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 رئيس الجامعة  - فىأمين السيد لط /كلمة األستاذ الدكتور  .1

 

 
 

 
 
 وعربييييا

 
فيييي إطيييار سيييبي جامعييية بنيييي سيييويف ألن تنايييم إليييي نيييادر الجامعيييات املمييييزة محلييييا

 علأنيييييا السيييييبي إليييييي  ن ترفيييي  ترتي نيييييا فيييييي التصييييينيف 
 
 فانيييييه لزاميييييا

 
اليييييدولي للجامعيييييات العامليييييية ودوليييييا

م تتحييدد بموج نييا 2020،وحتييى تييتمك  ميي  ذلييك فت نييا قاميي  بتعييداد خطيية إسييتراتيجية للجامعيية 

ليييييات تحقيييييق تلييييك األهييييداف ،ولكييييي تييييتمك  ميييي  ذلييييك فا نييييا تعمييييل علييييي  آ هييييدافها اإلسييييتراتيجية و 

الخيييدمات التيييي  تطيييوير قطييياع شيييئون التعلييييم والطيييالل وفيييق املعيييايير الدوليييية ،واالرتقييياء بمسيييتور 

 عي  و ي  آلييات للتحيو  إليي جامعية الكترونيية، واعيادة 
 
تقدمها الجامعة لتنمية املجتم ، فايال

 ،
 
هيكلة باإل افة إلي تطوير النظم والهياكل اإلدارية لتواكيب نظيراهنيا فيي الجامعيات األكقير تقيدما

ة فييييييي التقييييييدم باإل ييييييافة إلييييييي تطييييييور قطيييييياع الدراسييييييات العليييييييا والبحييييييوث ليصييييييب  قيييييياطرة الجامعيييييي

األكيييياديمي والبحثييييي انطالقييييا ميييي   ن الجامعيييية البحثييييية ملييييي جامعيييية تسييييهم فييييي إنتيييياج املعرفيييية علييييي 

مسيييتور العلميييي واإلنسييياني بميييا يجعلنيييا مسييياهمين ولسييينا بمجيييرد مسييي نلكين للمعرفييية، ومييي  هيييذا 

 حيو   يرورة إعيداد خطيية 
 
املنطليق فيان الجامعية طرحي  عليي املجليس األعليى للجامعيات تصيورا

ثيييية قوميييية للجامعيييات ومراكيييز البحيييوث تكيييون بمثابييية البوصيييلة التيييي توجيييه األنشيييطة البحثيييية بح

للدولييية املصيييرية والتيييي ييييتم بموج نيييا مواكبييية ميييا يواجيييه املجتمييي  مييي  مشيييكالت. وحينئيييذ سييييدر  

 املجتم   ن الجامعة بكل مقوماهنا البحثية والنظرية واملادية في خدمة مجتمعها.
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الدراسييات  نائييب رئيييس الجامعيية لشييئون  -/ طريييف شييو ي  ر كلميية األسييتاذ الييدكتو  .2

 العليا والبحوث

 

تفعييييال للتوجيييه اليييراه  لجامعييية بنيييي سيييويف التيييي تسيييبي بموجبيييه ألن تكيييون   جامعييية بحثيييية    

فيييتن إدارة الجامعييية كلفييي  قطييياع الدراسيييات العلييييا والبحيييوث فأنيييا  عميييل خطييية بحثيييية خمسيييية 

تييييي تعيييياني مسنييييا املؤسسييييات والهيئييييات العاميييية املختلفيييية تعنييييي  شييييكل  سا ييييالي بحصيييير املشييييكالت ال

سيييييواء كانييييي  ذات طبيعييييية إنتاجيييييية  و خدميييييية  و تطوعيييييية، حكوميييييية  و  هليييييية حتيييييي تيييييتمك  مييييي  

و يييييييعها عليييييييي قائمييييييية  نشيييييييط نا البحثيييييييية فيييييييي السييييييينوات الخميييييييس القادمييييييية ، حييييييييث يقيييييييوم بييييييياحثو 

 ن البعثيييات واملهيييام العلميييية  املاجسيييتير واليييدكتوراا و عاييياء هيئييية التيييدر س ببح نيييا ، فايييال عييي 

سيييتجرم بموج نيييا ، وكيييذلك البحيييوث واملشيييروعات التنافسيييية   ومييي  هيييذا املنطليييق سيييوف توجيييه 

 نشييطة الجامعيية البحثييية املتنوعيية لخدميية مجتمعهييا وحييل مييا يواجهييه ميي  مشييكالت علييي النحييو 

املجتمييي   اليييذر تتوطيييد معيييه  واصييير التفاعيييل البحثيييي املجتمبيييي بميييا يييينعكس إيجابيييا عليييي رفاهيييية

و فرادا ، يااف إلي ذلك  نيه مي  شيهن هيذا التفاعيل اإليجيا ي بيين الجامعية ومجتمعهيا  ن ينفيي 

عيييي  البيييياحثين واملؤسسييييات العلمييييية تلييييك املقوليييية السييييلبية القائليييية بييييهن البيييياحثين يتعيييياملون ميييي  

مشييييكالت ميييي  صيييينعهم وليسيييي  ميييي  واقيييي  املجتميييي  ، وحييييرر بالييييذكر  نييييه انبثييييق عيييي  تلييييك املقوليييية 

ليييييييية  خييييييييرر  ييييييييير عادليييييييية قوامهييييييييا  ن نتييييييييائ  األبحيييييييياث تقبيييييييي  علييييييييي رفييييييييوف مكتبييييييييات   ييييييييحا نا مقو 
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وفييييي هييييذا السييييياق فييييتن تبنييييي الجامعييييات املصييييرية التوجييييه املتمثييييل فييييي إعييييداد خطييييط  وجامعيييياهنم.

بحثيييييييييية توجيييييييييه طاقاهنيييييييييا العلميييييييييية واملاديييييييييية والبحثيييييييييية نحيييييييييو دعيييييييييم خطيييييييييط التنميييييييييية الصيييييييييناعية 

بمييييا يرتقييييي بمسييييتور املجتميييي  نظمييييا و فييييرادا ميييي  شييييهنه  ن  واالقتصييييادية وال ييييحية واالجتماعييييية

يغير م  تلك التصورات السلبية ويؤدر إليي نشيهة تصيورات جدييدة مسيتمدة مي  الواقي  الفعليي  

اليييراه  للجامعييييات ، والييييذر يحولهييييا إلييييي مؤسسييييات فاعليييية فييييي خدميييية مجتمعهييييا مثلمييييا الحييييا  فييييي 

 الجامعات األجنبية العريقة.  

 
 
د جامعية بنييي سييويف   نييا  طلقي  الييدعوة إلييي إعيداد الخطيية البحثييية القومييية فتنييه يسييع وختاميا

للجامعييييات املصييييرية ومراكييييز البحييييوث انطالقييييا ميييي  مبييييد   ن املسييييتقبل البحثييييي ليييييس مييييا سيييييهتينا 

 ولك  ما سنذهب إليه. وعلي هللا قصد السبيل وهداية السالكين.
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 :فريق إعداد الخطة البحثية .3

 

    
  مين السيد لطفي /ا.د

 رئيس الجامعة

 ا.د/  طريف شو ي فرج

نائب رئيس جامعة بني سويف 

 للدراسات العليا والبحوث

 رشا رشاد احمد/ د

 العلوم  ستاذ مساعد بكلية

 عبدالرحيم حسين عبدالعظيم/د

 ر مدرس بكلية الطب البيطر 

    
 د/  شرف محمد علي شلبي

 بكلية اآلدال ماستاذ 

 هيما.د/ هناء ف

  ستاذ بكلية العلوم

 ا.د/  شو ي  بو الحديد

  ستاذ بكلية الطب البيطرر 

 د/  جان هنرر 

  ستاذ م بكلية التعليم الصناعي

   

 

 عرفةمحمود وليد  /د

 مدرس بكلية الطب البيطرم 

 ياسر جابر /د

 مدرس بكلية الصيدلة

 نجالء عيسالى /د

 مدرس بكلية التربية
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 التنافسية، ومراكز التميز البحثي.

ييية إذا تييم و ييعها  شييكل فعييا  ، فسييوف يكييون لهييا نييوات  هاميية تنييت  عسنيييا الخطيية البحث .7

مثيييييل بييييييراءات االختيييييراع، والنشيييييير اليييييدولي وكلهييييييا عناصييييير رئيسييييييية لرفييييي  التصيييييينيف الييييييدولي 

 للجامعة.

الخطة البحثية للجامعة ملي نواة للخطة البحثية القومية، بما يعنيي  ن الدولية سييكون  .8

 ت .لها رؤية مستقبلية لدراسة املشكال 

حين تنشر الخطة البحثية على موقي  الجامعية سيتجعل البياحثين عليى وعيي  نيا ، وهيو ميا  .9

 يعني بترشيد إنفاق املا  على دراسة املشكالت.
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وجييييييود خطيييييية بحثييييييية للجامعيييييية يعنييييييي  ن للجامعيييييية إدارة رشيييييييدة لييييييد نا رؤييييييية مسييييييتقبلية  .10

 عها.للجامعة ، مما يعني مزيد م  الثقة تجاا الجامعة مم  يتعاملون  م

 :الجامعةرؤية ورسالة شعار و  .5

كييم  120تقيي  جامعيية بنييى سييويف علييى  ييفاف  نيير النيييل الشييهير فييي مدينيية بنييى سييويف علييى  عييد 

فييييرع  بنييييي سييييويف بكلييييية التجييييارة فييييي العييييام  -شييييما  القيييياهرة، بييييد ت الدراسيييية بجامعيييية القيييياهرة 

شييياء الكلييييات االخيييرر ، وكانييي  آنيييذا  إحيييدم الكلييييات التا عييية لجامعييية القييياهرة  يييم تيييوالي إن1976

استقل   بموجبه  الجامعية. تايم الجامعية  الذر 2005في العام  84 نا حتي صدر املرسوم رقم 

كلية مليي كليية التجيارة، كليية الحقيوق، كليية التربيية، كليية الطيب، كليية العليوم، كليية اآلدال،  20

يض، كلييييية العييييالج كلييييية التعليييييم الصييييناعي، كلييييية الصيييييدلة، كلييييية الطييييب البيطييييرر، كلييييية التميييير 

الطبيبييييييي، كلييييييية الهندسيييييية، كلييييييية طييييييب األسيييييينان، كلييييييية اإلعييييييالم، كلييييييية التربييييييية الريا ييييييية، كلييييييية 

الدراسييييييات العليييييييا للعلييييييوم املتقدميييييية، كلييييييية الدراسييييييات اإلقتصييييييادية والعلييييييوم السياسييييييية، كلييييييية 

ي  البيئيييييييية والحيويييييييية والتصييييييين الحاسييييييبات واملعلوميييييييات، كليييييييية العلييييييوم ال يييييييحية وكليييييييية الزراعيييييية

الغييذا،ى، كمييا تتمتيي  بمقومييات واعييدة ميي  حيثيية مواردهييا املادييية املتمثليية فييي املنشييهت و املبيياني و 

األراضيالي، تليك املقومييات التيي يتوقيي   ن تسياهم بفاعلييية فيي تحقيييق تطلعيات الجامعيية املرجيوة فييي 

. 636الخمسة  عوام القادمة والتي تبلغ مساح نا اإلجمالية 
 
 تقريبا

 
 فدانا

 :الجامعة شعار  -5-1
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فيييي سيييل سيييبي جامعييية بنيييي سيييويف إليييى التحيييو  مييي  جامعييية ناقلييية، ومطبقييية للمعيييارف إليييى جامعييية 

منتجييية لهيييا، لتقيييديمها واسيييتخدامها فيييي كافييية املجييياالت، فقيييد إتخيييذت جامعييية بنيييي سيييويف شيييعار 

 .2020-2014 البحثية نحو جامعة بحثية  ليعبر ع  طموحاهنا  تلك في خط نا 

 الرؤية: -5-2

 وتخدم مجتمعيهييا بفيياعلية  نحو جام 
 
 متمييزا

 
 ، تقدم تعليميا

 
 ودوليا

 
 .عة بحثية رائدة اقليميا

 الرسالة: -5-3

رتقيييياء بالعملييييية البحثييييية والتعليمييييية وتوجأنهييييا نحييييو حييييل املشييييكالت املجتمعييييية بمييييا يسييييهم فييييى اال  

  
 
 وعامليا

 
 واقليميا

 
 .تنمية املجتم  محليا

 

 

 ورسالة الجامعةشعار ورؤية  :(1شكل رقم )
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 سياسات الجامعة املتعلقة بالدراسات العليا والبحث العلمى:. 6

تتبنييييي الجامعيييية سياسييييات وااييييحة متعلقيييية بالدراسييييات العليييييا والبحييييث العلمييييى تعكييييس 

ورسيييال نا ، وهنيييدف إليييي تحسيييين مسيييتور منظومييية البحيييث العلميييى بميييا يايييم  ، رؤي نييياو شيييعارها، 

إحيييرال الرييييادة املحليييية م فيييى التصييينيف اليييدولى للجامعيييات و التقيييدتحقييييق  هيييدافها االسيييتراتيجية و 

التييي  املتعلقيية بالدراسييات العليييا والبحييث العلمييىويمكيي  تحديييد السياسييات الحاكميية  ،والعاملييية

 تتبناها الجامعة علي النحو التالي:

 االرتقيياء بالدراسييات العليييا وتطويرهييا لتمكيسنييا ميي  اإلسييهام بفاعلييية فييي تعزيييز كفيياءة العملييية .1

 التعليمية ملرحلة ما  عد البكالوريوس .

االرتقاء بجودة األبحاث العلمية ونشير  قافية البحيث العلميي النيوعي، وو ي  آلييات لت يجي   .2

مة ذات الته ير )
ّ
 (.Impact Factorالنشر في املجالت العاملية املحك

البحييث تصييميم وإعييداد بييرام  علمييية لتنمييية قييدرات األكيياديميين البحثييية للسنييوض بمسييتور  .3

. 
 
 وكيفا

 
 العلمي كما

إنشيياء مدينييية بحثيييية تحيييور املراكييز البحثيييية املتمييييزة لكيييي تمكيي  البييياحثين مييي  إجيييراء بحيييو نم  .4

املبتكرة الكفيلة بحل املشكالت املجتمعية والعلمية بما يخدم عملية تنمية املجتمي  املحليي 

 والعام والعاملي  ياا.

طيييوير إدارة املكتبيييية لاييييمان تييييوفير املعلومييييات تفعييييل وتحييييديث املكتبيييية الرقمييييية والورقييييية وت .5

 والبيانات الارورية  شكل متجدد ومستديم .

 تدعيم العالقات الثقافية م  الهيئات واملؤسسات العلمية والبحثية داخل الوط  وخارجه .6
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توجييييه البحيييث العلميييي نحيييو معالجييية  ولوييييات القايييايا التنمويييية واهيييم املسيييتجدات العلميييية  .7

 االبتكار وبراءات االختراع. العاملية ، وت جي 

  مان العمل  م  الخطط البحثية للجامعة  . .8

 دعم التوجه نحو األبحاث املشتركة و بحاث الفريق . .9

 توفير التمويل الكافي لألبحاث العلمية والتطبيقية ذات الطا   القومي. .10

 ر وااحة ومعلنة لتنظيم شئون االبتعاث واملن  األجنبية.يااللتزام بمعاي .11

 زام باآلليات املو قة واملعتمدة لحل مشكالت شئون الدراسات العليا والبحوث االلت .12

العمييل  ييم   جنييدة مسييتقبلية للمييؤتمرات والنييدوات العلمييية بالجامعيية تقييرر العملييية  .13

البحثيييية بالجامعييية وتيييدعم موقيييف الجامعييية البحثيييي وتربطهيييا بالبيئييية واملسيييتجدات العلميييية 

 العاملية .

لكفييييييياءات فيييييييي مجيييييييا  البحيييييييث العلميييييييي وربيييييييط هيييييييذا املعيييييييايير و ييييييي  معيييييييايير السيييييييتقطال ا .14

  سياسات التوسيف بالجامعة لألكاديميين.

 تنمية املوارد املالية الاللمة لتمويل ودعم البحث العلمي. .15

 التكامل م  سياسات الكلية في مجا  التعليم ومجاالت خدمة املجتم  وتنمية البيئة. .16

ملييييييييية التعليميييييييية وخدميييييييية املؤسسييييييييات االسيييييييتفادة ميييييييي  البحيييييييوث العلمييييييييية فييييييييى دعيييييييم الع .17

 اإلنتاجية والخدمية والتطوعية باملجتم .

 نشر  خالقيات البحث العلمي . .18

 و   آليات لت جي  براءات االختراع واالبتكار بما يخدم األهداف القومية. .19
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دكتيييوراا(  –ماجسيييتير  –اسيييتحداث بيييرام  علميييية فيييي مرحلييية الدراسيييات العلييييا ) دبليييوم  .20

 ات العلمية واحتياجات سوق العمل.تتواكب م  التطور 

إعيييييييداد الئحييييييية موحيييييييدة للدراسيييييييات العلييييييييا بالجامعييييييية تتيييييييواءم مييييييي  التطيييييييورات العلميييييييية  .21

 واالحتياجات العملية وترتقي باملستور األكاديمي والبحثي.

هنيئة كافة مكونات الجامعة ألن تشغل مرتبة مرتفعة في التصينيفات الدوليية املعتميدة  .22

 للجامعات .

يجية إلدارة الجييييييودة الشيييييياملة واالعتميييييياد لكييييييل الكليييييييات واملراكييييييز البحثييييييية و يييييي  اسييييييترات .23

 بالجامعة.

  :القيم الحاكمة للبحث العلمي في الجامعة .7

 هنيدف جامعية بنيي سيويف إلييى تحقييق رؤي نيا ورسيال نا البحثييية وفيق منظومية مي  القيييم

البحيث العلميي فيي و  األساسية التي تحدد هويية الجامعية كمؤسسية بحثيية تسيبى إليى تقيدم العليم

 :خدمة املجتم  تشمل

 لتزام األخال ي.اال  

 لتزام باألمانة العلمية .اال 

 .التمت  بالحرية البحثية 

 .الحفاظ على حقوق امللكية الفكرية 

 .تنمية روح الفريق البحثي 

 نتماء.ال ا 
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 .العاملية 

  .الجودة 

  .اإلبداع والتميز 

 .الشفافية والحرية األكاديمية 

 .عدم التمييز 

 اور الفرص.تس 

 فى قطاع الدراسات العليا والبحوث: للجامعة االستراتيجيةواألهداف  اتالغاي -8

قطييياع الدراسيييات العلييييا والبحيييث تطيييوير واملتعلقييية ب . الغايييية االسيييتراتيجية االوليييى1. 8

 .مبتكرة قائمة على إنتاج املعرفة  بحوث عاملية : العلمى

بيين الو ي  اليراه   ايية اإلسيتراتيجية االوليى املرتبطة بالغ قياس فجوة األداء. 1. 1. 8

 للبحث العلمى وما هو مس ندف:

تيييم االسيييتناد عليييى البيانيييات واملعلوميييات الخاصييية بالجامعييية والتيييى تيييم وصيييفها فيييى الجيييزء األو  

باإل يافة اليى  مالحق الخطة االسيتراتجية( وتفاصيلها فى 2020م  خطة الجامعة االستراتيجية )

الداخلييييية للجامعيييية )نقيييياع القييييوة والاييييعف( فييييى الجييييزء الثيييياني ميييي  نفيييييس نتييييائ  تحليييييل البيئيييية 

 بييييييييين الواقيييييييي  واملييييييييهمو  طبقييييييييا للغايييييييييةالخطيييييييية لتقييييييييييم  داء الجامعيييييييية وذلييييييييك لتحديييييييييد الفجييييييييوة 

 على النحو التالي:وجاءت  االولى للجامعةاإلستراتيجية 
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 لقوميييييية قصيييييور توصييييييف بيييييرام  الدراسيييييات العلييييييا وفقيييييا للمعيييييايير االسترشيييييادية للهيئييييية ا

 .لامان الجودة

  إنتاج البحوث البينية واملشتركة. نقص معد 

 محدودية آليات التعامل م  شكاوم طالل الدراسات العليا والباحثين. 

 عدم وجود مجلة دورية علمية دولية ممثلة للجامعة. 

 عدم وجود مراكز للتميز البحثى. 

 يةالبحوث العلمية ذات العالقة باملؤسسات الخارج انخفاض عدد. 

 انخفاض معد  النشر الدولى للبحوث. 

 :األهداف اإلستراتيجية .2 .1. 8

حتييييييى تقييييييوم الجامعيييييية  سييييييد فجييييييوة األداء سييييييالفة الييييييذكر فقييييييد و ييييييع  مجموعيييييية ميييييي  األهييييييداف 

 اإلستراتيجية واألهداف اإلجرائية كالتالى:

تطييييوير سياسييييات قطيييياع الدراسييييات العليييييا والبحييييوث ملواكبيييية املسييييتجدات . 1. 2. 1. 8

 .امليةالع

 األهداف اإلجرائية:

  تطويرالسياسييييات املتعلقيييية بالدراسيييييات العليييييا والبحييييث العلميييييى فييييى  ييييوء املشيييييكالت

 .املستجدة

 و  وجذل طالل دراسات عليا وافدي .تطوير السياسات املتعلقة بتجراءات قب 
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 .استحداث برام  دراسات عليا بمعايير عاملية وتطوير البرام  الحالية .2. 2. 1. 8

 اف اإلجرائية:األهد

  مجيييا اسيييتحداث بيييرام  دراسيييات علييييا تسييياعد عليييى مواجهييية املشيييكالت القوميييية فيييى 

 .العلوم التطبيقية

 ( برام  دراسات علييا تسياعد عليى مواجهية املشيكالت القوميية فيى 3استحداث عدد )

 .العلوم االجتماعية مجا 

  فى العلومتطوير برام  الدراسات العليا الحالية لتواكب التطورات املستمرة. 

8 .1 .2 .3.  
 
، وسلوكيا

 
 ، ومهاريا

 
 .تنمية الباحثين معرفيا

 األهداف اإلجرائية:

 تنمية الجانب املعرفى واإلبتكارم للباحثين بالجامعة. 

  ت علمييية و عثييات بمعييد  عييداد البيياحثين الحاصييلين علييى ميين  دراسييية ومهمييا ليييادة

5 % .
 
 سنويا

   10مييييييية وورو عمييييييل ونييييييدوات بمعييييييد  عييييييداد املشيييييياركين فييييييى مييييييؤتمرات علليييييييادة % 

 
 
 .سنويا

 خالقييات البحيث العلميى ودور البحيث العلميى ء اتجاهات ايجابيية للبياحثين نحيو  بنا

 .فى التنمية الشاملة للمجتم 

 ي.توفير بيئة بحثية داعمة للبحث العلم .4. 2. 1. 8

 األهداف اإلجرائية:
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 راسات العليايجاد حلو  لكل شكاوم ومشكالت الباحثين وطالل الدإ. 

  إنشاء مدينة بحثية متكاملة تحتوم على مراكز تميز تقوم بهنشطة بحثية فيي مجياالت

 محددة ذات  همية قومية و عد استراتيجي.

  للتطيييورات املسيييتديمة فيييى األسييياليب 
 
تطيييوير مكتبيييات الجامعييية واملكتبييية الرقميييية تبعيييا

 .البحثية

 مبتكرة. علمية بحوث جإلنتا البحثية للمعامل الاللمة التجهيزات توفير 

 تفعيل خدمات و نشطة وحدة املعامل واألجهزة العلمية. 

 .ليادة مصادر تمويل البحث العلمي. 5. 2. 1. 8

 األهداف اإلجرائية:

  عليييى البحيييوث العلميييية التيييى تخرجهيييا ينفيييق مييي  ر عيييه إنشييياء صيييندوق للوقيييف البحثيييى

 .الجامعة

 ة ممولة م  جهات خارجيةليادة عدد الباحثين الحاصلين على مشروعات بحثي. 

  دعييييم تخصيييييص موالنيييية للبحييييث العلمييييى  ييييم  املوالنيييية للعاميييية للجامعيييية ميييي  ولارة

 .املالية

 داعمية فيرص لتيوفير عامليية جهيات دوليية جامعيات مي  شيراكة اتفاقيات وتفعيل عمل 

 .من  وطالل كمبتعثين للباحثين

8 .1 .2 .6.  
 
 .تسويق البحوث العلمية اقليميا وعامليا

 اف اإلجرائية:األهد
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 األبحاث نشر دعم  
 
  .ته ير معامل ذات دوريات فى دوليا

 بحثية خطة عبر لها حلو   وإيجاد للمجتم  الواقعية باملشكالت البحوث ربط. 

  الييى 
 
دوريييات لتغطييى جمييي   4ليييادة عييدد دوريييات الجامعيية املحكميية واملنشييورة دوليييا

 التخصصية. املجاالت

 جامعةإنشاء وحدة للتسويق العلمى بال. 

 ختراع بالجامعةنشطة وخدمات وحدة براءات اال عيل  تف. 

. الغايييييية االسيييييتراتيجية الثانيييييية واملتعلقييييية بتحسيييييين التصييييينيف اليييييدولى للجامعييييية: 2. 8

  تحقيق مركز بارل بين الجامعات اإلقليمية والعاملية .

  اليراه  قياس فجوة األداء املرتبطة بالغاية اإلستراتيجية الثانيية بيين الو ي. 1. 2. 8

 للبحث العلمى وما هو مس ندف:

تييم االسييتناد عليييى البيانييات واملعلوميييات الخاصيية بالجامعييية والتييى تيييم وصييفها فيييى الجييزء األو  مييي  

( وتفاصيييييلها فييييى مالحييييق الخطيييية االسييييتراتجية باإل ييييافة الييييى 2020خطيييية الجامعيييية االسييييتراتيجية )

عف( فييييى الجييييزء الثيييياني ميييي  نفيييييس نتييييائ  تحليييييل البيئيييية الداخلييييية للجامعيييية )نقيييياع القييييوة والايييي

الخطيييييييية لتقييييييييييم  داء الجامعيييييييية وذلييييييييك لتحديييييييييد الفجييييييييوة بييييييييين الواقيييييييي  واملييييييييهمو  طبقييييييييا للغاييييييييية 

 اإلستراتيجية االولى للجامعة وجاءت على النحو التالي:

 لم تدرج جامعة بني سويف م  قبل فى  ر م  التصنيفات العاملية مثل:

  جامعة. 100تصنيف مجلة التايمز البريطانية ألفال 

  جامعة. 500تصنيف جامعة شنجهار الصينية ألفال 
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  تصنيف مؤسسةQS  جامعة. 1000البريطانية ألفال 

 والثيييييانى عشييييير  بيييييين الجامعيييييات كمييييا 
 
تحتيييييل جامعييييية بنيييييى سيييييويف املركيييييز الثيييييام  والعشيييييري  عربييييييا

  .2015لعام  U.S. NEWSاملصرية وذلك فى تصنيف الهيئة الدولية 

خييال  السيينوات الييثالث  Webometericsفييى تصيينيف  بالصييعود سييويف  جامعيية بنييى تييدرج كمييا 

 ييم  5488اليى املركيز  2014 يم صيعدت فيى  2013فييى عيام  7700األخييرة، حييث كاني  فيى املركيز رقيم 

 . 2016األلف األو  خال  عام   م الدخو   فىحيث تطم  الجامعة  .2015فى  2779الى 

 . األهداف اإلستراتيجية:2. 2. 8

م الجامعيييييية  سييييييد فجييييييوة األداء سييييييالفة الييييييذكر فقييييييد و ييييييع  مجموعيييييية ميييييي  األهييييييداف حتييييييى تقييييييو 

( الفصييل الثالييث -2020)انظيير الخطيية االسييتراتيجية للجامعيية اإلسييتراتيجية واألهييداف اإلجرائييية 

 :بالبحث العلمى وتم اختيار ما هو متعلق مسنا

 ب الجامعات إفى ترتي حقيق مركز متقدم. ت1. 2. 2. 8
 
  قليما

 
 .وعامليا

 اإلجرائية: األهداف

  البحث العلمى ودعم النشر الدولى. تطوير 

 خطة بحثية متطورة للجامعة. 
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 الخطة التنفيذية لتطوير قطاع الدراسات العليا والبحوث -9

 تطويرالسياسات املتعلقة بالدراسات العليا والبحث العلمى فى  وء املشكالت املستجدة -9-1

 كرة قائمة على إنتاج املعرفةبحوث عاملية مبت 1الغاية االولى 

 تطوير سياسات قطاع الدراسات العليا والبحوث ملواكبة املستجدات العاملية 1/ 1الهيييييدف االستراتيجيييي 

 تطويرالسياسات املتعلقة بالدراسات العليا والبحث العلمى فى  وء املشكالت املستجدة 1/ 1/1الهيييييدف االجرائييييييييي 

 

 ترتيب

 لويةاألو 

 املوالنيييييييييييييييييية التقديرييييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

 موالنة 1

 الجامعة

ميييييييييييييييييييييييييييييارس  15,000

2015 

 

 

 

 

 

 

ينيييييييييييييييييييييييييييييياير 

2015  

 

 

 

 

 

 

نائيييب رئييييس الجامعييية  -

 للدراسات العليا

لدراسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات ادارة ا -

 العليا

مجليييييييييييييس الدراسييييييييييييييات  -

 العليا

فريييييييييييييييييييييق التخطيييييييييييييييييييييط  -

 االستراتيجى بالجامعة

وجيييييييييييود سياسيييييييييييات 

حديثييييييييية ومعتميييييييييدة 

لقطييييياع الدراسيييييات 

العلييييييييييييا والبحيييييييييييوث 

 للمسيييتجدات 
 
وفقيييا

العاملييية فييى البحييث 

 العلمى واجراءاته

تشيييييييييييييكيل فرييييييييييييييق مييييييييييييي   1/ 1/1/1

اعايييييييياء التخطيييييييييط االسييييييييتراتيجى 

 ملراجعة السياسات الحالية

مراجعيييييييييييية السياسييييييييييييات  /12/ 1/1

الحالييييييييييييييييييييييية املتعلقيييييييييييييييييييييية بقطيييييييييييييييييييييياع 

 الدراسات العليا والبحوث

تعيييييييييييييييييييديل السياسيييييييييييييييييييات  1/1/1/3

املتعلقيييييييييييييييييييية  شييييييييييييييييييييروع ورسييييييييييييييييييييوم 

التسييييييييييجيل لييييييييييدرجات الدراسييييييييييات 
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 ترتيب

 لويةاألو 

 املوالنيييييييييييييييييية التقديرييييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يولييييييييييييييييييييييييييييييييييو 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابريييييييييييييييييييييييييل 

2015 

والسياسيييييييييات املتعلقييييييييية  –العليييييييييا 

باإلشيييييييييييييراف العلميييييييييييييى والتسيييييييييييييويق 

 العلمى.

تعييديل السياسييات نحييو  1/1/1/4

اإلبتكيييار وبييراءات االختيييراع  ت ييجي 

وحقييييييييييييييييييييييوق امللكييييييييييييييييييييييية الفكرييييييييييييييييييييييية 

 واخالقيات البحث العلمى. 

إعيييييييييييييييييييييييييييييييييييالم واشيييييييييييييييييييييييييييييييييييهار  1/1/1/5

السياسييات الجديييدة لكييل اعايياء 

هيئيييييييييييييييييييية التييييييييييييييييييييدر س والعيييييييييييييييييييياملين 

 بالجامعة

نييييييييييدوات  4عييييييييييدد  عقييييييييييد 1/1/1/6  20,000

للتعرييييييييييف وتو يييييييييي  السياسيييييييييات 

 الجديدة وسبل التطبيق

 إجمالي املوالنة التقديرية    35,000 
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 تطوير السياسات املتعلقة بتجراءات قبو  وجذل طالل دراسات عليا وافدي  -9-2

 بحوث عاملية مبتكرة قائمة على إنتاج املعرفة . 1الغاية االولى 

 لعامليةتطوير سياسات قطاع الدراسات العليا والبحوث ملواكبة املستجدات ا 1/ 1الهيييييدف االستراتيجيييي 

 تطوير السياسات املتعلقة بتجراءات قبو  وجذل طالل دراسات عليا وافدي   2/ 1/1الهيييييدف االجرائييييييييي 

 

 ترتيب

 األولوية

 املوالنييييييييييييييييية التقديريييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييايو  10.000 موالنة الجامعة 2

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابريل

2015 

 

 

 

 

 

 

 

نائييييييييييييييييييييييييييب رئييييييييييييييييييييييييييييس  -

الجامعييييية للدراسيييييات 

 العليا

ادارة الدراسييييييييييييييييييييييات  -

 العليا

مجلييييس الدراسيييييات  -

 العليا

فرييييييييييييق التخطييييييييييييط  -

 االستراتيجى

وجيييييييييود سياسيييييييييات 

حديثييييييية ومعتميييييييدة 

املزيييييد ميييي   ت ييييج 

الطيييالل الوافيييدي  

للتسجيل بدرجات 

دراسييييييات العليييييييا ال

 بالجامعة

تشييييييييكيل فريييييييييق ميييييييي   1/  2/ 1/1

اعايييييياء التخطيييييييط االسييييييتراتيجى 

ملراجعييييييييييية السياسيييييييييييات الحاليييييييييييية 

املتعلقييييييييييييييييييييية بقبيييييييييييييييييييييو  الطيييييييييييييييييييييالل 

 الوافدي 

مراجعييية السياسيييات  2/  2/ 1/1

الحالييييييييييييييييييييية املتعلقيييييييييييييييييييية بقطيييييييييييييييييييياع 

 الدراسات العليا والبحوث

تعييييييييديل السياسييييييييات  3/  2/ 1/1

شييييييييييييييييييروع ورسييييييييييييييييييوم املتعلقيييييييييييييييييية  

تسيييييييييييييييجيل الطيييييييييييييييالل الوافيييييييييييييييدي  
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 ترتيب

 األولوية

 املوالنييييييييييييييييية التقديريييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

 

 

 

 

 

ا سيييطس 

2015 

 

 

 

 

 

 

يونييييييييييييييييييييييييييييييييييو 

2015 

لييييييييييييييييدرجات الدراسييييييييييييييييات العليييييييييييييييييا 

 واجراءات جذ نم

إعييييييييييييييييييييييييالم واشييييييييييييييييييييييييهار  4/  2/ 1/1 5.000

السياسات الجديدة لكل اعااء 

هيئيييييييييييييييييية التييييييييييييييييييدر س والعيييييييييييييييييياملين 

 بالجامعة وكل املس ندفين

نيييييييييييييييييييييدوات  3عقيييييييييييييييييييييد  5/  2/ 1/1 15.000

للتعرييييييييف وتو يييييييي  السياسيييييييات 

 التطبيقالجديدة وسبل 

 إجمالي املوالنة التقديرية    30,000 

 

 العلوم التطبيقية مجا استحداث برام  دراسات عليا تساعد على مواجهة املشكالت القومية فى  -9-3

 بحوث عاملية مبتكرة قائمة على إنتاج املعرفة . 1الغاية االولى 

 بمعايير عاملية وتطوير البرام  الحالية استحداث برام  دراسات عليا 2/ 1الهيييييدف االستراتيجيييي 

 العلوم التطبيقية مجا استحداث برام  دراسات عليا تساعد على مواجهة املشكالت القومية فى  1/ 1/2الهيييييدف االجرائييييييييي 
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 ترتيب

 األولوية

 املوالنيييييييييييييييية التقديرييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة داءمؤشرات األ  مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

 موالنة الجامعة 4

 الوقف البحثى

الصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييناديق 

 الخاصة

نائييييييييييييييييييييييييييييب رئيييييييييييييييييييييييييييييس  - 2015 2019 20.000

الجامعيييييية للدراسيييييييات 

 العليا

مجلييييييس الدراسييييييات  -

 العليا

قائمييييية باإلحتياجيييييات 

املجتمعيية فيى املجيا  

الطبييييييييييييييييييى والزراعييييييييييييييييييى 

 والهند الي

دراسييييييييييييية االحتياجيييييييييييييات  -1/1/2/1

وق املسيييييييييييييييتجدة للمجتمييييييييييييييي  وسييييييييييييييي

العمييييييييييييييييل لبييييييييييييييييرام  جديييييييييييييييييدة فييييييييييييييييى 

فيييييييييييى العليييييييييييوم  الدراسيييييييييييات العلييييييييييييا

 4عييييييييدد التطبيقييييييييية عيييييييي  طريييييييييق 

 .عمل ةورش

نائييييييييييييييييييييييييييييب رئيييييييييييييييييييييييييييييس  - -

الجامعيييييية للدراسيييييييات 

 العليا

مجلييييييس الدراسييييييات  -

 العليا

–كليييييييييييييييات الطييييييييييييييب  -

 االسنان -الصيدلة

برنييييييييييام  ماجسييييييييييتير  -

فيييى اإلل نييييال الكبييييدم 

 الوبا،ى

برنييييييييييييييييييييام  دبلييييييييييييييييييييوم  -

دراسيييييييييييات علييييييييييييا فيييييييييييى 

تطبيقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات 

النيييييييييانوتكنولو ى فيييييييييى 

 املجا  الطبى

( 2اسيييييييييييييييتحداث عيييييييييييييييدد )2/1/2/1

برنييييام  دراسييييات عليييييا فييييى العلييييوم 

الطبية )اإلل نال الكبيدم الوبيا،ى 

تطبيقيييييييات النيييييييانوتكنولو ى فيييييييى  –

 املجا  الطبى(  
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 ترتيب

 األولوية

 املوالنيييييييييييييييية التقديرييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة داءمؤشرات األ  مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

نائييييييييييييييييييييييييييييب رئيييييييييييييييييييييييييييييس  - -

الجامعيييييية للدراسيييييييات 

 العليا

مجلييييييس الدراسييييييات  -

 العليا

كلييييييييييييييييييييييييات الطيييييييييييييييييييييييب  -

 لزراعةالبيطرم وا

برنيييييييييييييييام  ماجسيييييييييييييييتير 

تطبيقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات 

النيييييييييانوتكنولو ى فيييييييييى 

 الزراعة واأل ذية

( 1اسيييييييييييييييتحداث عيييييييييييييييدد )3/1/2/1

برنييام  مشييتر  )بييين كليتييى الطييب 

البيطيييرم والزراعييية( فيييى تطبيقيييات 

النيييييييييييييييانوتكنولو ى فيييييييييييييييى الزراعييييييييييييييية 

 واأل ذية

نائييييييييييييييييييييييييييييب رئيييييييييييييييييييييييييييييس  - -

الجامعيييييية للدراسيييييييات 

 العليا

مجلييييييس الدراسييييييات  -

 العليا

علييييييييييييييييييييييييييوم كلييييييييييييييييييييييييييية ال -

 والهندسة

برنييييام  ماجسييييتير فييييى 

تطبيقييييييات النييييييانو فييييييى 

 العلوم الهندسية

( 1اسيييييييييييييتحداث عيييييييييييييدد )4/1/2/1 

برنيييييييام  فيييييييى تطبيقيييييييات النيييييييانو فيييييييى 

 العلوم الهندسية 

نائييييييييييييييييييييييييييييب رئيييييييييييييييييييييييييييييس  - 2015 2019 - 1

الجامعيييييية للدراسيييييييات 

بيييييييييييييييرام   4ث اسيييييييييييييييتحدا 5/1/2/1 البرام  املستحد ة

دبلوم دراسات عليا بكلية العليوم 



(2020-2015الخطة البحثية )  -طاع الدراسات العليا والبحوثق -جامعة بنى سويف  28 

 

 ترتيب

 األولوية

 املوالنيييييييييييييييية التقديرييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة داءمؤشرات األ  مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

 العليا

مجلييييييس الدراسييييييات  -

 العليا

 كلية العلوم -

 فى:

 تطبيقات الليزر -

البيولوجييييييييييييية الجزيئييييييييييييية  -

 التطبيقية

 الكيمياء البنائية -

 النانوفوتونيك -

نائييييييييييييييييييييييييييييب رئيييييييييييييييييييييييييييييس  - 2015 2019 - 1

الجامعيييييية للدراسيييييييات 

 العليا

مجلييييييس الدراسييييييات  -

 العليا

كليييييييييييييييية الدراسيييييييييييييييات  -

العليييييييييييييييييييييييييييا للعليييييييييييييييييييييييييييوم 

 املتقدمة

اسيييييييييييييييييييييييتحداث بيييييييييييييييييييييييرام   6/1/2/1 البرام  املستحد ة

دكتيييييوراا(  –ماجسيييييتير  –)دبليييييوم 

بكلييييييية الدراسييييييات العليييييييا للعلييييييوم 

املتقدميييييييية فييييييييى الطاقيييييييية الجديييييييييدة 

 واملتجددة

اسيييييييييييييييييييييييتحداث بيييييييييييييييييييييييرام   7/1/2/1 البرام  املستحد ة 2015 2019 - 1

دكتيييييوراا(  –ماجسيييييتير  –)دبليييييوم 

بكلييييييية الدراسييييييات العليييييييا للعلييييييوم 

 املتقدمة فى الكيمياء الطبية
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 ترتيب

 األولوية

 املوالنيييييييييييييييية التقديرييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة داءمؤشرات األ  مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

اسيييييييييييييييييييييييتحداث بيييييييييييييييييييييييرام   8/1/2/1 البرام  املستحد ة 2015 2019 - 1

دكتيييييوراا(  –ماجسيييييتير  –)دبليييييوم 

بكلييييييية الدراسييييييات العليييييييا للعلييييييوم 

 املتقدمة فى األسمن 

  بالجنيه املصرم إجمالي املوالنة التقديرية   20,000 

 

 العلوم االجتماعية مجا ومية فى ( برام  دراسات عليا تساعد على مواجهة املشكالت الق3استحداث عدد ) -9-4

 بحوث عاملية مبتكرة قائمة على إنتاج املعرفة . 1الغاية االولى 

 استحداث برام  دراسات عليا بمعايير عاملية وتطوير البرام  الحالية 2/ 1الهيييييدف االستراتيجيييي 

 مجيا ا تسياعد عليى مواجهية املشيكالت القوميية فيى ( برام  دراسات عليي3استحداث عدد ) 2/ 1/2الهيييييدف االجرائييييييييي 

 العلوم االجتماعية

 

 ترتيب

 األولوية

 املوالنييييييييييييييييية التقديريييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى
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 ترتيب

 األولوية

 املوالنييييييييييييييييية التقديريييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

نائييب رئيييس الجامعيية  - 2016 2019 15,000 موالنة الجامعة 4

 للدراسات العليا

مجلييييييييييييس الدراسييييييييييييات  -

 العليا

قائميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

باإلحتياجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات 

املجتمعيييييييية فيييييييى فيييييييى 

العليييييوم االنسيييييانية 

 واالجتماعية

دراسييييييييية االحتياجيييييييييات  -/21/ 1/2

املسييييييييييييييتجدة للمجتميييييييييييييي  وسييييييييييييييوق 

العميييييييييييييييل لبييييييييييييييييرام  جديييييييييييييييييدة فييييييييييييييييى 

فيييييييييييى العليييييييييييوم  الدراسييييييييييات العلييييييييييييا

ع  طريق عقيد عيدد  االجتماعية

 ورو عمل. 3

نائييب رئيييس الجامعيية  - -

 العلياللدراسات 

مجلييييييييييييس الدراسييييييييييييات  -

 العليا

 –كلييييييييييييييييات التجيييييييييييييييارة  -

االقتصيييييييييييييييياد والعلييييييييييييييييوم 

 السياسية

برنيييييام  جدييييييد  2 -

فييييييييى فييييييييى االقتصيييييييياد 

 والعلوم التجارية   

( 2اسيييتحداث عيييدد )/2 2/ 1/2

برنيييييييييييييييييام  دراسيييييييييييييييييات علييييييييييييييييييا فيييييييييييييييييى 

 االقتصاد والعلوم التجارية   

نائييب رئيييس الجامعيية  - -

 للدراسات العليا

سييييييييييييات مجلييييييييييييس الدرا -

برنييييييييييام  دراسييييييييييات 

عليييا جديييد يييدرس 

تييه ير الثييورات علييى 

السياسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

( 1اسييتحداث عييدد )/3  2/ 1/2

برنيييييييام  دراسيييييييات علييييييييا فيييييييى تيييييييه ير 

 الثورات على السياسة الخارجية 
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 ترتيب

 األولوية

 املوالنييييييييييييييييية التقديريييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

 العليا

كليييييييييييييييييات االقتصيييييييييييييييياد  -

 والعلوم السياسية

 الخارجية

 إجمالي املوالنة التقديرية    15.000 

 

 ات العليا الحالية لتواكب التطورات املستمرة فى العلومتطوير برام  الدراس -9-5

 بحوث عاملية مبتكرة قائمة على إنتاج املعرفة . 1الغاية االولى 

 استحداث برام  دراسات عليا بمعايير عاملية وتطوير البرام  الحالية 2/ 1الهيييييدف االستراتيجيييي 

   الدراسات العليا الحالية لتواكب التطورات املستمرة فى العلوم تطوير برام 3/ 1/2الهيييييدف االجرائييييييييي 

 

 ترتيب

 األولوية

 املوالنيييييييييييييييييية التقديرييييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

سييييييييييييييييييييبتمبر  40,000 موالنة الجامعة 3

2015 

يونييييييييييييييييييييو 

2015 

 نائب الدراسات العليا

س الدراسييييييييييييييييييات مجليييييييييييييييييي

وجييييييييييييييييييييييود بييييييييييييييييييييييرام  

دراسيييييييييية متطيييييييييورة 

للدراسيييييييات العلييييييييا 

تشييكيل لجنيية لدراسيية /1 3/ 1/2

جمييييييي  بيييييييرام  الدراسييييييات العلييييييييا 

 الحالية بالجامعة 
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 ترتيب

 األولوية

 املوالنيييييييييييييييييية التقديرييييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

تلبييييييييييييى احتياجييييييييييييات  العليا

 سوق العمل

دراسيييييييييييييييييييييييييييييية بييييييييييييييييييييييييييييييرام   /2 3/ 1/2

الدراسات العليا بمختلف كلييات 

 الجامعة

تطيييييييييييييييييييييييييييوير البيييييييييييييييييييييييييييرام   /3 3/ 1/2

 للمسييييييييييييييييتجدات ال
 
حالييييييييييييييييية تبعييييييييييييييييا

والتغييييييييييييييييييييييييييرات املسيييييييييييييييييييييييييتمرة فيييييييييييييييييييييييييى 

االحتياجيييييييييييييات املجتمعيييييييييييييية عليييييييييييييى 

املسييييييييييييييييتوم املحليييييييييييييييييى واالقليميييييييييييييييييى 

 والعاملى

تطيييييييييييييييوير املقيييييييييييييييررات  4/ 3/   1/2

الدراسييييييية لتناسييييييب للتطييييييوير فيييييييى 

 البرام 

 بالجنيه املصرم إجمالي املوالنة التقديرية    40,000 

 

 بالجامعة للباحثين بتكارم هارم واال وامل املعرفى الجانب تنمية -9-6

 بحوث عاملية مبتكرة قائمة على إنتاج املعرفة . 1الغاية االولى 
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  3/ 1الهيييييدف االستراتيجيييي 
 
، وسلوكيا

 
 ، ومهاريا

 
 تنمية الباحثين معرفيا

 بالجامعة نللباحثي واملهارم واإلبتكارم  املعرفى الجانب تنمية 1/ 1/3الهيييييدف االجرائييييييييي 

 

 ترتيب

 األولوية

 املوالنيييييييييييييييييية التقديرييييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

الصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييناديق  4

 الخاصة

نائييييييب رئيييييييس الجامعيييييية  2015 2019 48,000

 للدراسات العليا

ليييييييييييييييييييييييييييييادة عييييييييييييييييييييييييييييدد 

 البحوث املبتكرة

ارتفيييييييييييييييييياع معييييييييييييييييييد  

االلتيييييييييييزام بحقيييييييييييوق 

 امللكية الفكرية

تصييييميم وعقييييد بييييرام   1/ 1/ 1/3

تدريبيييييية لكيييييل البييييياحثين الشيييييبال 

بالجامعة فى  التفكير اإلبيداعى فيى 

 شيييييهر(/البحيييييث العلميييييى  )برنيييييام 

 ملدة عام.

