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٥٠ األهداف الفرعية

  قسم الهندسة اإلنشائية ٣-٩

  رؤية القسم
 مكانة مرموقة عمل أبحاث متميزة فى مجال الهندسة اإلنشائية والتشييد ذات

محليًا وأقليميًا وعالميًا تعالج المشكالت الهندسية بطرق مبتكرة ومستدامة 
والمشارآة الفعالة المتبادلة مع الهيئات البحثية العالمية، وإعداد خريج قادر 

  .على التعامل مع التحديات البحثية وممارسة مهنة الهندسة اإلنشائية
  

  يكا اإلنشاءاتتحليل وميكان  ١
  خواص ومقاومة المواد  ٢
  الخرسانة المسلحة  ٣
  المنشآت والكبارى المعدنية  ٤

التخصصات 
  العلمية

  إدارة التشييد  ٥
  

  المجاالت البحثية

 التحليل الخطى والالخطى لدراسة سلوك المنشآت والعناصر اإلنشائية −
 استقرار المنشآت واستقرار العناصر اإلنشائية النحيلة −
  والميكانيكا الحسابيةميكانيكا الجوامد −
  التفاعل المتبادل بين التربة والمنشآت ونظم األساسات −
 التحليل الديناميكي واإلهتزازات للنظم اإلنشائية والمدنية −
 النمذجة والمحاآاة للنظم اإلنشائية والمدنية −
 هندسة الزالزل والتصميم المقاوم للزالزل −
  يالتحليل بالدفع الجانبي وتقييم األداء الزلزال −
 تقنيات تدعيم وترميم المنشآت −
 دراسة الكالل فى العناصر والوصالت المعدنية −
 دراسة وتقييم المواصفات واألآواد في مجال الهندسة اإلنشائية −
 التحكم فى السلوك الديناميكى للمنشآت −
 التصميم بمساعدة الكمبيوتر −
 التحليل اإلنشائى للخزانات والصوامع −
 التكاليفتصميم وتنفيذ المبانى منخفضة  −
 التحليل اإلنشائى والتصميم للجسور ذات المحاور المستقيمة والمنحرفة −
التحليل اإلنشائى للعناصر الخاصة مثل الكمرات المنحنية واأللواح  −

 والقشريات
 التحليل اللدن للعناصر اإلنشائية −
 دراسة األمثلية اإلنشائية للمبانى والجسور واألبراج والعناصر اإلنشائية −
ميم المبانى واألسقف والجسور واألبراج المدعمة أو المثبتة تحليل وتص −

 بواسطة الكابالت
 تحليل وتصميم المبانى المبنية بالقطاعات الحديدية المشكلة على البارد −
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٥١ األهداف الفرعية

 دراسة القطاعات والوصالت اإلنشائية المرآبة −
 تدعيم المنشآت والخزانات باستخدام البوليمرات المدعمة باأللياف −
 ت العصبية فى تصميم المنشآتتطبيقات الشبكا −
   تحرى خواص أنواع األسمنت الحديثة  −
  إعادة التدوير لمواد التشييد  −
  الترميم بالمواد الحديثة والتقليدية وغيرالتقليدية −
  الديمومة لمواد التشيييد فى ظروف تعرض مختلفة −
 تحرى خواص وطرق االنتاج المحلية ألنواع خاصة من الخرسانة −
سلحة والخرسانة سابقة اإلجهاد والخرسانة عالية دراسة الخرسانة الم −

 المقاومة والخرسانة المسلحة باأللياف
 تطبيقات نظريات ميكانيكا الكسر فى الخرسانة −
 تدعيم وترميم المنشآت  −
 إستخدام المواد المرآبة فى المنشآت  −
 سلوك المنشآت المعرضة لإلنفجارات −
 سلوك المنشآت المعرضة لألحمال التصادمية −
  اإلنهيار المتتالى للمنشآتدراسة −
 تخطيط وإدارة مشروعات التشييد −
 تحليل اإلستثمارات والتقييم المالى لمشروعات التشييد −
 قياس اإلنتاجية وتحسين األداء فى مواقع اإلنشاء وهيئات قطاع التشييد −
 هندسة التكاليف والتحليل الكمى خالل دورة حياة المنشأ −
 الهندسة القيمية −
 لمطالبات وتسوية النزاعاتإدارة العقود وا −
 تقييم البنية التحتية ونظم إدارتها −
 إدارة الصحة والسالمة المهنية −
 مواد وطرق ومعدات اإلنشاء −
 طرق محاآاة ونمذجة عمليات اإلنشاء −
 إدارة المخاطر والنمذجة الكمية للمخاطر فى مشروعات التشييد −
 نظم دعم اتخاذ القرار −
 إدارة التشييدهندسة و تطبيقات الذآاء اإلصطناعى فى مجال −
 إدارة المعلومات والمعرفة فى عمليات التشييد −
 .(BIMs)نظم معلومات المبانى  −
  البنية التحتية واألنظمة اإلنشائية المستدامة والخضراء −

  




