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  التصميم الميكانيكي واإلنتاجهندسة قسم  ٧-٩

  رؤية القسم

ه في تخر    يقوم اج      القسم بأداء مهمت دس المتخصص فى هندسة اإلنت يج المهن
  .١٩٧١ الت التصميم والمواد منذ عاميصاحبها من مجا وما

وائح الخاصة     ستمر لل وير الم ى التط سم عل دريس بالق ة الت ضاء هيئ تم أع يه
ات       ل الروبوت ة مث ر حداث ال التخصصات األآث ية و إدخ المقررات الدراس ب

ميا و غيرها، لتخريج مهندسين     والمكاترونكس والنانوتكنولوجي، واالرجونو  
ائهم                 سون قرن ذه المجالت يناف على مستوى علمي طبقًا للمعايير الدولية في ه

 .في سوق العمل المحلي و الدولي
وم د من  يق سهم العدي صناعة المصرية حيث ي ة ال ى خدم د ف دور رائ سم ب الق

صناعية            سم بالعد      . أفراده بنشاط ملحوظ فى شتى المجاالت ال وم الق ا يق د  آم ي
صناعة فى مجاالت                    اءة مهندسى ال ع آف ة لرف ة الموجه دورات التدريبي من ال
تخصصاتهم، وتتم هذه األنشطة مع القسم مباشرة أو من خالل الوحدات ذات             

  .الطابع الخاص والمراآز الموجودة فى الكلية والجامعة

  
   تصميم الماآينات  ١
   هندسة المواد واإلنتاج  ٢
   هتزازات الميكانيكية وديناميكا المنظوماتاإل  ٣
  ميكانيكا المرونة واللدونة  ٤

لتخصصات ا
  العلمية

   الهندسة الصناعية  ٥
  

 المواد المتناهية الصغر و تصميم الماآينات −  ١
   التريبولوجيا  −

٢  

 و المواد المرآبة دراسة االجهاد الحراري للمواد المختلفة −
 اد النانودراسة تطبيقات مو −
 دراسة وسائل التصنيع و تحسين االنتاج −
  في االنتاج و تحديث الماآينات المختلفةCNCتطبيقات استخدام  −
 الخزفية المدعومة بالمواد البوليمرية في المواددراسة تطبيقات  −

  الصناعة

المجاالت البحثية 
  لكل تخصص

٣  

 ومكافحة الضوضاء الصوتيات −
 )Mobile robots(الروبوتات المتحرآة  −
 )Micro and nano robots(الصغرالمتناهية  الروبوتات −
 تحليل االهتزازات باستخدام العناصر المحدودة −
 )Flexible multibodies(ديناميكا االجسام المرنة  −
 Rotor ( ديناميكا الروتورات و المحامل المغناطيسية −

dynamics and magnetic bearings( 
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 )رياح شمسية و(الطاقة الجديدة و المتجددة  −
  المرآبة لديناميكا الهياآ −
 الديناميكا المتقدمة للسيارات −
 ) Fuzzy logic(التحكم باستخدام منطق الحاالت المشوشة  −
المضخات ذات اإلزاحة   وصمامات التحكمفئات جديدة من  −

 الهيدروليكية الموجبة
  .تحلية المياه −

٤  

 األشكال ذات العالي الضغط أوعية في اإلنفجار ضغوط تحديد −
 االسطوانية

 المعدنية األلواح في الكسر االتإنفع تحديد −
 الخامة ثنائية الدرفلة إسطوانات في اإلنهيار ميكانيكا −
 تجميع ألواح على تطبيقها و الهياآل مع الموائع تفاعل دراسة −

  مكافئ قطع شكل على الشمس
 الرياح توربينات على تطبيقها و الهياآل مع الموائع تفاعل دراسة −
 تحليل و الحدي الحمل لدراسة المحدودة العناصر طريقة إستخدام −

 باللحام مختلفة لزوايا مشكلة لماسورة اإلنهيار
 الهياآل ديناميكا −
  النانو مواد تطبيقات −

٥  

 تصميم و محاآاة منظومات االنتاج  −
إستخدام النظم الخبيرة و الذآاء االصطناعي و إتخاذ القرارات في  −

  مجال تخطيط و متابعة االنتاج 
 ات الجودة الشاملةتصميم و مراجعة منظوم −
  التقييم و المراجعة االرجونومية لمنظومات التصنيع −

  