فييى  بييرام  تدريبيييةعقييد  1/2/ 1/3 48,000

حقييييييييييوق امللكييييييييييية الفكرييييييييييية لكييييييييييل 

البيييييييييييييييييييييييييييياحثين فييييييييييييييييييييييييييييى الجامعيييييييييييييييييييييييييييية 

 ملدة عام. شهر(/)برنام 

لييييييييييييييييييييييييادة معيييييييييييييييييييييييد   48,000

النشييييييييييييييييييير اليييييييييييييييييييدولى 

 بالجامعة

ارتفييييييييييييييييييييييياع عيييييييييييييييييييييييدد 

فييى  بييرام  تدريبيييةعقييد  1/3/ 1/3

النشييييييييييير الييييييييييييدولى للبحيييييييييييوث لكييييييييييييل 

البيييييييييييييييييييييييييييياحثين فييييييييييييييييييييييييييييى الجامعيييييييييييييييييييييييييييية 

 ملدة عام. شهر(/)برنام 
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 ترتيب

 األولوية

 املوالنيييييييييييييييييية التقديرييييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

الحاصيييييييييييييلين عليييييييييييييى  48,000

 مشروعات بحثية

فييى  بييرام  تدريبيييةعقييد  1/4/ 1/3

اعيييييييييداد املشيييييييييروعات التنافسيييييييييية 

حثين فيييييييييييييى الجامعييييييييييييية لكيييييييييييييل البيييييييييييييا

 ملدة عام. شهر(/)برنام 

فييى  بييرام  تدريبيييةعقييد  1/5/ 1/3 48,000

ادارة الفرييييييييييييييييييييق البحثيييييييييييييييييييى لكيييييييييييييييييييل 

البيييييييييييييييييييييييييييياحثين فييييييييييييييييييييييييييييى الجامعيييييييييييييييييييييييييييية 

 ملدة عام. شهر(/)برنام 

 بالجنيه املصرم إجمالي املوالنة التقديرية    240,000 

 

  % 5مهمات علمية و عثات بمعد  عداد الباحثين الحاصلين على من  دراسية و  ليادة  -9-7
 
 سنويا

 بحوث عاملية مبتكرة قائمة على إنتاج املعرفة . 1الغاية االولى 

  3/ 1الهيييييدف االستراتيجيييي 
 
، وسلوكيا

 
 ، ومهاريا

 
 تنمية الباحثين معرفيا

 % 5هميييات علميييية و عثيييات بمعيييد  لييييادة اعيييداد البييياحثين الحاصيييلين عليييى مييين  دراسيييية وم 2/ 1/3الهيييييدف االجرائييييييييي 

 
 
 سنويا



(2020-2015الخطة البحثية )  -طاع الدراسات العليا والبحوثق -جامعة بنى سويف  35 

 

 ترتيب

 األولوية

 املوالنييييييييييييييييية التقديريييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

الصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييناديق  1

 الخاصة

 موالنة الجامعة

 

ديسييييييييييييييييييمبر  30,000

2015 

ينيييييييييييييييييييييييياير 

2015 

نائييييييب رئيييييييس الجامعيييييية 

 للدراسات العليا

ادارة العالقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات 

 الثقافية

وحييييييييييييييييييييييييدة العالقييييييييييييييييييييييييات 

 الدولية

ارتفييييييييييييييييييييييياع عيييييييييييييييييييييييدد 

الحاصيييييييييييييلين عليييييييييييييى 

ميييييييييييييييييييييين  دراسييييييييييييييييييييييية 

 و عثات خارجية

دورات  6عييييدد تنظيييييم  2/1/ 1/3

تدريبييييييييييية ونييييييييييدوات تعريفييييييييييية فييييييييييى 

كيفيييييييييييييية الحصيييييييييييييو  عليييييييييييييى مييييييييييييين  

 ومهمات علمية و عثات

عقيييييييييييييييييييييييييييييييد وتفعييييييييييييييييييييييييييييييييل  2/2/ 1/3

اتفاقييييييييات شييييييييراكة مييييييي  الجهييييييييات 

 -DAAD)حيية مثييل املختلفيية املان

EU-STDF) 

 إجمالي املوالنة التقديرية    30,000 

 

  % 10عداد املشاركين فى مؤتمرات علمية وورو عمل وندوات بمعد   ليادة  -9-8
 
 سنويا

 بحوث عاملية مبتكرة قائمة على إنتاج املعرفة . 1الغاية االولى 

  3/ 1الهيييييدف االستراتيجيييي 
 
  تنمية الباحثين معرفيا

 
، وسلوكيا

 
 ، ومهاريا

  % 10ليادة اعداد املشاركين فى مؤتمرات علمية وورو عمل وندوات بمعد   3/ 1/3الهيييييدف االجرائييييييييي 
 
 سنويا
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 ترتيب

 األولوية

 املوالنييييييييييييييييية التقديريييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

الصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييناديق  1

 الخاصة

 موالنة الجامعة

 

ديسييييييييييييييييييمبر  2,500,000

2019 

ديسييييييييييمبر 

2015 

 مجلس الجامعة

نائييييييب رئيييييييس الجامعيييييية 

 للدراسات العليا

مجلييييييييييييييييييس الدراسييييييييييييييييييات 

 العليا

ارتفييييييييييييييييييييييياع عيييييييييييييييييييييييدد 

الحاصيييييييييييييلين عليييييييييييييى 

ميييييييييييييييييييؤتمرات وورو 

عمييييييييييييييييييل ونييييييييييييييييييدوات 

 علمية

رفيييييييييييييييييييي  املخصصييييييييييييييييييييات  3/1/ 1/3

املاليييييييييييييية لالشيييييييييييييترا  بييييييييييييياملؤتمرات 

والنيييدوات  العلميييية وورو العميييل

  % 10بمعد  
 
 سنويا

 إجمالي املوالنة التقديرية    2,500,000 

 

 خالقيات البحث العلمى ودور البحث العلمى فى التنمية الشاملة للمجتم  بناء اتجاهات ايجابية للباحثين نحو  -9-9

 بحوث عاملية مبتكرة قائمة على إنتاج املعرفة . 1الغاية االولى 

  3/ 1اتيجيييي الهيييييدف االستر 
 
، وسلوكيا

 
 ، ومهاريا

 
 تنمية الباحثين معرفيا

خالقيييييات البحييييث العلمييييى ودور البحييييث العلمييييى فييييى ء اتجاهييييات ايجابييييية للبيييياحثين نحييييو إبنييييا 4/ 1/3الهيييييدف االجرائييييييييي 

 التنمية الشاملة للمجتم 

 

 ترتيب

 األولوية

 املوالنييييييييييييييييية التقديريييييييييييييييييية مصادر التمويل

 صرم بالجنيه امل

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى
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 ترتيب

 األولوية

 املوالنييييييييييييييييية التقديريييييييييييييييييية مصادر التمويل

 صرم بالجنيه امل

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

الصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييناديق  1

 الخاصة

ديسييييييييييييييييييمبر  6,000

2015 

ينييييييييييييييييييييييييييييياير 

2015 

نائييييييب رئيييييييس الجامعيييييية 

 للدراسات العليا

 

ارتفييييييييييييييييياع معيييييييييييييييييد  

االلتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييزام 

بهخالقيات البحث 

 العلمي

تشييكيل فريييق لصيييا ة 4/1/ 1/3

قواعييييييييييييييييد واخالقيييييييييييييييييات البحييييييييييييييييث 

 العلمى 

القواعيد  اعتمياد و يقية4/2/ 1/3 4,000

جميييييييييييي  واالخالقييييييييييييات واعال نيييييييييييا ل

 الباحثين

فيييى  بيييرام  تدريبييييةعقييد 4/3/ 1/3 48,000

 اخالقيييات البحييث العلمييى  لكييل 

البييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياحثين بالجامعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 ملدة عام. شهر(/)برنام 

عييي   نييدوة 2عييدد عقييد 4/4/ 1/3 10000

دور و همييييييية البحييييييث العلمييييييى فييييييى 

   رفعة املجتم 

 بالجنيه املصرم إجمالي املوالنة التقديرية    68,000 

 

 يجاد حلو  لكل شكاوم ومشكالت الباحثين وطالل الدراسات العلياإ -9-10
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 بحوث عاملية مبتكرة قائمة على إنتاج املعرفة  1الغاية االولى 

 توفير بيئة بحثية داعمة للبحث العلمي  4/ 1الهيييييدف االستراتيجيييي 

 يجاد حلو  لكل شكاوم ومشكالت الباحثين وطالل الدراسات العلياإ 1/ 1/4يييييدف االجرائييييييييي اله

 

 ترتيب

 األولوية

 املوالنيييييييييييييييييية التقديريييييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

الصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييناديق  1

 الخاصة

مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييايو  10,000

2015 

ميييييييييييييييييييييارس 

2015 

نائيييييييب رئييييييييس الجامعييييييية 

 للدراسات العليا

وكييييييييييييييييييييييييييييييييالء الكليييييييييييييييييييييييييييييييييات 

 للدراسات العليا

لييييييادة معيييييد  ر يييييا 

طييييييييالل الدراسييييييييات 

 العليا والباحثين

تشييييييييييييييييييييييييييييكيل فريييييييييييييييييييييييييييييق  1/1/ 1/4

لصييييييييييا ة آلييييييييييات للتعاميييييييييل مييييييييي  

مقترحييييييييييات وشييييييييييكاوم البيييييييييياحثين 

والييييرد  وطييييالل الدراسييييات العليييييا

 علأنا

و ييييييييييييييييييييييييي  صيييييييييييييييييييييييييناديق  1/2/ 1/4 10,000

خاصيييييييييييييية بالدراسييييييييييييييات شييييييييييييييكاوم 

العليا والبحث العلمى فيى  مياك  

وااحة باإل افة الى الصيناديق 

 اإللكترونية

عقيييييييييييييييييييييد اجتماعيييييييييييييييييييييات 1/3/ 1/4 10,000

دورييييييييييية ميييييييييي  طييييييييييالل الدراسييييييييييات 
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 ترتيب

 األولوية

 املوالنيييييييييييييييييية التقديريييييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

العليييييا والبييييياحثين ملناقشييييية اهيييييم 

 مشكالهنم

 إجمالي املوالنة التقديرية    30,000 

 

 وم على مراكز تميز تقوم بهنشطة بحثية في مجاالت محددة ذات  همية قومية و عد استراتيجيإنشاء مدينة بحثية متكاملة تحت -9-11

 بحوث عاملية مبتكرة قائمة على إنتاج املعرفة . 1الغاية االولى 

 توفير بيئة بحثية داعمة للبحث العلمي  4/ 1الهيييييدف االستراتيجيييي 

دينيييية بحثييييية متكامليييية تحتييييوم علييييى مراكييييز تميييييز تقييييوم بهنشييييطة بحثييييية فييييي مجيييياالت إنشيييياء م 2/ 1/4الهيييييدف االجرائييييييييي 

 محددة ذات  همية قومية و عد استراتيجي

 

 ترتيب

 األولوية

بالجنيييييييه  املوالنييييية التقديريييييية مصادر التمويل

 املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

 موالنة الجامعة 1

جهيييييييييييييييات تموييييييييييييييييل 

ديسيييييييييييييييمبر  20,000

2019 

ينيييييييييييييييييييييييييياير 

2015 

 مجلس الجامعة

نائييييييب رئيييييييس الجامعيييييية 

 

شييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييروع 

تشييييييييييكيل فريييييييييييق عمييييييييييل 2/1/ 1/4

لو ييييي  تصيييييور للمدينييييية البحثييييييية 

اطات املراكييييييييييييييز البحثييييييييييييييية واشييييييييييييييتر 
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 ترتيب

 األولوية

بالجنيييييييه  املوالنييييية التقديريييييية مصادر التمويل

 املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

 خارجية

الصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييناديق 

 الخاصة

 

 للدراسات العليا

 فريق العمل املشكل

ومواصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييفات 

املراكييييييييييييز البحثييييييييييييية 

 املتميزة معتمدة

طييييييييييييييييييرح االعيييييييييييييييييييالن 

للحصيييييييييييييييو  عليييييييييييييييى 

 مراكز بحثية

 

وشيييييروع التقيييييدم للحصيييييو  عليييييى 

 تمويل مركز بحثى

طييييييييرح اعييييييييالن للتقييييييييدم  2/2/ 1/4 5,000

بمقترحيييات للحصيييو  عليييى تموييييل 

إلنشييييياء مراكيييييز بحثيييييية متمييييييزة فيييييى 

احييييييييييدم التخصصييييييييييات الحديثيييييييييية 

 واملطلوبة

فحييييييييييييييييييييص املقترحييييييييييييييييييييات 2/3/ 1/4 20,000

املقدميية بواسييطة اللجنيية التييى تييم 

 يلهاتشك

 رئيس الجامعة -

نائييييييب رئيييييييس الجامعيييييية 

 للدراسات العليا

تييييييييييوفير بنييييييييييد مييييييييييالى 

مراكييييييز  10إلنشيييييياء 

 بحثية

تمويييييييل إلنشيييييياء  ايجيييييياد 2/4/ 1/4

( مركز بحثى متمييز سينويا 3عدد )

 فى املجاالت املختلفة

 موالنة الجامعة

جهيييييييييييييييات تموييييييييييييييييل 

 مليون  12 إنشاءات:

 مليون  8تجهيزات: 

ديسيييييييييييييييمبر 

2019 

ينيييييييييييييييييييييييييياير 

2015 

نائييييييب رئيييييييس الجامعيييييية 

 –للدراسيييييييييييييات العلييييييييييييييا 

 كلية الطب

مركييييز بحثييييي متميييييز 

للتطبيقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات 

الحديثيية فييى الطييب 

انشيييييييييييياء مركيييييييييييييز بحثيييييييييييييي  2/5/ 1/4

متميييييييييييز فيييييييييييى ابحيييييييييياث التطبيقيييييييييييات 

الحديثييييييية واملعاصيييييييرة فيييييييى املجيييييييا  
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 ترتيب

 األولوية

بالجنيييييييه  املوالنييييية التقديريييييية مصادر التمويل

 املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

 خارجية

الصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييناديق 

 الخاصة

 

 3الصيييييييناعى والطبيييييييى )مبنيييييييى مييييييي   والصناعة 

 (2م 1000طوابق على مساحة 

 مليون  9.6إنشاءات: 

 مليون  7تجهيزات: 

ديسيييييييييييييييمبر 

2019 

ينيييييييييييييييييييييييييياير 

2015 

نائييييييب رئيييييييس الجامعيييييية 

 –للدراسيييييييييييييات العلييييييييييييييا 

 كلية الطب البيطرم 

معميييييييييييييييل مرجبييييييييييييييييى 

 لفحص اال ذية

انشيييييييييييياء مركيييييييييييييز بحثيييييييييييييى  2/6/ 1/4

متمييييييز فيييييى سيييييالمة األ ذيييييية )مبنيييييى 

 800طوابييييق علييييى مسيييياحة  3ميييي  

 (2م

 مليون  10.8إنشاءات: 

 مليون  5تجهيزات: 

ديسيييييييييييييييمبر 

2019 

ينيييييييييييييييييييييييييياير 

2015 

نائييييييب رئيييييييس الجامعيييييية 

 –للدراسيييييييييييييات العلييييييييييييييا 

 كلية الصيدلة والعلوم

مركييييز بحثييييى متميييييز 

للنباتييييات العطرييييية 

واسيييييييييتخدماهنا فيييييييييى 

 الطب

انشيييييييييييياء مركيييييييييييييز بحثيييييييييييييى  2/7/ 1/4

متميييييييييييييييييييييييز للنباتييييييييييييييييييييييات العطرييييييييييييييييييييييية 

واسيييييييييييييييييييييييييييييييتخدماهنا الصيييييييييييييييييييييييييييييييناعية  

طوابيق عليى  3والطبية )مبنيى مي  

 (2م 900مساحة 

 مليون  14.4 إنشاءات:

 مليون  8تجهيزات: 

ديسيييييييييييييييمبر 

2019 

ينيييييييييييييييييييييييييياير 

2015 

نائييييييب رئيييييييس الجامعيييييية 

 –للدراسيييييييييييييات العلييييييييييييييا 

 كلية الطب

مركييييز بحثييييى متميييييز 

ألبحيييييياث االمييييييراض 

 الوبائية واملتوطنة

انشيييييييييييياء مركيييييييييييييز بحثيييييييييييييى  2/8/ 1/4

متميييز البحيياث االمييراض املتوطنيية 

والوبائيييييييييييييييييييييييية)االل نال الكبيييييييييييييييييييييييدم 

طوابييق  3ى ميي  الوبييا،ى......( )مبنيي

 (2م 1200على مساحة 
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 ترتيب

 األولوية

بالجنيييييييه  املوالنييييية التقديريييييية مصادر التمويل

 املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

 مليون  9.6إنشاءات: 

 مليون  5تجهيزات: 

ديسيييييييييييييييمبر 

2019 

ينيييييييييييييييييييييييييياير 

2015 

نائييييييب رئيييييييس الجامعيييييية 

–للدراسيييييييييييييات العلييييييييييييييا 

كلييييييييييية  -كلييييييييييية العلييييييييييوم 

 الزراعة

مركييييز بحثييييى متميييييز 

الدارة املييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياا 

 الرشيدة وتنقي نا

انشيييييييييييياء مركيييييييييييييز بحثيييييييييييييى  2/9/ 1/4

دة متمييييز فيييى ابحييياث االدارة الرشيييي

 3للميييييييييييياا وتنقي نيييييييييييا )مبنيييييييييييى مييييييييييي  

 (2م 800طوابق على مساحة 

 مليون 14.4إنشاءات: 

 مليون  7تجهيزات: 

ديسيييييييييييييييمبر 

2019 

ينيييييييييييييييييييييييييياير 

2015 

نائييييييب رئيييييييس الجامعيييييية 

 –للدراسيييييييييييييات العلييييييييييييييا 

 كلية العلوم

مركييييز بحثييييى متميييييز 

 ألبحاث الطاقة 

انشييييييييياء مركيييييييييز بحثيييييييييى  2/10/ 1/4

متمييييييز ألبحييييياث الطاقييييية الجدييييييدة 

طوابييييييق  3دة )مبنييييييى ميييييي  واملتجييييييد

 (2م 1200على مساحة 

 مليون  14.4إنشاءات: 

 مليون  6تجهيزات: 

ديسيييييييييييييييمبر 

2019 

ينيييييييييييييييييييييييييياير 

2015 

نائييييييب رئيييييييس الجامعيييييية 

–للدراسيييييييييييييات العلييييييييييييييا 

الطييييييييييييييييييييييييييب البيطييييييييييييييييييييييييييرم 

 والزراعة 

مركييييييييييييييييييييييييييز بحثييييييييييييييييييييييييييى 

لبحييييييييييييييييييييوث القييييييييييييييييييييرة 

 الحيوانية

انشييييييييياء مركيييييييييز بحثيييييييييى  2/11/ 1/4

بحيييييييييييياث تنمييييييييييييية القييييييييييييروة أل متمييييييييييييز 

 3لداجنيية )مبنييى ميي  الحيوانييية وا

 (2م 1200طوابق على مساحة 

 مليون  9.6إنشاءات: 

 مليون  5تجهيزات: 

ديسيييييييييييييييمبر 

2019 

ينيييييييييييييييييييييييييياير 

2015 

نائييييييب رئيييييييس الجامعيييييية 

 –للدراسيييييييييييييات العلييييييييييييييا 

 كلية الصيدلة

مركييييييييييييييييييز لبحيييييييييييييييييييوث 

 تصني  االدوية

انشييييييييياء مركيييييييييز بحثيييييييييى  2/12/ 1/4

متميييييييييييز البحييييييييييياث تصيييييييييييني  ادويييييييييييية 

جديييييييييييييييييدة  لألمييييييييييييييييراض الوبائييييييييييييييييية 

طوابيييييييق  3ملتوطنيييييية )مبنييييييى ميييييي  وا

 (2م 800على مساحة 
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 ترتيب

 األولوية

بالجنيييييييه  املوالنييييية التقديريييييية مصادر التمويل

 املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

 مليون 15.6إنشاءات: 

 مليون  5تجهيزات: 

ديسيييييييييييييييمبر 

2019 

ينيييييييييييييييييييييييييياير 

2015 

نائييييييب رئيييييييس الجامعيييييية 

 –للدراسيييييييييييييات العلييييييييييييييا 

كلييييييييييييييييييييييييييييييييات العليييييييييييييييييييييييييييييييوم 

 االجتماعية واالنسانية

مركيييييييييييز بحثييييييييييييى فييييييييييييى 

العليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوم 

 االجتماعية

انشييييييييياء مركيييييييييز بحثيييييييييى  2/13/ 1/4

عييييييييييية متميييييييييييز فييييييييييى العلييييييييييوم االجتما

)القاييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييايا السياسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

واالقتصيييييييييييييييييييييييييادية واالجتماعيييييييييييييييييييييييييية 

 املعاصرة

طوابييق علييى مسيياحة  3)مبنييى ميي  

 ( 2م 1300

 مليون  9.6إنشاءات: 

 مليون  3تجهيزات: 

ديسيييييييييييييييمبر 

2019 

ينيييييييييييييييييييييييييياير 

2015 

نائييييييب رئيييييييس الجامعيييييية 

 –للدراسيييييييييييييات العلييييييييييييييا 

 كلية الحاسبات

مركييييييييييييييييييييييييييز بحثييييييييييييييييييييييييييى 

 لبحوث املحاسبة

انشييييييييياء مركيييييييييز بحثيييييييييى  2/14/ 1/4

تميييز فييى ابحيياث تطييوير تطبيقييات م

نظيييييييييييم معلوميييييييييييات جدييييييييييييدة إلدارة 

املؤسسييييات االنتاجيييييية والخدميييييية 

طوابييق علييى مسيياحة  3)مبنييى ميي  

 (2م 800

 مليون  10.8إنشاءات:  1

 مليون  5تجهيزات: 

ديسيييييييييييييييمبر 

2019 

ينيييييييييييييييييييييييييياير 

2015 

نائييييييب رئيييييييس الجامعيييييية 

 –للدراسيييييييييييييات العلييييييييييييييا 

كلييييييييييييييييييييييييييييييية الهندسيييييييييييييييييييييييييييييية 

 والتعليم الصناعى

فيييييييييييى  مركيييييييييييز متمييييييييييييز 

ابحيييييييييييياث الييييييييييييتحكم 

 وامليكنة

انشييييييييياء مركيييييييييز بحثيييييييييى  2/15/ 1/4

متمييييز فيييى اليييتحكم وامليكنييية )مبنيييى 

 900طوابييييق علييييى مسيييياحة  3ميييي  

 (2م
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 ترتيب

 األولوية

بالجنيييييييه  املوالنييييية التقديريييييية مصادر التمويل

 املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

 مليون  8.4 :مبانى

 مليون  2تجهيزات: 

نائييييييب رئيييييييس الجامعيييييية   

كليية  -للدراسات العلييا

 العلوم 

مركيييييييييييز متمييييييييييييز فيييييييييييى 

ابحييييييييييييييييياث البيئييييييييييييييييية 

 واملياا

فى ابحياث انشاء مركز بحثى متميز 

 3)مبنيييى مييي  تليييوث البيئييية وامليييياا 

 (2م 700طوابق على مساحة 

 بالجنيه املصرم إجمالي املوالنة التقديرية   205,245,000  

 

 للتطورات املستديمة فى األساليب البحثي -9-12
 
 ةتطوير مكتبات الجامعة واملكتبة الرقمية تبعا

 إنتاج املعرفة . بحوث عاملية مبتكرة قائمة على 1الغاية االولى 

 توفير بيئة بحثية داعمة للبحث العلمي  4/ 1الهيييييدف االستراتيجيييي 

 للتطورات املستديمة فى األساليب البحثية 3/ 1/4الهيييييدف االجرائييييييييي 
 
 تطوير مكتبات الجامعة واملكتبة الرقمية تبعا

 

 ترتيب

 األولوية

الجنيييه ب املوالنيية التقديرييية مصادر التمويل

 املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

 موالنة الجامعة 3

 الكليات

ديسيييييييييييييييمبر  20,000

2016 

ينييييييييييييييييييييياير 

2015 

 مركز  مان الجودة

 

اسييييييييييتيفاء معييييييييييايير 

الهيئيييييييييية القوميييييييييييية 

لايييييييييمان الجيييييييييودة 

تشيييييييييكيل فيييييييييرق عميييييييييل  3/1/ 1/4

ملقارنة مكتبات الكليات واملكتبية 

املركزيييية بمعيييايير الهيئييية القوميييية 
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 ترتيب

 األولوية

الجنيييه ب املوالنيية التقديرييية مصادر التمويل

 املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

واالعتمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياد 

الخاصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 باملكتبات

ليييييييييييييييييييييييييييادة عييييييييييييييييييييييييييدد 

املتيييييييييييييييرددي  علييييييييييييييييى 

 املكتبات الورقية

لايييييييييييييييمان الجيييييييييييييييودة واالعتمييييييييييييييياد 

(NORMS) 

تطييييييييييييييييييييييييييييوير مكتبييييييييييييييييييييييييييييات 3/2/ 1/4 مليون  2

الكليييييات واسييييتيفاء معييييايير هيئيييية 

  مان الجودة واالعتماد

امييداد املكتبييات باملزيييد 3/3/ 1/4 مليون  1

كتيييب الحديثييية واصيييدارات مييي  ال

 الدوريات العلمية بصفة دورية

1 ICTP 500,000  ديسيييييييييييييييمبر

2015 

ينييييييييييييييييييييياير 

2015 

نظيييييييييييييييييييييييييم املعلوميييييييييييييييييييييييييات 

 اإلدارية

ميكنيييييييييييييييييييييييية املكتبييييييييييييييييييييييييات 3/4/ 1/4

باسييييييييتخدام احيييييييييد انظميييييييية نظيييييييييم 

 املعلومات اإلدارية

1 ICTP 250,000  يونييييييييييييييييييييييييييييية

2015 

ينييييييييييييييييييييياير 

2015 

مشييييييييييييييييييييييييروع املكتبيييييييييييييييييييييييية 

 الرقمية بالجامعة

ليييييييييييييييييييييييييييادة عييييييييييييييييييييييييييدد 

املسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييتخدمين 

 للمكتبة الرقمية

رفييي  عيييدد املسيييتفيدي  3/5/ 1/4

ميييييييي  خييييييييدمات املكتبيييييييية الرقمييييييييية 

 % 100بالجامعة الى 

 املوالنة التقديرية 1

 الصناديقالخاصة

 مليون  57.6انشاءات: 

 مليون  20تجهيزات: 

 رئيس الجامعة 2015 2019

نائيييييب رئييييييس الجامعييييية 

انشيييياء مكتبيييية مركزييييية  3/6/ 1/4 املكتبة املركزية

بحييرم الجامعيية شييرق النيييل علييى 
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 ترتيب

 األولوية

الجنيييه ب املوالنيية التقديرييية مصادر التمويل

 املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

 3)مبييييييييييانى:  2م 26000مسيييييييييياحة  للدراسات العليا

 (2م 4800طوابق على مساحة 

 بالجنيه املصرم إجمالي املوالنة التقديرية   81,370,000  

 

 مبتكرة علمية بحوث إلجراء البحثية للمعامل الاللمة التجهيزات توفير -9-13

 تكرة قائمة على إنتاج املعرفة .بحوث عاملية مب 1الغاية االولى 

 توفير بيئة بحثية داعمة للبحث العلمي  4/ 1الهيييييدف االستراتيجيييي 

 مبتكرة  علمية بحوث إلجراء البحثية للمعامل الاللمة التجهيزات توفير 4/ 1/4الهيييييدف االجرائييييييييي 

 

 ترتيب

 األولوية

 املوالنيييييييييييييييييية التقديرييييييييييييييييييية مصادر التمويل

 نيه املصرم بالج

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

 موالنة الجامعة 2

الصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييناديق 

 الخاصة

ديسيييييييييييييييييييمبر  20,000

2019 

ينييييييييييييييييييييييييياير 

2015 

نائييييييب رئيييييييس الجامعيييييية 

 للدراسات العليا

وحييييييييييييييييييييييييييييدة املعامييييييييييييييييييييييييييييل  

تشييييييييكيل فرييييييييييق عميييييييييل  4/1/ 1/4 فريق عمل معتمد

اميييييييييل يتايييييييييم  ميييييييييدير وحيييييييييدة املع

واألجهييييييييزة العلمييييييييية لحصيييييييير  هييييييييم 

األجهيييزة والتجهييييزات املتطيييورة فييييى 
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 ترتيب

 األولوية

 املوالنيييييييييييييييييية التقديرييييييييييييييييييية مصادر التمويل

 نيه املصرم بالج

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

كيييييييييل تخصيييييييييص والاللمييييييييية إلنتييييييييياج  واألجهزة العلمية

 ابحاث مبتكرة

تطيييييييييييييييوير املعاميييييييييييييييل  مليون  5

 البحثية

( معميل 2تطوير عدد ) 4/2/ 1/4

بحثييييى بكييييل كلييييية سيييينويا وامييييدادا 

 بالتجهيزات الحديثة

الصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييناديق  1

 الخاصة

ديسيييييييييييييييييييمبر  20,000

2016 

ينييييييييييييييييييييييييياير 

2015 

نائييييييب رئيييييييس الجامعيييييية 

 للدراسات العليا

وحيييييييييييييييييييييييييدة العالقيييييييييييييييييييييييييات 

 الدولية 

البييييييييييييييييييياحثين ت يييييييييييييييييييجي   4/3/ 1/4 

لحصييييييييييييييييييو  علييييييييييييييييييى مشييييييييييييييييييروعات ل

 مثل تنافسية

 (Capacity Building- STDF)  

عيييدد عييي  طرييييق او هيئيييات اخيييرم 

ورو   او /و تعريفيييييييييييييييةنييييييييييييييدوات  4

 العمل 

 إجمالي املوالنة التقديرية    5,040,000 

 

 خدمات و نشطة وحدة املعامل واألجهزة العلمية تفعيل -9-14
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 بحوث عاملية مبتكرة قائمة على إنتاج املعرفة . 1الغاية االولى 

 توفير بيئة بحثية داعمة للبحث العلمي  4/ 1الهيييييدف االستراتيجيييي 

 يةتفعيل خدمات و نشطة وحدة املعامل واألجهزة العلم 6/ 1/4الهيييييدف االجرائييييييييي 

 

 ترتيب

 األولوية

 املوالنييييييييييييييييية التقديريييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

 موالنة الجامعة 1

الصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييناديق 

 الخاصة

يونيييييييييييييييييييييييييييييييية  20,000

2015 

ينييييييييييييييييييييييييييييياير 

2015 

وحدة املعامل واألجهزة 

 العلمية

مشيييييييييييييييييييييييييروع البوابيييييييييييييييييييييييييية 

 اإللكترونية

ى بيه موقي  إلكتروني

بيانييييييييييييييات اإلجهييييييييييييييزة 

 العلمية واملعامل

حصييييير تشيييييكيل فرييييييق ل 6/1/ 1/4

األجهيييزة العلميييية باملعاميييل  جميييي 

وو ييي  قيييوائم  بالجامعييية البحثيييية

بيانات  نا على املوقي  اإللكترونيى 

 لبنييييك املعامييييل واألجهييييزة العلمييييية

ال ييييخص  -االسييييتخدام -الجهييييال)

 عنوان املعمل( –املسئو  

 ديسييييييييييييييييييمبر  مليون  1 1

2019 

ينييييييييييييييييييييييييييييياير 

2015 

وحدة املعامل واألجهزة 

 العلمية

تعاقيييييييييييييييد مكتيييييييييييييييول 

 ومعتمد 

التعاقيييييييييييد ميييييييييييي  شييييييييييييركة 6/2/ 1/4

صييييييييييييانة لتكيييييييييييون مسيييييييييييئولة عييييييييييي  

صييييييانة اإلجهيييييزة املعمليييييية بصيييييفة 

 دورية

 إجمالي املوالنة التقديرية    1,020,000 
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 إنشاء صندوق للوقف البحثى  عائد -9-15

 قائمة على إنتاج املعرفة .بحوث عاملية مبتكرة  1الغاية االولى 

 ليادة مصادر تمويل البحث العلمي 5/ 1الهيييييدف االستراتيجيييي 

 إنشاء صندوق للوقف البحثى  عائد 1/ 1/5الهيييييدف االجرائييييييييي 

 

 رتيبت

 األولوية

 املوالنيييييييييييييييييية التقديرييييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

الصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييناديق  1

 الخاصة

15,000 

 

يونييييييييييييييييييييييييييييييييية 

2015 

ينييييييييييييييييييييييييياير 

2015 

 رئيس الجامعة

نائيييييييب رئييييييييس الجامعييييييية 

 للدراسات العليا

مييييدير صييييندوق الوقييييف 

 البحثى

صيييييييييندوق للوقيييييييييف 

 البحثى  عائد

تشيييكيل فرييييق لصييييا ة 1/1/ 1/5

مقترح يقدم ليولير التعلييم العيالى 

ورئاسيييييية الييييييولراء للموافقيييييية علييييييى 

اء صييييييييندوق  عائييييييييد للوقييييييييف إنشيييييييي

 البحثى

تقيييييييييديم املقتيييييييييرح ليييييييييولير 1/2/ 1/5

 التعليم العالى ورئاسة الولراء

النشييييييييييييييييييييييييييييير واالعيييييييييييييييييييييييييييييالم 1/3/ 1/5 50,000

بتسييييتخدام شييييتى وسييييائل اإلعيييييالم 

عيييييي  اهييييييداف الصييييييندوق وعائييييييدا 

وطييييييييييييرق تقييييييييييييديم التبرعييييييييييييات ميييييييييييي  
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 رتيبت

 األولوية

 املوالنيييييييييييييييييية التقديرييييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

مؤسسييييييييييييييييييات املجتميييييييييييييييييي  املييييييييييييييييييدنى 

 املختلفة

 بالجنيه املصرم والنة التقديرية  إجمالي امل  65,000 

 

 ليادة عدد الباحثين الحاصلين على مشروعات بحثية ممولة م  جهات خارجية -9-16

 بحوث عاملية مبتكرة قائمة على إنتاج املعرفة . 1الغاية االولى 

 ليادة مصادر تمويل البحث العلمي 5/ 1الهيييييدف االستراتيجيييي 

 ليادة عدد الباحثين الحاصلين على مشروعات بحثية ممولة م  جهات خارجية 2/ 1/5ييي الهيييييدف االجرائيييييي

 

 ترتيب

 األولوية

 املوالنييييييييييييييييية التقديريييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

الصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييناديق  4

 الخاصة

وحيييييييييدة دعيييييييييم وتموييييييييييل  2015 2019 50,000

 روعاتاملش

ارتفييييييييييييييييييييييياع عيييييييييييييييييييييييدد 

البيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياحثين 

الحاصييييييييييييلين عليييييييييييييى 

مشييييروعات بحثييييية 

تفعييييييل انشيييييطة وحيييييدة 2/1/ 1/5

 دعيييييييييييييييييييم وتموييييييييييييييييييييل املشيييييييييييييييييييروعات

للتعرييييييف بالجهيييييات املانحييييية عييييي  

نييييييييييدوة تعريفييييييييييية  2طريييييييييييق عييييييييييدد 
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 ترتيب

 األولوية

 املوالنييييييييييييييييية التقديريييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

ممولييية مييي  جهييييات 

 خارجية

 سنويا

50,000 

 

 

 

ورشيييية  2عييييدد تنظيييييم  2/2/ 1/5 2015 2019

 للتييييييييييدريب علييييييييييى / عمييييييييييل
 
 سيييييييييينويا

للحصيييييييو  علييييييييى  التقييييييييدميييييييية كيف

مشييييييييييييييييروعات تنافسيييييييييييييييييية وعليييييييييييييييييى 

 مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم إجمالي املوالنة التقديرية    100,000 

 

 دعم تخصيص موالنة للبحث العلمى  م  املوالنة للعامة للجامعة م  ولارة املالية -9-17

 بحوث عاملية مبتكرة قائمة على إنتاج املعرفة . 1الغاية االولى 

 ليادة مصادر تمويل البحث العلمي 5/ 1هيييييدف االستراتيجيييي ال

 دعم تخصيص موالنة للبحث العلمى  م  املوالنة للعامة للجامعة م  ولارة املالية 3/ 1/5الهيييييدف االجرائييييييييي 

 

 ترتيب

 األولوية

 املوالنييييييييييييييييية التقديريييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى
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 ترتيب

 األولوية

 املوالنييييييييييييييييية التقديريييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

 20,000 موالنة الجامعة 2

 

 

 

يونيييييييييييييييييييييييييييييييية 

2015 

ميييييييييييييييييييييييييايو 

2015 

نائييييييب رئيييييييس الجامعيييييية 

 للدراسات العليا

فرييييييييييييييييييييييييق التخطييييييييييييييييييييييييط 

 اإلستراتيجى

تخصيييييص موالنييييية 

للبحيييييييييييييث العلميييييييييييييى 

 ييييييييييييييييييم  موالنيييييييييييييييييية 

 الجامعة

تكلييييييييييييييف فرييييييييييييييق مييييييييييييي   3/1/ 1/5

اعايييييياء التخطيييييييط االسييييييتراتيجى 

قتيييييييييييييييييرح بالجامعييييييييييييييييية لصييييييييييييييييييا ة م

بموالنييييية سييييينوية للبحيييييث العلميييييى 

 تدرج  م  موالنة الجامعة

تقيييييييييييييييييييييييييييييييديم املقتيييييييييييييييييييييييييييييييرح 3/2/ 1/5

للمجلييييييييييييييس األعلييييييييييييييى للجامعييييييييييييييات 

 لتقديمها لولارة املالية

 بالجنيه املصرم إجمالي املوالنة التقديرية    20,000 

 

 من  وطالل كمبتعثين للباحثين داعمة رصف لتوفير عاملية جامعاتو جهات دولية  م  شراكة اتفاقيات وتفعيل عمل -9-18

 بحوث عاملية مبتكرة قائمة على إنتاج املعرفة . 1الغاية االولى 

 ليادة مصادر تمويل البحث العلمي 5/ 1الهيييييدف االستراتيجيييي 

 داعمة فرص يرلتوف عاملية جامعاتو جهات دولية  م  شراكة اتفاقيات وتفعيل عمل 4/ 1/5الهيييييدف االجرائييييييييي 

 من  وطالل كمبتعثين للباحثين
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 ترتيب

 األولوية

 املوالنيييييييييييييييييية التقديرييييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

الصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييناديق  3

 الخاصة

40,000 

 

ديسيييييييييييييييييييمبر 

2015 

ينيييييييييييييييييييييييياير 

2015 

مييييدير وحييييدة العالقييييات 

 الدولية

اتفاقييييييات جديييييييدة 

  تفعييييييييييييييييييييييييييييييل مييييييييييييييييييييييييييييي

االتفاقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات 

 الحالية

تفعييييييل انشييييييطة وحييييييدة 4/1/ 1/5

العالقييييييييييييييييييييات الدولييييييييييييييييييييية وعقييييييييييييييييييييد 

اتفاقيييييييييييات شييييييييييراكة ميييييييييي  جهيييييييييييات 

 دولية وجامعات اخرم 

مراجعييييييييية االتفاقيييييييييييات  4/2/ 1/5

 والبدء فى تفعيلها
 
 املبرمة مسبقا

 بالجنيه املصرم إجمالي املوالنة التقديرية    40,000 

 

  حاثاألب نشر دعم -9-19
 
 ته ير معامل ذات دوريات فى دوليا

 بحوث عاملية مبتكرة قائمة على إنتاج املعرفة . 1الغاية االولى 

  6/ 1الهيييييدف االستراتيجيييي 
 
 تسويق البحوث العلمية اقليميا وعامليا

  األبحاث نشر دعم 1/ 1/6الهيييييدف االجرائييييييييي 
 
 ته ير معامل ذات دوريات فى دوليا

 

 رتيبت

 األولوية

 املوالنييييييييييييييييية التقديريييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى
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 رتيبت

 األولوية

 املوالنييييييييييييييييية التقديريييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

الصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييناديق  1

 الخاصة

مركيييييييييييييييييييييز تطيييييييييييييييييييييوير 

 البحوث

ديسييييييييييييييييييمبر  125,000

2019 

ينييييييييييييييييييييييييييييياير 

2015 

نائييييييب رئيييييييس الجامعيييييية 

 للدراسات العليا 

وحيييدة النشيييير والجييييوائز 

 العلمية

معيييييييييييييييييد   ارتفييييييييييييييييياع

 النشر الدولى 

ت ييييجي  البيييياحثين علييييى 1/1/ 1/6

لنيدوات النشر الدولى ع  طريق ا

سنويا( وورو  1التعريفية )عدد 

العمييييييل لكيفيييييييية كتابيييييية االبحييييييياث 

 )عدد 
 
 سنويا(  4ونشرها دوليا

ليييييييادة املكافييييييهة املالييييييية  1/2/ 1/6 مليون  9

لألبحييييييياث املنشيييييييورة فيييييييى دورييييييييات 

 يردولية حسب معامل الته 

تقييييييييييديم جييييييييييوائز مالييييييييييية 1/3/ 1/6 200,000

 للبييياحثين اليييذي  ينشيييرون 
 
سييينويا

فيييييى اليييييدوريات األعلييييييى فيييييى معامييييييل 

التيييه ير عليييى مسيييتوم الجامعييية فيييى 

 تخصصهم

ليادة معد   مليون  1

االبحاث املنشورة 

 م  مشروعات

 التخرج الخاصة

دعييم نشيير البحييوث ميي   1/6/1/4

اصيييييييييييية مشييييييييييييروعات التخييييييييييييرج الخ

بطييييالل املرحليييية الجامعييييية األولييييى 

وتقيييييييديم مكافيييييييهة ماليييييييية للطيييييييالل  
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 رتيبت

 األولوية

 املوالنييييييييييييييييية التقديريييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

ولعاييييو هيئيييية التييييدر س املشييييرف  بالطالل

على املشيروع حسيب معاميل تيه ير 

 الدورية املنشور  نا البحث

 بالجنيه املصرم إجمالي املوالنة التقديرية    10,325,000 

 

 .بحثية خطة عبر لها حلو   وإيجاد للمجتم  الواقعية باملشكالت البحوث ربط -9-20

 بحوث عاملية مبتكرة قائمة على إنتاج املعرفة . 1الغاية االولى 

  6/ 1الهيييييدف االستراتيجيييي 
 
 تسويق البحوث العلمية اقليميا وعامليا

 .بحثية خطة عبر لها حلو   وإيجاد للمجتم  الواقعية باملشكالت البحوث ربط 2/ 1/6الهيييييدف االجرائييييييييي 

 

 ترتيب

 األولوية

 املوالنييييييييييييييييية التقديريييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

 موالنة الجامعة 1

الصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييناديق 

ديسييييييييييييييييييمبر  250,000

2019 

ينيييييييييييييييييييييييياير 

2015 

فرييييييييييييييييييييييييق التخطييييييييييييييييييييييييط 

 اإلستراتيجى

مجليييييييييييييييييس الدراسيييييييييييييييييات 

العمييييييييييييييييييل  ييييييييييييييييييم  

طيييييية بحثييييييية ميييييي  خ

 الواق  املحيط

ادارة الخطيييييية البحثييييييية 2/1/ 1/6

للجامعييييييييييييية عييييييييييييي  طرييييييييييييييق فرييييييييييييييق 

 التخطيط اإلستراتيجى
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 ترتيب

 األولوية

 املوالنييييييييييييييييية التقديريييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

 الخاصة

 الوقف البحثى

مراجعييييييييييييييييييييييييية الخطييييييييييييييييييييييييية 2/2/ 1/6 العليا

البحثييييية للجامعيييية بصييييفة دورييييية 

 للمسييييييييييييييتجدات 
 
لتحيييييييييييييدي نا تبعييييييييييييييا

 املجتمعية

و ييييييي  قواعيييييييد وآلييييييييات 2/3/ 1/6

إللييييييزام البيييييياحثين للعمييييييل  ييييييم  

 ية للجامعةالخطة البحث

نشيير توصيييات البحييوث 2/4/ 1/6

للمؤسسييييييييييييييييييييييييييييييييييات املجتمعييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 املس ندفة 

 بالجنيه املصرم إجمالي املوالنة التقديرية    250,000 

 

 الى  -9-21
 
 التخصصية. املجاالتدوريات لتغطى جمي   4ليادة عدد دوريات الجامعة املحكمة واملنشورة دوليا

 مبتكرة قائمة على إنتاج املعرفة . بحوث عاملية 1الغاية االولى 

  6/ 1الهيييييدف االستراتيجيييي 
 
 تسويق البحوث العلمية اقليميا وعامليا

 الى  3/ 1/6الهيييييدف االجرائييييييييي 
 
 التخصصية. املجاالتدوريات لتغطى جمي   4ليادة عدد دوريات الجامعة املحكمة واملنشورة دوليا
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 ترتيب

 األولوية

 املوالنيييييييييييييييييية التقديرييييييييييييييييييية التمويلمصادر 

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

 موالنة الجامعة 3

الصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييناديق 

 الخاصة

 الوقف البحثى

ديسيييييييييييييييييييمبر  مليون  1

2016 

ابريييييييييييييييييييل 

2016 

نائييييييب رئيييييييس الجامعيييييية 

 للدراسات العليا

وحييييدة النشيييير والجييييوائز 

 العلمية

دوريييييييات علمييييييية  4

حكييييييييييييييييييم ونشييييييييييييييييير لت

 
 
 البحوث دوليا

تفعيييييييل انشييييييطة وحييييييدة 3/1/ 1/6

 النشر والجوائز العلمية

( دوريييية 2انشييياء عيييدد )3/2/ 1/6

شيييورة دوليييية باإل يييافة علميييية من

ن اليييييييييييييييييييييى اليييييييييييييييييييييدوريتين الحييييييييييييييييييييياليتي

ونشيييييييييييرهما عييييييييييي  طرييييييييييييق احيييييييييييدم 

 الناشري  العامليين

 بالجنيه املصرم إجمالي املوالنة التقديرية    مليون  1 

 

 إنشاء وحدة للتسويق العلمى بالجامعة -9-22

 بحوث عاملية مبتكرة قائمة على إنتاج املعرفة . 1الغاية االولى 

  6/ 1الهيييييدف االستراتيجيييي 
 
 تسويق البحوث العلمية اقليميا وعامليا

 إنشاء وحدة للتسويق العلمى بالجامعة 4/ 1/6الهيييييدف االجرائييييييييي 
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 ترتيب

 يةاألولو 

 املوالنييييييييييييييييية التقديريييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

الصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييناديق  3

 الخاصة

 الوقف البحثى

ميييييييييييييييييييييييييييارس  10,000

2016 

ينييييييييييييييييييييييييييييياير 

2016 

نائييييييب رئيييييييس الجامعيييييية 

للدراسيييييييييييييييييييييات العلييييييييييييييييييييييا 

 والبحوث

وجيييييييييييييييييييييود وحييييييييييييييييييييييدة 

تسييييييييييييييييييويق علمييييييييييييييييييى 

تقييييييييييييييييوم بتسييييييييييييييييويق 

ة البحيييييييوث العلميييييييي

للجهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات 

 املستفيدة مسنا

والبحييييييييييييييييييييث عييييييييييييييييييييي  

مصييييييييييييييييادر تمويييييييييييييييييل 

لألفكيييييييييييار البحثيييييييييييية 

 الجديدة

تشييييييييكيل فريييييييييق عمييييييييل  4/1/ 1/6

و ييي  تصيييور ألنشيييطة وخيييدمات ل

 وحدة التسويق العلمى

اإلعيييييالن عييييي  الحاجييييية  4/2/ 1/6 -

ملييييييدير لوحييييييدة التسييييييويق العلمييييييى 

ميييييييييييي  اعايييييييييييياء هيئيييييييييييية التييييييييييييدر س 

 بالجامعة

اختييييييار مقيييييير وتشييييييكيل  4/3/ 1/6 200,000

جهيييييييييييال إدارم لوحيييييييييييدة التسيييييييييييويق 

 العلمى

 بالجنيه املصرم إجمالي املوالنة التقديرية    210,000 

 

 تفعيل انشطة وخدمات وحدة براءات اإلختراع بالجامعة -9-23

 بحوث عاملية مبتكرة قائمة على إنتاج املعرفة . 1الغاية االولى 
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 تسو  6/ 1الهيييييدف االستراتيجيييي 
 
 يق البحوث العلمية اقليميا وعامليا

 ختراع بالجامعةعيل انشطة وخدمات وحدة براءات اال تف 5/ 1/6الهيييييدف االجرائييييييييي 

 

 ترتيب

 األولوية

 املوالنييييييييييييييييية التقديريييييييييييييييييية مصادر التمويل

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

الصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييناديق  3

 خاصةال

 الوقف البحثى

ديسييييييييييييييييييمبر  200,000

2019 

ينييييييييييييييييييييييييييييياير 

2015 

نائييييييب رئيييييييس الجامعيييييية 

للدراسيييييييييييييييييييييات العلييييييييييييييييييييييا 

 والبحوث

 ختراعوحدة براءات اال 

ارتفييييييييييييييييييييييياع عيييييييييييييييييييييييدد 

تسيييييييجيل البيييييييراءات 

ميييييييييييييييييييي  الجامعيييييييييييييييييييية 

بمعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد  

سنويلتصييييييييييييل الييييييييييييى 

 براءة 100

تقيييييديم اليييييدعم امليييييادم  5/1/ 1/6

لتسييجيل بييراءات االختييراع  والفنييى

تيييدر س مييي  قبيييل اعاييياء هيئييية ال

 والطالل

دعيييييييييم طيييييييييالل مراحيييييييييل  5/2/ 1/6 200,000

التعلييييييييييم األسا يييييييييالى فيييييييييى تسيييييييييجيل 

 براءات اإلختراع

لييييييييييييادة عيييييييييييدد بيييييييييييراءات  5/3/ 1/6 مليون  3

االختيييييييييييييراع مييييييييييييي  اعاييييييييييييياء هيئييييييييييييية 

التيييييييييييدر س والطيييييييييييالل بالجامعييييييييييية 

  /براءة 50لتصل الى 
 
 سنويا

 املصرم  بالجنيهإجمالي املوالنة التقديرية    3,400,000 
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 تطوير البحث العلمى ودعم النشر الدولى -9-24

 تحقيق مركز بارل بين الجامعات األقليمية والعاملية 2الغاية الثانية 

 فى ترتيب الجامعات  قليما وعامليا قدمتحقيق مركز مت 1/ 2الهيييييدف االستراتيجيييي 

 دعم النشر الدولىتطوير البحث العلمى و  1/ 2/1الهيييييدف االجرائييييييييي 

 

 ترتيب

 األولوية

مصدر 

 التمويل

 املوالنة التقديرية

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

موالنة  1

 الجامعة

الوقف 

 البحثى

املجتم  

 املدنى

ديسمبر  20,000

2015 

قائمة باحتياجات املعامل  األقسام العلمية 2015يناير 

 بحثية للتطويرال

تشكيل فريق لدراسة  1/1/ 2/1

مدم احتياج املعامل البحثية 

بكليات الجامعة لتطوير البنية 

 الدولىعتماد التحتية وتجهيزها لال 

عدد املعامل املطورة او   2015 2019 مليون  10 1

 املعتمدة

تطوير البنية التحتية  1/2/ 2/1

 كليات سنويا 3ملعامل عدد 

عدد اعااء هيئة التدر س  دارة الجامعة  2015 2020 مليون  3 1 دعم تباد  اعااء هيئة  1/3/ 2/1
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 ترتيب

 األولوية

مصدر 

 التمويل

 املوالنة التقديرية

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة

 م  الى

 التدر س املبتعثين، وعدد الزائري  والكليات

عدد الوحدات املشتركة   دارة الكليات 2015 2020 مليون  5 2

 التعاون  واتفاقيات

بحثية  عمل مشروعات 1/4/ 2/1

  جهات حكوميةمشتركة م  

 بالجنيه املصرم جمالي املوالنة التقديرية  إ 18,020,000  

 

 خطة بحثية متطورة للجامعة -9-25

 تحقيق مركز بارل بين الجامعات األقليمية والعاملية 2الغاية الثانية 

 فى ترتيب الجامعات  قليما وعامليا تحقيق مركز متقدم 1/ 2الهيييييدف االستراتيجيييي 

 خطة بحثية متطورة للجامعة 2/ 2/1الهيييييدف االجرائييييييييي 

 

 ترتيب

 األولوية

مصدر 

 التمويل

 املوالنة التقديرية

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة 

 م  الى
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 ترتيب

 األولوية

مصدر 

 التمويل

 املوالنة التقديرية

 بالجنيه املصرم 

 األنشطة مؤشرات األداء مسئو  التنفيذ الفترة 

 م  الى

موالنة  1

 الجامعة

 

STDF 

اكتوبر  200,000

2015 

يناير 

2015 

نائب رئيس الجامعة 

 للبحث العلمي 

خطة بحثية 

 للجامعة

خطة تشكيل فريق وو   2/1/ 2/1

خال  خمس  بحثية للجامعة

 (2019-2015سنوات )

اكتوبر  100,000 1

2015 

يناير 

2015 

عدد الخطط  األقسام العلمية

البحثية املطورة 

 لألقسام العلمية

خطة بحثية متطورة 2/2/ 2/1

لألقسام العلمية في  وء خطة 

 الجامعة

عدد املشروعات  يةاألقسام العلم 2015 2020 مليون  10 2

 البحثية املشتركة

دعم مشروعات بحثية  2/1/2/3

الخطة  فى اطار مشتركة بين الكليات 

 البحثية

 بالجنيه املصرم إجمالي املوالنة التقديرية   10,300,000  
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 :الجهات املشاركة في تنفيذ الخطة البحثية -10

 والشركاء وهم: ساهم في إعداد هذا الخطة البحثية العديد م  األطراف الفاعلة

 اإلدارة األكاديمية العليا للجامعة ومجلس الجامعة. 

