصميم محطات الرفع ووسائل التحكم والحماية −
  .النماذج الرياضية لمحاآاة حاالت السريان المختلفة −
  .  الطاقة المائيةاألعمال المدنية والهيدرولكية الخاصة بتوليد −

  

السريان بالمجارى المغلقة وخطوط األنابيب وشبكات التوزيع  −
  .والصرف

  .المطرقة المائية وأعمال الحماية منها −
  .السريان المضطرب وتطبيقاته بالمواسير والمجارى المفتوحة −
  .الحرآات الدوامية بمجاالت السريان المختلفة −

  

ات وتقدير حجم المواد أشكال الترسيبات بقيعان األنهار والخزان −
  .الرسوبية المنقولة والعالقة والمترسبة مع الفيضانات

  .نتقال الرسوبيات بفعل الرياحإ −
  

  .إدارة نوعية المياه بشبكات الري والصرف −
  .حرآة الملوثات بالمياه الجوفية −
التحكم في تلوث المجاري المائية والبحيرات الناجم عن مخلفات  −

 .ناعيالصرف الصحي والزراعي والص
 .تقييم األثر البيئي للمشروعات المائية −
 .تنمية األراضي الرطبة والحفاظ علي المحميات الطبيعية −
 .د المائيةرتأثير التغيرات المناخية علي الموا −

  

  .محاآاة حرآة الملوثات بالمياه الجوفية −
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٢  

تصميم القطاعات وتحديد خصائص السريان بالقنوات المفتوحة  −
  .وشبكات الري والصرف

  .ت الهيدروليكليةآتصميم المنش −
  .اتزان جوانب الترع والمصارف واألنهار −
  .ت المائيةآالنحر خلف المنش −
  .النحر حول دعامات واساسات الكباري −
أشكال الترسيبات بقيعان األنهار والخزانات وتقدير حجم المواد  −

  .الرسوبية المنقولة والعالقة والمترسبة مع الفيضانات
  

  .لمياه والنباتعالقات التربة با −
 تحت – التنقيط –الرش (تصميم شبكات الري التقليدية والمتطورة  −

 ).السطحي
 .تحسين وتطوير آفاءة نظم الري −
 .دراسات الترآيب المحصولي األمثل −
 .نظم المصارف المفتوحة −
 .نظم الصرف المغطي −
  .إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي −

٣  

 .األمثل للحصة المائيةمتغيرات الميزان المائي واالستخدام  −
 .نظم تشغيل الخزانات −
 .مصادر المياه غير التقليدية −
 .هيدرولوجيا المناطق القاحلة −
 .اإلدارة المتكاملة للموارد المائية −
 .تحليالت المياه االفتراضيه −
  .دراسات جدوى المشروعات القومية العمالقة −

٤  

 .تخطيط الموانئ وإدارتها واإلستخدام األمثل لألراضي −
 .صميم المنشآت داخل الميناء وحواجز آسر األمواجت −
  .إدارة المناطق الساحلية −
 .حرآة األمواج والتيارات البحرية −
 .اتزان الشواطئ وأعمال الحماية من التآآل واإلطماء −
 .دراسات عمليات المد والجزر وتأثيرها علي الشواطئ −
   .يةدراسات ارتفاع مستوى المياه بالبحرات نتيجة التغيرات المناخ −

  




