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٦٠ األهداف الفرعية

  قسم هندسة الطيران والفضاء ٨-٩

  رؤية القسم

أن  يصبح قسم هندسة الطيران والفضاء مرآز تميز تنافسى فى التعليم 
 حلى على المستوى المتخصصهوالبحث وتقديم الخدمات فى مجال 

ن الخدمات المقدمة للمجتمع المصرى من وأن يعمل على تحسي. واإلقليمى
ل عمله  عن طريق التطوير المستمر فى إمكانياتة ومصادرة االقسم  فى مج

  . وتوجيهها لخدمة وتطوير المجتمع المصرى واإلقليمى
  

  الديناميكا الهوائية   ١
  الدفع   ٢
  تصميم الهياآل   ٣
  التحكم   ٤

التخصصات 
  العلمية

  ة تصميم أقمار صناعي  ٥
  

١  

  بحوث تصميم الطائرات:   المحور األول
 بدون طيار  الصغيرة بناء وإختبارالطائرات .١
  الطائرات الصادرة من حرآةتقليل الضوضاء  .٢
  أسباب حوادث الطائراتتحليل .٣
    للبيئة االفريقيةتصميم طائرة رآاب خفيفةتقنيات  .٤

٢  

  الدفع وتوليد الطاقة محرآاتبحوث تصميم نظم و: المحور الثانى
 أداء الضواغط متغيرة الهيئة  .١
 التحكم فى أداء الضاغط تحت ظروف إنهيار السريان .٢
 المحرآات الصاروخية المهجنة .٣
 المحاآاة الرقمية إلحتراق وقود الصواريخ .٤
  نمذجة اإلنسياب بالسرعات فوق الصوتية .٥

   البحثيةحاورالم

٣  

  بحوث تصميم الهياآل الطيرانية: المحور الثالث
الطيران والمرآبات الفضائية وهياآل تصميم هياآل  .١

 والمعدنية تحت االحمال مرآبةالمواد المحرآات من ال
 الكلل والزحف واألحمال  والعشوائية وأحمال الصدمات

  الحرارية
 . ية الطيرانالمرآباتالعمر اإلفتراضى و إعتمادية هياآل  .٢
 النانومواد  و"الذآية"آل اهيتطبيقات ال .٣
 فى نظم الطائرات وبوتات المرنة والريزمات التحكمنميكا .٤

 المرآبات الفضائيةونظم 
 رياحبينات الرتو هياآل ريش وأبراج .٥
  المرونة الهوائية  .٦
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٤  

  بحوث تصميم المواد الطيرانية: المحور الرابع
درجات          ا .١ ة ل ة المتحمل لسبائك المعدنية الخفيفة والسبائك المعدني

ات    ات المحرآ ى توربين ة ف رارة العالي ل مالح ات  وهياآ رآب
 الطيران

شعرات ا .٢ ات دمج المست ة  وتطبيق واد الذآي ة والم واد المرآب لم
  والمحفزات الحرآية فى المواد المرآبة

٥  

  بحوث الديناميكا الهوائية والغالف الجوي: الخامسالمحور 
اميكي      .١ ى األجسام     تطوير الطرق الرقمية للحساب األيرودين عل

لتجمعات السكانية الطائرة والمتحرآة والمطارات والمبانى وا
وي     .٢ الف الج ة للغ واهر الطبيعي ة الظ الطقس  (نمذج وء ب التنب

 )وتقدير آميات البخر وتغير المناخ والتلوث البيئي
 إظهار سريان الهوء والموائع .٣
 حنظم مزارع الطواحين الهوائية إلستخراج طاقة الريا .٤
نظم      .٥ ة ال ى نمذج سرعة ف ائق ال وب ف تخدام الحاس  إس

  اإليروديناميكية

٦  

  بحوث نظم التحكم وميكانيكا الطيران: السادسالمحور 
تحكم ويخوارزم .١ تحكم   ات ال ه و ال صبيه الجيني شبكات الع ال

 اللفظى
ق  .٢ ةتطبي تحكم المفتوح ر ال ة ال  ودوائ ةذات التغذي ى  مرتجع  ف

 بدون طيارالطائرات 
 تتبع مسارات الطائرات ومدارات األقمار الصناعية .٣
تحكم وال   .٤ ـزة   ال ـدادات وأجه ـة  ع ـاس  الجيروسكوبي قي

 والميكانيكيـة
   تطبيقات علوم التحكم في مجاالت الصناعة .٥

٧ 
   ربينات الرياحو  البحوث في مجال ت:السابعالمحور 
 ربينات الرياحوريش ت وأداء التصميم األمثل .١
  التحكم فى قدرة توربينة الرياح بالطرق اإليروديناميكية .٢

  

٨  

  ت الفضائيةالمرآبابحوث تصميم : الثامنالمحور
 المهام الفضائية .١
 مرآبات الفضاءوالمحفزات الحرآية لمستشعرات ال .٢
 نظم توليد وتوزيع الطاقة  لمرآبات الفضاء .٣
 نظم إطالق المرآبات الفضائية .٤
  األقمار الصناعية متناهية الصغر وأقمار الجامعات .٥

 التصميم والتنفيذ -تجمعات األقمار الصناعية متناهية الصغرو
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٩  

   النقل الجوي وصيانة الطائرات: التاسعالمحور
ات تشخيص العيوب فى المحرآات الغازية يخوارزم .١

 ربينيةوالت
 .تحميل أسطول الطائرات .٢

  ات النقل الجوىإختيار الطائرات للعمل على شبك .٣
  