   فريق عمل الخطة البحثية املكون م  مجموعة م   عااء هيئة التدر س بالجامعة مم

 .لأنم الخبرة فى التخطيط والبحث العلمى

 فرق عمل جم  البيانات م  الجهات الخارجية. 

  ة الوكالء ورؤساء األقسام العلمية و عااء ممثلي التخصصات العلمية )العميد، الساد

 هيئة التدر س ومعاونوهم بالكليات(.

  بني سويف بمحافظةالصناعية  اطقع  املؤسسات اإلنتاجية في املنممثلين. 

 ال حة ...الخ(. -ممثلين ع  املؤسسات الخدمية في املجتم  املحلي مثل ) التربية والتعليم 

 في مجتم  بني سويف( لجمعيات األهلية والتطوعيةية ) اممثلين ع  املؤسسات التطوع 

 :منهجية إعداد الخطة البحثية -11

 للخطوات التالية:
 
 تم إعداد الخطة اإلستراتيجية البحثية لجامعة بني سويف وفقا

 . تشكيل فريق عمل م  داخل الجامعة  فريق التخطيط االستراتيجي البحثي 

 البحثية. تنظيم ورشة عمل في اعداد الخطة االستراتيجية 

  ت ييخيص الو ييي  الحيييالي للجامعييية مييي  خيييال  التحلييييل الربييياعي لتحدييييد  نقييياع

 القوة والاعف والفرص وال نديدات.



(2020-2015الخطة البحثية )  -طاع الدراسات العليا والبحوثق -جامعة بنى سويف  64 

 

  اسييييتخالص عناصيييير التميزاألساسييييية )سييييمات التميييييز( التييييي تحييييدد مالميييي  ورؤييييية

 ورسالة الجامعة.

 .إعادة النظر بصيا ة الرؤية 

   التعبيرع  هذا الرؤيية ويمثيل إعادة النظر بصيا ة رسالة الجامعة بما يام

  عييياد البيئييية املالئمييية واآللييييات الكفيلييية واملناسيييبة لحنتقيييا  مييي  الو ييي  الحيييالي 

 إلى الو   املس ندف .

   تحديييد األهيييداف اإلسيييتراتيجية البحثيييية التيييي تسييياهم الجامعييية فيييي تحقيقهيييا مييي

 خال  إجتماعات متكررة للجنة التخطيط.

  األهداف .اعتماد كل م  الرؤية والرسالة و 

  تحدييييييييييييييد االسيييييييييييييتراتيجيات املناسيييييييييييييبة التيييييييييييييي ستسييييييييييييياهم فيييييييييييييي تحقييييييييييييييق األهيييييييييييييداف

 اإلستراتيجية البحثية.

  ، اعيييييداد البيييييرام  التيييييي سييييييتم تنفييييييذها فيييييي إطيييييار الخطييييية االسيييييتراتيجية البحثيييييية

 وتحديد مراحلها الزمنية،  والجهة املسئولة ع  التنفيذ.

 .بناء خطط العمل التنفيذية للقطاعات العلمية 

 عداد استراتيجية املخاطر.إ 

  إعيييييييداد مصيييييييفوفة للمعيييييييايير ومؤشيييييييرات األداء التيييييييي سيييييييتعتمد فيييييييي قييييييييياس األداء

 بالجامعة .

  إعيييييداد مسيييييودة الخطييييية البحثيييييية ومناقشييييي نا مييييي  لجنييييية التخطييييييط اإلسيييييتراتيجي

 والتصديق علأنا.
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  عتمادها م  قبل مجلس الجامعة بصورهنا السنائية.رف  الخطة ال 

 

 ة البحثية :مقومات تنفيذ الخط -12

 يوجد العديد م  املقومات الخاصة بتنفيذ الخطة البحثية مسنا:

 مصادر إعداد الخطة البحثية. -12-1

 

 (2شكل رقم )

 مصادر إعداد الخطة البحثية
 

تسييبي جامعيية بنيييي سييويف إلعييداد خطييية بحثييية علميييية ميي  خييال  إنشييياء بنييك املشيييكالت 

د طبيعيية املشييكالت التييي تواجييه املؤسسييات البحثييية الييذر يسييتقي تلييك املشييكالت ميي  خييال  رصيي

 الخمس التالية : 

 العد ...... الخ( –ال حة  -مؤسسات خدمية ) التربية والتعليم - 



(2020-2015الخطة البحثية )  -طاع الدراسات العليا والبحوثق -جامعة بنى سويف  66 

 

 مؤسسات تطوعية ) الجمعيات الخيرية املجتمعية(. -ل

الشيييييركات اإلنتاجيييييية باملدينييييية الصيييييناعية ببنيييييي  –مؤسسيييييات إنتاجيييييية ) املصيييييان   -ت

 سويف(

 كاديميييييييية البحيييييييث –ومي لألمومييييييية والطفولييييييية مؤسسيييييييات قوميييييييية ) املجليييييييس القييييييي -ث

ولارة  -عمرانييييييييييةهيئييييييييية املجتمعيييييييييات ال -الصيييييييييندوق االجتمييييييييياعي للتنميييييييييية -العلميييييييييي

 (الكهرباء والطاقة

 قسيييام علمييييية جامعييييية ) األقسيييام العلمييييية بكليييييات الجامعييية املختلفيييية وطبيعيييية  -ج

 املشكالت العلمية البحثية التي تواجهها(

 املدينة البحثية : -12-2

وبد  بالفعل إنشاء مركز  و   حجر األساس للمدينة البحثية لجامعة بني سويفتم 

مصرية تام العديد م  املراكز بجامعة  لبحوث الليزر ، وستكون  و  مدينة بحثية

 .التي تخدم الباحثين في الجامعات املصريةة البحثي

 مراكز التميز البحثي: -12-3

وعلميية نوعييية ومركييزة فييي مجيياالت  ،شييطة بحثيييةدعيم إنشيياء مراكييز تميييز بحثيي  للقيييام بهن  -1

 محددة ذات  همية وطنية و عد استراتيجي.

تعزييييز إنشييياء بيييرام  تو مييية مييي  الجامعيييات واملراكيييز املتمييييزة والتيييي لهيييا صيييلة بمراكيييز التمييييز  -2

 البحثي بالجامعة والسبي لالنامام للتحالف الدولي في مجا  االبتكار وريادة األعما .

 األجهزة العلمية:مل و املعا بنك -12-4
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تيييييم اسيييييتحدا نا  املعاميييييل واألجهيييييزة العلميييييية التيييييى وحيييييدةتيييييم إنشييييياء هيييييذا البنيييييك بواسيييييطة 

 
 
.  عد إنشاء هذا الوحدة اقترح  جامعة بنى سويف إنشياء بنيك قيومى للمعاميل واألجهيزة مؤخرا

 وليييير /السييييد االسيييتاذ اليييدكتور  سيييعادةووافيييق العلميييية عليييى مسيييتوم جميييي  الجامعيييات املصيييرية 

نائب رئيس جامعة بنيى سيويف  /وكلف معالى السيد االستاذ الدكتور التعليم العالى على املقترح 

 للدراسات العليا والبحوث برئاسة لجنة إلنشياء البنيك القيومى للمعاميل واأل 
 
جهيزة العلميية طبقيا

 للمقترح املقدم.

 http://www.nrl.eg/UniversityDetails.aspx: املوق  اإللكترونى للبنكرابط 

 رؤية الوحدة:

تنشيط العملية البحثية بالجامعة م  خال  مجموعة م  الخدمات التي تسهم في السناية إلى 

 ة.ليادة عدد األبحاث املشتركة بين الكليات واألقسام املختلفة وتزيد م  فعالية األجهزة املتاح

  هداف الوحدة:

 إنشاء  و  بنك معلومات معملية على مستوم الجامعات املصرية. -1

 و   الئحة موحدة لعمل املعامل والوحدات بالجامعة. -2

إنشاء وحدة معتمدة لصيانة ومعايرة األجهزة لتقليل نفقات الصيانة واملعايرة م   -3

 الخارج.

البحثية املختلفة م   املساهمة في عمل قاعدة بيانات ملتطلبات معامل الجامعة -4

 األجهزة واملس نلكات وطرحها في صور مناقصات موحدة على مستوم الجامعة.

 

 

http://www.nrl.eg/UniversityDetails.aspx
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  عض محتويات بنك املعامل واألجهزة العلمية بجامعة بنى سويف

 

 . كلية الطب البيطرم:1

 املعمل املركزم: .1.1
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 معمل الهستوبا ولو ى. 2. 1
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 عليا للعلوم املتقدمة:كلية الدراسات ال .2

 . املعمل املركزم:1. 2
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 . معمل ابحاث النانو:2. 2
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 كلية التعليم الصناعى: .3

 . معمل اختبار املواد:1. 3

 
 



(2020-2015الخطة البحثية )  -طاع الدراسات العليا والبحوثق -جامعة بنى سويف  74 
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 كلية الهندسة: .4

 . معمل املواد الخرسانية:1. 4

  
 

 كلية الصيدلة .5

 ركزم:. املعمل امل1. 5
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 . معمل الصيدالنيات:2. 5

  
 . معمل الرنين:3. 5
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 . معمل الصيدلة اإلكلينكية:4. 5

  
 

 . معمل امليكروبيولو ي:5. 5
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(2020-2015الخطة البحثية )  -طاع الدراسات العليا والبحوثق -جامعة بنى سويف  79 

 

 كلية العلوم .6

 . معمل التحاليل الدقيقة:1. 6
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 . معمل الكيمياء الحيوية:2. 6
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 اث السكر والدم:. معمل ابح3. 6

  
 

 كلية اآلدال .7

 . معمل الجغرافيا:1. 7
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 النشر العلمي وجوائز الجامعة:وحدة  – 12-5

لالرتقييياء بالجامعييية لتحتيييل مكانييية وترتييييب متقيييدم بيييين الجامعيييات العامليييية البيييد مييي  التحفييييز 

 يلي: على النشر الدولي لألبحاث في املجالت العاملية  لذا تتمثل  هداف الوحدة فيما

   هداف الوحدة:

  إقييييييرار جييييييوائز الجامعييييييية الت ييييييجيعية والتقديريييييييية فييييييى كييييييل عيييييييام لت ييييييجي  وتحفييييييييز

 الباحثين على النشر في مجالت عاملية.

  اختيييار  فاييل البحييوث املنشييورة بنيياءا علييى املعامييل التييه يرر وتكييريم مؤلفأنييا فيييي

 عيد العلم.

 علميية وكيفيية عيرض عقد دورات وورو عمل للتوعية بكيفيية كتابية األبحياث ال

وتحميييييييييييل األبحيييييييييياث واملقيييييييييياالت العلمييييييييييية علييييييييييى مواقيييييييييي  املجييييييييييالت علييييييييييى الشييييييييييبكة 

 االلكترونية.

  متا عييية ورصيييد األبحييياث املنشيييورة  شيييكل دورم فيييى كيييل كليييية وعميييل  رشييييف لهيييا

 على موق  الجامعة.

  إعييداد نظييام الكترونييي وعمييل قواعييد بيانييات للبحييوث املنشييورة ميي  ذكيير املعامييل

 بحث  و مقالة بحثية وتحديث بياناته  شكل دورر. الته يرم لكل

  إنشيياء مجليية علمييية للجامعيية مقسييمة إلييى  جييزاء للتخصصييات العلمييية ومحاوليية

( والييييييييدعوة  Elsevierنشييييييييرها واعتمادهييييييييا فييييييييى دار نشيييييييير مرموقيييييييية مثييييييييل السييييييييفيير )

ملحييرريين داخليييين وخيييارجيين بييارلي  فييى التخصصيييات املختلفيية لحشييراف وإقيييرار 

 لنشر فأنا. ولويات ا
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  دعيييييم رسيييييائل املاجسيييييتير واليييييدكتوراا، وعميييييل  رشييييييف لجميييييي  الرسيييييائل التيييييى تيييييم

 إجالهنا ومنحها في كل الكليات ونشرها على موق  الجامعة.

  إليييزام الطاليييب ومشيييرفي كيييل رسيييالة ماجسيييتير  و دكتيييوراا بنشييير بحيييث واحيييد عليييى

 األقل في مجلة عاملية ذات معامل ته يرر.

 سيب مي  درجية املعاميل التيه يرم )صيرف مكافي ت ماليية تتناImpact factor and 

H.index  

 وتتمثل إنجالات الوحدة فيما يلي:

 2012- 2011 العلمى الخطة اإلستراتيجية لوحدة النشر  - 

النتائ   األهداف العامة التنفيذيين املرحلة

 املتوقعة

 مؤشرات النجاح املخاطر

 1نشاع 

مشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييروع 

إعييداد وتنفيييذ 

جييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوائز 

 الجامعة

جييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوائز  - 

  فال بحث

جييييييييييييييييييييييييييييييوائز  -ل

 فايييل رسيييالة 

 ماجستير 

جيييييييييييييييييييييييييييييييييوائز  -ج

 فايييل رسيييالة 

 دكتوراا

جيييييييييييييييييييييييييييييييييييييوائز  -د

الجامعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 الت جيعية 

إدارة مركززززززززززززز  ال  زززززززززززززز    -

 بالجامعة

دعززززززززززززززززز  الر زززززززززززززززززا    -

العلميززززززززززززززززة ا  ميزززززززززززززززز ة 

التز  سسززاف  حز   زز  

مشزززززززززززززززا   ا   مززززززززززززززز  

 وتط ير معارفه

 

ت فيزززززززززززز  وس ززززززززززززجي   -

ال  ززززع العلنزززز  مزززز  

خزززززد  رازززززد  ززززز ا   

ماديزززززززززززززززززززة ل ب ززززززززززززززززززززا  

ا  ميززز ة حززز  م  لززز  

م ززززززززززززززززا   ا عرفززززززززززززززززة 

 بالجامعة

 

ت فيزززززززززززز  وس ززززززززززززجي   -

النشزززززززززززر الزززززززززززدو   حززززززززززز  

اق زا  العديززد  -

مزززززززززززززززززز  أع ززززززززززززززززززا  

فيئززززة ال ززززدر   

و معززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززاو     

لل قزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززد  

 للج ا  

 

عزززززززد  ال قزززززززد  لززززززز ع  

تقززززد  عززززدد  الجزززز ا   أو 

قليزززززز  لزززززز ع  الجزززززز ا   

وا ززززززززززززد أو ا  ززززززززززززين ممززززززززززززا 

ي عززززززززززززززز ر معزززززززززززززززه و ززززززززززززززز د 

 م افسة

ارتفزززاع معزززد   النشزززر  -

   citedالزدو   حز  م زد  

 لها معام  تأ يري مرتف .

زيزززززززززززادة ا ق زززززززززززا  ع ززززززززززز    -

ال قزززززززززززززززززد  للجززززززززززززززززز ا   حززززززززززززززززز  

 األع ا  ال الية
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النتائ   األهداف العامة التنفيذيين املرحلة

 املتوقعة

 مؤشرات النجاح املخاطر

جيييييييييييييييييييييييييييييييييوائز  -ه

الجامعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 للتفوق 

جييييييييييييييييييييييييييييييييييييوائز  -و

الجامعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 التقديرية

م ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززد   ا  

معامزززززززززززززززززززززززز  تززززززززززززززززززززززززأ يري 

 مرتف  

 2نشاع 

األييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييام 

التعريفييييييييييييييييييييييييية 

بهنشييييييييييييييييييييييييييييييييييييطة 

  الوحييييييييدة

Info Days 

سعريززززز  ال ززززززا  ين  -   أع ا  مرك  ال    

بالجامعززززززة بأ شززززززطة 

ا ركززززززززززززززززززززززززز  وو ززززززززززززززززززززززززززدة 

النشززززززززززززززززززززززر وق اعززززززززززززززززززززززد 

ال قزززززززززززززززززززززد  لجززززززززززززززززززززز ا   

 الجامعة

زيززززززززززززززادة عززززززززززززززدد  -

ا  قزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززدمين 

للجزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ا   

وا ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز عداد 

ال زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززا  ين 

لتسززززززلي  قزززززز ا   

باألب ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززا  

ا نشزززز رة دوليززززا 

لززززززززززززززد    لعمزززززززززززززز  

أرشزززززززززززززززززي  لهزززززززززززززززززا 

 بم ق  الجامعة  

عززززززززززززززززززززززززززززززززززد  اك ززززززززززززززززززززززززززززززززززرا   -

 ال ا  ين بالح  ر 

عزززززززززززد  اف مزززززززززززا  إدارة  -

لكليزززززززة بال عزززززززاون ع ززززززز  ا

 إ  اح ف ا النشاط 

  زز ر مزززا   يقززز  عززز   -

با ع ح  أي مز   25-50

 األيا  ال عريفية

 3نشاع 

عقييييييييد دورات 

و ورو عميييييل 

خاصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

بوحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدة 

 النشر

 

أ. د/أ ززززززززززززززززززامة م مززززززززززززززززززد  -

 أ مد

إدارة مركززززززززززززززززززززززز  ت ميزززززززززززززززززززززززة  -

القزززززززدرا  بالجامعزززززززة  د/ 

   دة(.

 ا دربين -

 السكرتارية  -

ال  عيزززززززة بكيفيزززززززة  -

ة األب ززززززززززززززززززززا  ك ابزززززززززززززززززززز

العلميزززززززززززة و كيفيزززززززززززة 

عزززززززززززززززر  و ت ميززززززززززززززز  

األب زززا  و ا قزززا   

العلمية ع   م اق  

ا  زززززززززززززززززززززززززززد  ع ززززززززززززززززززززززززززز  

الشززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز كة 

 ا لك رو ية.

ت سززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززين  -

مسزززززززززززز  يا  النشززززززززززززر 

 الدو  

زيزززززززززادة ا ق زززززززززا  

ع زززززززززززززززززززز  النشززززززززززززززززززززر 

 الدو   

عززززززززززززززززززززززززززززززززززد  اك ززززززززززززززززززززززززززززززززززرا   -

 ال ا  ين بالح  ر 

عززززززززززززد  سعززززززززززززاون  إدارة  -

مركزززززز  ت ميززززززة القززززززدرا  

 بالجامعة.

 

ال  زززززززززززززز    زيززززززززززززززادة عززززززززززززززدد

ا نشزززززززززززززززززز رة لززززززززززززززززززدي  زززززززززززززززززز  

  ليا  الجامعة

إق ززززززززا  عززززززززدد ك يززززززززر ع زززززززز  اع مززززاد ال ززززا  ين ع زززز  ا ق زززززززززززززا  ع زززززززززززززز  س ززززززززززززززززززززززززززززجي   شززززززززززززززززززززززززززززر / م مد م م د أ. د -  4نشاع 
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النتائ   األهداف العامة التنفيذيين املرحلة

 املتوقعة

 مؤشرات النجاح املخاطر

إنشييييياء مجلييييية 

علميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 للجامعة

 

 

 خ ر

أ. د/أ امة م مد  -

 أ مد

ا   ززززززام العلنزززززز  حزززززز  

ا  لزززززززززززززززززززة العلميزززززززززززززززززززة 

  للجامعة

النشززر حزز  م لززة 

 الجامعة

النشزززززززززززززززر حززززززززززززززز  ا  زززززززززززززززد  

يززززززززة التزززززززز  األخززززززززر  العا 

لهزززززززززززززززا معامززززززززززززززز  تزززززززززززززززأ يري 

مرتفزززززز  دون النشززززززر حزززززز  

 م لة الجامعة

 النشر ح  م لة الجامعة

 5نشاع 

إنشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياء 

 رشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف 

)قاعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدة 

بيانيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات( 

للبحيييييييييييييييييييييييييييييييييييوث 

املنشيييييييييييييييييييييييييييييورة 

والرسييييييييييييييييييييييييييائل 

 العلمية

 

أ. د/أ زززززززززززامة م مززززززززززززد  -

 أ مد

 ا داريين -

ب زززا  قاعزززدة بيا زززا  

 املززة عزز  ال  زز   

العلميززززة وال ززززا  ين 

 ززا   الدرا زززا  ور 

العليززززززززززززززززززززا وإتا   ززززززززززززززززززززا 

ع ززز  م قزززز   للجميززز 

 الجامعة

عزززززززززد  سعزززززززززاون أع زززززززززا   ا  از العم 

فيئززززززززززززززة ال ززززززززززززززدر   حزززززززززززززز  

سسززلي  قزز ا   األب ززا  

 ا نش رة الخااة ب  

قاعززززززززززززدة بيا ززززززززززززا  و زززززززززززز د 

 املززززززززززززززززززززززة ع زززززززززززززززززززززز  م قزززززززززززززززززززززز  

الجامعززة واعززدع أع ززا  

 فيئة ال در   عل  ا

 

 :2011للعام العلمى إنجالات وحدة النشر  -ل

 وحدة النشر. و ، الكليات املختلفة بهنشطة املركز  ريفتع -1

اإلعييالن عيي  التقيييدم لجييوائز الجامعيية واسيييتالم ملفييات املتقييدمين وإرسيييالها إلييى محكميييين  -2

 متخصصين م  ذور الخبرة  م إعالن الفائزي  بناءا على تقارير املحكمين.

البحيييث العلمييييي  إنشييياء مجلييية للجامعيييية واسيييتخراج رقييييم إييييداع دوليييي لهييييا مييي   كاديمييييية -  -3

)الشييييبكة العلمييييية للمعلومييييات العلمييييية والتكنولوجييييية(، وإنشيييياء موقيييي  لهييييا علييييى شييييبكة 

 و تشكيل لجنة محرري  م  الداخل والخارج ذو خبرة عالية.   (internet)املعلومات 

 RDI, Tawasol, Ibn-Sinaإعيالن فيت  بيال التقيدم للنشير عليي املواقي  املختلفية مثيل  -ل

 اء هيئة التدر س بجامعة بني سويف.وموق  نادر  عا
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مخاطبيية نخبيية ميي  األسيياتذة ميي  الييداخل والخييارج لنشيير مقيياالت علمييية فييي املجليية فييي  -ت

 شهر يناير.

 االستعداد إلنشاء قاعدة بيانات لألبحاث املنشورة في مجالت عاملية لها معامل ته يرر. -4

 م:2012إنجالات وحدة النشر للعام   -ج

ز الجامعيية )التقديرييية و التفييوق و الت ييجيعية و فاييل بحييث و فاييل إعييالن نتييائ  جييوائ -

م  بنيياءا علييى تقييارير املحكمييين ميي  2011رسييالة دكتييوراا و فاييل رسييالة ماجسييتير  للعييام 

 ذور الخبرة في املجاالت املختلفة.

املاليييية للسيييادة  عاييياء هيئييية التيييدر س ومعييياونأنم الفيييائزي  بالجيييائزة  املكافييي تتيييم صيييرف  -

 م. 2011

ة عيييد العلييم األو  لجامعيية بنييي سييويف  فييي حاييور تييم تكييريم الفييائزي  بييالجوائز فييي حفليي -

األسييتاذ الييدكتور رئيييس  كاديميييية البحييث العلمييي ومحييافي بنيييي سييويف والسيييد األسيييتاذ 

الييييييدكتور رئيييييييس الجامعيييييية والسييييييادة النييييييوال وعمييييييداء الكليييييييات بالجامعيييييية ومييييييدير معهييييييد 

تاذ البحيييوث بالجامعيييية وفيييي حاييييور مخصييييية عييييد العلييييم املكرميييية العيييالم الجليييييل/ األسيييي

 م.  2012مارس   13الدكتور محمد  نيم في 

م  واسيتالم ملفيات املتقيدمين وإرسيالها 2012اإلعالن ع  التقدم لجوائز الجامعية للعيام  -

إلييييييييى محكمييييييييين متخصصييييييييين ميييييييي  ذور الخبييييييييرة،  ييييييييم إعييييييييالن الفييييييييائزي  بنيييييييياءا علييييييييى تقييييييييارير 

 املحكمين. 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.cia.gov%2Fcgi-bin%2Farp_form.cgi&ei=29bGUNK8CojK0AWsvICIDA&usg=AFQjCNHe8DDUS1AwMop59vuRUzVtdzcK5A
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.cia.gov%2Fcgi-bin%2Farp_form.cgi&ei=29bGUNK8CojK0AWsvICIDA&usg=AFQjCNHe8DDUS1AwMop59vuRUzVtdzcK5A
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 تم ليادة عدد الجوائز، و قيم مكاف هنا املالية . -

جلييية جامعييية بنيييي سيييويف للعليييوم التطبيقيييية لنشييير األبحييياث فيييي مجييياالت العليييوم، إنشييياء م -

 Beni-Suef University Journal of Basic)والعليوم الطبيية، والصييدلية، والهندسيية 

and Applied Sciences)   واسيتخراج رقيم إيييداع دوليي لهيا ميي   كاديميية البحيث العلمييي

لتكنولوجييييية( وإنشيييياء موقيييي  لهييييا علييييى شييييبكة )الشييييبكة العلمييييية للمعلومييييات العلمييييية و ا

و تشييييكيل لجنيييية محييييرري  ميييي  الييييداخل والخييييارج ذو  )www.scopemed.org(املعلومييييات 

فقييد تييم اخييذ موافقيية السيييد رئيييس اكاديمييية البحييث العلمييى علييى امييا حاليييا خبييرة عالييية. 

وبالفعييل تييم ادراج تلييك املجليية  Elsevierر العيياملى ادراج تلييك املجليية  ييم  مجييالت الناشيي

 على الرابط التالى: Elsevier  م  مجالت السيفيير  

http://www.journals.elsevier.com/beni-suef-university-journal-of-basic-and-

applied-sciences/  

o  إعيالن فيت  بييال التقيدم للنشيير عليي املواقيي  املختلفية مثييلRDI, Tawasol, Ibn-

Sina .و موق  نادر  عااء هيئة التدر س بجامعة بني سويف 

o  مخاطبة نخبة م  األساتذة م  الداخل و الخارج لنشر مقاالت علمية في املجلية

 في شهر يناير.

o دار عييددي  مي  مجليية جامعيية بنييي سيويف للعلييوم التطبيقييية العييدد األو   تيم إصيي

، وتييم إرسييا  نسييخ ميي  العييدد األو  إلييى رؤسيياء  2012فييي ينيياير، والثيياني فييي يونيييه 

الجامعييات املصييرية وعمييداء الكليييات واألقسييام العلمييية املتخصصيية بالجامعييية، 

 لثالث للنشر.وجارر إرسا  نسخ م  العدد الثاني، وجارر تجهيز العدد ا

http://www.scopemed.org/
http://www.journals.elsevier.com/beni-suef-university-journal-of-basic-and-applied-sciences/
http://www.journals.elsevier.com/beni-suef-university-journal-of-basic-and-applied-sciences/
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إنشيياء قاعييدة بيانييات لألبحيياث املنشييورة ألعايياء هيئيية التييدر س ومعيياونأنم بالجامعيية فييي  -

 مجالت عاملية لها معامل ته يرر.

إنشاء مجلة الجامعة لعلوم املحاسبة  واملراجعة بالتعاون م  اتحياد الجامعيات العربيية   -

(Association of Arab University Journal of Accounting and Auditing)  

واسييييييييتخراج رقييييييييم إيييييييييداع دولييييييييي لهييييييييا ميييييييي   كاديمييييييييية البحييييييييث العلمييييييييي )الشييييييييبكة العلمييييييييية 

للمعلوميييات العلميييية والتكنولوجيييية(، وتشيييكيل لجنييية محيييرري  مييي  اليييداخل والخيييارج ذو 

خبيييرة عاليييية، وجيييارر إعيييداد العيييدد األو  واسيييتقبا  األبحييياث للتحكييييم بواسيييطة  سييياتذة 

 لتخصص. ذو خبرة عالية في مجا  ا

 دعم االبتكار وبراءات االختراع:وحدة   -12-6

Innovation, Patency and Research Excellence Center Support unit 

 
 
لخدمييية البييياحثين بالجامعييية فيميييا يتعليييق بتسيييهيل تسيييجيل بيييراءات وحيييدة تيييم اسيييتحدا نا ميييؤخرا

 اإلختراع وت جعأنم على ذلك.

 الرؤية: 

األو  داخييل الجامعيية للبيياحثين واملبتكييري  واملصيينعين نحييو اإللهيييام  ن تصييب  الوحييدة ملييي املييالذ 

 واالبتكار وروح املبادرة.

 الرسالة:

ت ييجي  املبتكييري  علييي تحويييل  فكييارهم وإبييداعاهنم إلييي منتجييات ذات قيميية اقتصييادية وربطهييم   

سييبي باملصيينعين وحفييي حقييوقهم الفكرييية ممييا يصييب فييي االرتقيياء بالجامعيية محليييا ودوليييا. كمييا ت
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الوحدة إلي ت جي  ربط الفرق واملجامي  البحثية في مراكز تعاون بحثي ومشار   تتسيم بههيداف 

 متوسطة و عيدة املدم إلنجالها وتطويرها إلي مراكز  بحاث واعدة وم   م تميز بحثي.

 األهداف: 

 . تعزيز االبتكار في مجتم  الجامعة 

ديم  فكييييييارهم وتحويلهييييييا إلييييييى نشيييييير  قافيييييية االبتكييييييار وت ييييييجي  طلبيييييية الجامعيييييية علييييييى تقيييييي 

 .ابتكارات ذات قيمة اقتصادية

إنشيييياء موقيييي  الكترونييييي لخدميييية كافيييية شييييرائ  املجتميييي  ميييي  خييييال  عييييرض اقتراحيييياهنم  

و فكيييييييارهم والعميييييييل عليييييييى دعمهيييييييا وتطويرهيييييييا وتمييييييينحهم الفرصييييييية للتسيييييييويق ومقابلييييييية 

ات   يييييحال الشيييييركات املهتمييييية  نيييييذا املجيييييا  واملشييييياركة  نيييييا فيييييي املنافسيييييات واملسيييييابق

 املحلية  و املعارض الدولية.

إعيداد قاعيدة بيانييات تاييم الباحثييي  اليرا بين فييي التعياون ميي  املييركز،م  تصينيفهم  

 حسيب اهتماماهنم وتخصصاهنم الدقيقة

تفعييييل وتحيييديث قاعيييدة بيانيييات الرسيييائل واألبحييياث العلميييية داخيييل الجامعييية إللقييياء  

 بحثية داخل الجامعة.الاوء علي مراكز القوة ومجموعات العمل ال

 تهسيس نادر مركز االبتكارات. 

 عمل دورات ع  التفكير االبتكارر وحقوق امللكية الفكرية. 

 .املساهمة في نقل االبتكارات الواعدة م  الجامعة إلى الصناعة 

 . ندف خدمة املجتم   تحفيز املبدعين واالستثمار في ابتكاراهنم و مواه نم 

 البحثية املتميزة وتوفير فرص عمل للمبتكري . تسويق االبتكارات واألفكار  
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 .تعزيز العالقة بين الجامعة واملستثمري  واملبتكري  

 .دعم مشار   بحثية محددة والتي تبد  بفكرة مبتكرة 

 .خلق  قافة روح املبادرة بين  عااء هيئة التدر س واملوسفين والطالل 

 ة املبتكري .العمل  م  منظومة االبتكار بالجامعة والتميز في خدم 

تكييييوي  نقطيييية اتصييييا  بييييين الوحييييدة بجامعيييية بنييييي سييييويف و املكتييييب الرئيسييييالي لبييييراءات  

االختييييييراع بهكاديمييييييية البحييييييث العلمييييييي والتكنولوجيييييييا التا عيييييية لييييييولارة الدوليييييية للبحييييييث 

 العلمي.

تيسيييييير إجيييييراءات تسييييييجيل طلبيييييات الحصييييييو  عليييييي بيييييراءات االختييييييراع واالسيييييتفادة ميييييي   

تحو نييييييييييا البيييييييييراءات فييييييييييي مجييييييييييا  الصييييييييييناعة والتنمييييييييييية  املعلوميييييييييات التكنولوجييييييييييية التييييييييييي

 التكنولوجية واالستثمار.

نشر الوعي ع  طريق نيدوات توعويية لتسيجيل بيراءات مي  خيال  نظيام إدارر محكيم  

 2002 لعام  82 رقم الفكریة امللكیة يحمي املخترعين ويحفي حقوقهم طبقا لقانون 

 سييابقات تنافسيية و النشيرمي  خيال  محاولية طيرح م واملبتكيری  املختيرعين ت يجی  

 االختراع. براءات لطلبات املصریة البراءات بجریدا شھریا

 :التسويق العلميوحدة  -12-7

 وملي في مرحلة اإلنشاء واإلعداد 
 
 وحدة تم استحدا نا مؤخرا

 
 . إداريا

 
 ، وفنيا

 رؤية الوحدة:

م فييي السناييية إلييى تنشيييط العملييية البحثييية بالجامعيية ميي  خييال  مجموعيية ميي  الخييدمات التييي تسييه

 ليادة تقديم الخدمات البحثية للقطاعات االنتاجية والخدمية وحل املشكالت الصناعية .
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  هداف الوحدة:

 إنشاء  و  وحدة على مستوم الجامعات املصرية. -1

2- ..
 
 ، ودوليا

 
، وإقليميا

 
 و   الئحة للتسويق العلمي محليا

 لفة.املساهمة في حل املشكالت الصناعية والبيئية املخت -3

 :مصادر تمويل الخطة البحثية -12-8

 تتعدد مصادر التمويل كالتالي:

 إنشاء صندوق الوقف البحثي: -  -12-8

تسيييبي جامعيييية بنييييي سييييويف إلييييى التحييييو  ميييي  جامعيييية ناقليييية للمعييييارف إلييييى جامعيييية منتجيييية 

للمعييارف، تعميييل علييى توسيفهيييا واسييتخدامها فيييي كافييية املجيياالت ، وذليييك ملواجهيية كافييية املشيييكالت 

 اجه مؤسسات الدولة وتعوق تحقيق  هدافها.التي تو 

 و ستلزم ذلك األمر  رورة توفر ما يلي :

o   إدارة جامعيييية علييييا طموحييية وم يييجعة عليييى ارتيييياد مجييياالت البحيييث العلميييي مييي

 بحوث  ساسية وتطبيقية وإنسانية واجتماعية .

o .خطة بحثية تتام  كافة املشكالت التي تواجه مؤسسات الدولة 

o ين املتميزي .مجموعة م  الباحث 

o  مصادر تمويل توفر  شكل دائم األموا  الاللمة للقيام بالبحوث العلمية 

 موارد الوقف البحثي:

 ر   الوقف البحثي و الته . .1
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 عائد الودا،  النقدية وخالفه . .2

 الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس الجامعة. .3

 موا  الوقف. ية حصيلة  خرر لنشاع الوقف وإدارته واستثمارا أل  .4

 املوالنة البحثية:  -ل-12-8

يصيييييعب عليييييى  ر مؤسسييييية علمييييييية ومييييي  بيسنيييييا الجامعيييييات بطبيعيييييية الحيييييا  االسيييييتمرار فييييييي 

 
 
وتطيييوير حركييية البحيييث العلميييي فأنيييا ، والتيييي تعيييد الوسيفييية األهيييم لهيييا ، إال إذا تيييوفر ليييد نا مصيييدرا

 لتمويل عملية البحث العلمي فأنا   وم  هذا املنطلق فيتن 
 
الجامعية تسيبي إلعيداد موالنية دائما

بحثيييييية تتايييييم  امليييييوارد واملعيييييارف الرئيسيييييية للبحيييييث العلميييييي لكيييييي تقيييييوم بيييييهداء مهامهيييييا املحوريييييية 

بفاعليييييييية، وحيييييييرر باليييييييذكر  ن هيييييييذا اإلجيييييييراء يتطليييييييب دعيييييييوة ولارة املاليييييييية إلعيييييييداد موالنييييييية بحثيييييييية 

كيييي تيييتمك  الجامعيييية للجامعيييات بجانيييب املوالنييية التعليميييية وموالنيييية املستشيييفيات الجامعيييية ، ول

مييي  عميييل ذليييك اقترحييي  موالنيييية بحثيييية لتقيييديمها إليييى املجلييييس األعليييي للجامعيييات لتعميمهيييا علييييى 

الجامعيييييات املصيييييرية ، ومييييي   يييييم تايييييعها ولارة املاليييييية  يييييم  مخصصيييييات  ابتييييية للبحيييييث العلميييييي 

 وتتام  هذا املوالنة البنود التالية:

 .تمويل البحوث 

 .النشر الدولي 

  والخارجية.املؤتمرات الداخلية 

 .الدورات التدريبية والحلقات العلمية 

 .حصة الجامعة م  البحوث التنافسية 

 .دعم املكتبات الجامعية 
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 .جوائز عيد العلم 

  الرسيييييييوم الدراسيييييييية ملعييييييياوني  عاييييييياء هيئييييييية التيييييييدر س الدارسيييييييين فيييييييي الجامعيييييييات

 األخرم.

 . استقطال األساتذة الزائري 

 .إنشاء مراكز التميز البحثي 

 ة واالعتمادرسوم الجود 

 .بالجامعة مركز تطوير البحوث العلمية -ت -12-8

 تم إنشاء املركز لتحقيق األهداف التالية :

 .ت جي  العمل البحثي الجماعي ع  طريق دعم الفرق البحثية املتميزة 

  التوسيييي  فيييييي املشييييروعات التيييييي تتفيييييق ميييي   ولوييييييات ولارة التعليييييم العيييييالي والبحيييييث

 العلمي.

 ثيييييييية بالجامعيييييييية عيييييييي  طرييييييييق وحييييييييدة دعييييييييم وتمويييييييييل اليييييييدعم املييييييييالى ملشييييييييروعات بح

 املشروعات.

  تفعييييييل دور البحيييييث العلميييييي بالجامعييييية فيييييي خدمييييية الصيييييناعة وقطاعيييييات اإلنتييييياج

 والخدمات بالدولة .

 براءات االختراعحفيز الباحثين ودعم ت. 

 . جذل مصادر تمويل خارجية لدعم املشروعات البحثية 

  ( ييييحية ،  ساسييييية، إنسييييانية تحديييييد مجيييياالت مشييييروعات البحييييوث التطبيقييييية 

 واجتماعية(، ومعايير قبولها.



(2020-2015الخطة البحثية )  -طاع الدراسات العليا والبحوثق -جامعة بنى سويف  94 

 

 .STDFصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية  -ث-12-8

 مصادر تمويل دولية مثل ) االتحاد األورو ي........الخ(. -ج -12-8

  : املكتبات املتطورة ومتكاملة املعارف -12-9

 يات املتعددة إنشاء املكتبة الرقمية ، واملكتبة املركزية ، ومكتبات الكل

 صيانة املعامل واألجهزة العلمية : -12-10

  وحيييييدة تيييييم اسيييييتحدا ناوذليييييك عييييي  طرييييييق وحيييييدة املعاميييييل واالجهيييييزة العلميييييية ومليييييى 
 
ميييييؤخرا

 لخدمة املعامل البحثية واإلشراف على صيانة األجهزة العلمية.

 آليات تسويق الخطة البحثية : -12-11

العلمييييييي، وربييييييط البحييييييوث يييييييتم تسييييييويق الخطيييييية البحثييييييية ميييييي  خييييييال   وحييييييدات : التسييييييويق  

 .بالصناعة

 التعاون الدولي والعالقات الخارجية: -12-12

تييييم إنشيييياء وحييييدة التعيييياون الييييدولي والعالقييييات الخارجييييية  غييييرض توطيييييد  واصييييل التعيييياون البحثييييي 

إليييى  وحيييدةال تسيييبىواألكييياديمى واملجتمبيييي مييي  املؤسسيييات العلميييية الدوليييية والجامعيييات العامليييية. 

والجامعيات العامليية ) ربية/عربيية( وإقامية عالقييات املؤسسييات  تحقييق عالقيات اسيتراتيجية مي 

 خارجية م  كيانات وطنية ذات الصلة.

وتتركيييييز الوحيييييدة فيييييى عالقاهنيييييا الخارجيييييية والداخليييييية عليييييى عيييييدة محييييياور مييييي   همهيييييا تطيييييوير البيئييييية 

لييييم  تييدويل التع سييتراتيجيةالبحثييية واملنيياك االكيياديمي واملجتمبييى بالجامعيية باإل ييافة إلييى نشيير إ

 العالى  ملواكبة التغيرات  العاملية فى جمي  املجاالت البحثية والعلمية والتقنية.
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 العامة

النتائ  

 املتوقعة

شرات مؤ  املخاطر

 النجاح

 .1نشاع 

مشيييييروع التنميييييية البشيييييرية: 

 وسيييييييييييييييييييييييييييييييييييطاء البحيييييييييييييييييييييييييييييييييييوث 

Research moderators  

يتايييييم  املشيييييروع تيييييدريب  -

 عيييييييييييييييييييض  عاييييييييييييييييييياء هيئييييييييييييييييييية 

 التدر س  و املعاونين على:

 إدارة الوق  -1

 مهارات العرض -2

 مهارات االتصا  -3

 املشار   التنافسية -4

 النشر الدولي -5

اسييييييتخدام التكنولوجيييييييا  -6

 لتعليمفي ا

 العالقات الدولية -7

يييييييييييييييية مركيييييييييييييييز تنم -

القييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدرات 

 .بالجامعة

املييدربين:  عييض  -

امليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدربين 

 الدوليين

 

تحسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين  -

مسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتويات 

النشيييييييييير الييييييييييدولي 

واييخ مزييييد مييي  

تموييييل البحيييوث 

 للجامعة

تحسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين  -

مسييييييييييييييييتوم إدارة 

السيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمينار 

 العلمي

تحسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين  -

قنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوات 

االتصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  

العلمييييييييييييييييي بييييييييييييييييين 

 الباحثين

تفعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل  -

ي التبييياد  الثقييياف

مييييييي  الجامعيييييييات 

 األجنبية

 4-3تييييييييييييييييدريب  -

عناصيييير  شييييرية 

نشييييييييييييييييييييطة فييييييييييييييييييييي 

 5 فايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل 

كليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات 

بالجامعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

بحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييث 

يصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبحوا 

وسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييطاء 

للبحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوث 

ونقييياع اتصيييا  

صييييييغيرة داخييييييل 

كليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياهنم 

ويقومييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوا 

بتحقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييق 

األهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييداف 

 العامة.

صيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييعوبة  -

التنسيييييييييييق ميييييييييي  

إدارة مركيييييييييييييييييييييييييييييييز 

تنمية القيدرات 

 بالجامعة.

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييال  -

 الثقافيييييييية لييييييييدم

اإلدارات 

كيييييرة بالكليييييية لف

 املشروع

  يييييال  قافيييية -

نحيييييو البييييياحثين 

 العميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل

كوسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييطاء 

 بحوث

عييييييييدم وجييييييييود  -

تموييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل 

 للتدريب

ارتفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياع  -

معيييدالت النشييير 

اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدولي 

والحصييو  علييى 

 تمويل بحوث.

لييييادة التبييياد   -

الثقيييييييييييييييييافي مييييييييييييييييي  

الجامعيييييييييييييييييييييييييييييييييييات 

 األجنبية

تغييييييير الثقافيييييية  -

البحثييييييييية ليييييييييدم 

البيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياحثين 

ولييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييادة 

اهتمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييامهم 

بقاييايا البحييث 

 العلمي

 .2 نشاع

األييييييييام التعريفيييييييية بهنشيييييييطة 

 Info Days  الوحدة

تعريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف  - ادارة الوحدة

البيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياحثين 

بالجامعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

بهنشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييطة 

الوحيييدة عموميييا 

و نيييييييييييييواع املييييييييييييين  

األوروبيييية سيييواء 

للسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييفر او 

 للتمويل

لييييييييييييادة عيييييييييييدد  -

املتقيييييييييييييييييييييييييييييييييييدمين 

للمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين  

 األوروبية 

عييييدم اكتييييراث  -

البييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياحثين 

 بالحاور 

عيييدم اهتميييام  -

إدارة الكليييييييييييييييييييييية 

ى بالتعيييييياون عليييييي

إنجيييييييييييييياح هييييييييييييييذا 

 النشاع 

حايييييور ميييييا ال  -

-25يقيييييييييل عييييييييي  

باحيييييييييييث فيييييييييييي  50

 ر مييييييييي  األييييييييييام 

 التعريفية
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شرات مؤ  املخاطر

 النجاح

تنفييييييييييييييييييذ  حيييييييييييييييييد  ادارة الوحدة مسابقة مختبر الشهرة

املسييييييييييييييييييييييييييييييييييييابقات 

الخاصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

بمسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييابقة 

مختبييييييير الشيييييييهرة 

علييييييييييييى مسييييييييييييتوم 

الجمهورييييييييية فييييييييي 

بنييييييييييييييييى سييييييييييييييييويف 

بالتعيييييييييييياون ميييييييييييي  

RDI بالقاهرة 

شيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييهادة  -  

املنظمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين 

بالقيييييييياهرة علييييييييى 

اهتمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييام 

لجامعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية ا

  RDIبهنشيييطة 

 املركزية

 

 :2013 -2012للعام  وحدة التعاون الدولى والعالقات الخارجيةتقرير ع   داء  -ل

 

 املالحظات الحدث التاريخ م

توقيييي  ميييذكرة تفييياهم و تعييياون بيييين جامعييية  10/07/2012 1

 Ball State. USAبنيييي سيييويف و جامعييية 

بالوالييييييييات املتحيييييييدة األمريكيييييييية، للبيييييييدء فيييييييي 

س مركييييييييييييز دولييييييييييييي لريييييييييييييادة األعمييييييييييييا  تهسييييييييييييي

 بالجامعة.

 سعادة  .د.  مين لطفي )رئيس الجامعة(

 تميييييييييييييييييييي  عيييييييييييييييييييي  طريييييييييييييييييييييق التفيييييييييييييييييييياوض ميييييييييييييييييييي  

 -  USAIDالجامعييييييية األمريكييييييييية و هيئيييييييية 

 وجامعة بني سويف 

التعييييييييياون مييييييييي  جامعيييييييييية الفييييييييييوم لحاييييييييييور  16/09/2012 2

السييادة  عايياء هيئيية التييدر س و معيياونأنم 

العميل بجامعة بني سويف لحاور ورشة 

في كيفيية كتابية املشييار   البحثيية املقدميية 

 م  االتحاد األورو ي 

تيييم االتفييياق عليييى الورشييية مييي  القيييائمين عليييى 

بييييولارة  RDI برنييييام  البحييييوث و االبتكييييار 

البحييييييييييث العلمييييييييييي للمسيييييييييياعدة فييييييييييي التقييييييييييدم 

 باملشار  .

3 24-27 

/09/2012 

 املساعدة في كتابة املشار   في املن :

Scheme 1 and 2 

 التعاون م  املكتبب

  IROبمكتب الوحدة 

 محا رتين  عنوان: 26/09/2012 4

How to join in EC Fellowship 

 د. ممتال حجال -
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 How to build your career -  كلية العلوم 

 مشار  بالندوة 140حوالي  -

 تجهيييييييييز ملييييييييف بيييييييياور بوينيييييييي  لشييييييييرح املنحييييييييية  Elementالتجهيز لليوم التعريفي بمنحة  8/10/2012 5

بوسييييييييتر  15طباعيييييييية وكيفييييييييية التقييييييييدم لهييييييييا و 

م وتعليييقهم فييى جمييي  كليييات  1x 1.5مقيياس 

 الجامعة

قييام الطلبية  عمييل لييارات ميدانيية لتعريييف  شرح املنحة ملجموعة م  الطلبة 9/10/2012 6

لمالئنييييييييييييم باملنحيييييييييييية طييييييييييييوا  فتييييييييييييرة التقييييييييييييديم 

 بوستر( –باستخدام وسائل تعريفية )فالير 

تنشييييييط برييييييد الكترونيييييي وصيييييفحة إنشييييياء و  10/10/2012 7

  (Face Book)للتواصييييييل االجتميييييياعي 

 خاصة باملكتب

سييييياعدت عليييييى رفييييي  مسيييييتوم التواصيييييل ميييييي  

 عاييييياء هيئييييية تيييييدر س وطيييييالل جامعييييية بنيييييي 

سييييييويف وتسييييييهيل الييييييرد علييييييى استفسيييييياراهنم 

وتييييوفير امللفييييات واملسيييياعدة الاللميييية للتقييييدم 

 للمن 

 How to build yourمحا ييرة  عنييوان  14/10/2012 8

career 

 كلية الصيدلة  -

 د/ممتال حجال  -

 مشار  بالندوة 70حوالي  -

ملييييين   Elementالييييييوم التعريفيييييي بمشيييييروع  14/10/2012 9

 السفر لالتحاد االورو ى

element.eu-http://www.em/ 

 كلية الصيدلة  -

 د/محمد هنامي  -

 مشار  بالندوة 70حوالي  -

طييييييييييييييييييييييييييوا  فتييييييييييييييييييييييييييرة  10

 التقديم

مسييييييييييييييياعدة املتقيييييييييييييييدمين للمنحييييييييييييييية إل نييييييييييييييياء 

 إجراءات التقدم

 

تنظيييييييييييييم دورة تههيلييييييييييييية الختبييييييييييييار التوفييييييييييييل  10/11/2012 11

 الدولي 

TOEFL IBT 

املحا يييير د/ماجييييد رشييييدر األسييييتاذ  -

 بقسم اللغة االنجليزية 

كليييييييية اآلدال  مركيييييييز تكنولوجييييييييا  – -

 املعلومات

ا 12 -  متدرب 

http://www.em-element.eu/
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ميييييي  ممثييييييل جامعيييييية بنييييييي سييييييويف  التعيييييياون  18/11/2012 12

باملنحيييية د/إبييييراهيم نجيييييب لتهكيييييد بيانيييييات 

 الزمالء املتقدمين باملنحة

 

القيييييييام بنشيييييير جمييييييي  امليييييين  و البروشييييييور و  مستمرة 13

اإلعالنات الخاصة بالتقدم للمن  الدوليية 

و الداخلييييييييييية و ورو العمييييييييييل و املييييييييييؤتمرات 

لجمي  منسو ي الجامعة ع  طرييق البرييد 

 و املكاتبات.االلكتروني 

 

طباعة وتول   عدد مي  البوسيترات والفاليير  عمل دعايات ملشروع تمبس فبراير 14

 على كليات الجامعة

عمل ورشية عميل للتعرييف ببرنيام  تميبس  13/2/213 15

 لتطوير التعليم العالي

م.كيييييييييريم حميييييييييدر مسيييييييييئو  مكتيييييييييب  -

 تمبس الوطني 

 كلية الصيدلة -

ا 20حوالي  -
 
 مشارك

مختبيير الشييهرة والتحكيييم ملشييروع  دعايييةال 20/2/2013 16

FAMLAB 

 على كليات الجامعة االعالنتول    -

 ندوة لتحكيم املجموعات املتقدمة -

تنظيييييم نييييدوة تعريفيييييية عيييي  امليييين  املقدمييييية  18/3/2013 17

مييييييييييي  الهيئييييييييييية األملانيييييييييييية للتبييييييييييياد  العلميييييييييييي 

(DAAD) 

 كلية الصيدلة  -

مسييييييييييئو  الهيئيييييييييية ا.هبيييييييييية عفيفييييييييييي   -

 لعلمياألملانية للتباد  ا

ا  50حاور ما يزيد ع   -
 
 مشارك

االتفيييييييييياق ميييييييييي  الهيئيييييييييية األملانييييييييييية للتبيييييييييياد   ابريل 2 18

 (DAADالعلمي )

تييييييييييييييييييوفر الهيئيييييييييييييييييية دورات تدريبييييييييييييييييييية  -

متخصصييييية للسيييييادة  عاييييياء هيئييييية 

التيييييدر س الطلبييييية والخيييييريجين مييييي  

  بناء جامعة بني سويف
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 محا يييييييييييييييييرة ألعاييييييييييييييييياء هيئييييييييييييييييية التيييييييييييييييييدر س  ابريل 6 19

Oxidative Stress 

How to write proposal 

د.هييييييييييييييييان اذارد ) سييييييييييييييييتاذ جامعييييييييييييييييية  -

 انتورال(

 كلية العلوم -

ا 50حاور ما يزيد ع   -
 
 مشارك

د.هييييييييييييييييان اذارد ) سييييييييييييييييتاذ جامعييييييييييييييييية  - Why Scienceمحا رة للطالل  عنوان  ابريل 7 20

 التنوير(

 كلية العلوم -

 طالب 500حاور ما يزيد ع   -

ان اذارد ) سييييييييييييييييتاذ جامعييييييييييييييييية د.هيييييييييييييييي - Why Scienceمحا رة للطالل  عنوان  ابريل 8 21

 التنوير(

 كلية الصيدلة -

 طالب 500حاور ما يزيد ع   -

 ورو عمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل  عنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوان  ابريل 9 – 8 22

Analysis of literature on redox 

regulation and redox signaling 

د.هييييييييييييييييان اذارد ) سييييييييييييييييتاذ جامعييييييييييييييييية  -

 التنوير(

 كلية العلوم  -

 مشاركا 15 -

 نيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدوة تعريفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية  عنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوان ابريل 8 23

How to write proposal 

 د.إبراهيم نجيب -

 كلية الصيدلة -

 مشاركا 30حوالي  -

تفعيل اتفاقية م  الهيئة األملانية للتبياد   ابريل 22 24

 (DAADالعلمي )

تييييييييييييييييييوفر الهيئيييييييييييييييييية دورات تدريبييييييييييييييييييية  -

متخصصييييية للسيييييادة  عاييييياء هيئييييية 

التيييييدر س الطلبييييية والخيييييريجين مييييي  

  بناء جامعة بني سويف

ة بييييييييياملن  وبيييييييييرام  التههييييييييييل نيييييييييدوة تعريفيييييييييي ابريل 23 25

 التا عة ملؤسسة مصر الخير

  .هنا فهمي -

 كلية اآلدال -

 مشاركا 30حوالي  -
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 دورة تدريبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية  عنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوان ابريل 30 26

Teambuilding for team leaders 

- Ms. Sonja Drewes 

كلييييييييييييية  –مركيييييييييييز تنمييييييييييييية القييييييييييييدرات  -

 التجارة

 مشاركا 30 -

 سييييرف  –وطباعيييية  )خييييتم تصييييميم  - تهسيس وتوفير مستلزمات للمكتب مايو 27

 وراق   - حافظيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات اوراق –

 رسمية( للمكتب.

 دورة تدريبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية  عنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوان  مايو 16- 15 28

Self-Marketing 

 د. هبة سالمة -

 كلية العلوم -

مشيييييياركا ميييييي  الطلبيييييية و عايييييياء  60 -

 هيئة التدر س

امليييييييؤتمر العر يييييييي األورو يييييييي للتعلييييييييم العيييييييالي  مايو  30 29

 بجامعة برشلونة

تعييياون بيييين جامعييية  توقيييي  اتفاقيييية -

بنيييييييييييييييي سيييييييييييييييويف وجامعييييييييييييييية فيجيييييييييييييييو 

 اإلسبانية

 دورة تدريبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية  عنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوان يونيو 23 30

Teambuilding for team members 

- Ms. Sonja Drewes 

 مشاركا 30 -

ورشيييية عمييييل عيييي  كيفييييية اإلعييييداد الختبييييار  يونيو 25 31

 التويفل الدولي

 د.ماجد رشدر -

 كلية الصيدلة -

 مشاركا  130سجل ما يزيد ع   -

 

 خطة املستقبلية:ال

  تعكييييييف اإلدارة فييييييي الوقيييييي  الحييييييالي بتحييييييديث قواعييييييد بيانييييييات االتصييييييا  بجمييييييي  منسييييييو ي

 الجامعة.
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  تعمييل اإلدارة علييى التقييدم بمشييار   للحصييو  علييى تمويييل لرفيي  آداء املكتييب وليييادة عييدد

  نشطته.

  سييييييييعمل املكتيييييييب عليييييييى عقيييييييد سلسيييييييلة مييييييي  النيييييييدوات التعريفيييييييية وورو العميييييييل بكلييييييييات

ختلفيييية للتعريييييف بيييياملن  املختلفيييية، وفييييرص التمويييييل املتاحيييية وكيفييييية التقييييدم الجامعييية امل

 لها.

  إنشيييياء موسييييوعة علييييى االنترنيييي  تحييييور كييييل مييييا يمكيييي   ن يحتاجييييه الفييييرد للحصييييو  عليييييى

 ميييييي  كيفييييييية االسييييييتعداد للسييييييفر والييييييدورات التههيلييييييية واالختبييييييارات 
 
منحيييييية دراسييييييية بييييييدءا

منحيييييية والحصييييييو  علأنييييييا، وحتييييييى إ نيييييياء املطلوبيييييية وكيفييييييية اإلعييييييداد لهييييييا،  ييييييم البحييييييث عيييييي  

 إجراءات السفر، وكيفية استغال  املنحة للعود بالنف  على جامعة بني سويف. 

 ةتصييميم كتيييب بيياللغتين العربييية واإلنجليزييية يشييمل جمييي  قطاعييات الجامعيية األكاديمييي 

، ونوعييييييييييية البييييييييييرام  والخييييييييييدمات التييييييييييي تقييييييييييدمها الجامعيييييييييية فييييييييييي  ييييييييييوء الخطيييييييييية ةوالبحثييييييييييي

ة للجامعة للوقوف على نوعية التعاون واالتفاقيات الدوليية لصيالج جامعية اإلستراتيجي

 بني سويف.

 : ربط البحوث بالصناعة -12-13

 
 
يشييكل اليييربط بييين القطييياع البحثييي مييي  جهيية والقطييياع الصييناعي واملجتمييي  ميي  جهييية  خييرم عيييامال

تتمثيييييل  ساسيييييا فييييى االلدهيييييار والنمييييو االقتصيييييادر الييييذر يييييوفر الر يييييى والرفاهييييية ألم مجتمييييي   لييييذا 

  هداف هذا الوحدة فيما يلي:

 فت  قنوات اتصا  دائمة  ير تقليدية بين الجامعة والصناعة واملجتم . 
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 –تكنولوجيييييييية  –تحدييييييييد احتياجيييييييات السيييييييوق والصيييييييناعة )احتياجيييييييات تدريبيييييييية  

 إنتاجية(.

تقييييييم االقتراحييييات الخاصيييية بتوجيييييه البحييييث العلمييييي بجامعيييية بنييييى سييييويف نحييييو  

 ة.احتياجات السوق والصناع

كشييف املعوقييات الحالييية التييي تحييو  دون عملييية الييربط وو يي  الحلييو  للتغلييب  

 على هذا املعوقات.

تسييييييييويق نتييييييييائ  مشييييييييروعات األبحيييييييياث العلمييييييييية التطبيقييييييييية للصييييييييناعة والقطيييييييياع  

الخييييييياص سيييييييواء املحليييييييى  و اليييييييدولي بالتنسييييييييق مييييييي  الجهيييييييات املسيييييييتفيدة ورؤسييييييياء 

 املشروعات البحثية.

املنييياطق الصيييناعية فيييى محافظييية بنيييى سيييويف وبيييين  تيييدعيم وتفعييييل التعييياون بيييين 

الجامعييييية مميييييا يسييييياهم فيييييي تطيييييوير الصيييييناعة املصيييييرية ولييييييادة قيييييدرهنا التنافسيييييية 

 وتطوير العملية التعليمية وتحقيق االستفادة التطبيقية لألبحاث بالجامعة.

 ت جي  نقل التكنولوجيا م  وإلى الصناعة والجامعة. 

املوجييييييييودي  بالجامعيييييييية ذوم التخصصييييييييات يقييييييييدم املكتييييييييب )ميييييييي  خييييييييال  الخبييييييييراء  

املتنوعيية واملختلفيية ووحييدات الجامعيية( االستشييارات الفنييية والتدريبييية ملختلييف 

 قطاعات الصناعة.

 إنجالات الوحدة فيما يلي:

 -:تنقسم وحدة ربط البحوث بالصناعة إلى
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وهييييو الييييذر يخيييتص بتوسيييييف وتسيييويق اإلمكانيييييات املعملييييية  -قسيييم الخييييدمات الفنيييية: -1

ة بكليييييييييات الجامعيييييييية، وذلييييييييك  غييييييييرض إجييييييييراء االختبييييييييارات والفحييييييييوص وتقييييييييييم املتاحيييييييي

مييدخالت العملييية الصييناعية واألنشييطة األخييرم  ييير الصييناعية، وكييذلك يقييوم القسييم 

باملسييييييياهمة فيييييييى تصيييييييني   جيييييييزاء قطييييييي  الغييييييييار الخاصييييييية بماكينيييييييات التصيييييييني  واإلنتييييييياج 

اسييية املشييياكل املتعلقييية باإل يييافة إليييى تقيييديم خدمييية در  املتنوعييية املسيييتوردة واملحليييية .

 عملييييات اإلنتييياج وجييييودة املنيييت  وو يييي  الحليييو  املثليييى لهييييا، كميييا يقييييدم خدمييية إعييييداد 

 دراسات الجدوم االقتصادية للمشروعات الوليدة بواسطة األساتذة املتخصصون.

يخيييييييتص بتقيييييييديم االستشيييييييارات واليييييييدعم الفنيييييييي  -قسيييييييم االستشيييييييارات واليييييييدعم الفنيييييييي: -2

 يييييي  البييييييدائل. كييييييذلك املسيييييياهمة فييييييى عقييييييد وإعييييييداد الخيييييياص بييييييالتطوير والتحسييييييين وو 

الييييييييييدورات التدريبييييييييييية التييييييييييي تحتاجهييييييييييا املشييييييييييروعات، وحسييييييييييب احتياجييييييييييات الوحييييييييييدات 

 اإلنتاجية.

 املؤتمرات:تنظيم التدريب و وحدة  -12-14

لكييل اليدورات التدريبيية والنييدوات  الفنيى واإلدارم تيم إنشياء هيذا الوحييدة لتقيديم اليدعم 

هييييييا الجامعيييييية او الكليييييييات وذلييييييك ميييييي  خييييييال  تقييييييديم وورو العمييييييل واملييييييؤتمرات التييييييى تنظم

واعيييييداد  Breakوتيييييوفير القاعيييييات والاييييييافة الدعايييييية الاللمييييية وتجهييييييز كشيييييوف الحايييييور 

تقيييييارير عييييي  وتقيييييديم ال تقيييييييم الحيييييدث شيييييهادات الحايييييور وتسيييييليمها للحا يييييري  وكيييييذلك

 .الحدث الذم تم تنظيمه 



(2020-2015الخطة البحثية )  -طاع الدراسات العليا والبحوثق -جامعة بنى سويف  106 

 

هيئية التيدر س )مركيز تنميية قيدرات اعاياء  مركز تنمية املوارد البشرية -12-15

)
 
 :سابقا

 مركييز تنمييية املييوارد البشييرية بجامعيية بنييى سييويف تييم اعتمييادا ميي  البييورد الييدولى إلعتميياد

( ، وهيييييييو مركيييييييز يقييييييدم بيييييييرام  تدريبيييييييية لتنمييييييية قيييييييدرارت امليييييييوارد البشيييييييرية IBCTاملييييييدربين )

 ( باإل يييييافة اليييييى  بناءئيييييااإلدارييييييين و اء هيئييييية التيييييدر س والهيئييييية املعاونييييية ايييييلجامعييييية )اعبا

 .الطالل

 كالتالي: املركز قدمها التي ي تتنوع األنشطة

  قدرات اعااء هيئة التدر سدورات تنمية 

 دورات  مان جودة التعليم واالعتماد 

   دورات إعداد املدربين املعتمديTOT   معتمدة مIBCT 

  بالجامعة  اإلداريينقدرات ومهارات تنمية دورات 

  لسوق العملدورات لتههيل الطالل بالجامعة وتجهيزهم 

  جامعة بني سويف  –مشروع الطرق املؤدية إلى التعليم العالي 

 االتفاقيات والشراكات املحلية واإلقليمية والعاملية: -12-16

 كالتالي: وبيا نم عقدت الجامعة الكثير م  االتفاقيات والشراكات املحلية واإلقليمية والعاملية

 

 :االتفاقيات الداخلية- -12-16

  

 م

 

بداية  اسم االتفاقية معها الجهة املبرم

 االتفاقية

 ناية 

 االتفاقية

 مالحظات مجاالت التعاون 
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مصييييييييييييييييير) مدينييييييييييييييييية 

لويييييييييييييييييييييل للعلييييييييييييييييييييوم 

 والتكنولوجيا(

 

 

 

 

تعيييييييييييييييييييييياون علمييييييييييييييييييييييي 

 داخلي

 

 

 

 

 

8/1/

2014 

 

 

 

 

 

ملييدة  ييالث 

 سنوات

 

 

 

 

 

التعاون العلمي والبحثي بين  -1

 الطرفين

انشييييياء بيييييرام  علميييييية متمييييييزة -2

 .الجامعتينبين 

 مشروعات بحثية مشتركة -3 

تفعييييييييييل البحيييييييييث املجتمبيييييييييي  -4

لحيييييييييييييل مشيييييييييييييكالت املؤسسيييييييييييييات 

الصيييييييييناعية فيييييييييي محافظييييييييية بنيييييييييي 

 سويف

تبيييياد  الخبييييرات فييييي مجيييياالت  -5

التعلييييييييييييييييييم والبحيييييييييييييييييث والنشييييييييييييييييير 

 العلمي واملعلومات األكاديمية

إجييييييييييراء البحييييييييييوث املشييييييييييتركة  -6

وتنظييييييم امليييييؤتمرات فيييييي التعلييييييم 

 والبحث العلمي

 تباد  املعاونة التقنية -7

تبييييييييييييييييييييييياد  برنيييييييييييييييييييييييام  نظيييييييييييييييييييييييم  -8

 املعلومات

تنتهييييييييييي هييييييييييذا 

االتفاقيييييية فيييييي 

7/1/2017 

للوقييوف عليييى 

 مدر جدي نا

 

 

 

 

 6مصيييييييير )جامعيييييييية  2

 كتيييييييوبر وتشيييييييمل ) 

 –كلييييييية الهندسيييييية 

نظيييييييييييم املعلوميييييييييييات 

وعلييييييييوم الحاسييييييييب 

العلييييوم الطبيييييية  –

 –والتطبيقيييييييييييييييييييييييييييييية 

 –الصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدلة 

اقتصييياد  –التربيييية 

الطييييييييييييييييييييب  –وإدارة 

اللغات  –بشرر ال

العيييييالج  -والترجمييييية

ميييذكرة تفييياهم بيييين 

جامعييييييييييييييييييييييييييية بنيييييييييييييييييييييييييييي 

سيييييييييييييييييييويف) كليييييييييييييييييييية 

التعليييييييم الصييييييناعي 

العيييالج الطبيبيييي  –

 –تربييية ريا ييية  –

 –العليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوم 

الدراسييييييييات العليييييييييا 

 –للعلوم املتقدمة 

 –التميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييريض 

الطييب  –الصييدلة 

الطييييييب  –البشييييييرر 

27/5/
20

13
 

يد
جد

لت
ة ل

ابل
 ق

ت
وا

سن
س 

خم
ة 

ملد
 

تبييييييييييياد  الزييييييييييييارات والتعييييييييييياون -1

عايييييييياء  العلمييييييييي بييييييييين السييييييييادة 

هيئييييييييية التييييييييييدر س فييييييييييي مختلييييييييييف  

 .التخصصات املختلفة

اقاميييييييييييية االنشييييييييييييطة العلمييييييييييييية -2

نييييدوات  –املختلفيييية ) مييييؤتمرات 

محا يييييييييرات دورات تدريبيييييييييية  –

 .ل (وحلقات عم

 

 

 

 

ويمثيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل 

جامعييييييييية بنيييييييييي 

سييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييويف 

قانونيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا 

السييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييادة 

االسييييييييييييييييييييييييييييييياتذة 

عمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييداء 

الكلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات 

املبيييييييرم معهيييييييم 

اتفاقيييييييييييييييييييييييييييييات 

التعييييييياون مييييييي  

جامعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 



(2020-2015الخطة البحثية )  -طاع الدراسات العليا والبحوثق -جامعة بنى سويف  108 

 

 م

 

بداية  اسم االتفاقية معها الجهة املبرم

 االتفاقية

 ناية 

 االتفاقية

 مالحظات مجاالت التعاون 

 الطبيبي

 

 

 –البيطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرر 

االقتصيياد والعلييوم 

 –السياسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

-االدال –التربييييييييييية 

 –التجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييارة 

الحاسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبات 

 واملعلومات (

 

 

 

 اكتوبر6

وتنتهييييييييييييييي فييييييييييييييي 

26/5/2018  

مصييييييييييييييير )منظمييييييييييييييية  3

(SIFE 

 

 جامعة بني سويف

10/
11/

20
08

 

14/
10/

20
09

 
 نشييييييييييييييطة طالبييييييييييييييية مختلفيييييييييييييية ) 

مهيييييارات –اقتصييييياديات السيييييوق 

 -قال  امليييييييالي االسيييييييت –النجييييييياح 

اسيييتمرارية  -محيييو االميييية املاليييية

 اخالقيات العمل(–البيئة 

 املنسق 

د/ خالييييييييييييييييييييييييييييييييييد 

شيييو ي محميييد 

 السيد

 

 االتفاقيات الخارجية: -ل-12-16
 

 م

 

بداية  اسم االتفاقية الجهة املبرم معها

 االتفاقية

 ناية 

 االتفاقية

 مالحظات مجاالت التعاون 

فرنسيييييييييييييا ) جامعييييييييييييية  1

 لوميير ليون(

 

فاقيييييييييية تعييييييييياون ات

املعسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييكر 

الجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييامبي 

الصيييييفي لتقوييييية 

 اللغة

دعييييييييييييييييم  قسييييييييييييييييام اللغيييييييييييييييية   2/5/2009

الفرنسييييييييييييييييييية بجامعييييييييييييييييييات 

 األقاليم

جدد بطليب 
 
ت

تجدييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد 

 صري 

كوريييييييييييييييييييا )جامعيييييييييييييييييية  2

 سان  ميون  (

 

إتفاقييييييييييية تبيييييييييياد  

 سيييياتذة )جامعيييية 

 بني سويف(

مليييدة خميييس  13/5/2009

 سنوات

تبيييييييياد  اعايييييييياء هيئيييييييية -1

 التدر س

 تباد  الطالل-2

ت ييجي  االناييمام الييي  -3

االنشييطة البحثييية) ورو 

 العمل واملؤتمرات (

مشيييييييييييييييروعات بحثيييييييييييييييية  -4

 مشتركة

تجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدد 

 تلقائيا
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تبييييييييييييييياد  املطبوعيييييييييييييييات  -5

وامليييييييييييييييييييييييييواد االكاديميييييييييييييييييييييييييية 

 املختلفة

ار اشييييييييييييييييييييييييييكا  ميييييييييييييييييييييييييي   -6

التعاون في املجاالت ذات 

 االهتمام املشتر 

 Chonnamكوريا ) 3

National 

University) 

CNU) Gwangju, 

Korea 

اتفاقية تعاون 

تباد  اساتذة 

وطالل )جامعة 

 بني سويف(

ملدة خمس  2012/ 1/5

سنوات م  

بداية 

 التوقي 

 م

 

 

 Inchean)) كوريييا 4

university 

 

 

اتفاقييييييييييييييييييية بييييييييييييييييييين 

جامعييييييييييييييييييييية بنيييييييييييييييييييييي 

 سويف

ملييييييييدة  ييييييييالث  14/5/2009

 سنوات

تبيييييييياد  اعايييييييياء هيئيييييييية -1

 التدر س

 تباد  الطالل-2

ت ييجي  االناييمام إلييي  -3

طة البحثيييية) ورو األنشييي

 العمل واملؤتمرات (

مشيييييييييييييييروعات بحثيييييييييييييييية  -4

 مشتركة

تبييييييييييييييياد  املطبوعيييييييييييييييات  -5

وامليييييييييييييييييييييييييواد األكاديميييييييييييييييييييييييييية 

 املختلفة

ار اشييييييييييييييييييييييييييكا  ميييييييييييييييييييييييييي   -6

التعاون في املجاالت ذات 

 االهتمام املشتر 

تجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدد 

 تلقائيا

جامعيييييييييييية ) اسييييييييييييبانيا 5

 جرانادا(

 

اقامييييييييييييييية تعيييييييييييييييياون 

مباشييييير ) جامعييييية  

 بني سويف (

 ييييييييالث ملييييييييدة  27/9/2005

 سنوات

تبيييييييياد  اعايييييييياء هيئيييييييية -1

التيييييييييييييييييييييييييييييدر س وطيييييييييييييييييييييييييييييالل 

 الدراسات العليا

 تنظيم ورو العمل-2

التعليييييييييييييييييييييييم والبحييييييييييييييييييييييث -3

تجيييييييدد مليييييييدد 

مما لييييييييييييييييييية إال 

إذا رفييييييييييييييييييييييض 

احيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد 

الطيييييييييييييييييييييييييييرفين 
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 م

 

بداية  اسم االتفاقية الجهة املبرم معها

 االتفاقية

 ناية 

 االتفاقية

 مالحظات مجاالت التعاون 

كتابييييييييا قبيييييييل  والتطوير

انقااء مدة 

االتفاقييييييييييييييييييييييية 

 سييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتة 

 0 شهر

جامعيييييييييييييييييييية ) كنييييييييييييييييييييدا 6

 كيبك بمونتريا 

 

جامعييييييييييييييييييييية بنيييييييييييييييييييييي 

 سويف

مليييدة خميييس  25/6/2008

 اتسنو 

التعيييييييييييياون فييييييييييييي إنجييييييييييييال  -1

 مشروعات بحثية

تبيييييييييييييييييييييياد  األسيييييييييييييييييييييياتذة  -2

 والخبراء

عقيييييد دورات تدريبيييييية  -3

 للطالل

نشيير املؤلفييات وتبيياد   -4

 الخبرات

ميييييي  املمكيييييي  

جييييييييييييييييييييييييدد 
 
 ن ت

 عييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد 

املراجعيييييييييييييييييييييييييية 

والتقييييييييييييييييييييييييييييم 

ويمثيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل 

الجامعهيييا.د/

محمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد 

عبدالحميييييييد 

ود/جاسيييييييييييييييييييييير 

 خليفه 

اتحاد قارة  فريقيا ) 7

املسيييتثمرات العيييرل 

واألميييييييييييييييييم املتحيييييييييييييييييدة 

كافحيييييييييييييييييية مييييييييييييييييييرض مل

 اإليدل (

 

 

بروتكييييييو  تعيييييياون 

) جامعييييييييييييييية بنيييييييييييييييي 

 سويف (

تطييييييييييييييييييييييييييييييييوير ودعييييييييييييييييييييييييييييييييم  -1  14/2/2006

املستشييييييفي التعليمييييييي 

 بجامعة بني سويف

اإلرتقييييييييييياء بالخيييييييييييدمات  -2

الطبيييييييييييييييييييية والجيييييييييييييييييييودة 

 الشاملة والعالجية

اإلسييييييييييييييييييييييييييتفادة ميييييييييييييييييييييييييي   -3

الخبيييييييرات والكفيييييييياءات 

 العلمية

 

جامعيييييييييييية  سييييييييييييبانيا ) 8

 ميجل ارنانديث(

 

مييييييييييييذكرة تفيييييييييييياهم 

       جامعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية   )

 بني سويف(

مليييدة خميييس  2009 بريل 

 سنوات

تنفييييذ عيييدة مشييييروعات 

علميييييييية مشيييييييتركة حيييييييو  

 يحة اإلنسييان وسييالمة 

 الغذاء واملياا

 

يمكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  التباد  الطال ي وتباد  مليييييييدة عشييييييير  2006إتفاقيييييييييية تعييييييييياون جامعيييييييييية بريطانييييييييييا ) 9
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 م

 

بداية  اسم االتفاقية الجهة املبرم معها

 االتفاقية

 ناية 

 االتفاقية

 مالحظات مجاالت التعاون 

 نور مبريا(

 

 

جامعيييييييييييييييييية بنييييييييييييييييييي )

 سويف (

 

 عايييياء هيئيييية التييييدر س  سنوات 

ت وتنظيييييييييييييييييييييم املييييييييييييييييييييؤتمرا

وورو العمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل 

ومشييييييييييروعات البحيييييييييييوث 

 والتطوير املشتركة

تجدييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد 

اإلتفاقييييييييييييييييييييييية 

لفتييييرة  خييييرم 

 مما لة

اليونان ) جامعة  10

 إيجا (

 

بروتكو  

تعاون)جامعة 

 بني سويف (

ملدة  الث  2009يونية 

 سنوات

تباد  الطالل و عااء 

هيئة التدر س والبرام  

 التعليمية

 

 

 ذربيجان )جامعة  11

 كاف كول (

 

مذكرة تفاهم ) 

جامعة بني 

 سويف(

ملدة  ر    27/1/2009

 سنوات

التعاون في املجاالت 

 البحثية واألكاديمية

يمك   ن 

جدد
 
 ت

اململكة العربية  12

السعودية ) 

جامعة امللك 

 فيصل (

 

 بروتوكو  تعاون 

شراكة علمية )

 بحثية(

املجاالت االقتصادية   

 والثقافية واالجتماعية

معار 

 ةباململك

 ةلعربيا

  ةالسعودي
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 :البحثية بالجامعةاملجاالت  -13

 -العلوم األساسية: -13-1

 :  العلوم االساسية فىاملجاالت البحثية  -1 -13-1

 علوم املواد و تكنولوجيا النانو 

  الطاقة 

 التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا النانو 

 اإلشعاع 

 البيئة والتنمية الصناعية 

 املناعة. 

 يئة.علوم الب 

 .امليكروبيولو ي 

 النبات. 

 .الريا يات وعلوم الحاسب 

 .الكيمياء 

 .علم الحيوان 

 الجيولوجيا 

خييييييييال   العليييييييوم األساسيييييييية فييييييييىاملوالنييييييية التقديريييييييية املطلوبييييييية لتنفيييييييييذ الخطييييييية البحثيييييييية  -13-1-2

 السنوات الخمس:
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 .مليون جنيه مصرر عشر  ا نى( 12) حوالى املجا تبلغ املوالنة التقديرية لهذا 

 -العلوم االجتماعية واإلنسانية: -2 -13

  العلوم االجتماعية واإلنسانية: فىاملجاالت البحثية  -13-2-1

 اصالح التعليم 

 . ذور االحتياجات الخاصة 

 .تفعيل الشراكة املجتمعية 

 .التنمية البشرية املستدامة 

 .االرهال 

 .ال خصية القومية 

 .مشكالت الشبال 

 .القيادة واإلدارة 

 ت النفسية.اال طرابا 

 .قاايا املر ة 

 .الطفولة 

 .املسنين 

 .األداء البحثي 

 .رف  كفاءة  داء العاملين 

 .املمارسات السياسية 

 تطوير النظام القانوني للعقود االلكترونية في  وء النظرية العامة للعقد 
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   تطوير النظام القانوني لعمالة األطفا  في التشر   املصرر املقارن 

 قود االلكترونية ذات الطا   الدوليالنظام القانوني للع 

 نحو نظام قانوني للمسئولية املدنية املهنية 

 نحو نظام قانوني لالختراعات العمالية في بيئة العمل 

 التحكيم في املنالعات الدولية املدنية والتجارية 

   تطوير النظام القانوني لحماية البيئة الهوائية م  التلوث 

 ةتنفيذ احكام التحكيم األجني 

 نحو نظام قانوني فعا  لعالقات الجوار في مجا  القانون املدني 

 الحماية الدولية لقواعد امللكية الصناعية 

 تطوير التشر عات  شهن املسئولية املدنية املعمارية 

 النظام القانوني لحفالس الدولي 

 ييية واإلنسيييانيةالعلييوم االجتماع فييىاملوالنيية التقديرييية املطلوبيية لتنفيييذ الخطيية البحثييية  -13-2-2

 خال  السنوات الخمس:

 مليون جنيه مصرر.  مانى عشر ( 18)حوالى  املجا تبلغ املوالنة التقديرية لهذا 

 -العلوم الطبية: - 13-3

 :الطبيةالعلوم  فىاملجاالت البحثية  -13-3-1

 اعادة تههيل املرضالى الذي  يعانون م  امراض ومشاكل في منطقة الوجه والفكين 

 تسوس االسنان القااء علي 

 التغلب علي فقدان االسنان في س  مبكرة 
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 ت خيص االمراض في مجا  طب االسنان 

  الحفاظ علي االسنان اللبنية لالطفا 

  تعويض االسنان املفقودة 

 تقويم وعالج اعوجاج االسنان والفكين 

 اإلستعا ة الصناعية لألسنان املفقودة 

 الحفاظ علي االسنان والاروس بدال م  خلعها 

 ستخدام الخاليا الجذعية في تطوير عالجات االسنان واالنسجةا 

 اورام الفم والفكين 

 العقاقير 

  نياتالصيدال 

 الصيدلة اإلكلينيكية 

 األدوية والسموم 

 امليكروبيولوجيا واملناعة 

 .سالمة الغذاء وحماية املس نلك م  التسمم الغذا،ى 

 .استحداث طرق حديثة ودقيقة للفحص السر   لال ذية 

 اال ذية وته يرها على االقتصاد املصرم. فساد 

 مرض السكر وامراض الجهال الدورم والقلب 

 .ليادة معد  االستزراع السمكى وصناعته  فى مجتم  شما  الصعيد 
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 الخطييورة  –لقييياس فييى اال ذييية ائييية واملعييادن الثقيليية )املصييدر، طييرق ااملتبقيييات الكيمي   

 سنا(.كيفية الوقاية او الحد م –على املس نلك 

 .الطب البديل و طرق جديدة لعالج االمراض فى الحيوانات 

 .تنمية القروة الحيوانية فى مصر 

 . الطرق الحديثة فى ت خيص االمراض فى الحيوانات والدواج 

 .ايجاد بدائل علف حيوانى  ير تقليدم 

  رفيييي  الكفييييياءة اإلنتاجيييييية لحيوانيييييات املزرعييييية عييييي  طرييييييق بنيييييك األجنييييية وتحسيييييين الصيييييفات

 ية.الورا 

 .التغلب على مشكالت اإلجهاد الحرارم نتيجة التغيرات املناخية 

 .مكافحة األمراض املعدية واملستجدة فى حيوانات املزرعة والطيور 

 .انتاج اللقاحات واألمصا  لألمراض املعدية واملستجدة 

 .حماية اإلنسان م  االمراض املشتركة 

 علوم العالج الطبيبى االساسية. 

  يةامليكانيكا الحيو 

 .مراض الباطنة  

 .حة املر ة  

 .الحروق والجراحات العامة واألمراض الجلدية 

 العظام 

  األطفا 
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 .األعصال 

  تمريض صحى مجتم 

 تمريض باطنة وجراحة وحاالت حرجة. 

 اإلدارة فى التمريض 

 التمريض النفسالى 

السيينوات  خييال  العلييوم الطبييية فييىاملوالنيية التقديرييية املطلوبيية لتنفيييذ الخطيية البحثييية  -13-3-2

 الخمس:

 ( مليون جنيه مصرر.43)حوالى  املجا تبلغ املوالنة التقديرية لهذا     

 العلوم الهندسية: - 13-4

 :العلوم الهندسية فىاملجاالت البحثية  -13-4-1

 تشكيل املعادن بمساعدة الحاسول 

 استحداث تقنيات جديدة فى تشكيل املعادن 

 رتعزيز الصفات امليكانيكية لحديد الزه 

 الطاقة املتجددة وانظم نا 

 تحلية املياا باستخدام مصادر الطاقة املتجددة 

 الحد م  النفايات الاارة 

 التخلص م  امللو ات العاوية والغير عاوية 

 قياس  عض املعادن الثقيلة ومستواها فى البيئة املحيطة 

 التخليق العاوم للصبغات 
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 معالجة املياا 

 املنسوجاتكمياء وتكنولوجيا املتخنات وطباعة 

 كمياء وتكنولوجيا الصبا ة وامللونات 

  الغز  والنسي 

 اختبارات الخيوع 

 اختبارات املنسوجات 

 االقمشة الغير منسوجة 

  النسي  اليدوم 

 التصميم البيئى 

 تكنولوجيا البناء 

 الطرق السر عة واملطارات 

 التخطيط العمرانى 

 هياكل الرم والصرف 

 مصادر املياا 

 لصعيدالتلوث البيئى فى شما  ا 

 ميكانيكا التربة 

  تخطيط الطرق 

 دادارة مشروعات تخطيط شما  الصعي 

 التخطيط االخار 
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 هندسة املواد واالنتاج 

  هندسة التصني 

   الترايبولو ى وت خيص األعطا 

  الهندسة الصناعية 

 )ميكانيكا القوم والطاقة )استخدام الطاقة الشمسية 

 تدوير املخلفات الزراعية والصناعية 

 قة م  املصادر البيولوجيةتوليد الطا 

 توليد الطاقة م  التفاعالت النووية 

 .دراسة تخزي  الطاقة 

 دراسة املبادالت الحرارية 

 ميكانيكا انتاج وتصميم 

 االجهزة واملاكينات الطبية 

 االجهزة واملاكينات الريا ية 

 ماكينات االحتراق الداخلى 

 ديناميكا التحكم فى املعدات امليكانيكية 

 شائيةالهندسة اإلن 

 االشغا  العامة 

 هندسة الرم واملوارد املائية والهيدروليكا 

 املنش ت الخرسانية املسلحة 
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 الهندسة الطبية الحيوية 

 البيئة الذكية 

 التنمية الزراعية املستدامة 

 نظام النقل واملواصالت الذكى 

 شبكة خدمات لوجستية  لخدمة مشروع قناة السو س 

  نظم ذكية إلنارة الطرق 

 د الوسائفروبوت متعد 

خييال  السيينوات  العلييوم الهندسييية فييىاملوالنيية التقديرييية املطلوبيية لتنفيييذ الخطيية البحثييية  -3-2-

 الخمس:

 مليون جنيه مصرر. ال ون ( 30)حوالى  املجا تبلغ املوالنة التقديرية لهذا 
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  :للمجاالت البحثية الخطة التنفيذية -14

 -ة:العلوم األساسي تملجاال الخطة التنفيذية -14-1

 

الجهات  املجا  الدقيق املجا  البحثي العام

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

فى الفترة 

(2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

علوم املواد و 

 تكنولوجيا النانو

تصييني    شييية رقيقيية بثقييول نانومترييية  -3

 اللالة ملوحة ماء البحر

مسامية فائقية ملعالجية تصني    شية ب -4

 مياا الصرف الصحى

انتييياج حفيييالات نانومتريييية و اختبارهيييا فيييى  -5

 تكسير  انى  كسيد الكربون 

انتييياج حفيييالات نانومتريييية و اختبارهيييا فيييى  -6

 تحويل  انى  كسيد الكربون الى وقود

انتييييييييييياج حفيييييييييييالات نانومتريييييييييييية  يييييييييييوئية و  -7

اسييييييييييييييييتخدامها فييييييييييييييييى تكسييييييييييييييييير املركبييييييييييييييييات 

 العاوية السامة

ت نانومتريييية و اختبارهيييا فيييى انتييياج حفيييالا -8

 تطبيقات صناعية مختلفة

كليات 

)الدراسات 

العليا للعلوم 

–املتقدمة 

الطب  -العلوم 

 الزراعة(  –

االستفادة  -

م  

تكنولوجيا 

النانو فى 

تطبيقات 

 متنوعة

من  درجات  -

ماجستير 

ودكتوراة 

لطالل فى 

التخصص 

 املذكور 

نشر ابحاث  -

 رشه 12

 

 رشه 12

 

 شهور  6

 

 رشه 12

 

 رشه 12

 

 

 شهور  6

 

 موالنة الجامعة مليون  3

 

صندوق العلوم 

 والتكنولوجيا

 

اكاديمية البحث 

 العلمى
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الجهات  املجا  الدقيق املجا  البحثي العام

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

فى الفترة 

(2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

انتيياج مركبييات نانومترييية مهجنيية محمليية  -9

بمبيييييييييييييييييييييييييدات و مخصييييييييييييييييييييييييبات لراعييييييييييييييييييييييييية 

 للتطبيقات الزراعية

انتيييييييييييييييييياج مركبييييييييييييييييييات نانومترييييييييييييييييييية ذكييييييييييييييييييية  -10

 لتطبيقات متنوعة

انتاج مركبيات نانومتريية لعيالج األورام و  -11

 الفيروسات

انتييييييياج مركبيييييييات نانومتريييييييية كحساسيييييييات  -12

 تللغالا

انتييييييييياج مركبيييييييييات نانومتريييييييييية ذكيييييييييية ذات  -13

 خواص كهربية و مغناطيسية فريدة

 رشه 12 علمية دولية

 

 

 رشه 18

 

 رشه 18

 

 رشه 12

 

 شهور  24

 

حيوية التكنولوجيا ال

 وتكنولوجيا النانو

تطبيقييييات التكنولوجيييييا الحيوييييية وتكنولوجيييييا  -1

ميييييييييياا الصيييييييييرف الصيييييييييحي النيييييييييانو فيييييييييى معالجييييييييية 

 بيولوجيا

نهييييي جديييييد للماييييادات الحيوييييية الغييييير  -2

 تقليدية

نظييييييييييييم توصيييييييييييييل الييييييييييييدواء الييييييييييييى اميييييييييييياك   -3

 مس ندفة بالجسم

كليات 

)الدراسات 

العليا للعلوم 

–املتقدمة 

 -العلوم 

–الصيدلة 

الطب   -الطب 

ادة االستف -

م  

التكنولوجيا 

الحيوية فى 

تطبيقات 

 متنوعة

 رشه 24

 

 شهور  12

 

 رشه 18

 

 رشه 24

 موالنة الجامعة مليون  1.5

 

صندوق العلوم 

 والتكنولوجيا

 

اديمية البحث اك

 العلمى
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الجهات  املجا  الدقيق املجا  البحثي العام

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

فى الفترة 

(2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

تعظيييم االسييتفادة ميي  جزيئييات الييذهب  -4

والفاييييييييييييييييييييية النانومتريييييييييييييييييييييية وعالقييييييييييييييييييييي نم 

 بالباكتريوسين

 تطبيقات تقنيات امليكروفاج -5

تطيييييييوير نظيييييييم تعتميييييييد عليييييييى تكنولوجييييييييا  -6

ا الحيوييييييييييييييييييييييييية النيييييييييييييييييييييييانو والتكنولوجييييييييييييييييييييييييي

 لت خيص امليكروبات املمر  ة

النشيييييييييييطة  املركبييييييييييات الحصييييييييييو  علييييييييييى  عييييييييييض -7

املسيييييتخرجة  البكتيريييييياو الطحاليييييب ك بيولوجييييييا

 مييييياا الصييييرف الصييييحي ميييي  محطييييات معالجيييية

 وتعظيم االستفادة مسنا.

 التحقييييييييييييق مييييييييييي  امكانيييييييييييية اسيييييييييييتخدام  عيييييييييييض -8

 مكافحيييييييية الطبيعييييييييية فييييييييي املركبييييييييات الفينولييييييييية

 حتيييييييى يمكييييييي   C الفيرو يييييييالي ال نيييييييال الكبيييييييد

 . و عالجية وقائية استخدامها كمواد

تحاير  عض الدالئل الت خيصية واملصييرية  -9

 للسرطانات واالل نال الكبدم

 الجسييييييييييمات النانومتريييييييييية إنتييييييييياج اليييييييييتحكم فيييييييييى -10

 بيولوجية م  مصدر  ورا يا

من  درجات  - البيطرم(

ماجستير 

ودكتوراة 

لطالل فى 

التخصص 

 املذكور 

نشر ابحاث  -

 علمية دولية

 

 

 

 رشه 12

 رشه 24

 

 

 رشه 12

 

 

 رشه 18

 

 

 رشه 18

 رشه 12
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الجهات  املجا  الدقيق املجا  البحثي العام

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

فى الفترة 

(2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

 تصني  الخاليا الشمسية -1 الطاقة

Solar Cell fabrication 

 الطالءات املاادة لحنعكاسات -2

Anti-reflection coating 

فييي مجييا  الطاقيية   وتطبيقاهنييا مييواد النييانو  -3 

    املتجددة

Nano-materials application in 

renewable energy                                 

تصيييييييني  مركبيييييييات نانومتريييييييية ونانوفوتونيييييييية  -4

السييييتخدامها فيييييى تكنولوجيييييات انتييييياج الطاقيييييه 

مثييييييييل اسييييييييتخدام الخاليييييييييا الشمسييييييييية وخاليييييييييا 

الوقيييود النتييياج الطاقييية الكهربيييية مييي  الطاقييية 

الشمسييييييييييية، وانتيييييييييياج الوقييييييييييود الحيييييييييييوم ميييييييييي  

الزيوت املستعملة وانتاج الهيدروجين كوقود 

 متجدد م  املياا

تصيييييييني  مركبيييييييات نانومتريييييييية ونانوفوتونيييييييية  -5

السيييييتخدامها فيييييى تكنولوجييييييات الحفييييياظ عليييييى 

الطاقييييية مثيييييل انتييييياج النوافيييييذ الذكيييييية وانتييييياج 

 كلية العلوم

 كلية الهندسة

كلية الدراسات 

العليا للعلوم 

 املتقدمة

البحث ع   -

طرق جديدة 

 للطاقة

االستفادة م  

 الطاقة الشمية

 

من  درجات  -

ماجستير 

ودكتوراة لطالل 

فى التخصص 

 املذكور 

نشر ابحاث  -

 علمية دولية

 رشه 24

 

 رشه 24

 

 رشه 24

 

 

 

 رشه 36

 

 

 

 

 

 

 رشه 18

 الجامعة  - الف جنيه 750

جهات تمويل  -

 مشروعات بحثية 
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الجهات  املجا  الدقيق املجا  البحثي العام

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

فى الفترة 

(2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

 مواد التنظيف

البيئة والتنمية 

 الصناعية

 الخاليا الشمسية العاوية -1

 انتاج الوقود  م  الطحالب -2

 زيوتانتاج الديز  م  ال -3

 كيطاقة ووقود م  البالست -4

اسييييييييييييييييييييتخالص املركبييييييييييييييييييييات ذات التييييييييييييييييييييا ير  -5

 البيولو ى م  النباتات

اسيييييييييييتخالص املركبيييييييييييات الطبيعيييييييييييية مييييييييييي   -6

 الكائنات الدقيقة

تخليييق املركبييات العاييوية ذات النشيياع  -7

 البيولو ى باستخدام مركبات النانو

 صناعة البتروكيماويات -8

انتيييييييييياج البييييييييييوليمرات بواسييييييييييطة مركبييييييييييات  -9

 النانو

 لوجيا صناعة األسمن تكنو  -10

كليات 

)الدراسات 

العليا للعلوم 

 –املتقدمة 

 العلوم(

من  درجات  -

ماجستير 

ودكتوراة لطالل 

فى التخصص 

 املذكور 

نشر ابحاث  -

 علمية دولية

مصادر جديدة 

 للطاقة

 رشه 12

 رشه 12

 رشه 12

 رشه 12

 رشه 18

 

 رشه 18

 

 رشه 18

 

 رشه 12

 رشه 12

 

 رشه 24

  الجامعة - الف 750

جهات تمويل  -

 مشروعات بحثية

القييييام ببحيييوث ودراسيييات فيييي مجيييا  فيزيييياء  -1 اإلشعاع

 اإلشعاع النوور.

 كلية العلوم

 كلية الهندسة

االستفادة م  -

املصادر املشعة 

 شهر 12

 

 الجامعة الف جنيه 750
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الجهات  املجا  الدقيق املجا  البحثي العام

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

فى الفترة 

(2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

دراسيييات فيييي مجيييا  الكواشيييف اإلشيييعاعية  -2

 للوصو  إلي كاشف  سيط ورخيص الثم .

تطبيقات فيزياء اإلشعاع النوور في مجيا   -3

 علوم املواد.

تطبيقيييييييييات فيزيييييييييياء اإلشيييييييييعاع النيييييييييوور فيييييييييي  -4

 جا  الطبي )ت خيص وعالج(.امل

تطبيقيييييييييات فيزيييييييييياء اإلشيييييييييعاع النيييييييييوور فيييييييييي  -5

 الصناعة والزراعة وتنمية البيئة.

 التطبيقات الحديثة لليزر -6

كلية الدراسات 

العليا للعلوم 

 املتقدمة

فى املجاالت 

 املختلفة

  

من  درجات  -

ماجستير 

كتوراة لطالل ود

فى التخصص 

 املذكور 

 

نشر بحوث  -

علمية فى مجالت 

 دولية

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 شهر 18

 

 شهر 18

 

 شهر 12

التغييييييييرات املناعيييييييية املصييييييياحبة ليييييييألورام   املناعة

 السرطانية مثل سرطان الكبد والثدر

  التغيييييييرات املناعييييييية املصيييييياحبة العييييييدوم

 فيرس  الى الكبدر الفيروسية مثل

 األمراض الناتجة ع  املناعة الذاتية 

 كلية العلوم

 كلية الطب

كلية الطب 

 البيطرم 

 كلية الصيدلة

  

من  درجات  -

ماجستير 

ودكتوراة لطالل 

فى التخصص 

 املذكور 

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 شهر 12

 شهر 12

 الجامعة الف جنيه 450
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الجهات  املجا  الدقيق املجا  البحثي العام

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

فى الفترة 

(2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

 العدوم الطفيلية و طرق العالج 

 

 

نشر بحوث  -

علمية فى مجالت 

 دولية

تحدييييييييييد خصيييييييييائص مسيييييييييتويات و نيييييييييواع   علوم البيئة

 امللو ات فى مصر وسبل تخفياها

  تحدييييييييييييييييييد خصييييييييييييييييييائص تول ييييييييييييييييي  حجييييييييييييييييييم

 الجسيمات واإلنبعثات والحد مسنا

 نمذجة وتفسير البيانات 

  دراسية األ ير البيئيي والصيحي للجسييمات

 وإنبعا اهنا 

  دراسييية ميييياا الصيييرف ومعالج نيييا إلعيييادة

لتيدوير باسيتخدام تقنييات االستخدام وا

 بيولوجية وتكنولوجيه حديثة

 كلية العلوم

 كلية الهندسة

  

من  درجات  -

ماجستير 

ودكتوراة لطالل 

فى التخصص 

 املذكور 

 

نشر بحوث  -

علمية فى مجالت 

 دولية

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 شهر 12

 الجامعة الف جنيه 300

 امليكروبيولو ى

  

 - –معالجية امليياة  –كتيريا عز  وتعريف الب -

دراسيييييية التطبيقييييييات املختلفيييييية للبكتيريييييييا فييييييى  -

املجيياالت املختلفيية مثييل الصييناعة واسييتخدام 

 كلية العلوم

 كلية الصيدلة

كلية الطب 

من  درجات  -

ماجستير 

ودكتوراة لطالل 

 شهر 24

 

 شهر 24

 جامعةال الف جنيه 750
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الجهات  املجا  الدقيق املجا  البحثي العام

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

فى الفترة 

(2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

مختلفيييية   التكنولوجيييييا الحيوييييية فييييى تطبيقييييات

  -مثل التخمر

دراسييييية عيييييز  وتعرييييييف الفطرييييييات املختلفييييية  -

االسيييييييييتفادة مييييييييي  الكائنيييييييييات -ودراسييييييييية تنوعهيييييييييا

املختلفيييييييية    الدقيقيييييييية فييييييييى تطبيقييييييييات الحييييييييياة

ومقاوميييييييييييييية  -كانتيييييييييييييياج الطاقيييييييييييييية والتخمييييييييييييييرات 

فيى –االمراض التى تصييب االنسيان والحييوان 

مجييييييييا  الزراعيييييييية كتحسييييييييين التربيييييييية ومقاوميييييييية 

واسييييتخدام البيوتكنولييييو ى امييييراض النبييييات ، 

انتيياج مييواد مفيييدة مسنييا مثييل نييوات  االيييض  فييى

الثانويييييييييية كانزيميييييييييات واملايييييييييادات وايايييييييييا فيييييييييى 

 مة.الصناعة كتدوير القما

مقاومييييييية االميييييييراض البكتريييييييية والفطريييييييية فيييييييى  -

 االنسان والحيوان

 

 البيطرم 

 كلية الطب

فى التخصص 

 املذكور 

 

نشر بحوث  -

علمية فى مجالت 

 دولية

 

 

 شهر 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهر 12

 

 

 دراسة الته يرات املختلفة على النبات - النبات

ودراسييييييييية العملييييييييييات املختلفييييييييية فيييييييييى النبيييييييييات  -

 كلية العلوم

 كلية الزراعة

من  درجات  -

ماجستير 

ودكتوراة لطالل 

 شهر 12

 

 شهر 12

 عةالجام الف جنيه 500
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الجهات  املجا  الدقيق املجا  البحثي العام

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

فى الفترة 

(2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

كيييالتنفس والبنييياء الايييو،ى ودراسييية االنزيميييات 

 املختلفة 

واسييييييييييتخدام التقنيييييييييييات الحديثيييييييييية كزراعيييييييييية  -

 االنسجة

دراسييييييييييييييية التنيييييييييييييييوع البيوليييييييييييييييو ى و التيييييييييييييييه ير  -

 االليلوباثى للنباتات. 

لدقيقييييييية فيييييييى مجيييييييا  تطبيقيييييييات الكائنيييييييات ا -

 الصناعة و الزراعة.

اسييتخدام الطحالييب فييى معالجيية املشييياكل  -

 البيئية.

فى التخصص 

 املذكور 

 

نشر بحوث  -

علمية فى مجالت 

 دولية

 

 

 شهر 12

 

 

 

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 شهر 12

الريا يات وعلوم 

 الحاسب

: الريا يات البحتة:
 
    وال

دراسة ع  الفرا ات التوبولوجية الفالية  -1

املجموعيييات -و عيييض التطبيقيييات  L-مييي  النيييوع

الفرا ييييييييييييييييييييييييييييييييات الفاليييييييييييييييييييييييييييييييييية  -االسييييييييييييييييييييييييييييييييتقرابية

تطبيقيييييييييييات توبولوجييييييييييييية  -واملعمميييييييييييية املغلقييييييييييية

 كلية العلوم -

كلية  -

الحسابات 

 واملعلومات

كلية  -

من  درجات  -

ماجستير 

ودكتوراة لطالل 

فى التخصص 

 املذكور 

 

 شهور  6

 

 

 

 الجامعة الف جنيه 300
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الجهات  املجا  الدقيق املجا  البحثي العام

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

فى الفترة 

(2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

 معممة في  نظمة املعلومات.

ة دراسييييييييية فيييييييييي التحلييييييييييل العيييييييييددر وخاصييييييييي  -2

دراسييييية طيييييرق تجميييييي  بيتيييييروف جييييياكو ي لحيييييل 

الحسييال العييددر ملشيياكل سييتورم  -املعييادالت

-ليوفيييييييييييييييييييييل املتقطعيييييييييييييييييييية وتحليييييييييييييييييييييل الخطييييييييييييييييييييه

الخوارلميييات العددييية لحسييال القيييم املميييزة 

الطيييييييييرق -بطريقييييييييية دييييييييييرا  سيييييييييينك املتقطعييييييييية

الطيفييية لحييل املعييادالت التفا ييلية ميي  رتييب 

 كسرية بهستخدام كثيرات حدود بيرنشتين.

دراسيييييية  -دراسيييييية بنييييييية الزميييييير االنسيييييييابية    -3

بنية الزمرة املن نية عندما تتمت   عض لمرها 

الجزئية ذات الرتب االولية املرفوعة لقيوا ميا 

  -بخصيييييييائص محيييييييددة داخيييييييل الزميييييييرة نفسيييييييها

  دراسات ع  الزمر املن نيية التيي فأنيا كيل لميرة

 عييييض  -جزئييييية تحيييي  قياسييييية تكييييون تبادلييييية

الولية وشبة االولية الدراسات ع  الحلقات ا

 املزودة ببعض  نواع م  الرواسم.

دراسييات عيي  الزميير املن نييية التييي فأنييا كييل     -4

  الهندسة

نشر بحوث  -

علمية فى مجالت 

 دولية

 

 شهور  6

 

 

 

 

 

 

 

 شهور  6

 

 

 

 

 

 

 

 شهور  6
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الجهات  املجا  الدقيق املجا  البحثي العام

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

فى الفترة 

(2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

 جزئية تح  قياس تكون تبادلية.  لمرة

 عييييض الدراسييييات عيييي  الحلقييييات االولييييية     -5

وشييييييييبة االولييييييييية املييييييييزودة بييييييييبعض  نييييييييواع ميييييييي  

 الرواسم.

 دراسة لبعض انظمة التحكم االمثل.    -6

 
 
 : الريا يات التطبيقية: انيا

دراسييييييييييييييية فيييييييييييييييي املعيييييييييييييييادالت التفا يييييييييييييييلية       -1

 عييييييييض املسييييييييائل  ييييييييير الخطييييييييية فيييييييييي -الجزئييييييييية

 ميكانيكا املوا، .

دراسييييييييية  سيييييييييتقرار  عيييييييييض االنظمييييييييية  يييييييييير     -2

الخطيييية و يجييياد حلولهيييا التحليليييية والعدديييية 

دراسة نمالج  ير  -في ميكانيكا املوا،  والباللما

 ما وتطبيقاهنا.خطية في فيزياء البالل 

  

: االحصاء الرياضالي:
 
  الثا

دراسيييييية  عييييييض االختبييييييارات فييييييي االحصيييييياء     -1

اختبيييييييييييييييييارات امليييييييييييييييييياة  -و عيييييييييييييييييض التطبيقيييييييييييييييييات

املتسييييارعة لييييبعض التول عييييات تحيييي  املراقبيييية 

 

 شهور  6

 

 

 شهور  6

 

 شهور  6

 

 

 شهور  6

 

 

 

 

 

 شهور  6
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الجهات  املجا  الدقيق املجا  البحثي العام

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

فى الفترة 

(2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

 املتطورة. 

عالقييييات الفيييييروم املراقبيييية ليييييال حصييييياءات     -2

 املرتبة م  تطبيقات االستدال .

 

: الريا يات وعلوم 
 
 :الحاسبرا عا

دراسييييييييييية عييييييييييي  اسيييييييييييتخدام الخوارلمييييييييييييات   -1

 الورا ية في االختبار الراج  للبرمجيات.

دراسيييييييية مقارنيييييييية بييييييييين خوالميييييييييات ذكييييييييية     -2

وفاليييييية عليييييي نتيييييائ  مو وقييييية لتقسييييييم الصيييييور 

 الطبية.

دراسيييييييييييييية ملجموعييييييييييييييات  ختبييييييييييييييار للبييييييييييييييرام      -3

باسييييييييييتخدام طريقيييييييييية مهجنيييييييييية للخوارلميييييييييييات 

 .الورا ية والشبكية العصبية

 

 شهور  6

 

 

 

 شهور  6

 

 شهور  6

 

 

 شهور  6

 

 

تحاييييييييييييييييراملواد الكيمائييييييييييييييييية التييييييييييييييييى يمكيييييييييييييييي    - الكيمياء

 استخدامها فى مجا  الطب و الصيدلة.

تحاييييراملواد الكيمائيييية مثيييل النيييانو كربيييون   -

 ذات التطبيقات املتعددة.

 كلية العلوم

كلية الدراسات 

العليا للعلوم 

 املتقدمة

من  درجات  -

ماجستير 

ودكتوراة لطالل 

فى التخصص 

 املذكور 

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 الجامعة الف جنيه 600

جهات تمويل 

 خارجية
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الجهات  املجا  الدقيق املجا  البحثي العام

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

فى الفترة 

(2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

 دراسة ميكانيكية التفاعالت الكيميائية.  -

عض املركبيات دراسية التركييب االكترونيى ليب  -

 الكيميائية.

كيفيييييييييية الحصيييييييييو  عليييييييييى اللييييييييييزر املناسيييييييييب   -

 الجراء  عض التفاعالت الكيميائية.

اسيييييييييتحداث  عيييييييييض املجسيييييييييات الحساسييييييييية   -

 للعناصر الكيميائية .

التييييييييييييييه يرات الحيوييييييييييييييية لييييييييييييييبعض املنتجييييييييييييييات   -

الطبيعيييييييييييية عليييييييييييى حمايييييييييييية ومعالجييييييييييية  عيييييييييييض 

 األمراض املستوطنة.

ت الكيميائيييية دراسييية تيييه يرات  عيييض املركبيييا -

وعالق نيييييييييييا بيييييييييييبعض األميييييييييييراض الشيييييييييييا،عة فيييييييييييى 

 املجتم .

دراسية التغيييرات الورا ييية واملناعييية لييبعض   -

 املركبات الكيميائية.

 

نشر بحوث  -

علمية فى مجالت 

 دولية

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 

 

 شهر 12
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الجهات  املجا  الدقيق املجا  البحثي العام

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

فى الفترة 

(2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

التييه ير العال ييي  و الوقييا،ي لييبعض األعشييال  - الحيوانعلم 

و املستخلصيات النباتييه واملخلقيية عليى سييمية 

 عييييض املييييواد و عييييض األمييييراض مثييييل  مييييراض 

عيييييييية والسييييييييرطان و الكبييييييييد الييييييييدم ونقييييييييص املنا

والتشييوهات الجنينييية والصييرع والسييكرر عبيير 

تحفييز الجهيال املنياعي، وإسي نداف املسييتقبالت 

الخلوييييييييييييية ودورات الخلييييييييييييية وعملييييييييييييية املييييييييييييوت 

 املبرم  ومتا عة القياسات البيوكيميائية.

دراسييييييييية اآل يييييييييار الجانبيييييييييية ليييييييييبعض األدويييييييييية   -

املستخدمة على الخاليا و األنسجة الحيوانية 

األجنيييييييييية وبحييييييييييث ميكانيكيييييييييييات عملهييييييييييا علييييييييييي و 

 املستور الجزيئي.

دراسييييية ميكانيكييييييات عميييييل  عيييييض األميييييراض  -

عليييي الخالييييا واألنسيييجة ومناعييية وفسييييولوجيا 

  عض الكائنات الحية.

إكتشييياف  عيييض العالجيييات الجينيييية ليييبعض   -

 األمراض.

 كلية العلوم

كلية الطب 

 البيطرم 

املساهمة فى  -

حماية االنسان 

املصرم م  

دوم بتحدم الع

 االمراض املشتركة

رف  الوعى لدم  -

املواطنين 

بخطورة وكيفية 

الوقاية م  

 االمراض املشتركة

 

من  درجات  -

ماجستير 

ودكتوراة لطالل 

فى التخصص 

 املذكور 

 

نشر بحوث  -

 شهر 12

 

 

 

 

 

 

 

 شهر 12

 

 

 

 

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 الجامعة ف جنيهال 600
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الجهات  املجا  الدقيق املجا  البحثي العام

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

فى الفترة 

(2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

دراسيييات تشيييريحية وجزيئيييية مقارنييية ليييبعض  -

 التراكيب النسيجية .

 عيييييييييض الطفيلييييييييييات ذات التيييييييييه ير إكتشييييييييياف   -

املميييييييييرض لحنسيييييييييان  و الحييييييييييوان وإسيييييييييتكما  

دورات حياهنيييييييييا ومقاوم نيييييييييا بوسيييييييييائل عالجيييييييييية 

 حديثة .

عميييييييييييييييل دراسيييييييييييييييات عليييييييييييييييي  عيييييييييييييييض اآلفيييييييييييييييات   -

والطفيليييييييييات الحشييييييييرية للتوصييييييييل إلييييييييي طييييييييرق 

 ناجحة ملقاوم نا.

علمية فى مجالت 

 دولية

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 

 

 شهر 12

 التتييا   الطبقييى لل ييخور الرسييوبية بمصيير: - الجيولوجيا

مصيييييييييادر السييييييييييلكا املتنوعيييييييييية وتطبيقاهنيييييييييا فييييييييييى 

 الصناعات املتقدمة

ال ييييييييييييخور الصييييييييييييلبة بمصيييييييييييير والتمعييييييييييييدنات  -

 املصاحبة لها

دراسييييييييييييية املكونييييييييييييييات الحفريييييييييييييية والطبقييييييييييييييات  -

 ال خرية ل خور النيوجين والكربونى

 خزانات البترو  -

اكتشافات  - كلية العلوم

 بترولية جديدة

اكتشافات  -

 معادن جديدة 

طرق حديثة  -

 لتنقية املياا

 

من  درجات  -

 شهر 12

 

 

 شهور  6

 

 شهور  6

 

 شهور  6

 الجامعة مليون جنيه 1
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الجهات  املجا  الدقيق املجا  البحثي العام

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

فى الفترة 

(2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

 نية خلي  السو ستكتو  -

 مشاكل البناء باملدن الجديدة -

ق مركبيييييييييات جدييييييييييدة واسيييييييييتخدامها فييييييييييى خلييييييييي -

 معالجة املياا

تتبييي  التغييييرات فيييى درجيييات الحيييرارة و ته يرهيييا  -

ومييييا تتعييييرض لييييه   علييييى مسييييتوم سييييط  البحيييير

 املدن الساحلية الجديدة م  مخاطر

التتيييييييييييييييا   الطبقيييييييييييييييى لل يييييييييييييييخور الرسيييييييييييييييوبية  -

 املخاطر البيئية وتطبيقاهنا الصناعية و 

دراسييييييييييييية  يييييييييييييخور القاعيييييييييييييدة و اقتصيييييييييييييادية  -

 املعادن

  خور الالتطبيقات الصناعية للمعادن و  -

 -تمعييييييدنات املعييييييادن االقتصييييييادية )الييييييذهب  -

 الكرومي  ..( -الفلوري 

جيوكيميييياء امليييياا، اليييتحكم التحييي  سييييطحى  -

 للمياا الجوفية، تنقية املياا 

ات  ييييخور القاعييييدة ومييييا تحتوييييية ميييي  خاميييي  -

ماجستير 

ودكتوراة لطالل 

فى التخصص 

 املذكور 

 

نشر بحوث  -

علمية فى مجالت 

 دولية

 هرش 12

 شهر 12

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 شهر 12

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 

 شهر 12
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الجهات  املجا  الدقيق املجا  البحثي العام

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

فى الفترة 

(2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

 اقتصادية.

ال ييخور الرسييوبية ومييا تحتوييية ميي  مصييادر  -

طبيعيييييييية كيييييييالبترو  وامليييييييياة الجوفيييييييية وميييييييدم 

اسيييييييييييييييتخدامها فيييييييييييييييى مشيييييييييييييييروعات استصيييييييييييييييالح 

 األراضالى.

البيئيييات الطبيعيييية وتيييه ير النشييياع االنسيييانى  -

علأنيييا ودراسييية معيييدالت التليييوث وته يرهيييا عليييى 

 الكائنات الحية.

 عادن.التطبيقات الصناعية لل خور وامل -

 دراسات تطبيقية لخدمة املجتم  املحلى.  -

 

 شهر 12

 

 

 

 

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 شهر 12

 11,550,000    اجمالى املوالنة التقديرية بالجنيه املصرم 
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 -:العلوم االجتماعية واإلنسانية تملجاال الخطة التنفيذية  -14-2

 

جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

 إصالح التعليم

 

 –كليات: اآلدال  حل املشكالت التعليمية

 التربية -اإلعالم

رسائل املاجستير  

 والدكتوراا

 الجامعة الف 100 شهر 12

 

 -كليات: اإلعالم تطوير املناهي وبرامجها

 التربية

 املشروعات البحثية

 

 الجامعة - الف 100 شهر 12

الوحدات ذات   -

 الطا   الخاص

االتجاهات الحديثة في إدارة املؤسسات 

 التعليمية

 -كليات: اإلعالم

 التربية

اتفاقيات تعاون  -

م  هيئات املجتم  

 املدني

شهر 12   الف 100 

الجامعة وهيئات 

 املجتم  املدني

 –كليات: اآلدال  تعليم الكبار والتربية املستمرة

 التربية -اإلعالم

اتفاقيات تعاون م  

هيئات املجتم  

 املدني

شهر 12 الجامعة وهيئات  الف 100 

 املجتم  املدني
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

 صيغ جديدة للتعليم العام والجامبي

 

 –كليات: اآلدال 

 يةالترب -اإلعالم

اتفاقيات تعاون  -

م  هيئات املجتم  

 املدني

شهر 12  الجامعة الف 60 

وهيئات املجتم  

 املدني

االهتمام بتكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت

 –كليات: اآلدال 

 التربية -اإلعالم

اتفاقيات تعاون  -

م  هيئات املجتم  

 املدني

 الجامعة الف 150 شهر 24

وهيئات املجتم  

 املدني

 –كليات: اآلدال  ير االعتماد والجودةمعاي

 التربية -اإلعالم

اتفاقيات تعاون م  

هيئات املجتم  

 املدني

 الجامعة  - الف 200 شهر 12

وهيئات  -

 املجتم  املدني

 –كليات: اآلدال  االحتراف االكاديمي

 التربية -اإلعالم

اتفاقيات تعاون  -

م  هيئات املجتم  

 املدني

 الجامعة الف 150 شهر 12

وهيئات املجتم  

 املدني



(2020-2015الخطة البحثية )  -طاع الدراسات العليا والبحوثق -جامعة بنى سويف  140 

 

جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

ذوم االحتياجات 

 الخاصة

فهم وت خيص وعالج اإلعاقات والوقاية 

 مسنا

 –كليات: اآلدال 

 التربية -اإلعالم

اتفاقيات تعاون  -

م  هيئات املجتم  

 املدني

 الجامعة الف 250 شهر 12

وهيئات املجتم  

 املدني

 –كليات: اآلدال  التربية الخاصة

 التربية -اإلعالم

رسائل املاجستير    -

 والدكتوراا

 الجامعة الف 60 شهر 12

 –كليات: اآلدال  تربية املتفوقين

 التربية -اإلعالم

 األبحاث العلمية -

 

 

 الجامعة - الف 60 شهر 12

الوحدات ذات   -

 الطا   الخاص

دراسة بيولوجيا ونيوروسيكولوجيا 

 وسيكوفسيولوجيا اإلعاقات املختلفة

 

 –كليات: اآلدال 

 التربية -اإلعالم

 الجامعة - الف 150 شهر 12 األبحاث العلمية -

 كاديمية البحث   -

 العلمي

تفعيل الشراكة 

 املجتمعية

 

 

 

 –كليات: اآلدال  نشر  قافة املعرفة

 التربية -اإلعالم

 املشروعات البحثية

 

 الجامعة - االف 30 شهر 12

الوحدات ذات   -

 الطا   الخاص

 –كليات: اآلدال  املهنية نشر  قافة التنمية

 التربية -اإلعالم

اتفاقيات تعاون  -

م  هيئات املجتم  

 املدني

 الجامعة- االف 30 شهر 12

هيئات املجتم   -

 املدني
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

املشكالت املجتمعية والقاايا التربوية 

 املعاصرة

 –كليات: اآلدال 

 التربية -اإلعالم

اتفاقيات تعاون  -

م  هيئات املجتم  

 املدني

 

 الجامعة - الف 60 شهر 12

هيئات املجتم  -

 املدني

 –كليات: اآلدال  العنف االسرر والعنف االجتماعي

 التربية -اإلعالم

اتفاقيات تعاون  -

م  هيئات املجتم  

 املدني

 

 الجامعة  - الف 60 شهر 12

هيئات املجتم   -

 املدني

الظواهر النفسية االجتماعية في املجتم  

 املصرر 

 

 –دال كليات: اآل 

 التربية -اإلعالم

اتفاقيات تعاون  -

م  هيئات املجتم  

 املدني

 

 الجامعة  - الف 60 شهر 12

هيئات املجتم  -

 املدني

التنمية البشرية 

 املستدامة

التنمية الذاتية واستراتيجيات إدارة 

 الذات وإدارة الوق 

 -كليات: اإلعالم

 التربية

اتفاقيات تعاون  -

م  هيئات املجتم  

 ياملدن

 

 الجامعة- االف 60 شهر 12

هيئات املجتم  -

 املدني
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

اختيار وتنيمة وتقييم قيادات العمل 

 التطوعي

 –كليات: اآلدال 

 التربية -اإلعالم

اتفاقيات تعاون  -

م  هيئات املجتم  

 املدني

 الجامعة الف 45 شهر 12

وهيئات املجتم  

 املدني

السلو  التطوعي محدداته و ساليب 

 قياسه

 

 –: اآلدال كليات

 التربية -اإلعالم

اتفاقيات تعاون  -

م  هيئات املجتم  

 املدني

 الجامعة الف 45 شهر 12

وهيئات املجتم  

 املدني

 اإلرهال

 

 

التعصب بهنواعه معدالت انتشار 

 و سبال

 

 

 -كليات: اآلدال 

 اإلعالم

اتفاقيات تعاون  -

م  هيئات املجتم  

 املدني

 الجامعة - الف 50 شهر 12

وهيئات  -

 املجتم  املدني

 التطرف السلوكي والفكرر 

 

 

–كليات: اآلدال 

 الحقوق 

اتفاقيات تعاون  -

م  هيئات املجتم  

 املدني

 

 الجامعة - الف 50 شهر 12

وهيئات  -

 املجتم  املدني

إدارة الصراع بين االفراد و  ساليب إدارة 

 الصراع

 

–كليات: اآلدال 

االقتصاد والعلوم 

 السياسية

ن اتفاقيات تعاو  -

م  هيئات املجتم  

 املدني

 الجامعة - الف 50 شهر 12

وهيئات  -
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

 املجتم  املدني 

ال خصية 

 القومية

 

السمات ال خصية واالتجاهات النفسية 

والحاجات اإلرشادية  ملشرفي الصفحات 

واملجموعات األكقر ته يرآ في مواق  

 التواصل االجتماعي عبر شبكة االنترن 

–كليات: اآلدال 

لوم االقتصاد والع

 السياسية

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   فلا 30 شهور  6

  كاديمية 

 البحث العلمي

ال خصية القومية األخالقية والعالقات 

 البينية واألقليات في البالد املحيطة

 

–كليات: اآلدال 

االقتصاد والعلوم 

 السياسية

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   فال 30 شهور  6

  كاديمية 

 البحث العلمي 

 -كليات:  اآلدال ال خصية اإليجابية

 -اإلعالم  -التربية 

 الحقوق 

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   فال 30 شهور  6

  كاديمية 

 البحث العلمي

 -كليات:  اآلدال إدارة ال خصية

 -اإلعالم  -التربية 

 التجارة -الحقوق 

جستير رسائل ما

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   فال 30 شهور  6

  كاديمية 

 البحث العلمي 
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

 -كليات:  اآلدال تفاعل جوانب ال خصية ووحداهنا

 اإلعالم  -التربية 

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   فال 30 شهور  6

  كاديمية 

 البحث العلمي

 -كليات:  اآلدال التنظيم االنفعالي

 -اإلعالم  -التربية 

 الحقوق 

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   فال 30 شهور  6

  كاديمية 

 البحث العلمي 

 -كليات:  اآلدال السمات األساسية في ال خصية

 -اإلعالم  -التربية 

 الحقوق 

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   فال 30 شهور  6

  كاديمية 

 العلميالبحث 

 -كليات: اآلدال تعاطي املخدرات واستراتيجيات املواجهة. مشكالت الشبال

 -اإلعالم -الطب 

 الحقوق 

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   فال 30 شهور  6

  كاديمية 

 البحث العلمي
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

الزواج العرفي في مرحلة املراهقة 

 والسبال والرشد

 -كليات: اآلدال

 وق الحق -اإلعالم

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 45 شهور  6

  كاديمية 

 البحث العلمي 

صن  القرار لدر شرائ  الشبال 

 واستراتيجيات اتخاذ القرار

–كليات: اآلدال 

االقتصاد والعلوم 

 السياسية

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 30 شهور  6

  كاديمية 

 العلميالبحث 

 -الناقد -مهارات التفكير ) االستداللي

 اإلبداعي( 

رسائل ماجستير  

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 25 شهور  6

  كاديمية 

 البحث العلمي 

تغيير -الكفاءة-الفعالية –التنمية 

 االتجاهات

 

رسائل ماجستير  

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 20 شهور  6

  كاديمية 

 لبحث العلميا
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

إرشاد املراهقين : اعداد برام  إرشادية 

تتام  استراتيجيات ) تنموية  / وقائية  

 / عالجية ( للتغلب على مشكالت املراهقة

 

رسائل ماجستير  

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 30 شهور  6

  كاديمية 

 البحث العلمي 

االستخدام املشكل لالنترن  )معدالته 

 وانواعه( وطبيعته

 

–كليات: اآلدال 

 -الحقوق 

الحاسبات 

 واملعلومات

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 45 شهور  6

  كاديمية 

 البحث العلمي

رسائل ماجستير   السلو  العدواني 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 30 شهور  6

  كاديمية 

 البحث العلمي 

املعرفة  –التفكير  -االبداع -لحكمةا اإلدارة -القيادة

 االجتماعية

–كليات: اآلدال 

االقتصاد والعلوم 

 السياسية

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 45 شهور  6

  كاديمية 

 البحث العلمي

رسائل ماجستير –كليات: اآلدال مهارت التواصل للقادة والعاملين في 

 ااودكتور 
 الجامعة   الف 30 شهور  6
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

 كاديمية   و بحاث علمية التجارة  املؤسسات

 البحث العلمي 

 -كليات: اآلدال  الهوية االجتماعية واملؤسسية

 اإلعالم

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 15 شهور  6

  كاديمية 

 البحث العلمي

 التفاني في العمل لحدارة

 

–كليات: اآلدال 

 التجارة

جستير رسائل ما

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 15 شهور  6

  كاديمية 

 البحث العلمي 

اال طرابات 

 النفسية

 

 

 

 

بيولوجيا ونيوروسيكولوجيا 

وسيكوفسيولوجيا الوسائف النفسية 

 وا طراباهنا

 

–كليات: اآلدال 

 الطب

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 

 الجامعة   الف 30 شهر 12

 ية  كاديم

 البحث العلمي
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

 

 

 

–كليات: اآلدال  االمراض النفسية و العصبية

 الطب

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 30 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي 

 االستعداد للمرض النفسالى

 

–كليات: اآلدال 

 الطب–التربية 

 

رسائل ماجستير 

 ودكتوراو بحاث علمية

 

 عة الجام  الف 30 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي

السيكوفارماكولو ى )الصيدلة  و 

 العقاقير والسلو (

 

–كليات: اآلدال 

 الصيدلة

 

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 

 الجامعة   الف 50 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي 

تقييم القدرات العقلية و املعرفية 

املختلفة فى عالق نا باألمراض و 

ابات النفسية و العصبية و األ طر 

 اإلعاقات النمائية و الذهنية

 -كليات: اآلدال

 -اإلعالم -الطب 

 التربية -الحقوق 

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 

 الجامعة   الف 50 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي

 الجامعة   الف 60 شهر 12جستير رسائل ما -كليات: اآلدال تقييم كفاءة العالج النفسالى
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

 -الحقوق  -الطب 

 التربية

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 

  كاديمية 

 البحث العلمي 

برام  التههيل و الوقاية م  املرض 

 النفسالى و املشكالت السلوكية

 -كليات: اآلدال

 -اإلعالم -الطب 

 التربية -الحقوق 

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 

 الجامعة   الف 60 شهر 12

  كاديمية 

 حث العلميالب

 -كليات: اآلدال برام  العالج الزوا ى و األسرم .

 -اإلعالم -الطب 

 التربية -الحقوق 

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 

 الجامعة   الف 60 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي 

العالقة بين  عض األمراض الجسمية و 

 بين اال طرابات املعرفية و التشريحية

 -دالكليات: اآل 

 -الحقوق  -الطب 

 التربية

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 

 الجامعة   الف 60 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي

تتب  مسار اال طرابات املعرفية و 

األمراض النفسية و اإلعاقات عبر فئات 

 -كليات: اآلدال

 -اإلعالم -الطب 

رسائل ماجستير 

 دكتورااو 

 الجامعة   الف 60 شهر 12

  كاديمية 
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

 و بحاث علمية التربية -الحقوق  عمرية مختلفة.

 

 البحث العلمي 

املصاحبات السلوكية إل طرابات 

الوسائف و العمليات الفسيولوجية 

 الدافعية االس نداف للمرض مثال -كالنوم

 -كليات: اآلدال

 -اإلعالم -الطب 

 التربية -الحقوق 

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 

 الجامعة   الف 60 هرش 12

  كاديمية 

 البحث العلمي

  -كليات: اآلدال برام  إدارة و تعديل السلو 

 -الحقوق  -اإلعالم

 التربية

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 

  الف 30 شهر 12

  الجامعة 

  كاديمية 

 البحث العلمي 

التحقق م  كفاءة املقاييس و األدوات 

الت خيصية  فى الكشف ع  

ال طرابات املعرفية و الشذوذ السلوكى ا

 و العصبى و املرض النفسالى و اإلعاقة

 -كليات:  اآلدال

 -الحقوق  -اإلعالم

 الطب -التربية

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 

 الجامعة   الف 60 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي

 -كليات:  اآلدال املخدرات و االعتماد على املواد النفسية

 -الحقوق  -اإلعالم

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 الجامعة   الف 60 شهر 12

  كاديمية 
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

 -التجارة -التربية

 الطب

 و بحاث علمية

 

 البحث العلمي 

املتغيرات االجتماعية و املهنية و يقة 

الصلة باال طرابات و املشكالت النفسية 

و ال خصية ) كالعمر و الجنس) الجندر( 

حلة االرتقائية ومواجهة الاغوع و املر 

 ....إلخ (

 -كليات:  اآلدال

 -الحقوق  -اإلعالم

 الطب -التربية

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 

 الجامعة   الف 75 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي

التقييم النيوروسيكولو ى و استحداث 

اجراءات قياس جديدة لال طرابات و 

الوسائف املعرفية و سمات ال خصية 

 م املس ندفين و املعاقين و االسوياءلد

 

 -كليات:  اآلدال

 -الحقوق  -اإلعالم

 الطب -التربية

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 

  الف 60 شهر 12

  الجامعة 

  كاديمية 

 البحث العلمي 

املشكالت النفسية  ألسر املرضالى 

النفسيين و العصبيين و املعاقين و طرق 

 مواجه نا.

ية كلية الترب

 -كليات:  اآلدال

 -الحقوق  -اإلعالم

 الطب -التربية 

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 

 الجامعة   الف 30 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي

 الجامعة   الف 30 شهر 12رسائل ماجستير  -كليات:  اآلدالاملتغيرات التى تسهم فى تحس  م   
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

 -الحقوق  -اإلعالم املرضالى النفسيين و العصبيين واملعاقين .

 -التجارة -التربية

 الطب

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 

  كاديمية 

 البحث العلمي 

املشكالت النفسية و  عض األعراض 

 املر ية لدم األسوياء .

 -كليات:  اآلدال

 -الحقوق  -اإلعالم

 -التجارة -التربية

 الطب

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 

 معة الجا  الف 15 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي

املشكالت التى تواجه الفريق العال ى و 

 التى تؤ ر فى التفاعل بيسنم

 

 -كليات:  اآلدال

 -الحقوق  -اإلعالم

 التربية

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 

  الف 15 شهر 12

  الجامعة 

  كاديمية 

 البحث العلمي 

اال طرابات 

 النفسية

 

عالجات الدوائية املختلفة املقارنات بين ال

 و تحس  األعراض

 -كليات:  اآلدال  

 -الحقوق  -اإلعالم

 -التجارة -التربية

 الطب

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 

 الجامعة   الف 45 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي

 الجامعة   الف 30 شهر 12رسائل ماجستير  -كليات: اآلدالتقييم القدرات العقلية و املعرفية 
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

املختلفة فى عالق نا باألمراض و 

النفسية و العصبية و  األ طرابات

 اإلعاقات النمائية و الذهنية

 -اإلعالم -الطب 

 التربية -الحقوق 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 

  كاديمية 

 البحث العلمي 

العالقة بين السلو  فى حالة السواء و 

 املرض و املخ و الجهال العصبى

 -دالكليات: اآل 

 -اإلعالم -الطب 

 الحقوق 

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 

 الجامعة   الف 30 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي

 قاايا املر ة

 

 

 

 

 –كليات: اآلدال  التحرو الجنسالي 

 التربية -اإلعالم

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 

 الجامعة   الف 90 شهر 12

  كاديمية 

 ي البحث العلم

 –كليات: اآلدال  استراتيجيات مواجهة التحرو الجنسالي

 التربية -اإلعالم

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية 

 الجامعة   الف 30 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

إعداد برام  لتدريب اإلناث على مواجهة 

 التحرو الجنسالي

 –كليات: اآلدال 

 التربية -اإلعالم

رسائل ماجستير 

 تورااودك

 و بحاث علمية

 

 الجامعة   الف 30 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي 

 –كليات: اآلدال  الطالق واستراتيجيات الوقاية

 التربية -اإلعالم

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 

 الجامعة   الف 15 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي

 –كليات: اآلدال  العنف  د املر ة 

 لتربيةا -اإلعالم

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية 

 الجامعة   الف 60 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي

اإلرشاد األسرر : اعداد برام  إرشادية 

تتام  استراتيجيات  ) تنموية / وقائية 

/ عالجية ( ملواجهة املشكالت داخل 

 األسرة

 

–كليات: اآلدال 

 اإلعالم -التربية

رسائل ماجستير 

 ورااودكت

 و بحاث علمية 

  الف 30 شهر 12

  الجامعة 

  كاديمية 

 البحث العلمي 
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

اإلرشاد الزوا ي : اعداد برام  إرشادية  

تتام  استراتيجيات ) تنموية  / وقائية  

/ عالجية (  في فترات ) قبل /   ناء / 

  عد( الزواج

–كليات: اآلدال 

 اإلعالم -التربية

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 علمية و بحاث 

 الجامعة   الف 30 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي

برام  تنمية السلو  التوكيدر في مراحل 

 ارتقائية

 -كليات: اآلدال

 اإلعالم

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 20 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي 

 -كليات: اآلدال التوافق الزوا ي.

 اإلعالم

ستير رسائل ماج

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 20 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي

 الطفولة

 

املشكالت النفسية والسلوكية ألطفا  

 الشوارع

 -كليات: اآلدال

 اإلعالم

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 20 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي 

 -كليات:  اآلدال الطفولةاملشكالت النمائية ملراحل 

 -الطب -الصيدلة

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا
 الجامعة   الف 15 شهر 12
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

 كاديمية   و بحاث علمية اإلعالم

 البحث العلمي

املشكالت السلوكية ملراحل الطفولة 

املتهخرة ( ومراحل  -املتوسطة -)املبكرة

 –املتوسطة  –املراهقة ) املبكرة 

 املتهخرة(

 -لكليات:  اآلدا

 -الطب -الصيدلة

 اإلعالم

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 20 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي 

اآل ار النفسية والسلوكية والدراسية 

 للطالق على األطفا  واملراهقين

رسائل ماجستير  

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 20 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي

دور مؤسسات التنشئة االجتماعية في 

مواجهة العنف املنزلي/ املدر الي/ 

 املجتمبي.

 -كليات: اآلدال

 اإلعالم

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 30 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي 

 -كليات: اآلدال املشكالت النفسية وال حية للمسنين املسنين

 اإلعالم -الطب 

ائل ماجستير رس

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 30 شهر 12

  كاديمية 
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

 البحث العلمي

جودة األداء البحثي لدر عينة م   األداء البحثي

 الراشدي  م   عااء هيئة التدر س

 -كليات: اآلدال

 الحقوق  -اإلعالم

رسائل ماجستير 

ودكتوراا  و بحاث 

 علمية

 الجامعة   الف 20 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي 

رف  كفاءة  داء 

 العاملين

 ليادة كفاءة التدريب والتعلم.

 

 -كليات:  اآلدال

 التجارة -اإلعالم

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 30 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي

رف  كفاءة  داء 

 العاملين

ته ير املتغيرات الفيزيولوجية على كفاءة 

 األداء

كليات:     

 -اإلعالم -اآلدال

التربية  -الحقوق 

 كلية التجارة

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 20 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي 

 ته ير املتغيرات العصبية على كفاءة األداء.

 

 -كليات:  اآلدال

 -الحقوق  -اإلعالم

 الطب  -التربية 

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 بحاث علميةو 

 الجامعة   الف 20 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

 -كليات:  اآلدال ته ير املتغيرات الفيزيقية على كفاءة األداء.

 -الحقوق  -اإلعالم

 التربية

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 20 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي 

املمارسات 

 السياسية

العنف السيا الي والتطرف  سيكولوجية -

 واإلرهال

 -كليات:  اآلدال

 -الحقوق  -اإلعالم

االقتصاد والعلوم 

 السياسية

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 30 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي

التنشئة السياسية ودور املتغيرات  -

 النفسية واالجتماعية

 -كليات:  اآلدال

 -قوق الح -اإلعالم

االقتصاد والعلوم 

 السياسية

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 20 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي 

 -كليات:  اآلدال سيكولوجية الوعي السيا الي -

 -الحقوق  -اإلعالم

االقتصاد والعلوم 

 السياسية

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 ة الجامع  الف 30 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي

رسائل ماجستير  -كليات:  اآلدالسيكولوجية التفاوض وعالقته  -

 ودكتوراا
 الجامعة   الف 20 شهر 12
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

 -الحقوق  -اإلعالم باملتغيرات النفسية واالجتماعية

االقتصاد والعلوم 

 السياسية

 كاديمية   و بحاث علمية

 البحث العلمي 

 -كليات:  اآلدال يسيكولوجية اال ترال السيا ال -

 -الحقوق  -اإلعالم

االقتصاد والعلوم 

 السياسية

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 20 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي

السلو  التصويتي  وعالقته باملتغيرات  -

 النفسية واالجتماعية

 -كليات:  اآلدال

 -الحقوق  -اإلعالم

االقتصاد والعلوم 

 اسيةالسي

 

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 30 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي 

 -كليات:  اآلدال جماعات الاغط السيا الي -

 -الحقوق  -اإلعالم

االقتصاد والعلوم 

 السياسية

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 30 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي

رسائل ماجستير  -كليات:  اآلدال تشكيل الثقافة السياسية -

 ودكتوراا
 الجامعة   الف 30 شهر 12
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

 -الحقوق  -اإلعالم

االقتصاد والعلوم 

 السياسية

 كاديمية   و بحاث علمية

 البحث العلمي 

 -كليات:  اآلدال سيكولوجية التحوالت السياسية -

 -الحقوق  -اإلعالم

االقتصاد والعلوم 

 السياسية

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 30 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي

 -كليات:  اآلدال سيكولوجية التسام  السيا الي -

 -الحقوق  -اإلعالم

االقتصاد والعلوم 

 السياسية

 

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 30 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي 

 -كليات:  اآلدال يكولوجية التعصب السيا اليس

 -الحقوق  -اإلعالم

االقتصاد والعلوم 

 السياسية

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 30 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي

جستير رسائل ما -كليات:  اآلدال إدارة االختالف السيا الي

 ودكتوراا
 الجامعة   الف 25 شهر 12
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

 -الحقوق  -اإلعالم

االقتصاد والعلوم 

 السياسية

 كاديمية   و بحاث علمية

 البحث العلمي 

 -كليات:  اآلدال سيكولوجية التوافق السيا الي

 -الحقوق  -اإلعالم

االقتصاد والعلوم 

 السياسية

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 20 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي

 -كليات:  اآلدال سياسيةاالتجاهات ال

 -الحقوق  -اإلعالم

االقتصاد والعلوم 

 السياسية

 

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

  الف 30 شهر 12

  الجامعة 

  كاديمية 

 البحث العلمي 

املعتقدات السياسية وته يرها على 

 السلو  السيا الي للفرد

 -كليات:  اآلدال

 -الحقوق  -اإلعالم

االقتصاد والعلوم 

 لسياسيةا

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 30 شهر 12

  كاديمية 

 البحث العلمي

رسائل ماجستير  -كليات:  اآلدال ديناميكية األحزال السياسية -املمارسات 

 ودكتوراا
 الجامعة   الف 30 شهر 18
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

  -الحقوق  -اإلعالم السياسية

االقتصاد والعلوم 

 السياسية

 كاديمية   و بحاث علمية

 البحث العلمي 

 -كليات:  اآلدال إدارة منب ت العنف السيا الي -

  -الحقوق  -اإلعالم

االقتصاد والعلوم 

 السياسية

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 30 شهر 18

  كاديمية 

 البحث العلمي

 -كليات:  اآلدال القيم السياسية باملجتم  املصرر 

  -قوق الح -اإلعالم

االقتصاد والعلوم 

 السياسية

 

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الف 30 شهر 18

 

 

  الجامعة 

  كاديمية 

 البحث العلمي 

املمارسات 

 السياسية

 

 -كليات:  اآلدال سيكولوجية االنتماء والوالء واملواطنة -

 -الحقوق  -اإلعالم

االقتصاد   -التربية

 والعلوم السياسية

تير رسائل ماجس

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 50 شهر 18

  كاديمية 

 البحث العلمي

رسائل ماجستير  -كليات:  اآلدال سيكولوجية الفئات املهمشة -

 ودكتوراا
 الجامعة   الف 50 شهر 18
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

  -الحقوق  -اإلعالم

االقتصاد والعلوم 

 السياسية

 كاديمية   و بحاث علمية

 البحث العلمي 

 -كليات:  اآلدال ا  السيا اليالشبال والحر 

  -الحقوق  -اإلعالم

االقتصاد والعلوم 

 السياسية

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 50 شهر 18

  كاديمية 

 البحث العلمي

القيادة وتحليل مخصية القادة 

 السياسيين

 -كليات:  اآلدال

 -الحقوق  -اإلعالم

االقتصاد والعلوم 

 السياسية

ل ماجستير رسائ

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 الجامعة   الف 30 شهر 18

  كاديمية 

 البحث العلمي 

اإلعييييالم الجديييييد وتييييه يرة علييييى البيئيييية  -1 ال حافة

-االتصييالية ) البوابييات اإلليكترونيييية

 يييييييييييييييييييحافة  – ييييييييييييييييييحافة امليييييييييييييييييييواط  

  – ييحافة الفيييديو -املجتميي  املييدنى 

ال يييييييييييييييييييحافة - يييييييييييييييييييحافة البيانيييييييييييييييييييات

 التشاركية(.

كلية االعالم 

 )قسم ال حافة(

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 و بحاث علمية

 شهور  6

 

 

 

 

 

 الجامعة  الف 250

  جهات تمويل

 خارجية
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

ل ييييييييييييحفية فييييييييييييى سييييييييييييل التشيييييييييييير عات ا -2

 املتغيرات االتصالية والسياسية 

 ال حافة وبحوث الجمهور  -3

 ال حافة واإلعالم الدولى  -4

 ال حافة وقاايا املجتم  -5

 اقتصاديات صناعة ال حف -6

 القائم باالتصا  فى ال حافة -7

 ال حافة املتخصصة -8

 تصميم وإخراج ال حف -9

 البحوث املستقبلية فى ال حافة -10

ل االتجاهييييييييات الحديثيييييييية فييييييييى املييييييييداخ -11

 النظرية لبحوث ال حافة

 شهور  6

 

 شهور  6

 شهور  6

 شهور  6

 شهور  6

 شهور  6

 شهور  6

 شهور  6

 شهور  6

 شهور  6

 شهور  6

اإلذاعة 

 والتلفزيون 

 ليفزيونيبحوث اإلنتاج اإلذاعي والت -1

األلميييييييييات السياسيييييييييية فيييييييييي الفايييييييييائيات  -2

 األجنبية والعربية

 الهيكلة اإلذاعية والتليفزيونية. -3

بحيييييييييوث الجمهيييييييييور والييييييييير ر العيييييييييام فيييييييييي  -4

 التليفزيون. 

كلية االعالم 

)قسم االذاعة 

 والتلفزيون(

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

 

 ابحاث علمية

 شهور  6

 شهور  6

 

 شهور  6

 شهور  6

 

 الجامعة  الف 300
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

القايييايا املجتمعيييية العربيييية والدوليييية  -5

 في اإلذاعة والتليفزيون.

 خالقييييييييييييييييييييييييييييييات العميييييييييييييييييييييييييييييل اإلذاعييييييييييييييييييييييييييييييي  -6

 والتليفزيوني.

م فييي البحييوث النقدييية لنظريييات اإلعييال  -7

 نصف قرن.

بحييييييييييييييييييييييييييوث اإلعييييييييييييييييييييييييييالن التليفزيييييييييييييييييييييييييييوني  -8

 و خالقياته.

اإلعالم الجديد وانعاكاسياته عليي بيئية  -9

 العمل التليفزيوني واإلذاعي.

الايييييييوابط التشييييييير عية واملهنيييييييية فيييييييي  -10

 اإلذاعة والتليفزيون 

القيييائم باالتصيييا  فيييي العميييل اإلذاعيييي  -11

 والتليفزيوني.

اإلتجاهيييييييييييات الحديثيييييييييييية فيييييييييييي بحييييييييييييوث  -12

 ن اإلذاعة والتليفزيو 

بحيييييوث اليييييدراما ومشيييييكالت املجتمييييي   -13

 .في التليفزيون 

 شهور  6

 

 شهور  6

 

 شهور  6

 

 شهور  6

 

 شهور  6

 

 شهور  6

 

 شهور  6

 

 شهور  6

 

 شهور  6
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

التغطييييييييييييييية التليفزيونيييييييييييييييية ألحيييييييييييييييداث  -14

العربييييييية السياسييييييية فييييييي املجتمعييييييات 

 واألجنبية

والبييييييرام  الو ائقيييييييية  بحييييييوث األفييييييالم -15

 والتسجليلية

السييييينما وانعاكاسييييياهنا علييييي الفئيييييات  -16

املجتمعيييييييييييييييييييية )الطفيييييييييييييييييييل واملراهيييييييييييييييييييق 

 والشبال والجمهور(

ر التليفزييييييييييييييييييييييييييييييييييييون واألطفيييييييييييييييييييييييييييييييييييا  ذو  -17

 اإلحتياجات الخاصة.

إسيتخدام اإلحصيياء فيي مجييا  بحييوث  -18

 اإلعالم.

الصيييييييييورة الذهنيييييييييية لحعيييييييييالم املر،يييييييييي  -19

 والسمبي.

 شهور  6

 

 

 شهور  6

 

 شهور  6

 

 

 شهور  6

 

 شهور  6

 

 شهور  6

إدارة املكانيييييييييييييية والسييييييييييييييمعة والهوييييييييييييييية  -1 العالقات العامة

 للمؤسسات 

 اإلتصاالت التسويقية املتكاملة  -2

 إدارة األلمات -3

كلية االعالم 

)قسم العالقات 

 العامة(

رسائل ماجستير 

 كتورااود

 

 ابحاث علمية

 شهور  6

 

 شهور  6

 شهور  6

 موالنة الجامعة  الف 300

  جهات تمويل
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

 –تجيييييييييارم  –التسيييييييييويق ) إجتمييييييييياعى  -4

 إلكترونى ( 

م العالقييات العاميية فييى وسييائل اإلعييال  -5

 الجديدة 

املمارسيييييييييييييييييييية املهنييييييييييييييييييييية واألخالقييييييييييييييييييييية  -6

 للعالقات العامة 

 العالقات العامة الدولية  -7

املسيييئولية اإلجتماعيييية فيييى العالقيييات  -8

 العامة 

بحييييييييييييوث اليييييييييييير م العييييييييييييام واإلتصييييييييييييا   -9

 السيا الى

إسييييتراتيجيات باييييم وإنتيييياج اإلعييييالن  -10

 عبر وسائل اإلعالم الجديدة 

الصييييييييييييييييييورة الذهنييييييييييييييييييية للمنظمييييييييييييييييييات  -11

 واملؤسسات 

 وسلو  املس نلك  اإلعالن -12

  خالقيات اإلعالن  -13

التخطيييط اإلسييتراتيجى فييى العالقييات  -14

 شهور  6

 

 شهور  6

 

 شهور  6

 

 شهور  6

 شهور  6

 

 شهور  6

 

 شهور  6

 

 شهور  6

 

 شهور  6

 شهور  6

 شهور  6

 خارجية
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

 العامة 

 فاعلية الحمالت اإلعالنية  -15

 الر ا الوسيفى والدافعة لحنجال  -16

اإلتصييييييييييييييييييييييييا  التنظيمييييييييييييييييييييييييى داخييييييييييييييييييييييييل  -17

 املؤسسات

املتحييييييييييييييييدث الرسييييييييييييييييمى فييييييييييييييييى مهنييييييييييييييييية  -18

 العالقات العامة 

 

 شهور  6

 شهور  6

 شهور  6

 

 شهور  6

تطييييييييييوير النظييييييييييام القييييييييييانوني للعقييييييييييود  .1 القانون املدني

 وء النظرية العامة  االلكترونية في

 للعقد

نظييييييييام قييييييييانوني للمسييييييييئولية املدنييييييييية  .2

 املهنية

تطييييييييييوير النظييييييييييام القييييييييييانوني لحماييييييييييية  .3

 البيئة الهوائية م  التلوث  

نظييام قييانوني فعييا  لعالقييات الجييوار  .4

 في مجا  القانون املدني

تطيييوير التشييير عات  شيييهن املسيييئولية  .5

 املدنية املعمارية

رسائل ماجستير   كلية الحقوق 

 رااودكتو 

  ابحاث علمية

منشورة محليا 

 واقليميا

 شهور  6

 

 

 شهور  6

 

 شهور  6

 

 شهور  6

 

 شهور  6

 الجامعة الف 200
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

التشر عات 

 االجتماعية   

تطييييييييييوير النظييييييييييام القييييييييييانوني لعماليييييييييية  .1

 األطفا  في التشر   املصرر املقارن  

نظيييييام قيييييانوني لالختراعيييييات العماليييييية  .2

 في بيئة العمل

رسائل ماجستير   كلية الحقوق 

 ودكتوراا

  ابحاث علمية

منشورة محليا 

 واقليميا

 شهر 12

 

 شهر 12

 الجامعة الف 60

القانون الدولي 

 الخاص   

النظيييام القيييانوني للعقيييود االلكترونيييية  .1

 ذات الطا   الدولي

التحكيم فيي املنالعيات الدوليية املدنيية  .2

 والتجارية

 تنفيذ احكام التحكيم األجنية .3

 الحماييييييييييية الدولييييييييييية لقواعييييييييييد امللكييييييييييية .4

 الصناعية

 النظام القانوني لحفالس الدولي .5

رسائل ماجستير   كلية الحقوق 

 ودكتوراا

  ابحاث علمية

منشورة محليا 

 واقليميا

 الجامعة الف 250 2015-2020

املحاسبة في 

منشات االعما  

بمحافظة بني 

 سويف

ا ير تطبييق معيايير املحاسيبة املصيرية  -

 علي االفصاح والشفافية .

سيييبي عليييي جيييذل ا ييير اإلفصييياح  املحا -

االسيييييييتثمارات األجنبيييييييية فيييييييي القيييييييوائم 

كليه التجارة كليه التجارة 

وكليات الجامعة وكليات الجامعة 

 الصلةالصلةذات ذات 

وجود قوائم وجود قوائم   --

وتقارير مالية ع  وتقارير مالية ع  

دراسات املحاسبة دراسات املحاسبة 

املالية واالدارية املالية واالدارية 

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 الجامعة مليون  3

جهات تمويل 

 خارجية
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

 املالية .

القيييييياس واإلفصييييياح عييييي  ر س امليييييا   -

 البشرر ور س املا  الفكرر .

اسيييييييتخدام بطاقيييييييات األداء املتيييييييوالن  -

فيييييييييييييي تحسيييييييييييييين القيييييييييييييياس اإلفصييييييييييييياح 

 املحاسبي

ب السيييييييييييييلوكية للمحاسيييييييييييييبة الجوانييييييييييييي -

 بحوكمة الشركات وعالق نا

  ومحاسبة التكاليف.ومحاسبة التكاليف.

* الحصو  علي * الحصو  علي 

ر اء ما اليقل ع  ر اء ما اليقل ع  

م  احد م  احد   8080%%

  املصالجاملصالج

ارتفاع معد  من  ارتفاع معد  من    --

رسائل املاجستير رسائل املاجستير 

والدكتوراا في والدكتوراا في 

املجا  بنسبه ال املجا  بنسبه ال 

  %%2020تقل ع  تقل ع  

. 
 
 .سنويا
 
  سنويا

* ارتفاع معد  نشر * ارتفاع معد  نشر 

ابحاث علميه في ابحاث علميه في 

ريات مصنفه ريات مصنفه دو دو 

 بنسبة ال تقل 
 
 بنسبة ال تقل عامليا
 
عامليا

   %%2020ع  ع  
 
 سنويا
 
 سنويا

 

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 

 شهر 12
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

املراجعة في 

ت االعما  منش 

في محافظة بني 

 سويف

الرقابيييييييييية علييييييييييي جييييييييييودة اعمييييييييييا  مراقبييييييييييي  -

 الحسابات.

تفعيييييل دور مكاتييييب املراجعيييية فييييي تطبيييييق  -

 املخاطر . مفهوم ادارة

نظريييييييييييييييييية االسيييييييييييييييييتدامه فيييييييييييييييييي املحاسييييييييييييييييييبة  -

 واملراجعة.

موقيييييييييييييف املحاسيييييييييييييبة واملراجعييييييييييييية تجييييييييييييياا  -

 املسئولية االجتماعية والبيئية .

دور حوكمييييييييييييية شيييييييييييييركات فيييييييييييييي املحاسييييييييييييييبة  -

 واملراجعة.

االتجاهيييات الحديثييية فيييي مجيييا  املراجعييية  -

 االدارية في الوحدات الحكومية 

 اسيييييييييييتخدام االنترنييييييييييي  لتقيييييييييييييم املعرفييييييييييية -

 املحاسبية في سل الحوسبة السحابيه .

كليه التجارة وكليات كليه التجارة وكليات 

 الجامعة ذات الصلةالجامعة ذات الصلة
تحقيق  -

التألكيدات 

والتصديق علي 

القوائم املالية بما 

يحقق اهداف 

 ا حال املصالج

الحصو  علي  -

ر اء ما اليقل ع  

م  ا حال  80%

 املصالج

ارتفاع معد  من   -

رسائل املاجستير 

والدكتوراا في 

بنسبه ال  املجا 

 %20تقل ع  

. 
 
 سنويا

ارتفاع معد  نشر  

ابحاث علميه في 

 شهور  6

 

 شهور  6

 

 شهور  6

 

 شهور  6

 

 شهور  6

 

 شهور  6

 

 شهور  6

 الجامعة مليون  3

جهات تمويل 

 خارجية
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

دوريات مصنفه 

 بنسبة ال تقل 
 
عامليا

  %20ع  
 
 سنويا

محاسبة 

التكاليف واالدارة 

املالية في 

محافظة بني 

 سويف

قييييييياس واالفصيييييياح الاييييييريبي فييييييي  ييييييوء ال -

متطلبيييييييييييييات معيييييييييييييايير املحاسيييييييييييييبة املصيييييييييييييرية 

 والتشر   الاريبي .

الاييريبة علييي القيميية املاييافة ومشيياكل  -

 تطبيقها في البيئة املصرية .

كيل مي  اسيلول التكلفية  مقارنة بين دقية -

( واسيييييييييلول ABCعليييييييييي اسييييييييياس النشييييييييياع )

التكلفييييييييية عليييييييييي  سييييييييياس النشييييييييياع املحفيييييييييز 

( فيييييي سيييييل Time-Driven ABCبالوقييييي  )

 البيئة املحيطة .

ممارسييييييييييييييات التجنييييييييييييييب الاييييييييييييييريبي علييييييييييييييي  -

 املستور القومي .

املحاسيييييبة االداريييييية فيييييي مجيييييا  الخيييييدمات  -

 املقدمة م  خال  االنترن 

كليه التجارة وكليات كليه التجارة وكليات 

 الجامعة ذات الصلةالجامعة ذات الصلة
ترشيد اتخاذ  -

القرارات املالية 

بنسبه ال تقل ع  

20 %  
 
 . سنويا

الحصو  علي  -

ما اليقل ع   ر اء

م  ا حال  80%

 املصالج

ارتفاع معد  من   -

رسائل املاجستير 

والدكتوراا في 

املجا  بنسبه ال 

 %20تقل ع  

 سنو 
 
 .يا

 شهور  6

 

 

 شهور  6

 

 شهور  6

 

 

 

 

 شهور  6

 

 شهور  6

 

 ةالجامع مليون  2

جهات تمويل 

 خارجية



(2020-2015الخطة البحثية )  -طاع الدراسات العليا والبحوثق -جامعة بنى سويف  173 

 

جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

ارتفاع معد  نشر  -

ابحاث علميه في 

دوريات مصنفه 

 بنسبة ال تقل 
 
عامليا

  %20ع  
 
 سنويا

االدارة املالية في 

املنظمات 

واملؤسسات في 

بيئة محافظة بني 

 سويف

 دراسة سياسات تول   اإلرباح . -

 دراسة التمويل السلوكي . -

 دراسة كفاءا سوق االوراق املالية . -

 دراسة محددات الهيكل التمويلي.  -

 دراسة سياسات تمويل راس املا  . -

تمويييييييييييييل راس امليييييييييييييا  دراسيييييييييييية سياسييييييييييييات -

 العامل

كليه التجارة وكليات كليه التجارة وكليات 

 الجامعة ذات الصلةالجامعة ذات الصلة
ترشيد اتخاذ -

القرارات املالية 

 5بنسبه ال تقل ع  

%  
 
 سنويا

الحصو  علي -

ر اء ما اليقل ع  

م   70%

املستفدي  م  

 االدارة املالية.

ارتفاع معد  من   -

رسائل املاجستير 

والدكتوراا في 

املجا  بنسبه ال 

 شهور  6

 شهور  6

 شهور  6

 شهور  6

 شهور  6

 شهور  6

 

 الجامعة الف  300

جهات تمويل 

 خارجية
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

 %10تقل ع  

. 
 
 سنويا

تطوير االداء 

البشرر والسلو  

التنظيمي 

املؤسسل  في 

بيئة محافظة بني 

 سويف

 تحليل وتطوير نظم تحليل واختيار  -

 العاملين وتدريب وتنمية القيادات . 

 لوسائف .االبداع في تصميم وتقييم ا-

ادارة امليييييييييييييوارد البشييييييييييييييرية فيييييييييييييي الشييييييييييييييركات -

 متعددة الجنسيات .

 الته ير في سلوكيات املواطنة التنظيمية .-

األسيييييييييياليب الحديثيييييييييية ملواجهيييييييييية  ييييييييييغوع -

 العمل 

 تطوير وتنمية نظم الدافعية .-

تخطييييييط ومراقبييييية سيييييلوكيات االفيييييراد فيييييي -

 املنظمات الحكومية .

كليه التجارة 

 وكليات الجامعة

معد  تطبيق  تزيد-

النظم املستحد ه 

في اختيار العاملين 

وادارة املوارد 

اليشرية واختيار 

القيادات بنسبة ال 

 % 5تقل ع  

اختيار العاملين في -

املؤسسات املطبق 

 نا برام  تدريب 

وتنمية القيادات 

واالفراد بنسبة ال 

م   %70تقل ع  

 املشاركين.

الحصو  علي ر اء 

 %70ما اليقل ع  

 شهور  6

 

 شهور  6

 شهور  6

 

 شهور  6

 شهور  6

 

 شهور  6

 شهور  6

 

 

 لجامعةا الف  750

جهات تمويل 

 خارجية
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

ستفدي  م  م  امل

 البرام  املتطورة.

ارتفاع معد  من  -

رسائل املاجستير 

والدكتوراا في 

املجا  بنسبه ال 

 %10تقل ع  

. 
 
 سنويا

ارتفاع معد  نشر  -

ابحاث علميه في 

دوريات مصنفه 

 بنسبة ال تقل 
 
عامليا

  %10ع  
 
 سنويا

ادارة االنتاج في 

 املؤسسات

في بيئة محافظة 

 بني سويف

  التخطييييييط االسيييييتراتيجي لتطيييييوير نظيييييم

 االنتاج .

   نظيييييييييم االنتييييييييياج املعتميييييييييدة فيييييييييي الوقييييييييي

 املحدد في تحسين االنتاجية .

كليه التجارة 

 وكليات الجامعة

ارتفاع نسبة  -

تي املؤسسات ال

تطبق نظم 

وسياسات مطورة 

لالنتاج بمعد  ال 

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 

 الجامعة الف  750

جهات تمويل 

 خارجية
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

 . 5يقل ع   تطوير نظم وسياسات االنتاج% 

الحصو  علي  -

ر اء ما اليقل ع  

م   70%

املستفدي  م  نظم 

 االنتاج.

ارتفاع معد  من   -

رسائل املاجستير 

والدكتوراا في 

املجا  بنسبه ال 

 %10تقل ع  

. 
 
 سنويا

ارتفاع معد  نشر 

ابحاث عملية في 

دوريات مصنفه 

 بنسب
 
ه ال تقل عامليا

 . %10ع  
 
 سنويا

 شهر 12
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

التسويق في 

 مؤسسات 

في بيئة محافظة 

 بني سويف

دراسييية بطاقييية األداء املتيييولان ودورهيييا فيييي -

 تحسين خدمة العمالء .

 التسويق في املنظمات  ير الهادفة للرب .-

 التسييييييييييييييييييييييييويق االلكترونييييييييييييييييييييييييي للخييييييييييييييييييييييييدمات-

 الحكومية.

اسييتراتجيات التسييويق للييدخو  لألسييواق -

 الدولية .

كليه التجارة 

 وكليات الجامعة

تحسين املركز  -

التنافسالي الدولي 

بمعد  ال يقل ع  

  ي  % 5
 
سنويا

 مؤسسات املنطقة.

ارتفاع معد  من   -

رسائل املاجستير 

والدكتوراا في 

املجا  بنسبه ال 

 %10تقل ع  

. 
 
 سنويا

د  نشر ارتفاع مع -

ابحاث عملية في 

دوريات مصنفه 

 بنسبه ال تقل 
 
عامليا

 .  %10ع  
 
سنويا

ارتفاع معد  من  

رسائل املاجستير 

 شهور  6

 

 شهور  6

 شهور  6

 

 شهور  6

 

 الجامعة الف  750

جهات تمويل 

 خارجية



(2020-2015الخطة البحثية )  -طاع الدراسات العليا والبحوثق -جامعة بنى سويف  178 

 

جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

والدكتوراا في 

املجا  بنسبه ال 

 %10تقل ع  

. 
 
 سنويا

ارتفاع معد  نشر 

ابحاث عملية في 

دوريات مصنفه 

 بنسبه ال تقل 
 
عامليا

  %10ع  
 
 سنويا

اإلدارة املحلية 

محافظة بني 

 سويف

 التسويق في مؤسسات املنطقة  -

دراسييييييييييييييييييييييييية املمارسيييييييييييييييييييييييييات التسيييييييييييييييييييييييييويقية   -

 املستدامة للخدمات الحكومية .

دراسييييييية التسيييييييويق بالعالقيييييييات ودورة فيييييييي  -

 تحسين خدمة العمالء .

 استراتيجات التسويق الدولي. -

جارة كليه الت

 وكليات الجامعة

ارتفاع معد   -

تطبيق البرام  في 

اإلدارات املحلية 

باملنطقة بنسبة ال 

 % 10تقل ع  

الحصو  علي  -

ر اء ما اليقل ع  

م   70%

املستفدي  م  

 شهور  6

 شهور  6

 

 شهور  6

 

 شهور  6

 

 

 الجامعة الف  750

جهات تمويل 

 خارجية
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جا  البحثي امل

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة 

 (2015-2020) 

التمويل 

املطلول 

)بالجنيه 

 املصرم(

 جهة التمويل

تطبيق النظم 

 الجديدة.

ارتفاع معد  من   -

رسائل املاجستير 

والدكتوراا في 

املجا  بنسبه ال 

 %10تقل ع  

. 
 
 سنويا

رتفاع معد  نشر ا -

ابحاث عملية في 

 ةدوريات مصنف

 بنسبه ال تقل 
 
عامليا

 . %10ع  
 
 سنويا

 17,525,000    اجمالى املوالنة التقديرية بالجنيه املصرم 
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 -العلوم الطبية: تملجاال الخطة التنفيذية  -14-3

 

الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 وعلم االدمى التشري 

 االجنة

 الجذعية الخاليا   

 النانوتكنولو ى 

 املصاحبة التغيرات 

    العمر  فى للتقدم

 ماجستير  سائلر  كلية الطب

 ودكتوراا

 علمية و بحاث

 دوليا منشورة

 شهر 18

 شهر 18

 شهر 18

 

 الجامعة  - الف  300

جهات تمويل  -

 خارجية

 الت خيصية القدرة  الحرجة الحاالت

 للدالالت والتنبؤية

 مرضالى فى املختلفة

       الدموم  التسمم

  الصوتية املوجات دور 

 التنبؤ  فى الرئه على

 الحاالت مرضالى بفطام

 جهال  م  حرجةال

  الصناعى التنفس

 التنفسية التغيرات 

 املحاليل حالة وتقييم

 التسمم مرضالى فى

 ماجستير  رسائل كلية الطب

 ودكتوراا

 علمية و بحاث

 دوليا منشورة

 شهر 12

 

 

 

 شهر 24

 

 

 

 

 شهر 24

 الجامعة - الف  750

جهات تمويل  -

 خارجية
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 اجهزة على الدموم 

 ع  الصناعى التنفس

 مؤشر  قياس طريق

 الرئوم  التمدد

 على الصوتية باملوجات

      القلب

 ال حية الحالة تقييم  االطفا  طب

 بنى بمحافظة لالطفا 

 : حيث م  سويف

 – الغذائية الحالة

 االصابة – القامة قصر 

 االصابة – بالطفيليات

   املعدية باالمراض

  عالج مجا  فى التطور : 

 املتوسط البحر  انيميا

 الكلوم  الفشل –

 التسمم – املزم 

 فى البكتيرم  الدموم 

 ماجستير  رسائل كلية الطب

 ودكتوراا

 علمية و بحاث

 دوليا منشورة

 شهر 36

 

 

 

 

 

 

 شهر 24

 

 

 

 

 الجامعة مليون  1.5

 

جهات تمويل 

 خارجية
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

     الوالدة حديثى

 

 

 

 الخلية دراسة  العامة الباطنة

 – بيتا – املستنسخة

  م  النوع

 الغير  املااعفات

 ل نالاال ملرضالى كبدية

   الى الكبدم

 العنقودية الغدة 

 انتشارها مدم دراسة

 سويف بنى محافظة فى

 الف دراسة طريق ع 

  دة بوسائف مخص

 هؤالء لتقييم طبيعية

 كمواصفات املرضالى

 لهم

 ماجستير  رسائل كلية الطب

 ودكتوراا

 علمية و بحاث

 دوليا منشورة

 شهر 24

 

 

 

 

 

 شهر 24

 

 الجامعة مليون  1.5

 

جهات تمويل 

 رجيةخا

 امليكانيكية الدراسة  العظام

  الكامل الركبة ملفصل

 شهر 12  كلية الطب

 

 الجامعة مليون  1.5
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 وتشييييييييييييييييوهات اعوجيييييييييييييييياج 

   الفقرم  العمود

  لعييييالج الجديييييدة الطييييرق 

 عظمييييييييييية اعليييييييييييى كسيييييييييييور 

  الفخذ

 هشاشيييية معييييد  دراسيييية 

              العظام

 شهر 12

 

 شهر 24

 

 

 

 شهر 12

جهات تمويل 

 خارجية

 الجذعيييييييييييييييييييييية: الخالييييييييييييييييييييييا  الهستولو ى

 الخاليييييييييييييييييييييييا اسييييييييييييييييييييييتخدام

 لعييييييييييييييييييييييييييييالج الجذعييييييييييييييييييييييييييييية

 الحيييييييييييييييييييييييييادة االميييييييييييييييييييييييييراض

  واملزمنة

 ةاالكسيييييييييييييييد مايييييييييييييييادات: 

 التجريبييييييييية التطبيقييييييييات

  االكسدة ملاادات

 التجريبييييييييييييييييييية النمييييييييييييييييياذج 

 والفشيل الكبيد المراض

 القلييب وامييراض الكلييوم 

 ماجستير  رسائل كلية الطب

 ودكتوراا

علمية و بحاث 

 منشورة دوليا

 شهر 12

 

 

 

 

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 

 الجامعة الف 750

 

جهات تمويل 

 خارجية
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 امليييييييييييخ وفشيييييييييييل والسيييييييييييكر 

        الوسيفى

 مسيييييييييييييييييييييييييييييييتوم  قيييييييييييييييييييييييييييييييياس  الجلدية االمراض

 بالييييييييييدم 21 االنترلييييييييييوكين

 مييييييرض  شييييييدة وعالقتييييييه

                          الصدفية

 كييييوكس  مسييييتوم  ييييياسق

فييييييييييييييييى  17وانترلييييييييييييييييوكين  2

 مرضالى ال ناق

  ماييييييييييييياد تيييييييييييييه ير  اختبيييييييييييييار 

 سييالالت  يد الفطرييات

 ميييي  املعزوليييية املالسيييييزيا

 املصيييييييييييييييييييييييابين املرضيييييييييييييييييييييييالى

 امللونة بالتينيا

 ماجستير  رسائل كلية الطب

 ودكتوراا

و بحاث علمية 

 منشورة دوليا

 شهر 12

 

 

 

 شهر 12

 

 

 

 شهر 12

 الجامعة الف 750

 

جهات تمويل 

 خارجية

 البيولييييييييييييييييييييييييو ى التييييييييييييييييييييييييه ير   االورام عالج

 العيييييييييييالج فيييييييييييى لالنسيييييييييييجة

 ملرضييييييييييييييييييييييييالى التحفظيييييييييييييييييييييييى

   اماالور 

 ماجستير  رسائل كلية الطب

 ودكتوراا

و بحاث علمية 

 منشورة دوليا

 شهر 12

 

 

 

 الجامعة مليون  2

 

جهات تمويل 

 خارجية
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

  فييييييييييييى الحديثيييييييييييية الطييييييييييييرق 

 االشييييييييييييييييييييييييعاعى العييييييييييييييييييييييييالج

   لالورام

 مشييييييييييييييييتقات سيييييييييييييييتعما ا 

 االم عييييييالج فييييييى املييييييورفين

 السرطان

 شهر 12

 

 

 

 شهر 12

 الخالييييييييا اسيييييييتخدام دور   التجميل جراحة

 عيييييييييييييييالج فيييييييييييييييى الجزعيييييييييييييييية

  الحروق

 او  الجز،يييييييييي الوجيييييييييه لرع 

 النقص حاالت فى الكلى

 الوجه ألنسجة الشديد

 الليمفاوييييييييييييييييية االوليمييييييييييييييييا 

 جديييييدة جراحييييية وطييييرق 

   للعالج

 التحفظييييييييية الجراحييييييييات 

 إعيادة مي  كجيزء للثدر

  الثدر بناء

 ماجستير  رسائل كلية الطب

 ودكتوراا

و بحاث علمية 

 منشورة دوليا

 شهر 12

 

 

 

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 الجامعة مليون  1.5

 

جهات تمويل 

 خارجية
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

  التجميليييييى اليييييدهون  دور 

 التجمييييييييل جراحيييييييات فيييييييى

   واالصالح

 

 شهر 12

 السكرم  القدم عالج  دموية  وعية جراحة

 الشريانى القصور  عالج 

 بالقسيييييييييييييييييييطرة الطرفيييييييييييييييييييى

 عيييييييييالج  التداخليييييييييية

 الورييييييييييييييييييييييدر القصيييييييييييييييييييييور 

  الوريدية والقرح املزم 

 ستير ماج رسائل كلية الطب

 ودكتوراا

و بحاث علمية 

 منشورة دوليا

 الجامعة مليون  2 شهر 36

 

جهات تمويل 

 خارجية

 املعيييييييييييييييييييدة  ورام عيييييييييييييييييييالج  األورام جراحة

   والبنكرياس

 الكبيييييييييييييييييييييد  ورام عيييييييييييييييييييييالج 

    املرارية والقنوات

 ماجستير  رسائل كلية الطب

 ودكتوراا

و بحاث علمية 

 منشورة دوليا

 شهر 24

 

 شهر 24

 الجامعة مليون  2

 

جهات تمويل 

 خارجية

 الطفييرات عالقيية دراسية  العصبية االمراض

 عليييييييى وته يرهيييييييا الجينيييييييية

  املتنا ر  التصلب مرضالى

 التغيييييييييييييييييييييييييييرات دراسيييييييييييييييييييييييييية 

 وعالق نيييييييييييييييييييييييا الجينيييييييييييييييييييييييية

 ماجستير  رسائل كلية الطب

 ودكتوراا

و بحاث علمية 

 منشورة دوليا

 شهر 24

 

 

 

 شهر 24

 الجامعة مليون  1.5

 

 جهات تمويل

 خارجية
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

   الدما ية بالسكتات

التخدير والرعاية 

املركزة الجراحية 

 وعالج األلم

 ا يييييييييييافه تيييييييييييه ير  دراسييييييييييية 

 خييييارج البيييياكلوفين عقييييار 

 كيييييييل عليييييييى الجافيييييييية االم

 البيتاميثييالون عقييار  ميي 

 %10 ملحيييييييييييييي ومحليييييييييييييو  

  فيييييييييييييييييي التسيييييييييييييييييكين عليييييييييييييييييى

  سيييييييييييييييييييفل األم مرضيييييييييييييييييييالى

 الظهر.

 حديثي استجابة مقارنه 

 النمييييييو  ناقصييييييالي الييييييوالدة

 الييييييوالدة حييييييديثي مقابييييييل

 ملحلييييييييييو   النمييييييييييو  كيييييييييياملي

 االلكترونيييييييييييييات متيييييييييييييوالن 

   نيييياء (%1  ييييي اس ) ييييي

 الجراحية. العمليات

  عيييالج مجيييا  فيييي التطيييور 

 -املتوسيييط البحيير  انيميييا

 ماجستير  رسائل كلية الطب

 ودكتوراا

و بحاث علمية 

 منشورة دوليا

 شهر 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهر 24

 

 

 

 

 

 

 

 شهر 24

 

 الجامعة مليون  1.5

 

جهات تمويل 

 خارجية
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 – املييزن  الكلييور  الفشييل

 اليييييييييييييييييييييييييدمور  التسيييييييييييييييييييييييييمم

 حيييييييييييديثي فيييييييييييي البكتييييييييييييرر 

 الوالدة.

 البا ولوجيا

 

 العالجييييييييييييييييييييييييييات تقييييييييييييييييييييييييييييم 

  يييييالي لفييييييروس الحديثييييية

  الكبدر

 وحيييييييدوث انتشيييييييار  ميييييييدم 

 الييييييييييييييييييييورم امليزو ليومييييييييييييييييييييا

 فييييييييي البللييييييييورر بالغشيييييييياء

 سويف بني سكان

 وحيييييييدوث انتشيييييييار  ميييييييدم 

 ةالبلعوميييييييييييييييييييي الزوائيييييييييييييييييييد

 بنييييييي سييييييكان فييييييي ةاالنفييييييي

 سويف

 جستير ما رسائل كلية الطب

 ودكتوراا

و بحاث علمية 

 منشورة دوليا

 شهر 24

 

 

 

 شهر 24

 

 

 

 

 

 شهر 24

 

 الجامعة مليون  1.5

 

جهات تمويل 

 خارجية

 املييييييييييييييرض عييييييييييييييار  وصييييييييييييييمة  الطب النفسالى

 بنى محافظة فى النفسالى

 سويف

 ماجستير  رسائل كلية الطب

 ودكتوراا

و بحاث علمية 

 شهر 12

 

 

 

 الجامعة الف 500

 

جهات تمويل 
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 والعواميييييييييييييييييل االسيييييييييييييييييبال 

 للمييييييييييييييراهقين النفسييييييييييييييية

 لعقيييييييييييييييييييييييييييييييار  امليييييييييييييييييييييييييييييييدمنين

 الترامادو  

 شهر 24 منشورة دوليا

 

 

 

 

 خارجية

جراحة الفم والوجه 

 والفكين

 كسور الوجه والفكين 

 لراعة االسنان 

 عالج االورام 

  عيييييييييييييييييييييييييالج التشيييييييييييييييييييييييييوهات

 الخلقية

  اعييييييييادة تههيييييييييل الفكييييييييين

  عد العمليات

   اسيييييييييييييييييييييييييييتعما  بيييييييييييييييييييييييييييرام

الحاسييييييييييييييييب االلييييييييييييييييي فييييييييييييييييي 

جراحيييييييييييييييييييييييييييات الوجيييييييييييييييييييييييييييه 

 والفكين

 عيييييييالج اميييييييراض مفصيييييييل 

 الفك

 كلية طب الفم

 واالسنان 

)قسم جراحة 

الفم والوجه 

 والفكين(

عالج واعادة تههيل 

املرضالى الذي  

يعانون م  امراض 

ومشاكل في منطقة 

 الوجه والفكين

 شهر 12

 شهر 12

 شهر 12

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 

 

 

 شهر 12

 الف لكل مو وع 1٠٠

  الف 700= 

 موالنة الجامعة
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

القااء علي تسوس 

 سناناال 

  دراسييييييييية تيييييييييه ير االسييييييييينان

علييييييييييييييييييييييييييييييي الحشييييييييييييييييييييييييييييييوات 

 ومواردها املختلفه

  دراسييييييييييية الرابطييييييييييية بيييييييييييين

 الحشوات واالسنان

 دراسة تسوس االسنان 

  دراسيييييييييييييييييييييية الحشييييييييييييييييييييييوات

 املشا نة لالسنان

  دراسة االجهزة الحديثية

 الكتشاف التسوس

 كلية طب الفم

 واالسنان 

قسم العالج 

 التحفظي

القااء علي وعالج 

 تسوس االسنان

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 شهر 12

 شهر 12

 

 شهر 12

 

الف جنية لكل  ٥٠

 الف 250=  مو وع

 موالنة الجامعة

التغلب علي فقدان 

االسنان في س  

 مبكرة

o  اسيييييييييييتعما  الليييييييييييييزر فييييييييييييي

 عالج امراض اللثة

o  اسيييييييييييييييييييييييييتعما  لراعييييييييييييييييييييييييية

االسييييييييييييييييينان فيييييييييييييييييي عيييييييييييييييييالج 

 ال نبات اللثه املذمنه

o  اسييييييييييييييييييييتعما  البييييييييييييييييييييدائل

العظمييية فييي اعييادة بنيياء 

 السنانالعظام حو  ا

 كلية طب الفم

 واالسنان

قسم طب الفم  

وعالج اللثة 

 والت خيص

القااء علي فقدان 

االسنان في س  

 مبكرة

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 

 لف جنية لكل  ٥٠

 الف 200=  مو وع

 موالنة الجامعة
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

o شهر 12 طب اسنان املسنين 

ت خيص االمراض 

في مجا  طب 

 االسنان

 

o   اسيييييييييييييييييييييييييييتعما  بيييييييييييييييييييييييييييرام

فيييي ت يييخيص الكمبييييوتر 

 االمراض

o  اسييييييييييييييييييييتخدام االشييييييييييييييييييييعة

املقطعية في مجا  طيب 

 االسنان

o  اسيييييييييييييييييييييتعما  االشيييييييييييييييييييييعة

 الرقمية

o  اسيييييييييييتعما  الليييييييييييييزر فييييييييييييي

 مجا  طب االسنان

 كلية طب الفم

 واالسنان

 قسم اشعة الفم

ت خيص االمراض 

في مجا  طب 

 االسنان

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 شهر 12

 لف جنية لكل  ٥٠

 الف 200=  مو وع

 ة الجامعةموالن

الحفاظ علي االسنان 

 اللبنية لالطفا 

 

o  دراسيييييييييييييييييييييية الحشييييييييييييييييييييييوات

 الجديدة

o  دراسييييييييييييييييييييييييييية الوسيييييييييييييييييييييييييييائل

الجدييييييييييييدة التييييييييييييي تمنيييييييييييي  

تسييييييييييييوس االسيييييييييييينان فييييييييييييي 

 االطفا 

 كلية طب الفم

 واالسنان

قسم طب 

 اسنان اطفا 

الحفاظ علي 

ية االسنان اللبن

 لالطفا 

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 

 

 لف جنية لكل  ٥٠

 الف 150= مو وع

 موالنة الجامعة
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

o  دراسييييييييييييييييييييييييييية الوسيييييييييييييييييييييييييييائل

الحديثة في التعاميل مي  

االطفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  ذور 

 االحتياجات الخاصة

 شهر 12

تعويض االسنان 

 املفقودة 

 

o  دراسييييييييييييييييييييييية التركيبيييييييييييييييييييييييات

 الخزفية الحديثة 

  دراسييييييييييييييية قيييييييييييييييوة لصيييييييييييييييق

 التركيبات الخزفية 

o  دراسييييييييييييييييييييية دور اجهيييييييييييييييييييييزة

 قياس اللون الرقمية

  دراسيييييييييييييييييييييييية الييييييييييييييييييييييييدعمات

البالسييتكية الحديثيية فييي 

 انترميم االسن

 كلية طب الفم

 واالسنان

قسم التيجان 

 والجسور 

تعويض االسنان 

املفقودة بهحدث 

 وسيلة

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 شهر 12

الف لكل مو وع  1٠٠

 الف 400= 

 موالنة الجامعة

تقويم وعالج اعوجاج 

 االسنان والفكين

 

o  دراسييييييييييييييييييييييييية تطبيقيييييييييييييييييييييييييات

االشييييييييييييييييييييييعة املقطعييييييييييييييييييييييية 

  ال ية اال عاد

o دراسييييية امليييييواد الحديثييييية 

فيييييييييييييييييييي مجيييييييييييييييييييا  تقيييييييييييييييييييويم 

 كلية طب الفم

 واالسنان

قسم تقويم 

 االسنان

تقويم وعالج 

اعوجاج االسنان 

 والفكين

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

الف لكل مو وع  1٠٠

 الف 400= 

 الجامعة موالنة
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 االسنان 

o  دراسييييية مجيييييا  التقيييييويم

 االجراحي

o  دراسييييييييييييييييييييييييية تطبيقيييييييييييييييييييييييييات

البييييييييييييييرام  الت خصييييييييييييييية 

الحديثييييييييية فيييييييييي عالجييييييييييات 

 تقويم االسنان

 شهر 12

 

 شهر 12

اإلستعا ة 

الصناعية لألسنان 

 املفقودة

o  دراسييييييييييييييييييييييييييييييية االطقيييييييييييييييييييييييييييييييم

املحمولة علي الغرسات 

 السنية 

o  دراسييييية امليييييواد الحديثييييية

املسييييييتخدمة فييييييي تبطييييييين 

 االطقم

o  دراسييييييييييييييييييييييييييية االو ييييييييييييييييييييييييييياع

 املركزية للفك السفلي

o  دراسييييييييييييييييييييييييييية الوسيييييييييييييييييييييييييييائل

املختلفييييييييييييييييييييييييية لقيييييييييييييييييييييييييياس 

 الو   الر،سالي االطبا ي

 كلية طب الفم

 واالسنان

قسم 

 االستعا ة

 الصناعية

تعويض فقدان 

 االسنان الكامل 

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 شهر 12

الف لكل مو وع  1٠٠

 الف 400= 

 موالنة الجامعة
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

الحفاظ علي االسنان 

والاروس بدال م  

 خلعها

 

o  دراسية تسيربات البكترييا

 م  فتحات الجذور 

o  دراسييييييييييييييييييييييييييية الوسيييييييييييييييييييييييييييائل

الحديثيييييييييييييييية فييييييييييييييييي عييييييييييييييييالج 

 الجذور 

o  دراسييييييييييييييييييييييييييية الوسيييييييييييييييييييييييييييائل

تحديييييييييييييد الحديثيييييييييييية فييييييييييييي 

اطييييييييييييييييييييييييييييييييوا  الجييييييييييييييييييييييييييييييييزور 

 والحشوات

o  دراسييييييييييييييييييييييييييية الوسيييييييييييييييييييييييييييائل

الجدييييييييييييييييدة فيييييييييييييييي عييييييييييييييييالج 

 الجذور امللو ة 

 كلية طب الفم

 واالسنان

قسم عالج 

 الجذور 

الحفاظ علي 

االسنان والاروس 

 بدال م  خلعها

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 

 

 شهر 12

 

 

= الف لكل مو وع ٥٠

 الف 200

 موالنة الجامعة

استخدام الخاليا 

ي تطوير الجذعية ف

عالجات االسنان 

 واالنسجة

o  دراسييييييييييييييييييييييية اسيييييييييييييييييييييييتخدام

الخاليييييييييييا الجذعييييييييييية فييييييييييي 

تطوير عالجيات االسينان 

 واالنسجة 

  دراسييييييييييييييييييييييية اسيييييييييييييييييييييييتخدام

الخاليييييييييييا الجذعييييييييييية فييييييييييي 

 كلية طب الفم

واالسنان قسم 

 بيولوجيا الفم

بيعة التعرف عل ط

االنسجة الفمية 

للوصو  الفال 

 طرق العالج

 شهر 12

 

 

 

 شهر 12

 

الف لكل مو وع  1٠٠

 الف 300= 

 موالنة الجامعة
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 كبديل لزراعة االسنان

  دراسيييية املييييواد املختلفيييية

وته يرهييييييييييييييا عييييييييييييييل التييييييييييييييهم 

 االنسجة الفمية

 

 شهر 12

دراسة تطورات الخالية  o اورام الفم والفكين

السييييييييييييييرطانية فييييييييييييييي اورام 

 الفم والفكين

o  دراسييييييييييييييييييية البيولوجييييييييييييييييييييا

الجزئيييييييييييييية  فيييييييييييييي مجيييييييييييييا  

الفيروسيييييييييييييييييييييييييييييييييات واورام 

 الفم

o ليييييييييورام دراسييييييييية دالالت ا

 الفكية

o  دراسيية مقارنيية االكييياس

 السنية واالورام الفكية

 كلية طب الفم

 واالسنان

ا قسم با ولوجي

 الفم

 

 كلية الطب

ااء علي اورام 
 
الق

الفكين وتحديد 

 افال طرق العالج

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 

 

 شهر 12

 

 شهر 12

الف جنية لكل  ٥٠

 الف 400=  مو وع

 موالنة الجامعة

خواص املواد 

 يةالحيو 

o  دراسييييييية تيييييييه ير التغييييييييرات

الوسيييطية فيييي الفيييم عليييي 

املييييييييييواد املسييييييييييتعملة فييييييييييي 

 كلية طب الفم

 واالسنان

قسم خواص 

تحسين وتطوير 

املواد املستخدمة 

في مجا  طب 

 شهر 12

 

 

الف لكل مو وع  1٠٠

 الف 400= 

 موالنة الجامعة
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 مجا  طب االسنان

o  دراسييييية امليييييواد الحديثييييية

املسييييييييييييييييييتعملة كحامييييييييييييييييييل 

للخاليييييييييييييييييييييييييا الجذعييييييييييييييييييييييييية 

لتعييييويض فقييييد العظييييام 

 عيييييييييييييييييييييييييييييييييد العملييييييييييييييييييييييييييييييييييات 

 الجراحية

o  دراسيييييية خاصييييييية النييييييانو

تكنولو ي لتطوير امليواد 

املسيييييييتخدمة فيييييييي مجيييييييا  

 طب االسنان

o دراسييييييييييييييييييييييييييييييييييييية امليييييييييييييييييييييييييييييييييييييواد 

املسيييييييييتخدمة فيييييييييي عيييييييييالج 

االسيييط  املختلفييية مليييواد 

 طب االسنان

  االسنان املواد الحيوية

 شهر 12

 

 

 

 

 

 شهر 12

 

 

 

 شهر 12

 

 

 

العاوية الكيمياء 

 ياء الطبيةوالكيم

  معالجييييية ميييييياا الصييييييرف

الصيييييييييحي و الصيييييييييناعي: و 

ذليييك مييي  خيييال  تصيييني  

كليات )الصيدلة 

 –العلييييييييييييييييييييييييييييييييييوم  –

الدراسييات العليييا 

رسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييائل  -

ماجسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتير 

 ودكتوراا

 شهر 24

 

 

 الجامعة موالنة  - الف 300

جهيييييييييييييات تموييييييييييييييل  -

 مشروعات بحثية
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

  شييييييية رقيقيييييية بثقييييييول 

نانومتريييية اللالييية ملوحييية 

مييييييييييييييياء البحيييييييييييييييير و الاليييييييييييييييية 

ملو ييييييييييييييييييييييييييات الصييييييييييييييييييييييييييرف 

الصييييييييحي و الصييييييييناعي او 

باستخدام مواد مهجنيه 

او كائنييييييييييييييييييييييييات دقيقييييييييييييييييييييييييية 

كالطحاليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب و 

التكنولوجيييييييييييا النانوييييييييييية 

 الحيوية.

  تخليييييييييييييييييييييييييق  وتصييييييييييييييييييييييييميم

الحلقييييييية  ييييييير  املركبييييييات

املتجانسيييييييييييييييييييية  النتيييييييييييييييييييياج  

مايييييييييادات السيييييييييرطان ، 

مايييييييييييييييييياد للفيروسييييييييييييييييييات 

 وماادات  لالل نابات

للعلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوم 

 املتقدمة(

نشييييييييييييييييييييير دوليييييييييييييييييييييى  -

 للبحوث

خدمييييييية املجتمييييييياع  -

عيييييييييييييييييي  طريييييييييييييييييييق 

معالجييييييييية ميييييييييياا 

الصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرف 

الصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييحى 

 والصناعى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهر 12

آلييييييييييييييييييييية  :داء السييييييييييييييييييييكرر   الحيويةالكيمياء 

والدراسييييات السييييريرية و 

كليات )الصيدلة 

 –الطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب  –

رسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييائل  -

ماجسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتير 

 شهر 12

 

 الجامعةموالنة  - الف 300

جهيييييييييييييات تموييييييييييييييل  -
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 قبل السريرية

 ومسييييييييييييييييييييييييارات   آليييييييييييييييييييييييييات 

فيييييي  ةاالجهاديييييي ةاالكسيييييد

الخالييييييييييييييييييا و العالميييييييييييييييييات 

 ةاملصاحب

 ودكتوراا الطب البيطرم(

شييييييييييييييييييييير دوليييييييييييييييييييييى ن -

 للبحوث

 

 

 شهر 12

 

 

 

  مشروعات بحثية

  عالميييييييييييييييييييييات مايييييييييييييييييييييادات

 االل نال

  البحييييييييييييث عيييييييييييي  نباتييييييييييييات

ض االميييييييييييييييييييييييييير  ةمايييييييييييييييييييييييييياد

 السكرر 

 ةالنمييييييييييييييييييييييياذج املعمليييييييييييييييييييييييي  

و  ييييييييييييييييييييييييييييييير  ة)حيوانيييييييييييييييييييييييييييييي

ة ( املصييييييييييييييمم ةحيوانييييييييييييييي

 ةاميييراض اصييياب ةلدراسييي

الكبييييييييييييييييييد و السييييييييييييييييييكرر و 

الفشييل الكلييور و فشيييل 

عالجهييييييم  ةملييييييخ ومحاولييييييا

بييييييييييييييييييييييييبعض ماييييييييييييييييييييييييادات 

كليات )الصيدلة 

 –العلييييييييييييييييييييييييييييييييييوم  –

الدراسييات العليييا 

للعلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوم 

 املتقدمة(

رسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييائل  -

ماجسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتير 

 ودكتوراا

نشييييييييييييييييييييير دوليييييييييييييييييييييى  -

 للبحوث

 

 شهور  6

 

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعة نة موال  -

جهات تمويل  -

  مشروعات بحثية
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

و املنتجييييييييييييات  ةاالكسيييييييييييد

 ةالطبيعي

 و  ةاملتاللميييييييييييات االيايييييييييييي

معالج نيييييييييييييييا باملنتجيييييييييييييييات 

 ةالطبيعي

 

 

 شهر 12

 

 

اسيييييييييييييتخدام التوصيييييييييييييييل   اتالصيدالني

الجينييييييي املوجييييييه  لعييييييالج 

 االمراض

  اسييييييييييييتخدامات الخاليييييييييييييا

لعييييييييييييييييييييييييييييالج  ةالجذعييييييييييييييييييييييييييييي

و  ةاالميييييييييييييييييييراض الحييييييييييييييييييياد

 ةاملزمن

  تطبيقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات

النييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييانوتكنولو ي 

 ةكحامالت ادوي

  تشيييييييييييييييييييييييييييكيل و تقيييييييييييييييييييييييييييييم

 ةاالشييييييييييييييييييييييكا  الدوائييييييييييييييييييييييي

 ةاملختلف

كليات )الصيدلة 

 –الطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب  –

 الطب البيطرم(

رسائل ماجستير  -

 ودكتوراا

 نشر دولى للبحوث -

اكتشيييييييييييياف ادوييييييييييييية  -

جدييييدة للعدييييد مييي  

 االمراض

 شهر 12

 

 

 شهر 24

 

 

 

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 

 الجامعةموالنة  - الف 600

جهيييييييييييييات تموييييييييييييييل  -

  مشروعات بحثية
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 و  ةتطبيقيييييييييات احصيييييييييائي

 ةحديثيييييييييييييييييييييييييييييي ةريا ييييييييييييييييييييييييييييييي

لتحسييييييييييييييييييييييييين تشييييييييييييييييييييييييكيل 

و حييل مشييكالت  ةاالدوييي

 ةو االتاحييييييييييييييييييييييي ةاالذابييييييييييييييييييييييي

بتصييييييييييييييييييييميم   ةالحيويييييييييييييييييييي

 ةجديد ةاشكا  دوائي

 ةاالنسييييييييييييييييييييييج ةهندسيييييييييييييييييييييي 

ال يييراض عيييالج الجلييييد و 

الكيييييييييييييب  و االعصيييييييييييييال و 

 اعااء اخرر 

  تطبيقيييييييييييييييييييييييييات نميييييييييييييييييييييييييياذج

 ةحديثيييييييييييييييييييييييييييييي ةريا ييييييييييييييييييييييييييييييي

 ةلتحسييييييييين تحييييييييرر امليييييييياد

 ةم  االدوي ةالفعال

 ةتطبيقييييييييييييييييييييييات نمذجييييييييييييييييييييييي 

 و  ةبحركييي ؤ للتنبي ةثيحدي

 ةاالدوي ةاتاحي

 شهر 12
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 شهر 12
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

  تطيييييييوير نمييييييياذج محاكييييييياا

 ةو  ييييييييييير حيوييييييييييي ةحيوييييييييييي

بامتصيييييييييييييييييييييياص  ؤ للتنبيييييييييييييييييييييي

 ةاالدوي

  التحليييييييييييييييييييييل الحركييييييييييييييييييييي و

  ةاليييييييييييييييييييديناميكي للحالييييييييييييييييييي

 ةو السييييييييييييييييييييائل ةالصييييييييييييييييييييلب

 ةلتكسر  عض االدوي

  تطبيقيييييييييييييييييييييييييات نميييييييييييييييييييييييييياذج

االمتصيييياص فييييي تحسييييين 

م   ةالفعال ةتحرر املاد

 ةاملستحارات الدوائي

 و  ةتحلييييييييييييييييييييييييييييل حركييييييييييييييييييييييييييييي

االدمصيييياص  ةديناميكييييي

و  ةبعض االدوييييييييييييييييييييييييييلييييييييييييييييييييييييي

 املركبات

 ةدراسيييييييييييييييييييات احصيييييييييييييييييييائي 

 ةعيييييييييي  حركييييييييييية مختلفيييييييييي

 شهر 12
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 شهور  6
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 .الدواء

  اسييييييييييييييييييييييييييتخدام انيييييييييييييييييييييييييييواع

ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   ةمختلفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ةاملستنشييييييييييقات الرئويييييييييييي

فيي عييالج امييراض الصييدر 

 ة.و الرئ

 

 شهر 12

 

 

  ةتيييا ير الن يييج و التوجيييي  الصيدلة اإلكلينيكية

 ةفيييي عيييالج فئيييات مختلفييي

 .ملرضاليم  ا

 ةطيييييييرق مختلفييييييي ةمقارنييييييي 

 .لعالج املرضالي

 ةانتشيييار و طيييرق املقاومييي 

و  ةللماييييييييادات الحيوييييييييي

و  ةتعييدد املقاوميي ةدراسيي

 طرق منعها

  دراسيييييييييييات عييييييييييي  ميييييييييييرض

االل نييييييييييييييييييييييييال الكبييييييييييييييييييييييييدر 

بفييييروس  ييييالي: العييييالج و 

رسائل ماجستير  - كلية الصيدلة

 ودكتوراا

 نشر دولى للبحوث -

 خدمة املجتم  -

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 

 

 شهر 24

 

 

 الجامعةموالنة  - الف 200

جهات تمويل  -

 مشروعات بحثية
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 الت خيص

  اكتشييييييييييييييييياف مايييييييييييييييييادات

مييييييييييييي  مصيييييييييييييادر  ةحيويييييييييييييي

 ةطبيعي

 ماييييييييادات امليكروبييييييييات :

دراسييييييييييييييييييييييييييييية االنتشيييييييييييييييييييييييييييييار 

 بالرعاييييييييييييييييييييييية ةوعالقتيييييييييييييييييييييي

 ال حية

  دراسييييييييييييييييييييييييييييية عالقييييييييييييييييييييييييييييية و

التفاعيييل بيييين  مسيييببات 

 املرض بالعائل

  اسييييييييييييييتخدام التقنيييييييييييييييات

للكشييييييييييييييف و  ةالجزئيييييييييييييييي

تنصيييييييييييينيف و توصيييييييييييييف 

امليكروبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات ذات 

الطبييييييييييييييييييييييية و  ةاالهمييييييييييييييييييييييي

 ةالتطبيقي

  التحلييييييييييييييييييييييل امليكرو ييييييييييييييييييييييي

 

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 

 

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 

 

 

 

 شهر 12
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 ةللمواد السام

  اكتشيييييييييييييياف ميكروبييييييييييييييات

ميييييييييييييي  بيئييييييييييييييات  ةجديييييييييييييييد

صيييعبة املنييياك ) يييحارر 

 (ةو مناطق ملو 

 

 شهر 12

 

 

امليكروبيولجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا 

 واملناعة

  استكشيييييييييييييييييييييياف املييييييييييييييييييييييواد

فيييييي  ةوجيييييودامل ةالطبيعييييي

 ةالبحري ةالحيا

  اكتشييييييييييييييييييييياف انزيميييييييييييييييييييييات

لتطبيقييييييييييييييييييييات  ةجدييييييييييييييييييييد

 ةالصناع

  اسييييييييتخدام امليكروبييييييييات

النتيياج كيماويييات بطيييرق 

 التخمر

  اسييتخدام امليكروبييات و

فيييي  ةاالنزيميييات املفصيييول

 انتاج وقود حيور 

 ةانتيييييياج مركبيييييييات مفييييييييد 

كليات )الصيدلة 

 –العلييييييييييييييييييييييييييييييييييوم  –

 الطب البيطرم(

رسائل ماجستير  -

 ودكتوراا

 نشر دولى للبحوث -

 خدمة املجتم  -

 شهر 24

 

 

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 

 

 شهر 12

 

 شهر 12

 الجامعةموالنة  - الف 400

جهيييييييييييييات تموييييييييييييييل  -

 مشروعات بحثية
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

م  امليكروبات بتقنيات 

 ةالورا ي ةالهندس

 ةتطبيقييييييييييات املعلوماتييييييييييي 

 ةلهندسيييييييييييييييييييي ةاالحيائييييييييييييييييييييي

 البروتينات

 ةامليكروبيييييييييييييييييييي ةالجيييييييييييييييييييود 

و امليييييييييييييياا فيييييييييييييي  ةلال ذييييييييييييي

 بني سويف ةمحافظ

  اسيييتخدام االنزيميييات فيييي

الحفييييييز الحيييييييور النتيييييياج 

 ةكيماويات بطرق نظيف

 

 

 شهر 12

 

 

 شهر 24

 

 

 شهر 12

 

 ةدراسييييييييييية فيتوكيميائيييييييييييي  العقاقير

للنباتييييييييييييييات  ةوبيولوجييييييييييييييي

الطبيييييييييييييييييييييييييية املختلفييييييييييييييييييييييييية 

املوجييييييييييييودة فييييييييييييى البيئيييييييييييية 

 املصرية.

  نيييييييييييييييييييييييييييييييييوات  طبيعيييييييييييييييييييييييييييييييييية

كمثبطييييييييييييات لحنزيمييييييييييييات 

كليات )الصيدلة 

الطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب  –

 –البيطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرم 

 الطب(

رسائل ماجستير  -

 ودكتوراا

 نشر دولى للبحوث -

 خدمة املجتم  -

 شهر 24

 

 

 

 

 شهر 12

 

 الجامعةموالنة  - الف 500

جهات تمويل  -

 مشروعات بحثية
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

إلنتيييييياج مييييييواد ذات تييييييه ير 

 بيولو ي

 ركبيييييييات فعالييييييية فصيييييييل م

جديييييييييدة ميييييييي  الكائنييييييييات 

 البحرية

  مراقبييية الجيييودة ليييبعض

الوصييييفات العشييييبية فييييى 

السيييييييييييييييييييييييييييوق املصيييييييييييييييييييييييييييرية 

واملسييتخدمة فييى  مييراض 

 الجهال التنفسالي

  مصيييييييييييادر طبيعييييييييييييية ذات

تيييييييييييه ير عليييييييييييى اإلنزيميييييييييييات 

املسييييييييييييييييييييييييييييييييييييئولة عيييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

 )التجاعيد الجلدية(

  مصييييييييييييييييييييييييييييادر طبيعييييييييييييييييييييييييييييية

 اباتنكماادة لالل 

  مصيييييادر طبيعيييييية لعيييييالج

االورام  عض انواع م  

 

 

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 

 

 

 شهر 12

 

 

 

 شهر 12

 

 شهر 12
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

السيييييييييييرطانية )اليييييييييييرحم ، 

 الثدر ، ..الخ(

  مصيييييادر طبيعيييييية لعيييييالج

 الزهايمر

  التخليييييييييييييييييييييييق النصييييييييييييييييييييييف

صييييييييييييييييييييييييييييناعي ملركبييييييييييييييييييييييييييييات 

طبيعيييييييييييييييييييييية ذات تيييييييييييييييييييييه ير 

بيولييييييو ي لعييييييالج  عيييييييض 

 األمراض

  مصييييييييييييييييييييييييييييادر طبيعييييييييييييييييييييييييييييية

نانومترييييييييييية ال جييييييييييم فييييييييييى 

إنتيييييييييييييييياج مستحاييييييييييييييييرات 

 طبية وتجميلية.

  اسيييييييييييييييييييييييتخدام الطيييييييييييييييييييييييرق

الطيفييييييييية املختلفيييييييية فييييييييى 

اسيييييييييييييييييييييتجالء التركييييييييييييييييييييييب 

يمييييييييييييا،ى للمنتجيييييييييييات الك

 الطبيعية 

 

 

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 

 

 

 شهر 12

 

 

 

 شهر 12
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

  اسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتخدام

البيواتيييوجرافى فيييى فصيييل 

املنتجييييييييييييييييات الطبيعييييييييييييييييية 

الفعالييييييية مييييييي  النباتيييييييات 

 والزيوت العطرية  

 شهر 12

 

دراسيييييييييييييييييييييييييية التييييييييييييييييييييييييييه يرات   األدوية و السموم

الواقييييييييييييييييييييييييييييييية للمييييييييييييييييييييييييييييييواد 

املختلفيييييية علييييييى  مييييييراض 

الكبد والكلى واملفاصيل 

واملعيييييييييييييييييييييدة والقوليييييييييييييييييييييون 

  و 
 
املسيييييتحد ة كيميائييييييا

 
 
عليييييييييى جيييييييييرذان  جراحييييييييييا

 التجارل

  دراسيييييييييييييييييييييييييية التييييييييييييييييييييييييييه يرات

الواقييييييييييييييييييييييييييييييية للمييييييييييييييييييييييييييييييواد 

املختلفيييييية علييييييى  مييييييراض 

املييييخ والشييييعب الهوائييييية 

والقليييييييييييييب والبنكريييييييييييييياس 

كليات )الصيدلة 

الطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب  –

 البيطرم(

رسائل ماجستير  -

 ودكتوراا

 نشر دولى للبحوث -

 خدمة املجتم  -

 شهر 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهر 24

 

 

 

 الجامعةموالنة  - الف 200

جهيييييييييييييات تموييييييييييييييل  -

 مشروعات بحثية
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

  و 
 
املسيييييتحد ة كيميائييييييا

 عليييييييييى جيييييييييرذان 
 
جراحييييييييييا

 .التجارل

 

 

دراسيييييييييييييييييييييييييييات الثبيييييييييييييييييييييييييييات   الكيمياء التحليلية

 .للعقاقير الدوائية

  تحلييييييييييييييييييييييييييل الشيييييييييييييييييييييييييوائب

املرتبطييييييييييييييييييية بالعقييييييييييييييييييياقير 

 .الدوائية املختلفة

  تحليييييييييييييييييييييييييييييل العقيييييييييييييييييييييييييييياقير

الدوائييييييييييييييية باسييييييييييييييتخدام 

  .الطرق الكيمومترية

  اسييييييييييييييييييييييييييييتخدام طييييييييييييييييييييييييييييرق

 التحلييييييييييييييييييييييل الطيفييييييييييييييييييييييية

املختلفيييييييييييية فييييييييييييى تحليييييييييييييل 

 .األدوية

  استخدام طرق الفصل

الكروميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياتوجرافى 

قيييييييييية فييييييييييى بالطبقيييييييييية الرقي

رسائل ماجستير  - كلية الصيدلة

 ودكتوراا

 للبحوثنشر دولى  -

 خدمة املجتم  -

 شهور  6

 

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 

 

 

 شهر 12

 

 الجامعةموالنة  - الف 300

جهات تمويل  -

 مشروعات بحثية
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

تحليييييييييل ودراسيييييييية  بييييييييات 

 .األدوية

  اسييييييييييييييييييييييييييييتخدام طييييييييييييييييييييييييييييرق

التحلييييل األليييى الطيفيييية 

وكروماتوجرافيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا 

السيييائل تحيييي  الاييييغط 

العيالى فييى دراسيات  بييات 

    .األدوية

 

 

 شهر 12

 

سيييييييييييييييييييييييالمة اال ذييييييييييييييييييييييييية 

وحماييية املسيي نلك ميي  

 التسمم الغذا،ى

 ميكربيولوجيا اال ذية -

 جودة وسالمة اال ذية -

التسييييييييييييييييييييييييمم الغيييييييييييييييييييييييييذا،ى  -

واالمييراض املنقوليية عييي  

 ريق الغذاءط

 فساد اال ذية -

 كيمياء التغذية -

 ال حة العامة -

كلييييييييييييييييييييية الطييييييييييييييييييييب 

 البيطرم 

 كلية الطب

 كلية الزراعة

 

تحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييديث   -

املواصييفات الحالييية 

لأل ذييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية ذات 

 املصدر الحيوانى

حماييية املسيي نلكين  -

فيييى املجتمييي  املحييييط 

وتييييييوعي نم بخطيييييييورة 

تليييييييييييييييييييييييييوث الغيييييييييييييييييييييييييذاء 

 وكيفية الوقاية

ميييييييييييييييييييييين  درجييييييييييييييييييييييات  -

 شهر 24

 شهر 24

 شهر 24

 

 

 شهر 12

 شهر 12

 شهر 12

 الجامعة  مليون  1

جهييييييييييييييييييات تمويييييييييييييييييييل 

 مشروعات بحثية 
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

ة ماجسييييتير ودكتييييورا

لطيييييييييييييييييييييييييييييييييييالل فيييييييييييييييييييييييييييييييييييى 

 التخصص املذكور 

نشييييييييييييييييييييييير ابحييييييييييييييييييييييياث  -

 علمية دولية

اسييييييييييييييييييييتحداث طييييييييييييييييييييرق 

حديثة ودقيقة تعتمد 

علييييييييى جزيئييييييييات النييييييييانو 

والبيوتكنولييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو ى  

للفحيييييييييييييييييييص السييييييييييييييييييير   

 لال ذية

 ميكروبيولوجيا اال ذية -

  ذيةكيمياء اال  -

 النانوتكنولو ى -

 البيوتكنولو ى -

 

كلييييييييييييييييييييية الطييييييييييييييييييييب 

 البيطرم 

 كلية الزراعة

 كلية الهندسة

كلييييييية الدراسييييييات 

العلييييييييييييييا للعليييييييييييييوم 

 املتقدمة

 

طيييييييييييييييييييييرق حديثييييييييييييييييييييية  -

وسييييييييييييير عة ودقيقييييييييييييية 

تعتمييييييييييييييييييييييييييييييد علييييييييييييييييييييييييييييييى 

النيييييييييييييييييييييييييييييييانوتكنولو ى 

 لفحص اال ذية

نشر بحوث علميية  -

 فى مجالت دولية

 

 الجامعة مليون  1 شهر 24

فسيييييييييييييييييييييييييياد اال ذيييييييييييييييييييييييييييية 

رهيييييييييييييييييييييييييييييييييا عليييييييييييييييييييييييييييييييييى وته ي

 االقتصاد املصرم 

 حفي اال ذية -

 تكنولوجيا اال ذية -

 كيمياء اال ذية -

 ميكروبيولوجيا اال ذية -

 امراض االسما  -

كلييييييييييييييييييييية الطييييييييييييييييييييب 

 البيطرم 

 كلية الزراعة

كلييييييييية االقتصيييييييياد 

والعليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوم 

ميييييييييييييييييييييين  درجييييييييييييييييييييييات  -

ماجسييييتير ودكتييييوراة 

لطيييييييييييييييييييييييييييييييييييالل فيييييييييييييييييييييييييييييييييييى 

 التخصص املذكور 

نشييييييييييييييييييييييير ابحييييييييييييييييييييييياث  -

 الجامعة الف 500 شهر 24
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 علمية دولية السياسية

الطعييييييام تييييييوفير فييييييى  -

املفقيييييييييييييييييييود نتيجييييييييييييييييييية 

الفسييييييييييييييياد وتعمييييييييييييييييم 

التجربييييييييييييييييييييييييية عليييييييييييييييييييييييييى 

 مستوم الجمهورية

مرض السكر وامراض 

الجهيييييييييييييييييييييييييال اليييييييييييييييييييييييييدورم 

 والقلب

 الكيمياء الحيوم  -

 كيمياء التغذية -

 االدوية -

 

 

 كلية الطب

كلييييييييييييييييييييية الطييييييييييييييييييييب 

 البيطرم 

 كلية الصيدلة

 كلية التمريض 

ميييييييييييييييييييييين  درجييييييييييييييييييييييات  -

ماجسييييتير ودكتييييوراة 

فيييييييييييييييييييييييييييييييييييى  لطيييييييييييييييييييييييييييييييييييالل

 التخصص املذكور 

نشييييييييييييييييييييييير ابحييييييييييييييييييييييياث  -

 علمية دولية

 الجامعة الف 250 شهر 12

ليييييييييييييييييييييييييييييييييييادة معييييييييييييييييييييييييييييييييييد  

االسيييييييييييتزراع السيييييييييييمكى 

وصيييناعته  فيييى مجتمييي  

 شما  الصعيد

 امراض االسما  -

 رعاية االسما  -

حفيييييييييييييييييييييييييييي االسيييييييييييييييييييييييييييما   -

 وتصنيعه

 االدوية -

  حة الحيوان -

كلييييييييييييييييييييية الطييييييييييييييييييييب 

 البيطرم 

 

لييييييييادة معيييييييد   -

االسيييييييييييييييييييييييييييييييييييتزراع 

 السمكى

االهتمييييييييييييييييييييييييييييييييييام  -

ي بحفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

االسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييما  

 الجامعة الف 500 شهر 24
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 وصناع نا

ميييييييييييييييييييييين  درجييييييييييييييييييييييات  -

ماجسييييتير ودكتييييوراة 

لطيييييييييييييييييييييييييييييييييييالل فيييييييييييييييييييييييييييييييييييى 

 التخصص املذكور 

نشيييييييير ابحيييييييياث  -

 علمية دولية

املتبقيييييات الكيميائييييية 

واملعييييييييييييييييييادن الثقيلييييييييييييييييييية 

)املصيييدر، القيييياس فيييى 

الخطييييييورة  –اال ذييييييية 

 –علييييييييييييييييييييى املسيييييييييييييييييييي نلك 

كيفيييييييييييييييييية الوقايييييييييييييييييية او 

 الحد مسنا(

 الرقابيييييية ال ييييييحية علييييييى -

 اللحوم

الرقابيييييية ال ييييييحية علييييييى  -

 االلبان

  حة الحيوان -

 الكيمياء الحيوم  -

 االدوية البيطرية -

 تغذية الحيوان -

 السموم البيئية -

كلييييييييييييييييييييية الطييييييييييييييييييييب 

 البيطرم 

 كلية الطب

 كلية الصيدلة

ميييييييييييييييييييييين  درجييييييييييييييييييييييات  -

ماجسييييتير ودكتييييوراة 

لطيييييييييييييييييييييييييييييييييييالل فيييييييييييييييييييييييييييييييييييى 

 التخصص املذكور 

نشييييييييييييييييييييييير ابحييييييييييييييييييييييياث  -

 علمية دولية

كتيبييييييييييييييات توعييييييييييييييية  -

 للمس نلكين

لحييييد ميييي  مصييييادر ا -

وصيييييييييييييييييو  املعيييييييييييييييييادن 

الثقيلييييية واملتبقييييييات  

 الجامعة الف 500 شهر 36
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 للغذاء

 

الطيييب البيييديل و طيييرق 

جدييييييييييييييييييييييييييييييدة لعيييييييييييييييييييييييييييييالج 

االميييييييييييييييييييييييييييييييييييراض فيييييييييييييييييييييييييييييييييييى 

 الحيوانات

 االبر الصينية -

الخالييييييييييييييييييييا الجزعيييييييييييييييييييية و  -

 تطبيقات استخدامها

 الجراحة والتخدير -

 األدوية البيطرية -

 األمراض الباطنة -

 االمراض املعدية -

 التشري  -

 

ييييييييييييييييييييية الطييييييييييييييييييييب كل

 البيطرم 

 

طيييرق بديلييية لعيييالج  -

االمييييييييييييييييييييييييييييراض فييييييييييييييييييييييييييييى 

الحيونييييييات لخفيييييييض 

معييييييييييييد  املتبقيييييييييييييات 

الكيميائييييييييييييييييييييييية فييييييييييييييييييييييى 

 السلسلة الغذائية

ميييييييييييييييييييييين  درجييييييييييييييييييييييات  -

ماجسييييتير ودكتييييوراة 

لطيييييييييييييييييييييييييييييييييييالل فيييييييييييييييييييييييييييييييييييى 

 التخصص املذكور 

نشييييييييييييييييييييييير ابحييييييييييييييييييييييياث  -

 علمية دولية

 الجامعة الف 750 شهر 24

تنمييييييييييييييييييييييييييييييييية القييييييييييييييييييييييييييييييييروة 

 الحيوانية فى مصر

امييييييييييييراض الباطنيييييييييييية فييييييييييييى  -

 اشيةامل

االمييييييييييراض املعدييييييييييية فييييييييييى  -

 املاشية

كلييييييييييييييييييييية الطييييييييييييييييييييب 

 م البيطر 

 كلية الزراعة

ليييييييييييييييييييييييادة معييييييييييييييييييييييد   -

االنتيييييييييييياج الحيييييييييييييوانى 

 م  اللحوم واأللبان

ليييييييييييييييييييييييادة معييييييييييييييييييييييد   -

 الجامعة مليون  2 شهر 36

جهييييييييييييييييييات تمويييييييييييييييييييل 

 خارجية
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

االميييييييييييييييييييييراض البكتريييييييييييييييييييييية  -

والفيروسييييييييييييييييييييييييييييييية فييييييييييييييييييييييييييييييى 

 الدواج 

تغذييييييييييييييييييييييييييييية الحييييييييييييييييييييييييييييييوان  -

 والدواج 

التولييييييييييييييييييييييد والتناسيييييييييييييييييييييل  -

 والتلقي  االصطناعى

 البا ولوجيا االكلينيكية -

رعاييييييييييييييييييييييييييييييية الحيييييييييييييييييييييييييييييييوان  -

 والدواج 

 يييييييييييييييييييييييييييييحة الحييييييييييييييييييييييييييييييوان  -

 والدواج 

 مكافحة الطفيليات -

 البكتريولو ى -

 الفيرولو ى -

االنتاج الداجنى م  

 اللحوم والبيض

نشيير ابحيياث دولييية  -

فيييييييييييييييى التخصصيييييييييييييييات 

 املذكورة

ميييييييييييييييييييييين  درجييييييييييييييييييييييات  -

ماجسييييتير ودكتييييوراة 

فيييييييييييييييى التخصصيييييييييييييييات 

 املذكورة

 

تطبييييييييييييييييييييييييييييق الطيييييييييييييييييييييييييييرق 

حديثيية فييى ت ييخيص ال

االميييييييييييييييييييييييييييييييييييراض فيييييييييييييييييييييييييييييييييييى 

  السيييييييييييييييييييييييونار و املنظيييييييييييييييييييييييار

 البيطرم 

 البا ولوجيا االكلينيكية 

 الطب البيطرم 

 الزراعة

الدراسييات العليييا 

الت يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييخيص  -

السيييييييييييير   والييييييييييييدقيق 

لألمييييييييييييييييييييييييييييراض فييييييييييييييييييييييييييييى 

 الجامعة مليون  1 شهر 36
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 البيولوجيا الجزيئية  الحيوانات والدواج 

 تكنولوجيا النانو 

 

 الحيوانات والطيور  للعلوم املتقدمة

ض مقاومييييية االميييييرا -

 املعدية واملستجدة

النشيييييييييييييييييير الييييييييييييييييييدولى  -

 للبحوث العلمية

ميييييييييييييييييييييين  درجييييييييييييييييييييييات  -

 ماجستير ودكتوراا

إيجيييييييياد بييييييييدائل عليييييييييف 

 حيوانى  ير تقليدم

 تغذية الحيوان -

 الكيمياء الحيوم  -

 امراض الباطنة -

رعاييييييييييييييييييييييييييييييية الحيييييييييييييييييييييييييييييييوان  -

 والدواج 

 امراض الدواج  -

 االسما  -

 الطب البيطرم 

 كلية الزراعة

تغليييييييييييييييييييييب عليييييييييييييييييييييى ال -

مشييييييييييييييييييييييكلة نقييييييييييييييييييييييص 

 الرقعة الزراعية

تييييييييوفير جييييييييزء كبييييييييير  -

ميييييييييييييييييييييييييييييي  الرقعيييييييييييييييييييييييييييييية 

الزراعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

واسييييييييييييييييييييييتغالله فييييييييييييييييييييييى 

املحاصيييييييييل الاللميييييييية 

 لغذاء اإلنسان

تنمييييييييييييييييييييية القييييييييييييييييييييروة  -

 الحيوانية

 الجامعة الف 500 شهر 24
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

نشر بحوث علميية  -

وميييييييييييييييييييييييين  درجييييييييييييييييييييييييات 

 ماجستير ودكتوراا

رفييييييييييييييييييييييييييييييييي  الكفييييييييييييييييييييييييييييييييياءة 

اإلنتاجييييييييية لحيوانييييييييات 

املزرعييييييييية عييييييييي  طرييييييييييق 

بنييييك األجنيييية وتحسييييين 

 الصفات الورا ية

التناسييييييييييييييييييييل والتلقييييييييييييييييييييي   -

 اإلصطناعى

 الفسيولو ى -

 علم الورا ة  -

كلييييييييييييييييييييية الطييييييييييييييييييييب 

 البيطرم 

 كلية الزراعة

 

رفييييييييييييييييييييي  الكفييييييييييييييييييييياءة  -

االنتاجية لحيوانيات 

املزرعيييييييييييية )اللحييييييييييييوم 

 واأللبان(

التغليييييييييييييييييييييب عليييييييييييييييييييييى  -

مشييييييييييييكالت  ييييييييييييعف 

اإلنجييييييييييييييييييييييييييييييال فييييييييييييييييييييييييييييييى 

 حيوانات املزرعة

نشيييييييييييييييييييييير بحييييييييييييييييييييييوث   -

علمية ومن  درجات 

 ماجستير ودكتوراا

 الجامعة مليون  1 شهر  36

التغلب عليى مشيكالت 

اإلجهيييييييييييييييييييياد الحييييييييييييييييييييرارم 

نتيجيييييييييييييييييييييية التغيييييييييييييييييييييييرات 

 املناخية

  حة الحيوان -

 رعاية الحيوان -

 التوليد والتناسل -

 امراض الباطنة -

 الطب البيطرم 

 الزراعة

 

تييييييييييييهقلم حيوانييييييييييييات  -

املزرعيييييييييييية والطيييييييييييييور 

ميييييييييييييييييييييييييي  التغيييييييييييييييييييييييييييرات 

 املناخية الطارئة

 الجامعة الف 250 شهر 12

جهييييييييييييييييييات تمويييييييييييييييييييل 

 خارجية
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

الحيييد ميييي  مشييييكلة  - امراض الدواج  -

اإلجهييياد الحيييرارم فيييى 

 الحيوانات والطيور 

رفييييييييييييييييييييي  الكفييييييييييييييييييييياءة  -

 اإلنتاجية

نشر بحوث علميية  -

وميييييييييييييييييييييييين  درجييييييييييييييييييييييييات 

 ماجستير ودكتوراا

مكافحيييييييييييييييية األمييييييييييييييييراض 

املعديييييييييييية واملسيييييييييييتجدة 

فيييييى حيوانيييييات املزرعييييية 

 والطيور 

  حة الحيوان -

 علم الوبائيات -

البكتريييييييييييييييييييييية االميييييييييييييييييييييراض  -

والفيروسييييييييييييييييييييييييييييييية فييييييييييييييييييييييييييييييى 

 حيوانات املزرعة

االميييييييييييييييييييييراض البكتريييييييييييييييييييييية  -

والفيروسيييية فيييى الطييييور 

 واألرانب

 رعاية الحيوان -

 االمراض املعدية -

طييييييييييييييييييييب كلييييييييييييييييييييية ال

 البيطرم 

 كلية الزراعة

 

مكافحيييية األمييييراض  -

 املعدية واملستجدة

حماييييييييييية اإلنسييييييييييان  -

ميييييييييييييييييييييييي  االمييييييييييييييييييييييييراض 

 املشتركة

النشيييييييييييييييييير الييييييييييييييييييدولى  -

 للبحوث العلمية

ميييييييييييييييييييييين  درجييييييييييييييييييييييات  -

 ماجستير ودكتوراا

 الجامعة الف 750 شهر 24

 

مصيييييييييييييييادر تموييييييييييييييييل 

 خارجية
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 البكتريولو ى -

 املناعة -

 الفيرولو ى -

الرقابيييييية ال ييييييحية علييييييى  -

اللحييييييييييييييييييييييييييييوم وال جيييييييييييييييييييييييييييير 

 البيطرم 

 الطب الشرعى -

الطفيليييييييييييات الداخلييييييييييية  -

والخارجييية فيييى حيوانيييات 

 املزرعة

إنتييييييييييييييييييييياج اللقاحيييييييييييييييييييييات 

واألمصيييييييييا  لألميييييييييراض 

 املعدية واملستجدة

ا الطييييييييييييييييييييييييييييور انفليييييييييييييييييييييييييييونز  -

واالمييييييييراض الفيروسييييييييية 

والبكترييييييييييية االخييييييييييرم فييييييييييى 

 الدواج 

االميييييييييراض االفيروسيييييييييية  -

والبكترييييييية فييييييى حيوانييييييات 

 املزرعة

االميييييييييراض االفيروسيييييييييية  -

 كلية الطب

كلييييييييييييييييييييية الطييييييييييييييييييييب 

 البيطرم 

 كلية الصيدلة

 مصييييا  ولقاحييييات  -

كافحييييييييية االميييييييييراض مل

املعدييييية واملسييييتجدة 

فيييييييييييييييييييييييى الحيوانيييييييييييييييييييييييات 

 واالرانب

النشيييييييييييييييييير الييييييييييييييييييدولى  -

 للبحوث العلمية

ميييييييييييييييييييييين  درجييييييييييييييييييييييات  -

 الجامعة مليون  1.5 شهر 36
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 والبكترية فى الخيو  

 علم الفيروسات -

 البكتريولو ى واملناعة -

 الفطريات -

 الطفيليات -

 ماجستير ودكتوراا

حماييييييية اإلنسييييييان ميييييي  

 االمراض املشتركة

 االمراض الشتركة -

األميييييراض املنقولييييية عييييي   -

طرييييييييييييييييييييق الغيييييييييييييييييييذاء ذات 

 االصل الحيوانى

 البكتريولو ى -

 فيرولو ىال -

 الطفيليات -

االميييييييييييييييييييييييراض املعديييييييييييييييييييييييية  -

 املشتركة

 امراض الدواج  -

  حة الحيوان والبيئة -

رعاييييييييييييييييييييييييييييييية الحيييييييييييييييييييييييييييييييوان  -

 والدواج 

كلييييييييييييييييييييية الطييييييييييييييييييييب 

 البيطرم 

 كلية الطب

 كلية الصيدلة

املسييييييييييييييييييييياهمة فيييييييييييييييييييييى  -

حماييييييييييييييييية االنسييييييييييييييييان 

املصييييييييييييييييييييييييييييرم ميييييييييييييييييييييييييييي  

العيييييييييييييييدوم بتحيييييييييييييييدم 

 االمراض املشتركة

رفييييييي  اليييييييوعى ليييييييدم  -

امليييييواطنين بخطيييييورة 

وكيفييية الوقاييية ميي  

 االمراض املشتركة

النشيييييييييييييييييير الييييييييييييييييييدولى  -

 للبحوث العلمية

ميييييييييييييييييييييين  درجييييييييييييييييييييييات  -

 ماجستير ودكتوراا 

 الجامعة الف جنيه 750 شهر 36
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

الرقابيييييية ال ييييييحية علييييييى  -

 األ ذية

 األدوية البيطرية -

عليوم العيالج الطبيبييى 

 االساسية

 

 

 

 

املجيييييييييييييياالت الكهربائيييييييييييييييية  -

واملغناطيسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 واستخداماهنا.

البيييييييييييييييييييييييرام  التههيليييييييييييييييييييييييية  -

 وقائيةوال

اسييييييييييييييييتخدام الوسييييييييييييييييائل  -

العالجيييييييية املختلفييييييية فيييييييى 

 مجا  العالج الطبيبى.

دراسييييييييييييييات فييييييييييييييي مجييييييييييييييا   -

 املعايرة والقياس.

دراسييييييييييييييات فييييييييييييييى مجييييييييييييييا   -

التحليل الحركى الثالثيى 

 األ عاد لأل حاء.

 بحييييييييييييييياث عييييييييييييييي   نيييييييييييييييواع  -

التليييييييييييييييييييييييييوث املختلفييييييييييييييييييييييييية 

 

كليييييييييييييييييييية العيييييييييييييييييييالج 

 الطبيبى

 كلية الطب

النشيييييييييييييييييير الييييييييييييييييييدولى  -

 علميةللبحوث ال

ميييييييييييييييييييييين  درجييييييييييييييييييييييات  -

 ماجستير ودكتوراا

التطبييييييييييق االمثيييييييييل  -

لطييييييييييييييييييييييييييب العييييييييييييييييييييييييييالج 

 الطبيبى

  الف 250 شهر 24

 الجامعة
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 وعالق نا بال حة.

تحليييييييييييل الحركيييييييييية لييييييييييدم  - امليكانيكا الحيوية

األ يييييييييييييييييحاء ) الحركييييييييييييييييية 

 –الثال ييييييييييييييييييييية األ عيييييييييييييييييييياد 

 تحليل املشالى (

تحليييييييييييل الحركيييييييييية لييييييييييدم  -

املرضيييييييييييييييالى فيميييييييييييييييا  عيييييييييييييييد 

 صييييييييييييييييييييييييييابات الطييييييييييييييييييييييييييرف 

العليييييييييييييييييييييييوم ، الطيييييييييييييييييييييييرف 

ت السييييييييييييييييييييييفلى،  صييييييييييييييييييييييابا

العمييييييييييييييييييييييييييييود الفقييييييييييييييييييييييييييييرم 

و صيييييييييييييييييييييييييابات الجهييييييييييييييييييييييييييال 

 العصبى العالى .

دراسيييييييييييات عليييييييييييى بيييييييييييرام   -

االتيييييييييييييييييييييييييزان املحيييييييييييييييييييييييييورم 

والتقوييييييية فييييييى األ يييييييحاء 

 واملرضالى .

 

كليييييييييييييييييييية العيييييييييييييييييييالج 

 الطبيبى

 كلية الطب

النشيييييييييييييييييير الييييييييييييييييييدولى  -

 للبحوث العلمية

ميييييييييييييييييييييين  درجييييييييييييييييييييييات  -

ماجسييييتير ودكتييييوراا 

فيييييييييييييييى التخصصيييييييييييييييات 

 املذكورة

 الجامعة الف  300 شهر 24
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

مجييييا  العييييالج الطبيبييييي   - طنة مراض البا

للتقييييييييييييييييم الوسييييييييييييييائفي و 

التههييييييييييييييييييييييييييل ألميييييييييييييييييييييييييراض 

الباطنييييييييييييييييييييية والقليييييييييييييييييييييب و 

 األوعية الدموية.

دور العيييييييييييييالج الطبيبيييييييييييييي  -

لتههييييييييييييييييييييييييييل األميييييييييييييييييييييييييراض 

 الصدرية.

 بحيياث فييي عييالج وتههيييل  -

 املسنين.

دور العيييييييييييييالج الطبيبيييييييييييييي  -

لحيياالت الرعايييية املركيييزة 

وفيميييييييييا  عيييييييييد جراحييييييييييات 

 القلب و الصدر

كليييييييييييييييييييية العيييييييييييييييييييالج 

 بىالطبي

 كلية الطب

 

النشيييييييييييييييييير الييييييييييييييييييدولى  -

 للبحوث العلمية

ميييييييييييييييييييييين  درجييييييييييييييييييييييات  -

ماجسييييتير ودكتييييوراا 

فيييييييييييييييى التخصصيييييييييييييييات 

 املذكورة

 شهر 12

 

 

 

 

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 

 الجامعة الف 750

تقييييييييم وعييييييالج املشيييييياكل  -  حة املر ة

املصييييييييييييييييياحبة للمرحلييييييييييييييييية 

اإلنجابيييييية للمييييير ة وعليييييى 

سييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبيل املثييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  

 كلية التمريض

 كلية الطب

كليييييييييييييييييييية العيييييييييييييييييييالج 

 الطبيبى

قاومييييييييية املبكيييييييييرة امل -

ملييييييييييييييييييييرض سييييييييييييييييييييرطان 

 الثدم

العيييييييييييييييييييالج املبكييييييييييييييييييير  -

 شهر 24

 

 

 

 الجامعة الف 500

هيئيييييييييييات املجتمييييييييييي  

 املدنى
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

  ييييييييييييييييييييييييييييطرابات قيييييييييييييييييييييييييييياع 

 الحوض

 

اف املبكييييييييييييييييييييييير االكتشييييييييييييييييييييييي -

المييييييييييييييييييييييييراض هشاشيييييييييييييييييييييييية 

العظييييييام لييييييدر سييييييييدات 

بنيييييييييي سيييييييييويف فيييييييييي عمييييييييير 

 اليهس

 

االكتشييييييييييييييييييييييياف املبكييييييييييييييييييييييير  -

لسيييييييرطان الثيييييييدر ليييييييدر 

سيييييييدات محافظيييييية بنيييييييي 

 سويف

 

دراسييييييييييية العالقييييييييييية بيييييييييييين  -

العالقييييييييييييييييية الزوجيييييييييييييييييية و 

 عمل املر ة

 

مليييييييييييييييييييرض هشاشييييييييييييييييييية  

العظيييييييييييييييييييييييييام ليييييييييييييييييييييييييدم 

 السيدات

النشيييييييييييييييييير الييييييييييييييييييدولى  -

 للبحوث العلمية

ميييييييييييييييييييييين  درجييييييييييييييييييييييات  -

ماجسييييتير ودكتييييوراا 

فيييييييييييييييى التخصصيييييييييييييييات 

 املذكورة

 

 

 

 شهر 12

 

 

 

 

 

 شهر 12

 

 

 

 

 شهر 12
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

وعيييييييييييى االمهيييييييييييات بميييييييييييدم  -

تيييييييييييييييه ير التغذيييييييييييييييية عليييييييييييييييى 

  ح ن 

 شهر 12

والجراحيييييييات الحيييييييروق 

العاميييييييييييييييية واألميييييييييييييييييراض 

 الجلدية

دور العيييالج الطبيبيييي فيييي  -

 األمراض الجلدية.

 

دور العيييالج الطبيبيييي فيييي  -

عيييييييييييييييييييييييييالج التشيييييييييييييييييييييييييوهات 

واإلعاقيييييية الناتجيييييية عيييييي  

 الحروق.

 

دور العيييالج الطبيبيييي فيييي  -

تههييييييييييييل املرضييييييييييييالى  عييييييييييييد 

 جراحات األورام.

كليييييييييييييييييييية العيييييييييييييييييييالج 

 الطبيبى

 كلية الطب

 كلية التمريض

النشيييييييييييييييييير الييييييييييييييييييدولى  -

 وث العلميةللبح

ميييييييييييييييييييييين  درجييييييييييييييييييييييات  -

ماجسييييتير ودكتييييوراا 

فيييييييييييييييى التخصصيييييييييييييييات 

 املذكورة

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 

 

 

 شهر 12

 

 الجامعة الف 300

هيئيييييييييييات املجتمييييييييييي  

 املدنى

 تقييم وعالج اإلصابات. - العظام

 

مجييييا  العييييالج الطبيبييييي  -

ألمييييييييييييييييييييييييييراض العظييييييييييييييييييييييييييام 

كليييييييييييييييييييية العيييييييييييييييييييالج 

 الطبيبى

 كلية الطب 

 كلية التمريض

النشيييييييييييييييييير الييييييييييييييييييدولى  -

 للبحوث العلمية

ميييييييييييييييييييييين  درجييييييييييييييييييييييات  -

ماجسييييتير ودكتييييوراا 

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 الجامعة الف 500
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

)خشييييييييييييييييونة املفاصييييييييييييييييل، 

األمييييراض الروماتيزمييييية، 

التههيييييييل  عييييييد عمليييييييات 

 فاصل (تغيير امل

 

تقيييييم وتههييييل إصيييابات  -

 املالعب.

 

دراسييييييييييييات فيييييييييييييى مجيييييييييييييا    -

األطيييييييييييييييراف الصيييييييييييييييناعية 

 واألجهزة التعوياية.

فيييييييييييييييى التخصصيييييييييييييييات  

 املذكورة

 

 

 

 

 

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 

دور العيييالج الطبيبيييي فيييي  - األطفا 

تقييييييم وعييييالج تشييييوهات 

األطفيييييييييييا  فيييييييييييى املراحيييييييييييل 

 العمرية املختلفة.

تحليييييييييييل الحركيييييييييية لييييييييييدم  -

األطفييييييييييييييييييييا  األ ييييييييييييييييييييحاء 

 واملعاقين.

كليييييييييييييييييييية العيييييييييييييييييييالج 

 الطبيبى

 كلية الطب

النشيييييييييييييييييير الييييييييييييييييييدولى  -

 للبحوث العلمية

ميييييييييييييييييييييين  درجييييييييييييييييييييييات  -

ماجسييييتير ودكتييييوراا 

فيييييييييييييييى التخصصيييييييييييييييات 

 املذكورة

 شهر 12

 

 

 

 شهر 12

 

 

 الجامعة الف 600
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

طيييرق التقيييييم املختلفييية  -

 لألطفا  املعاقين.

 بحيييييييياث عيييييييي  تيييييييييه ير دور  -

العوامييييييييييييييييييييييييييل البيئييييييييييييييييييييييييييية 

املختلفييييييية عليييييييى مراحيييييييل 

 النمييييييييييييو والتطييييييييييييور عيييييييييييي 

 األطفا .

طيييييب االطفيييييا  وحيييييديثى  -

 الوالدة

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 

 

 

 شهر 12

 

تقيييييييم وتههييييييل  ميييييراض  - األعصال

ر الجهييال العصييبي املركييز 

و ميييييييييييييييييراض األعصييييييييييييييييييال 

 الطرفية.

دور العيييالج الطبيبيييي فيييي  -

حيييياالت  خييييتال  النغميييية 

 العالية.

ا يييييييييييييييييطرابات االتيييييييييييييييييزان  -

املركييييييزر  و النيييييييات  عييييييي  

كليييييييييييييييييييية العيييييييييييييييييييالج 

 الطبيبى

 كلية الطب

النشيييييييييييييييييير الييييييييييييييييييدولى  -

 للبحوث العلمية

ميييييييييييييييييييييين  درجييييييييييييييييييييييات  -

ماجسييييتير ودكتييييوراا 

فيييييييييييييييى التخصصيييييييييييييييات 

 املذكورة

 شهر 12

 

 

 

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 الجامعة الف 500
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 مييييييييييييييييييييييييييييييييراض الجهييييييييييييييييييييييييييييييييال 

 الدهليزم.

مجيييييييييييا  تقيييييييييييييم وعيييييييييييالج  -

ا يييييييييييييييييييييطرابات املشيييييييييييييييييييييالى 

الناتجييييييييية عييييييييي   ميييييييييراض 

الجهيييييييييييييييييييييييييييييال العصيييييييييييييييييييييييييييييبى 

و سيييييييييييييييييتخدام األجهيييييييييييييييييزة 

التعوياييييييييييييييييية لتههيييييييييييييييييل 

 هؤالء املرضالى

جهييال العصييبى امييراض ال -

 واملخ

 

 

 شهر 12

 

 

 

 

 

 

 شهر 12

دراسييييييييييييييييية مليييييييييييييييييدم ادرا   - تمريض صحى مجتم 

طييييييييييييييييييييييييالل الجامعييييييييييييييييييييييييات 

لة للعالقيييييييييية بييييييييييين فصييييييييييي

 الدم و مرض السمنة

دراسيييييييييييييييية ملييييييييييييييييدم وعييييييييييييييييى  -

العييييييييييييييييياملين بالجامعييييييييييييييييية 

بمييييييييييييييييييييييييييييرض االل نييييييييييييييييييييييييييييال 

 كلية التمريض

 كلية الطب

تثقييييييييييف املجتمييييييييي   -

فيما يخص مقاومية 

مييييييييييييييييييرض االل نييييييييييييييييييال 

 الكبدم الوبا،ى

النشيييييييييييييييييير الييييييييييييييييييدولى  -

 للبحوث العلمية

ميييييييييييييييييييييين  درجييييييييييييييييييييييات  -

 شهر 12

 

 

 

 شهر 12

 الجامعة الف 300

هيئيييييييييييات املجتمييييييييييي  

 املدنى
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

الكبييييييييييييييييييييييييييييدم الوبييييييييييييييييييييييييييييا،ى 

)فيييييييييروس  ييييييييالى( وطييييييييرق 

 الوقاية منه

 

ماجسييييتير ودكتييييوراا 

التخصصيييييييييييييييات  فيييييييييييييييى

 املذكورة

تمييييييييييييييييييييييييييريض باطنيييييييييييييييييييييييييية 

وجراحييييييييييييييييييية وحييييييييييييييييييياالت 

 حرجة

تمييريض القليييب والجهيييال  -

 الدورم

 سالمة املريض -

تمييييريض الكلييييى والجهيييييال  -

 البولى

 العالج التكميلى -

 كلية التمريض

 كلية الطب

النشيييييييييييييييييير الييييييييييييييييييدولى  -

 للبحوث العلمية

ميييييييييييييييييييييين  درجييييييييييييييييييييييات  -

سييييتير ودكتييييوراا ماج

فيييييييييييييييى التخصصيييييييييييييييات 

 املذكورة

 الجامعة الف 300 شهر 36

 ادارا التمريض  اإلدارة فى التمريض

  تحسيين جيودة منظميات

 الرعاية ال حية

 كلية التمريض

 كلية الطب

النشيييييييييييييييييير الييييييييييييييييييدولى  -

 للبحوث العلمية

ميييييييييييييييييييييين  درجييييييييييييييييييييييات  -

ماجسييييتير ودكتييييوراا 

فيييييييييييييييى التخصصيييييييييييييييات 

 املذكورة

 شهور  6

 شهور  6

 

 معةالجا  الف 150

دور تكنولوجييييييييييا النيييييييييانو  - التمريض النفسالى

فيييييييييييييي مسيييييييييييييتقبل الطيييييييييييييب 

 كلية التمريض

 كلية الطب

النشيييييييييييييييييير الييييييييييييييييييدولى  -

 للبحوث العلمية

 شهر 12

 

 لجامعةا الف 300

هيئيييييييييييات املجتمييييييييييي  
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الجهات  املجا  الدقيق جا  البحثي العامامل

املشاركة في 

 البحث

 املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

التمويل املطلول 

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 النفسالي

التواصيييييييييل بيييييييييين الطيييييييييب  -

 وعلم النفس   

اسييييييييتخدام الييييييييدراما فييييييييي  -

 العالج

ميييييييييييييييييييييين  درجييييييييييييييييييييييات  -

ماجسييييتير ودكتييييوراا 

فيييييييييييييييى التخصصيييييييييييييييات 

 املذكورة

 

 شهور  6

 

 شهور  6

 املدنى

 42,950,000    إجمالى املوالنة التقديرية بالجنيه املصرم 
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 -العلوم الهندسية: تملجاال الخطة التنفيذية  -14-4

 

املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

هندسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

ميكانيكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

شييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييكيل ت)

 معادن(

شكيل املعادن بمساعدة ت -1

 الحاسول

استحداث تقنيات جديدة فى  -2

 تشكيل املعادن

تعزيز الصفات امليكانيكية  -3

 لحديد الزهر

كلية التعليم  -

 الصناعى

 كلية الهندسة -

رسائل ماجستير  -

 ودكتوراا

ليادة معد  النشر  -

ولى فى هذا املجا  فى الد

دوريات ذات معامل 

 ته ير

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 شهر 12

 الجامعة - الف  500

جهات تمويل  -

 خارجية

هندسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

ميكانيكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 )طاقة(

 الطاقة املتجددة وانظم نا -1

تحلية املياا باستخدام مصادر  -2

 الطاقة املتجددة

 الحد م  النفايات الاارة -3

كلية التعليم  -

 الصناعى

 ندسةكلية اله -

 كلية العلوم -

رسائل ماجستير  -

 ودكتوراا

ليادة معد  النشر  -

الدولى فى هذا املجا  فى 

دوريات ذات معامل 

 ته ير

 شهر 12

 شهر 12

 

 شهر 12

 الجامعة - الف  500

جهات تمويل  -

 خارجية

الكيميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياء 

التحليلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 والبيئية

التخلص م  امللو ات العاوية  -1

 والغير عاوية

الثقيلة  قياس  عض املعادن -2

كلية التعليم  -

 الصناعى

 كلية العلوم -

رسائل ماجستير  -

 ودكتوراا

ليادة معد  النشر  -

 شهر 12

 

 شهر 12

جهات تمويل  - الف  500

 خارجية

 الجامعة -
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املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

الدولى فى هذا املجا  فى  ومستواها فى البيئة املحيطة

دوريات ذات معامل 

 ته ير

كيميييياء عايييوية 

 تخليقية

 لصبغاتالتخليق العاوم ل -1

 معالجة املياا -2

كلية التعليم  -

 الصناعى

 كلية العلوم -

رسائل ماجستير  -

 ودكتوراا

ليادة معد  النشر  -

الدولى فى هذا املجا  فى 

دوريات ذات معامل 

 ته ير

 شهر 12

 شهر 24

 

 الجامعة - الف  500

جهات تمويل  -

 خارجية

كميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياء 

وتكنولوجييييييييييييييييييييييييييييييييا 

 النسي 

كمياء وتكنولوجيا املتخنات  -1

 باعة املنسوجاتوط

كمياء وتكنولوجيا الصبا ة  -2

 وامللونات

كلية التعليم  -

 الصناعى

 كلية العلوم -

رسائل ماجستير  -

 ودكتوراا

ليادة معد  النشر  -

الدولى فى هذا املجا  فى 

دوريات ذات معامل 

 ته ير

 شهر 24

 

 شهر 24

 الجامعة - الف  500

جهات تمويل  -

 خاريجة

الغييييز  والنسييييي  

 والتريكو

 الغز  والنسي  -1

 اختبارات الخيوع -2

 اختبارات املنسوجات -3

كلية التعليم  -

 الصناعى

 

رسائل ماجستير  -

 ودكتوراا

ليادة معد  النشر  -

 شهر 12

 شهر 12

 شهر 12

 الجامعة - الف  500

هات تمويل ج -

 خارجية
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املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 االقمشة الغير منسوجة -4

 النسي  اليدوم  -5

الدولى فى هذا املجا  فى 

دوريات ذات معامل 

 ته ير

 شهر 12

 شهر 12

هندسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 معمارية

 التصميم البيئى -1

 تكنولوجيا البناء -2

 التخطيط العمرانى -3

كلية التعليم  -

 الصناعى

 كلية الهندسة -

رسائل ماجستير  -

 ودكتوراا

ليادة معد  النشر  -

الدولى فى هذا املجا  فى 

دوريات ذات معامل 

 ته ير

 شهر 12

 شهر 12

 شهر 12

 الجامعة - الف 500

تمويل جهات  -

 خارجية

هندسيييييية مدنييييييية 

)التعلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم 

 الصناعى(

 هياكل الرم والصرف -1

 مصادر جديدة للمياا -2

 ميكانيكا التربة -3

التلوث البيئى فى شما   -4

 الصعيد

 الطرق السر عة واملطارات -5

كلية التعليم  -

 الصناعى

 كلية الهندسة -

رسائل ماجستير  -

 ودكتوراا

ليادة معد  النشر  -

الدولى فى هذا املجا  فى 

دوريات ذات معامل 

 ته ير

 شهر 12

 شهر 12

 شهر 12

 شهر 12

 

 شهر 12

 الجامعة - الف  750

جهات تمويل  -

 خارجية

التخطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييط 

 االقليمي 

 تخطيط  الطرق 

الحيييييييييييد مييييييييييي   حيييييييييييوادث الطيييييييييييرق  -1

 السر عة  باقليم شما  الصعيد 

كليات الهندسة 

 الصناعىوالتعليم 

  بحاث علمية

رسائل ماجستير 

 ودكتوراا

مشروعات  الف 600 شهر 24

 الجامعة 
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املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

دور البيييييييييييييييييييييييييييييرام  و التقنييييييييييييييييييييييييييييييات  -2

 الحديثة في  تقليل حوادث الطرق 

 

ادارة مشيييييروعات تخطييييييط شيييييما  

 الصعيد:

تقييييم  كفيياءة ادارة االتصيياالت   -1

بمشيييييروعات تحقييييييق خطييييية تنميييييية 

 شما  الصعيد

دراسيييييييييية  تييييييييييه ير معييييييييييايير االميييييييييي    -2

والسييييييييييييالمة  بمشييييييييييييروعات  خطيييييييييييية 

تنميييييييييييية  شيييييييييييما  الصيييييييييييعيد  عليييييييييييى  

 ليل معدالت االصابات تق

تقيييييييييييييييييييييييييم الر يييييييييييييييييييييييا السيييييييييييييييييييييييكانى  -3

بمشييييييروعات تخطيييييييط مدينيييييية بنييييييي 

 سويف الجديدة

   كلية الهندسة

 

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 

 

 

 شهر 12

مشروعات  الف 300

 الجامعة 

 التخطيط االخار:

تطبيق مبادئ االستدامة  -1

لهندسة كلية ا

 هندسة معمارية

  

 شهر 12

 

مشروعات  الف 250

 الجامعة 
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املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 والتخطيط االخار 

الحد م  التلوث الصوتى  -2

 النات  ع  استخدام الطرق 

 

 شهر 12

للتعلييييييييم  التخطييييييييط القطييييييياعي  

 الهند الى:

تقيييييييم دور ليييييوائ  و بيييييرام  كلييييييية  -1

الهندسييية ببنييييي سيييويف فييييي تحقيييييق 

خطيييييييييييية التنمييييييييييييية بيييييييييييياقليم شييييييييييييما  

الصييييييييييييعيد )ا يييييييييييييافة اليييييييييييييى تطيييييييييييييوير 

 اللوائ  وتوصيف البرام (.

تقييييييييييييييم ادوار بييييييييييييرام  الهندسيييييييييييية  -2

ملعمارييية بكليييات الهندسيية بييياقليم ا

شما  الصيعيد فيي تحقييق  هيداف 

التخطيييييييييييييييييط االقليمييييييييييييييييي لشييييييييييييييييما  

الصيييييييييييعيد )ا يييييييييييافة اليييييييييييى: تطيييييييييييوير 

كلية الهندسة 

 )هندسة معمارية(

 كلية التربية

كلية التعليم 

 الصناعى

  

 

 شهر 12

 

 

 

 

 

 

 شهر 12

 

 

 

 

مشروعات  الف 300

 الجامعة 
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املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

اللوائ  /وتوصيف البيرام / تطيوير 

قييييييدرات اعاييييييياء هيئيييييية التيييييييدر س/ 

 نظم التقويم(

 

 

 

هندسيييييييية املييييييييواد 

 واالنتاج

تحسييييييييين الخييييييييواص امليكانيكييييييييية  -1

لخامييات الصييلب املسييتخدمة فييى 

 انتاج قط   يار املاكينات.

انتيييييييييييياج سييييييييييييبائك جديييييييييييييدة مييييييييييييي   -2

الصيييييييييييييييلب كبيييييييييييييييديل اقتصيييييييييييييييادم 

للسيييييييييييييييييييييييبائك  اليييييييييييييييييييييييية اليييييييييييييييييييييييثم  

 واملوجودة حاليا.

تحسييييييييين الخييييييييواص امليكانيكييييييييية  -3

سييييييتخدمة فييييييى لخامييييييات الزهيييييير امل

 انتاج قط   يار املاكينات.

انتيياج سييبائك جديييدة ميي  الزهيير  -4

كبييييييييييييييييييييديل اقتصييييييييييييييييييييادم محلييييييييييييييييييييى 

للسيييييييبائك التيييييييى ييييييييتم اسيييييييتيرادها 

  قسم هندسة

التصميم 

امليكانيكى 

واالنتاج بكلية 

 الهندسة.

  قسم

تكنولوجيا 

االنتاج بكلية 

التعليم 

الصناعى 

بجامعة بنى 

 سويف.

  معامل

ومختبرات 

العلوم  كلية

تصني  قط   يار  -

ماكينات االنتاج 

للمصان  املوجودة 

بنى باملناطق الصناعية ب

 سويف

ى توفير البديل املحل -

دة.م  السبائك املستور   

من  درجات ماجستير  -

ودكتوراة لطالل فى 

 التخصص املذكور 

نشر ابحاث علمية  -

 دولية

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 

 

 

 شهر 12

 

 

 

 شهر 12

 

 

موالنة  مليون  1

 الجامعة

جهات خارجية 

)مصان  

 وشركات(
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املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 م  الخارج .

 

وكلية العلوم 

 املتقدمة

بحيييييييييييوث انتييييييييييياج وابتكيييييييييييار امليييييييييييواد  -1

املتراكبة واملستخدمة فيى تصيني  

قطيييييييييييي   يييييييييييييار محطييييييييييييات توليييييييييييييد 

 الكهرباء..

انتييييياج ميييييواد متقدمييييية تسيييييتخدم  -2

فيييييييى صيييييييناعة مكونيييييييات محطيييييييات 

 الطاقة الشمسية .

دراسييييييييييييية تصيييييييييييييني  قطييييييييييييي   ييييييييييييييار  -3

سييمن  خطييوع انتيياج مصييان  األ 

 م  مواد بديلة ترف  م   دائنا.

بحيييييييييييييييوث تحوييييييييييييييييل املخلفيييييييييييييييات  - -4

 الزراعية الى مواد بناء وتشييد. 

قسم هندسة  -

التصميم 

امليكانيكى 

واالنتاج بكلية 

 الهندسة.

قسم  -

تكنولوجيا 

االنتاج بكلية 

التعليم 

الصناعى 

بجامعة بنى 

 سويف.

معامل  -

ومختبرات كلية 

العلوم وكلية 

 العلوم املتقدمة

لتغلب على مشكلة ا -

 نقص قط  الغيار

توفير جزء كبير م   -

 العملة الصعبة

تنمية وتعظيم  -

االستفادة م  

االمكانيات العلمية 

يات والفنية املوجودة بكل

 الجامعة

نشر بحوث علمية  -

ومن  درجات ماجستير 

 ودكتوراا

شهر 12  

 

 

 

شهر 24  

 

 

شهر 24  

 

 

شهر 12  

 

مليون  1 موالنة  

 الجامعة

 وايرادات

االنتاج لهذا 

 املواد
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املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

هندسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 التصني 

تصيني  مسيتلزمات كلييات الجامعيية  -

ميييييييييي  األ يييييييييياث والييييييييييديكور باسييييييييييتغال  

الطاقيييييييييييييييييييييية الفائايييييييييييييييييييييية للمعيييييييييييييييييييييييدات 

واملاكينييييييييييييييييييييييات املوجييييييييييييييييييييييودة بييييييييييييييييييييييورو 

 الجامعة.  

قسم هندسة  -

التصميم 

امليكانيكى 

واالنتاج بكلية 

 الهندسة.

قسم  -

تكنولوجيا 

االنتاج بكلية 

التعليم 

الصناعى 

عة بنى بجام

 سويف.

اتى تحقيق االكتفاء الذ -

 للجامعة وتحقيق وفرة

ى فى ميزانية الصرف عل

 هذا املستلزمات

نشر بحوث علمية   -  

شهر 60  

 

ام تكلفة املواد الخ

 حسب الكم والنوع

 الجامعة

بحيييييييوث الكشيييييييف وفحيييييييص عيييييييييول  -

 اللحام وطرق عالجها.

بحيييييييوث الكشيييييييف وفحيييييييص عيييييييييول  -

 املسبوكات وطرق عالجها.

بحيييييييوث الكشيييييييف وفحيييييييص عيييييييييول  -

 التشغيل والتشكيل وطرق عالجها.

قسم هندسة 

التصميم 

نتاج امليكانيكى واال 

.بكلية الهندسة  

ا قسم تكنولوجي

االنتاج بكلية 

املساهمة فى حل  -

 مشاكل خطوع االنتاج

ات الصناعات  شرك

 الهندسية  والطاقة 

ث النشر الدولى للبحو  -

 العلمية

شهر 12  

 

شهر 12  

 

شهر 12  

الف جنيه 500 الجامعة ودخل  

هذا األبحاث 

 واألستشارات.
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املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 

 

ى التعليم الصناع

بجامعة بنى 

 سويف.

معامل ومختبرات 

ية كلية العلوم وكل

 العلوم املتقدمة

من  درجات ماجستير  -

 ودكتوراا

الترايبوليييييييييييييييييييييييييييو ى 

وت ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييخيص 

 األعطا 

تحليل  سبال اال نيار للمنشيات  .1

واملعيييييييييدات وماكينيييييييييات خطييييييييييوع 

جييييييييييييزاء امليكانيكييييييييييييية االنتيييييييييييياج واأل 

 وخطوع البترو 

 دراسة تحسين  داء املزلقات. .2

تحلييييييييييييييييل اجهيييييييييييييييادات السيييييييييييييييطوح  .3

 املعر ة للبرم والتاكل.

قسم هندسة  -

التصميم 

نتاج امليكانيكى واال 

.بكلية الهندسة  

ا قسم تكنولوجي -

االنتاج بكلية 

ى التعليم الصناع

بجامعة بنى 

 سويف.

معامل ومختبرات 

ية كلية العلوم وكل

علوم املتقدمةال  

املساهمة فى حل  -

 مشاكل خطوع االنتاج

 شركات الصناعات 

 الهندسية  والطاقة 

 النشر الدولى للبحوث

 العلمية

من  درجات ماجستير  -

 ودكتوراا

شهر 24  

 

 

 

شهر 12  

شهر 12  

 

الف 500 الجامعة ودخل  

هذا األبحاث 

 واألستشارات.
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املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

الهندسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 الصناعية

اعييييييييييييييييييداد دراسييييييييييييييييييات الجيييييييييييييييييييدوم  .1

صييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييادية والفنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية االقت

 للمشروعات الصغيرة .

توصييييييييييييييييف الخاميييييييييييييييات واملييييييييييييييييواد  .2

الهندسييييييييية طبقييييييييا للمواصييييييييفات 

 الدولية العاملية.

مراجعيييييييييييية متطلبييييييييييييات السييييييييييييالمة  .3

املهنييييية للمشييييروعات الصييييناعية 

 واملؤسسات والهيئات.

التيييييييييييييييييييييدريب واليييييييييييييييييييييدعم الفنيييييييييييييييييييييى  .4

للمهندسين والفنيين فى مختلف 

 مجاالت الصناعة.

التثقييييييييييييييييييييف البيئيييييييييييييييييييى وبحيييييييييييييييييييوث  .5

اسييات التلييوث البيئييى ملختلييف قي

الصيييييييييييييييييييييييييييناعات والسيييييييييييييييييييييييييييلوكيات 

 املجتمعية للحد م    رارها.  

قسم هندسة  -

التصميم 

امليكانيكى 

واالنتاج بكلية 

الهندسة 

 و قسام الكلية.

معامل وورو  -

كلية التعليم 

الصناعى 

بجامعة بنى 

 سويف.

معامل  -

ومختبرات كلية 

العلوم وكلية 

العلوم 

 املتقدمة

مية املساهمة فى تن -

املجتم  السويفى 

 وتعظيم االستفادة م 

مواردا الطبيعية 

 والبشرية

رف  الوعى لدم  -

املواطنين بههمية 

منطقة شما  الصعيد 

وكيفية دف  قاطرة 

 التنمية به.

ث النشر الدولى للبحو  -

 العلمية

من  درجات ماجستير  -

 ودكتوراا 

شهر 60  

 

 

شهر 12  

 

 

شهر 12  

 

 

شهر 12  

 

 

شهر 12  

جنيهالف  300 الجامعة  

وايرادات 

 الخدمة.

ميكانيكييييا القييييوم 

 والطاقة

م الطاقييييييييييييييييييييية دراسييييييييييييييييييييية اسيييييييييييييييييييييتخدا-1

 .الشمسية في تقطير املياا

. انتاج خاليا  شمسية  كلية الهندسة

باستعما  مقطرات مياة 

 شهر 12

 

مليون  1.5  الجامعة 

جهات تمويل 
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املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 

)اسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييتخدام 

الطاقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 الشمسية(

. دراسيية مييدر تنفيييذ فكييرة البيييوت 2

 الزجاجية ومدر حوسب نا.

. دراسيييييييية تطيييييييييوير صيييييييييناعة الخالييييييييييا 3

الشمسيييييييييية للحصييييييييييو  علييييييييييي كفيييييييييياءة 

 تسخين  علي.

ة  داء نظييييييييييييييييييم التدقئيييييييييييييييييية .  دراسيييييييييييييييييي4

 بواسظة الطاقة الشمسية.

دراسيية سييبل تحسييين  داء الطاقيية . 5

 الشمسية.

متنوعة ومولدات 

 للطاقة.

. تطبيق الطاقة 2

 الشمسية في املنال .

. ليادة  بحاث 3

املاجستير والدكتوراة 

 %10بمعد  ليادة 

 سنويا.

. ليادة معد  األبحاث 4

املنشورة دوليا   في 

الطاقة الشمسية 

 سنويا.  %10بمعد  

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 شهر 12

 خارجية

تيييدوير املخلفيييات 

الزراعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 والصناعية.

. دراسييييييييييييييييية املخلفيييييييييييييييييات الزراعيييييييييييييييييية 1

والصيييييييييناعية فيييييييييي املنطقييييييييية املجييييييييياورة 

 ث.ملكافحة التلو 

. دراسييييييييية الخصيييييييييائص الكيميائيييييييييية 2

 والفيزيائية للمخلفات.

.دراسيييية  انتيييياج الغييييال الطبيبييييي ميييي  3

 املخلفات املوجودة.

كليتي الهندسة 

 والعلوم.

. ليادة  بحاث 1

والدكتوراة  املاجستير 

 %10بمعد  ليادة 

 سنويا.

. ليادة معد  األبحاث 2

املنشورة دوليا في 

الطاقة الشمسية 

 شهر 12

 

 

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 الجامعة  مليون  1

مصادر تمويل 

حلية ودوليةم  
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املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

. تطبيييييييييييييق الطاقيييييييييييية املتجييييييييييييددة فييييييييييييي 4

 صناعات األسمدة.

. دراسيييية االسييييتفادة ميييي  املخلفييييات 5

 في صناعة متطلبات مواد البناء.

 سنويا. %10بمعد  

. دراسة إنتاج مااليقل 3

ع   ر   تقنيات م  

األسمدة واألطعمة  تنت  

 م   املخلفات.

 شهر 12

 

 شهر 12

 

تولييييييييييد الطاقيييييييييية 

ميييييييييييييييي  املصييييييييييييييييادر 

 البيولوجية

. عمييل  دراسييات الاسييتخدام  نييواع 1

 البكتريا املختلفة في توليد الطاقة.

. عمييييييييييييييل دراسيييييييييييييية علييييييييييييييي األمييييييييييييييجار 2

والنخيييييييييييييييييييييل وقيييييييييييييييييييي  األرل املحتييييييييييييييييييييرق 

 للحصو  علي طاقة .

 

كليتي الهندسة 

 والعلوم .

. ليادة  بحاث 1

املاجستير والدكتوراة 

 %10بمعد  ليادة 

 سنويا.

. ليادة معد  األبحاث 2

املنشورة دوليا في 

الطاقة الشمسية 

 سنويا. %10بمعد  

. استخدام مااليقل 3

ع   ر   تقنيات تنت  

 م   الرماد املحترق.

 شهر 24

 

 شهر 24

 الجامعة  مليون  1

مصادر تمويل 

 محلية ودولية

تولييييييييييد الطاقيييييييييية 

ميييييي  التفيييييياعالت 

ملعيييادالت . عميييل  دراسيييات فيييي حيييل ا1

النظريييية للحصيييو  عليييي الطاقييية ميييي  

كليتي الهندسة 

 والعلوم .

. ليادة  بحاث 1

املاجستير والدكتوراة 

 الجامعة  مليون  1 شهر  36

مصادر تمويل 
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املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 التفاعالت النووية. النووية

 

 %10بمعد  ليادة 

 سنويا.

. ليادة معد  األبحاث 2

املنشورة دوليا   في 

الطاقة الشمسية 

 سنويا. %10بمعد  

. استخدام مااليقل 3

ع   ر   تقنيات تنت  

 الرماد املحترق.  م 

 محلية ودولية

دراسييييييييية تخيييييييييزي  

 الطاقة.

. عمييييييييل  دراسييييييييات عيييييييي  اسييييييييتخدام 1

 الشم  في تخزي   الطاقة.

.  عميييييييييييل  دراسيييييييييييات جدييييييييييييدة عييييييييييي  2

 كيفية تخزي   الطاقة. .

عمييييييييل  دراسييييييييات عيييييييي   اسييييييييتخدام  3

 الخاليا الدقيقة في تخزي   الطاقة.

دراسييييييات عيييييي  اسييييييتخدام .  عمييييييل  4

الطرق امليكانيكية والهيدروليكية  في 

 تخزي   الطاقة.

 

كليتي الهندسة 

 والعلوم .

. ليادة  بحاث 1

املاجستير والدكتوراة 

 %10بمعد  ليادة 

 سنويا.

. ليادة معد  األبحاث 2

املنشورة دوليا في 

الطاقة الشمسية 

 سنويا. %10بمعد  

. استخدام مااليقل 3

ات تنت  ع   ر   تقني

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 شهر 12

 الجامعة  مليون  1

مصادر تمويل 

 محلية ودولية
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املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 م   الرماد املحترق.

دراسة املبادالت 

 الحرارية

. دراسييية بيئيييية للصيييناعات املتميييييزة 1

بمنطقييية ال يييحراء الشيييرقية بمدينييية 

 بني سويف.

. عمييييل  دراسييييات عيييي   الصيييييناعات 2

كيفيية املتميزة في مدينة بني سويف و 

 ربطها معا لخدمة املجتم .

 

كليتي الهندسة 

 والعلوم .

. ليادة  بحاث 1

املاجستير والدكتوراة 

 %10بمعد  ليادة 

 سنويا.

. ليادة معد  األبحاث 2

املنشورة دوليا   في 

الطاقة الشمسية 

 سنويا. %10بمعد  

. عمل  ر   تقنيات 3

جديدة لتطبيقها في 

مشروعات صناعية 

 جديدة. 

 شهر 24

 

 

 شهر 24

 الجامعة  الف 500

مصادر تمويل 

 محلية ودولية

) ميكانيكيا إنتياج 

 وتصميم ( 

دراسيييييييييييييية طييييييييييييييرق 

وخطيييوات إنتييياج 

 املواد

. تكنولوجييييييييييييييييييا إنتييييييييييييييييياج السيييييييييييييييييبائك 1

 الفائقة.

. دراسيية   نسييب الطييرق السييتخدام 2

مييييييييييواد البنيييييييييياء واملحيييييييييياجر فييييييييييي البنيييييييييياء 

 بمنطقة الشرق ببني سويف.

. ليادة  بحاث 1 كلية الهندسة 

املاجستير والدكتوراة 

 %10بمعد  ليادة 

 سنويا.

. ليادة معد  األبحاث 2

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 

 الجامعة  الف 300

مصادر تمويل 

 محلية ودولية
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املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

النييات  .   دراسيية الحييد ميي  التلييوث 3

 ع  اختراق الوقود بكافة  نواعة.

 

املنشورة دوليا   في 

الطاقة الشمسية 

 سنويا. %10بمعد  

 3. عمل اليقل ع  3

تقنيات  تطبق في مجا  

 تكنولوجيا االنشاءات.

 شهر 12

 

 

 

 

) ميكانيكيا إنتياج 

وتصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييميم ( 

التصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييميم 

واالنتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياج 

 امليكانيكي

 . دراسة جودة العمليات 1

  . املشروعات الصناعية.2

 

. ليادة  بحاث 1 كلية الهندسة 

املاجستير والدكتوراة 

 %10بمعد  ليادة 

 سنويا.

اث . ليادة معد  األبح2

املنشورة دوليا   في 

الطاقة الشمسية 

 سنويا. %10بمعد  

 4. عمل اليقل ع  3

تقنيات  تطبق في مجا  

التصميم واالنتاج 

 امليكانيكي. 

 الجامعة  الف 250 شهر 36

مصادر تمويل 

 محلية ودولية



(2020-2015الخطة البحثية )  -طاع الدراسات العليا والبحوثق -جامعة بنى سويف  246 

 

املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

) ميكانيكيا إنتياج 

وتصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييميم ( 

خطيييييوات وطيييييرق 

 إمناج املواد

 . تكنولوجيا إنتاج سبائك جيدة. 1

 . انتاج املواد السيراميكية.2

 .  انتاج املواد البوليميرية.3

 

. ليادة  بحاث 1 كلية الهندسة 

املاجستير والدكتوراة 

 %10بمعد  ليادة 

 سنويا.

. ليادة معد  األبحاث 2

املنشورة دوليا   في 

الطاقة الشمسية 

 سنويا. %10بمعد  

 4. عمل اليقل ع  3

تقنيات  تطبق في مجا  

 البناء. تكنولوجيا 

 شهر 12

 شهر 12

 شهر 12

 

 الجامعة  الف 300

مصادر تمويل 

 محلية ودولية

) ميكانيكيا إنتياج 

 وتصميم ( 

إنتيييييييييييييييياج املييييييييييييييييواد 

الخيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييام 

 النانومترية

. دراسيييييييييييية تحسييييييييييييين إنتيييييييييييياج املييييييييييييواد 1

 النانومترية.

 . انتاج السليكون النقي.2

 

. ليادة  بحاث 1 كلية الهندسة 

املاجستير والدكتوراة 

 %10يادة بمعد  ل 

 سنويا.

. ليادة معد  األبحاث 2

املنشورة دوليا   في 

الطاقة الشمسية 

 سنويا. %10بمعد  

 الجامعة  الف 300 شهر 24

مصادر تمويل 

 محلية ودولية
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املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

  

األجهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييزة 

واملاكينيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات 

 الريا ية

.  تطبييييق التكنولوجييييا الحديثييية فيييي 1

صييييييييييييانة  واصيييييييييييالح األجهييييييييييييزة واآلالت  

 الريا ية.

جهيييييييييييييزة واآلت  ريا يييييييييييييية .  ابتكيييييييييييييار ا2

 حديثة.

 

.  استخدام مااليقل 1 كلية الهندسة 

ة ع   ر   تقنيات حديث

لألالت واألجهزة 

 الريا ية.

. إر اء مااليقل ع  2

مم  يستخدمون  70%

األجهزة واآلالت  

 الريا ية. .

. ليادة  بحاث 3

ة املاجستير والدكتورا

 %10بمعد  ليادة 

 سنويا.

. ليادة معد  األبحاث 4

ملنشورة دوليا   في ا

الطاقة الشمسية 

 سنويا. %10بمعد  

 شهر 36

 

 شهر 36

 

 

 

 الجامعة  الف 500

مصادر تمويل 

 محلية ودولية

 الجامعة  الف 500 شهر 36.  استخدام مااليقل 1 كلية الهندسة .  دراسييييييييييييية ميييييييييييييدر ذبيييييييييييييذبات األالت 1األجهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييزة 
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املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

واملاكينيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات 

 الذبذبات

 واملاكينات.

 

ة ع   ر   تقنيات حديث

ملعالجة الذبذبات 

وية في األالت.الق  

. إر اء مااليقل ع  2

مم  يستخدمون  70%

األجهزة واآلالت لكي 

  تكون خالية تقريبا م

 الذبذبات. 

. ليادة  بحاث 3

ة املاجستير والدكتورا

 %10بمعد  ليادة 

 سنويا.

. ليادة معد  األبحاث 4

املنشورة دوليا   في هذا 

 %10املجا  بمعد  

 سنويا.

مصادر تمويل 

 محلية ودولية

ماكينيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات 

االحتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراق 

 الداخلي

. دراسيييييييييييييييية تكنولوجيييييييييييييييييا الصيييييييييييييييييانة  1

 واالصالح لألجهزة واآلالت الطبية

 

.  ابتكار مااليقل ع  1 كلية الهندسة 

  ر   تقنيات في مجا 

ح تصميم وصيانة وإصال 

 الجامعة  الف 500 شهر 36

مصادر تمويل 

 محلية ودولية
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املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

األجهزة واملعدات 

 الطبية.

. إر اء مااليقل ع  2

مم  يستخدمون   70%

هزة واملعدات األج

 الطبية.

. ليادة  بحاث 3

ة املاجستير والدكتورا

 %10بمعد  ليادة 

 سنويا.

. ليادة معد  األبحاث 4

املنشورة دوليا   في 

الطاقة الشمسية 

 سنويا. %10بمعد  

األجهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييزة 

واملاكينيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات 

 الطبية

 . دراسة كفاءة املحركات.1

. دراسيييية ميييييدر تييييه ير  نيييييواع الوقيييييود 2

 املختلفة علي كقاءة  داء املحركات.

 

كليات الهندسة 

 والزراعة والعلوم.

.  استخدام مااليقل 1

ع   ر   تقنيات في 

 مجا  محركات  االحتراق

 الداخلي.

. إر اء مااليقل ع  2

 شهر 36

 شهر 36

 الجامعة الف 300

 

جهات تمويل 

 خارجية
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املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

مم  يستخدمون  70%

 املركبات.

. ليادة  بحاث 3

ة املاجستير والدكتورا

 %10ليادة بمعد  

 سنويا.

. ليادة معد  األبحاث 4

املنشورة دوليا   في 

الطاقة الشمسية 

سنويا. %10بمعد    

ديناميكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا 

الييييييييييييييييييييتحكم فييييييييييييييييييييي 

املعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدات 

 امليكانيكية

.  دراسيية مييدر تييه ير معييد  التزيييي  1

 علي  األالت واملركبات.

 

كليات الهندسة 

 والطب

 والتمريض.

.  استخدام مااليقل 1

ة ع   ر   تقنيات حديث

لدراسة مدر ته ير 

التزيي  علي الحد م  

االحتكا  في  األالت 

 واملركبات.

. إر اء مااليقل ع  2

مم  يستخدمون  70%

األجهزة واآلالت لكي 

 الجامعة الف 250 شهر 36

 

جهات تمويل 

 خارجية
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املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 تقوم  عملها علي  كمل

 وجة.

. ليادة  بحاث 3

ة  في املاجستير والدكتورا

ات للمركبمجا  التزيي  

 %10و  رة بمعد  ليادة 

 سنويا.

. ليادة معد  األبحاث 4

ذا املنشورة دوليا   في ه

 %10املجا  بمعد  

 سنويا.

التربولييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو ي 

 والتزيي 

.  دراسيية مييدر تييه ير معييد  التزيييي  1

علييييييي تقليييييييل االحتكييييييا  بييييييين األجييييييزاء 

 املركبات.الدوارة في   األالت و 

 

كليات الهندسة 

والطب 

 والتمريض.

.  استخدام مااليقل 1

ة ع   ر   تقنيات حديث

لدراسة مدر ته ير 

التزيي  علي األالت 

 واملركبات.

. إر اء مااليقل ع  2

مم  يستخدمون  70%

الت لكي األجهزة واآل

 الجامعة الف 250 شهر 36

 

جهات تمويل 

 خارجية
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املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 تقوم  عملها علي  كمل

.هوج  

. ليادة  بحاث 3

ة املاجستير والدكتورا

 %10ادة بمعد  لي

 سنويا.

. ليادة معد  األبحاث 4

ذا املنشورة دوليا   في ه

 %10املجا  بمعد  

 سنويا.

دراسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

االشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتعا  

 املستمر

. دراسيييييية مميييييييزات اسييييييتخدام الغييييييال 1

  الطبيبي في وسائل النقل

. عمييييييل  دراسييييييات عيييييي   اسييييييتخدام 2

 الطاقة.  الخاليا الدقيقة في تخزي 

.   دراسيية الحييد ميي  التلييوث النييات  3

 ع  اختراق الوقود بكافة  نواعة.

. تطيييييييييييييييييييييييوير وتعزييييييييييييييييييييييييز التصييييييييييييييييييييييياميم 4

للمحركييييات بحيييييث تكييييون  خييييف ولنييييا 

 و علي في القدرة.

 كليتي الهندسة

 والعلوم.

. ليادة  بحاث 1

ة املاجستير والدكتورا

 %10بمعد  ليادة 

 سنويا.

. ليادة معد  األبحاث 2

ة دوليا   في املنشور 

الطاقة الشمسية 

سنويا. %10بمعد    

 

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 شهر 12

 

 شهر 12

 الجامعة الف 500

 

جهات تمويل 

 خارجية
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املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 

الهندسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 اإلنشائية

 

 تصميم انشا،ي:

التصميم اإلنشا،ي بتسيتخدام امليواد 

 صديقة البيئة

التصييييييييييييييييييميم اإلنشييييييييييييييييييا،ي للمنشيييييييييييييييييي ت 

 الخاصة

تصييييييييييميم املنشيييييييييي ت ملقوميييييييييية حيييييييييياالت 

 يل الخاصةالتحم

ير ليادة رسائل املاجست  - كلية الهندسة

والدكتوراة فى هذا 

 املجا .

ليادة معد  األبحاث   -

ا املنشورة دوليا  فى هذ

التخصص فى دوريات 

 ذات معامل ته ير

 الجامعة الف 750 شهر 36

 

جهات تمويل 

 خارجية

 التحليل اإلنشا،ى:

 و سيياليب بيرام  جدييدة اسيتخدام - 

تحليييييييييييل سييييييييييلو  دة لتحليلييييييييييية جدييييييييييي

  نواع املنش ت املختلفة

السييييييييييييييييييييلو  الييييييييييييييييييييدورر للكمييييييييييييييييييييرات  -

الخرسييييييييييييييييييانية املسييييييييييييييييييلحة املدعميييييييييييييييييية 

باسييييتخدام  شيييييرائ   لييييياف الكربيييييون 

 املسلحة 

التحليييييييييل الزلزالييييييييي للوصييييييييالت بييييييييين  -

الكميييييييييرات واالعميييييييييدة  فييييييييييي كيييييييييل ميييييييييي   

ير ليادة رسائل املاجست  - كلية الهندسة

والدكتوراة فى هذا 

 املجا .

ليادة معد  األبحاث   -

ا دوليا  فى هذاملنشورة 

التخصص فى دوريات 

 ذات معامل ته ير

 الجامعة الف 750 شهر 36

 

جهات تمويل 

 خارجية
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املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

الطييييييييييييييارات املعدنييييييييييييييية والخرسييييييييييييييانية ا

 املسلحة 

  solid 65 تعيديل وتطيوير العنصير  -

املسييييييييييييتخدم فييييييييييييي نمذجيييييييييييية املنشييييييييييييات 

الخرسيييييييييييييييييانية باسيييييييييييييييييتخدام برنيييييييييييييييييام  

   نسس العناصر املحدودة 

املعييييييييييادالت التصييييييييييميمية لالعمييييييييييدة  -

الحديديييييييييييييييية اململيييييييييييييييوءة بالخرسيييييييييييييييانة 

 .واملعر ة الى احما  دورية

  تحليل املواد -

مييواد جدييييدة    يير اسييتخدام دراسيية -

 عينيييييييييييات عليييييييييييى خصييييييييييائصمبتكييييييييييرة و 

 .الخرسانة

ميييييواد جدييييييدة  سييييياليب و  دراسييييية  -

 .املنش تتقوية لترميم و 

ير ستليادة رسائل املاج  - كلية الهندسة

والدكتوراة فى هذا 

 املجا .

ليادة معد  األبحاث   -

ا املنشورة دوليا  فى هذ

التخصص فى دوريات 

 ذات معامل ته ير

 الجامعة الف 500 شهر 36

 

جهات تمويل 

 خارجية

 املنش ت الخرسانية املسلحة:

  نييواع مختلفيية ميي  سييلو  دراسيية  -

ير ليادة رسائل املاجست  - كلية الهندسة

والدكتوراة فى هذا 

 الجامعة مليون  1 شهر 36
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املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

التيييييي  الخرسيييييانية املسيييييلحة العناصييييير 

  و  \ و تحليلييا جدييدة لهيا خصيائص

 .عمليا

 املجا .

ليادة معد  األبحاث   -

ا املنشورة دوليا  فى هذ

التخصص فى دوريات 

 ذات معامل ته ير

جهات تمويل 

 خارجية

 املنش ت املعدنية:

 نييييييييييييواع مختلفييييييييييييية  سيييييييييييييلو  دراسيييييييييييية-

لهييييييا التييييييى  ر الهياكييييييل املعدنيييييييةعناصيييييي

  و  \ و تحليليييييا جديييييدة خصييييائص

 .عمليا

ير ليادة رسائل املاجست  - كلية الهندسة

والدكتوراة فى هذا 

 املجا .

ليادة معد  األبحاث   -

ا املنشورة دوليا  فى هذ

التخصص فى دوريات 

 ذات معامل ته ير

 الجامعة الف 500 شهر 36

 

جهات تمويل 

 خارجية

 التربة واألساسات: ميكانيكا

 باسيييييييييتخدام  نيييييييييواع التربييييييييية تسييييييييلي  -

 .جديييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدة ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  املييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييواد

 .التربة قدرة تحمل - 

  نواع مختلفة مي  وتصميم تحليل  -

 .األساسات

ير ليادة رسائل املاجست  - كلية الهندسة

والدكتوراة فى هذا 

 املجا .

ليادة معد  األبحاث   -

ا املنشورة دوليا  فى هذ

التخصص فى دوريات 

 الجامعة الف 300 شهر 36

 

جهات تمويل 

 خارجية
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املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

ات معامل ته يرذ  

 إدارة مشروعات التشييد:

دراسية ونمذجية التقنييات املختلفية  -

 .إلدارة املشروع

دراسيية  نييواع مختلفيية ميي  العقييود  -

 .وآ ارها على إدارة اإلنشاءات

ير ليادة رسائل املاجست  - كلية الهندسة

والدكتوراة فى هذا 

 املجا .

ليادة معد  األبحاث   -

ا املنشورة دوليا  فى هذ

التخصص فى دوريات 

 ذات معامل ته ير

  الف 450 شهر 36

 هندسة النقل واملرور: األشغا  العامة

والطييييييييييييرق  املييييييييييييرور  تركيبيييييييييييية دراسيييييييييييية -

 و يرهيييييييييا مييييييييي  عناصييييييييير التقاطعيييييييييات و 

 .بنى سويف طرق 

ير ليادة رسائل املاجست  - كلية الهندسة

والدكتوراة فى هذا 

 املجا .

ليادة معد  األبحاث   -

ا املنشورة دوليا  فى هذ

التخصص فى دوريات 

 ذات معامل ته ير

 الجامعة الف 500 شهر 36

 

جهات تمويل 

 خارجية

 :هندسة الطرق 

ميييواد تقنييييات جدييييدة و  اسيييتخدام  -

 الرصييف وتيييدعيم تصييميم فيييمبتكييرة 

 ير ليادة رسائل املاجست  - كلية الهندسة

والدكتوراة فى هذا 

 املجا .

 الجامعة الف 500 شهر 36

 

جهات تمويل 



(2020-2015الخطة البحثية )  -طاع الدراسات العليا والبحوثق -جامعة بنى سويف  257 

 

املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

ليادة معد  األبحاث   - .التربة الطبيعية

ا املنشورة دوليا  فى هذ

التخصص فى دوريات 

 ذات معامل ته ير

 خارجية

 الهندسة ال حية والبيئية:

 باسييييتخدام تقنيييييات معالجيييية املييييياا -

 .جديدة

 معالجيييييييييية مييييييييييياا الصييييييييييرف الصييييييييييحي- 

 .خصيصا صرف املصان 

ير ليادة رسائل املاجست  - كلية الهندسة

والدكتوراة فى هذا 

 املجا .

ليادة معد  األبحاث   -

ا املنشورة دوليا  فى هذ

التخصص فى دوريات 

 ذات معامل ته ير

 الجامعة الف 250 شهر 36

 

جهات تمويل 

 خارجية

 املساحة واإلستشعار ع   عد:

فييييييي مجييييييا   تقنيييييييات جديييييييدة دراسيييييية-

نظم املعلومات  عد و ع   االستشعار 

 .الجغرافية

ير ليادة رسائل املاجست  - كلية الهندسة

والدكتوراة فى هذا 

 املجا .

ليادة معد  األبحاث   -

ا املنشورة دوليا  فى هذ

التخصص فى دوريات 

 ذات معامل ته ير

 الجامعة الف 500 شهر 36

 

جهات تمويل 

 خارجية
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املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

هندسييييييييييية اليييييييييييرم 

وامليييييييوارد املائيييييييية 

 والهيدروليكا

نمييييياذج لتحلييييييل سيييييلو  اسيييييتخدام  -

 املائييييية املنشيييي ت  نييييواع مختلفيييية ميييي 

 .والسدود

 عناصيير  لتحليييل نميياذج اسييتخدام  -

القنيييييييييييييوات األنابييييييييييييييب و  التيييييييييييييدفق فيييييييييييييي

 املفتوحة.

فييييييي مجييييييا   تقنيييييييات جديييييييدة دراسيييييية-

امليييييييييييييييييييياا امليييييييييييييييييييياا السيييييييييييييييييييطحية و  إدارة

 الجوفية.

ير ليادة رسائل املاجست  - كلية الهندسة

ذا والدكتوراة فى ه

 املجا .

ليادة معد  األبحاث   -

ا املنشورة دوليا  فى هذ

التخصص فى دوريات 

 ذات معامل ته ير

 الجامعة الف 400 شهر 36

 

جهات تمويل 

 خارجية

املنشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ت 

الخرسييييييييييييييييييييييييييييييييييييانية 

 املسلحة

تحسيييييييييييييييييين خيييييييييييييييييواص الخرسيييييييييييييييييانة 

املسيييييييييييييييييلحة باسيييييييييييييييييتخدام النيييييييييييييييييانو 

 تكنولوجيا 

شهرا 24 ابحاث و رسائل علمية الهندسة املدنية الف 300   الجامعة 

دراسييييييييييييييييييية خيييييييييييييييييييواص الخرسيييييييييييييييييييانه 

 املسلحة صديقة البيئة

و  الهندسة املدنية

 البيئية

شهرا 36 ابحاث و رسائل علمية الف 200   الجامعة 

حمايييييية املنشيييييات الخرسيييييانية مييييي  

 الحريق 

شهرا 24 ابحاث و رسائل علمية الهندسة املدنية الف 250   الجامعة 

 ةدراسييييييييييييييييييية خيييييييييييييييييييواص الخرسيييييييييييييييييييان

 ذاتية الدمك  املسلحة

شهرا 24 ابحاث و رسائل علمية الهندسة املدنية الف 200   الجامعة 
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املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

الهندسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 الطبية الحيوية

االكتشييياف املبكيييير لسييييرطان  -

 الثدم

 

الحاسبات كلية  

قسم علوم )

الحاسب وقسم 

(نظم املعلومات  

 كلية الطب

 نظام ذكى لالكتشاف -

  املبكر لسرطان الثدم

 

من  درجات ماجستير  -

راة لطالل فى ودكتو 

 التخصص املذكور 

نشر ابحاث علمية  -

 دولية

شهر 24 الف  250  موالنة  

 الجامعة

جهات خارجية 

مثل صندوق 

العلوم 

اوالتكنولوجي  

 

الهندسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 الطبية الحيوية

الحاسبات كلية امراض الكبد   

قسم علوم )

الحاسب ونظم 

املعلومات 

والوسائط 

(املتعددة  

 كلية الطب

 نظام ذكى لتصنيف - 

تليفات الكبد 

واالكتشاف املبكر 

االل نال لفيروس 

 C الوبا،ى  الكبدم

من  درجات ماجستير  -

ودكتوراة لطالل فى 

 التخصص املذكور 

نشر ابحاث علمية  -

 دولية

شهر 24 الف  250  موالنة  

 الجامعة

جهات خارجية 

مثل صندوق 

العلوم 

اوالتكنولوجي  

ولارة ال حة 

و عض 

 املستشفيات

 الخاصة
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املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

التنميييييييييييييييية املسييييييييييييييييتدامة الزراعييييييييييييييييية  - ة الذكيةالبيئ

 محميات الطيور والنباتات

الحاسبات كلية  

قسم علوم )

الحاسب وقسم 

(نظم املعلومات  

 كلية الزراعة

انظمة ذكية ملتا عة  -

عملية نضي الفواكة 

 والخاروات 

 

شهر 12 الف  250   

 

ولارة البئة 

وولارة 

االتصاالت 

واالتحاد 

 االور ى

موالنة 

 الجامعة

 تلوث املياة والهواء   - البيئة الذكية

 

الحاسبات كلية  

قسم علوم )

الحاسب وقسم 

(نظم املعلومات  

 

 كلية العلوم

نبؤ نظام  للمراقبة وللت-

بتلوث املياة والهواء 

يعتمد على و    

مجسات حساسة لرصد 

 التلوث 

نشر بحوث علمية  -

ومن  درجات ماجستير 

 ودكتوراا

شهر 12 الف جنيه 250   

 

 

والنة م

 الجامعة

ئة يولارة الب

وولارة 

االتصاالت 

واالتحاد 

 االور ى

التنمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 املستدامة

الحاسبات كلية التنمية املستدامة فى الزراعة   

 كلية الزراعة

 

نظام رصد ومراقبة  -

ثل الطيور فى املحميات م

 محمية الزرانيق  شبة

شهر 12 الف جنيه 200   

 

موالنة 

 الجامعة

ئة يبولارة ال
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املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

سيناء جزيرة وولارة  

االتصاالت 

واالتحاد 

 االور ى

نظييييييييييييييييييم النقييييييييييييييييييل 

 الذكية

مراقبييية الطييييرق  بتسييييتخدام  -

الهواتييف الذكييية فييي مراقبيية 

 مختلف حاالت الطريق

الحاسبات كلية  

قسم علوم )

الحاسب وقسم 

(نظم املعلومات  

 تطبيقات تتحكم في

 جهزة األستشعار 

ي  املدمجة  نواتف لتجم

لها بيانات  الطرق لتحلي

 ملعرفة  ماك  الح
 
قا

األختناق  و مسببات 

 الحوادث علي الطرق 

شهر  24 الف جنيه 300  ولارة  

 –االتصاالت 

ولارة 

 –املواصالت 

الهيئة العامة 

للطرق 

–والكبارم 

 صندوق العلوم

اوالتكنولوجي  

الشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبكات 

 الالسلكية

شييييييبكة خييييييدمات لوجسييييييتية  لخدميييييية 

 مشروع قناة السو س 

 

الحاسبات كلية  

 

ا وجيقسم تكنول

 املعلومات 

Increase 

the Suez Canal 

Corridor 

international 

logistics center 

شهر 24 الف جنيه 500  ولارة  

االتصاالت 

وصندوق 

العلوم 

ا والتكنولوجي
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املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

revenues by 

 Enhance the 

existing logistics 

services. 

 Add new needed 

logistics services. 

 Satisfy the 

customer 

needed. 

ث النشر الدولى للبحو  -

 العلمية

من  درجات ماجستير  -

 ودكتوراا

 وايتيدا 

 Multifunctional Synaptic الروبوت

Robot 

(Walk, float and Fly) 

الحاسبات ليةك  

 

 كلية الهندسة

  روبوت متعدد الوسائف

()املشالي، تطفو وتحلق  

ث النشر الدولى للبحو  -

شهر 24 مليون  1  ولارة  

االتصاالت 

وصندوق 
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املجا  البحثي 

 العام

الجهات املشاركة  املجا  الدقيق

 في البحث

  املدة الزمنية املخرجات

 فى الفترة

(2015-2020) 

طلول التمويل امل

 )بالجنيه املصرم(

 جهة التمويل

 العلمية  

من  درجات ماجستير  -

دكتوراا و   

العلوم 

ا والتكنولوجي

 وايتيدا

نظييييييييام إنييييييييارة ومراقبيييييييية ذكييييييييي للطييييييييرق  املدن الذكية

 الخدمية

الحاسبات كلية  

 

ر نظام انارة ذكى لتوفي

 الطاقة

شهر 24 الف 500    -الجامعة  

 صندوق العلوم

ا والتكنولوجي

ة هيئ –اتيدا  –

 الكهرباء

 29,800,000    والنة التقديرية بالجنيه املصرم إجمالى امل
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 :الخطة البحثية تنفيذآليات  -15

 :يتم تنفيذ الخطة البحثية ع  طريق 

 بالتعيياون ميي  مراكيييز  -15-1
 
األبحيياث التييى يجر نييا السييادة  عايياء هيئيية التييدر س والتييى تييتم  البييا

 البحوث والجامعات املصرية واألجنبية .

التييى ينجزهييا طييالل الدراسييات العليييا ميي  خييال  االشييراف املشييتر  بييين  الرسييائل العلمييية  -15-2

السييادة  عايياء هيئيية التييدر س بالكلييية والسييادة  عايياء هيئيية التييدر س ميي  الجامعييات املصييرية 

 واألجنبية املرموقة.

 .واملهمات العلمية سواءا املمولة م  الحكومة املصرية او م  جهات خارجية البعثات -15-3

 م  خال  وحدة دعم وتطوير البحوث.البحوث م  الجامعة دعم  -15-4

 دعم البحوث م  صندوق الوقف البحثي. -15-5

دعيييييم البحييييييوث عيييييي  طريييييييق مشييييييروعات بحثييييييية مموليييييية ميييييي  جهييييييات مانحيييييية قومييييييية )مثييييييل:  -15-6

مثييل االتحيياد )اكاديمييية البحييث العلمييى ..( وجهييات دولييية  –صييندوق دعييم العلييوم والتكنولوجيييا 

 (Horizon 2020االورو ى 

 

 : ملعوقات واملخاطرا -16

حتى يتم تحقيق النجاح في تطوير وتنفيذ الخطة البحثية للجامعة  تم تحديد وتقييم 

املعوقات واملخاطر املرتبطة بالعملية البحثية حتى يتم التعامل معها، ويمك  تو ي  تلك 

 املخاطر والعقبات فيما يلي:
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 عم الكاف لتنفيذ آليات الخطة.التغيير في القيادات وعدم  مان توافر الد 

 .عدم كفاية املوارد املالية الاللمة لتنفيذ الخطة 

 .سهور مشكالت في املجتم  املحيط لم تك  موجودة مسبقا 

 م  األساتذة ذوم الخبرة إلى البالد العربية. سفر  عداد كبيرة 

  النقص فى  عض التجهيزات الخاصة باملعامل البحثية فى تخصصات الورا ة و

 ناعة. امل

  يق املساحات املخصصة لبعض املعامل البحثية وصعوبة عمل التوسعات 

 املطلوبة لقلة املساحات املتاحة.   

  .وجود نقص فى  عض املراج  والدوريات العلمية فى  عض التخصصات 

 . عف التجهيزات املعملية لبعض التخصصات لغلو  مسنا  

 

 

 يةطرق التغلب على معوقات تنفيذ الخطة البحث -17

  يجاد مصادر للتمويل الذاتى مثل مركز دعم البحوث بالجامعة وصندوق الوقف 

 وجهات مانحة قومية ودولية  البحثي

  عثات األشراف املشتر  ومن  ما  عد ت جي  الحصو  على  عثات خارجية و 

 الدكتوراا.

 .التعاون م  مراكز البحوث والجامعات املصرية واألجنبية 
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 ى املشروعات البحثية.ت جي  التقدم للحصو  عل 

  .تحفيز النشر الدولى عبر رصد مجموعة م  الجوائز واملكاف ت 

 

 وتوقعاتنا بسناة بحثية ومجتمعية لكافة جامعاتنا ومراكز  بحو نا املصريةم  تمنياتنا 

 

 ،،،، وهللا ولى التوفيق

 

 فريق اعداد الخطة البحثية
 

 

 

 

 


