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 دعم ومتويل املشروعات البحثية التنافسية وحدة
 

 هام اعالن
 (6102/6102)للعام  التنافسيةالبحثية املشروعات 

يف ضوء تبين جامعة الفيوم خطة طموحة لدعم ودتويل البحوث العلمية ذات اجلانب التطبيقي من خالل 
البحثية التنافسية كسابقة أويل يف اتريخ جامعة الفيوم امياانً أبن منظومة البحث  وحدة دعم ودتويل ادلشروعات

 ىي قاطرة التنمية يف أي رلتمع. العلمي
اجلامعة بدور كلياهتا يف النهوض ابجملتمع بكافة أركانو، واستمراراً دلنهج اجلامعة بدعم الباحثني من وامياانً من 

أبناءىا يف مشروعاهتم البحثية يف كافة التخصصات، فإن اجلامعة تقدم دعم ودتويل مشروعات وحبوث يف  
 .بية واالجتماعيةكافة العلوم العملية واألد

لذا يسر إدارة وحدة دعم ودتويل ادلشروعات البحثية التنافسية ابجلامعة أن تعلن عن بداية التقدم ذلذه 
 (.6102/6102ادلشروعات للعام اجلامعي )
 وىذا الدعم يتمثل يف اآليت:

 

 :العلوم األساسية و الطبية واهلندسيةقطاع  .0
ت العلوم، الزراعة، الطب كليالكل مشروع ل (نيهاً لف جأربعون أجنيو ) 01111مشروعان بقيمة

 .، واحلاسبات وادلعلوماتاذلندسة، الصيدلة، ، التمريضاألسنانطب ، البشرى
 

 اإلنسانية:الرتبوية واالجتماعية و  العلومقطاع  .6
دار العلوم،  داب، الًتبية،اآل لكلياتلكل مشروع ( لف جنيهاً أ)عشرون  61111مشروعان بقيمة 

   .دمة االجتماعيةاخل، و  الًتبية النوعيةو ، األطفالسياحة والفنادق، رايض اثر، الاآل
 

 التحكيم:
خالل رللس شئون الدراسات العليا من  هاليتشكيتم يتم حتكيم ادلقًتحات البحثية من خالل جلنة    

التوجو  أتسيسًا على معايري مناسبة حتددىا الوحدة، وذلك بناًء علىاخلرباء وادلتخصصني  من والبحوث
 البحثي للمشروع ادلقًتح. 

 ويؤخذ يف االعتبار مايلي:
  وشفافة يقوم ادلمتحن بوضع وزلددة ،على معايري واضحةحتتوي يتم االستعانة ابستمارة حتكيم ،

ويتم  011درجة أمام كل معيار وجتمع الدرجات يف النهاية وحيصل ادلشروع على درجة من 
 ىذه الدرجات.ترتيب ادلشروعات الفائزة على أساس 
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  الباحث أبي من ادلمتحنني للمشروع، ويف حالة حدوث ذلك يتم إلغاء إطالقًا اتصال ال جيوز
 ادلشروع فوراً ومينع الباحث من التقدم يف ادلرات القادمة.

 

 شروط التقدم:

على فعليًا  من جامعة الفيوم ومتواجدأو اجملموعة البحثية أن يكون الباحث الرئيسي للمشروع  .0
 وقت التقدم. العمل رأس

 اخلطة البحثية للجامعة.ويف اطار احلديثة البحثية يف االجتاىات ادلقدم موضوع البحث أن يكون  .6
 أن ميثل البحث عائداً على اجملتمع أو يكون ذو قيمة علمية. .3
 .أخرىدتويل جهة  أى ىلإأن ال يكون قد سبق وتقدم بو الباحث الرئيسي  .0
 دتويل.أبكثر من مقًتح واحد يف كل مرحلة ال جيوز تقدم الباحث الرئيسي  .5
وذلك كل ثالثة من خطة ادلشروع أن يتعهد الباحث الرئيسي بتقدمي تقرير مفصل مبا مت اجنازه  .2

 أشهر.
 

 طريقة التقدم:
 ادلخصص لذلك وال يزيد عن عشر صفحات يف النموذج فيما بحثى القًتح دليتقدم الباحث اب

 و احلداثة - البحثيةطة اخل - البحثىدف  - كرةالفملخص نقاط أساسية مثل )يتضمن 
 (.الالزم لبعض ادلستلزمات.........لتمويل مقدار ا - ادلشروعيف  ابحثدور كل  -االبتكار

 
 ستعالم والتواصل:لإل

ادلدير اإلداري للوحدة مببين اخلدمات الطالبية  على مجعة ابو طالبد/وليد يتم التواصل مع 
 ابجلامعة.
  10116662002 -  6001120/180   :حممولتليفون /

  crpfsu@fayoum.edu.eg        :اإللكرتوينالربيد 

 مواعيد التقدم:
 م5/6/6102حيت  5/06/6102من  اعتباراً  يتم التقدم

 

mailto:crpfsu@fayoum.edu.eg
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 :اعالن النتيجة

 ن رللس اجلامعة.بعد انتهاء التحكيم واعتماد النتيجة م يتم اعالن النتيجة
 املستندات املطلوبة:

   .والنموذج االدارىاستمارة التقدم وفقا للنموذج ادلعد لذلك  .0
 مايفيد تواجد الباحث على رأس العمل )افادة من جهة العمل(. .6
   .السرية الذاتية للمتقدم معتمدة من الكلية .3
 .حتتوى على نسخة إلكًتونية جلميع األوراق ادلطلوبةأسطوانة مدرلة  .0
 .أخرى دتويل إقرار أبن ادلقًتح البحثى للمشروع غري مقدم إىل أى جهة .5

 أهم املوضوعات اليت سيتم دعمها وهلا االولوية أن تكون يف اجملاالت التالية:
 القطاع الطىب:  :والأ

 .الكبد )فريوس التهاب الكبد الوابئى من نوع سى( أمراض .0
                                             .الفشل الكلوى .6
 .مرض السكر ومضاعفاتو .3
 لألورام. تشخيص ادلبكرال .0
                              اجلهاز اذلضمي وجراحة ادلناظري. .5
 .مراض العنيأمقاومة العمى و  .2
                     .وعية الدمويةجراحات القلب و األ .2
   .عضاءزراعة األ .8
 التحاليل الطبية. .0

 دراسات الطبية.تطبيقات النانوتكنولوجي يف ال .01
 عالج القدم السكري. .00
 العيوب اخللقية لألطفال حديثي الوالدة. .06
( ابسريريريتخدام النريريريريانو تكنولريريريريوجي واذلندسريريريرية (Dental implantsحتضريريريري أسريريريريطت غارسريريريريات األسريريرينان  .03

 .الوراثية
 كسور الوجو والفكني. .00
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 .عالج التشوىات اخللقية .05
 .  إعادة أتىيل الفكني بعد العمليات .02
 .عمال الليزر ىف عالج أمراض اللثةاست .02
 .تر ىف تشخيص أمراض الفم واألسناناستعمال الكمبيو  .08
 .ىت دتنع تسوس األسنان ىف األطفالدراسة الوسائل اجلديدة ال .00
 .د احلديثة ىف رلال تقومي األسناندراسة ادلوا .61
   .األسناندراسة علم النانوتكنولوجى لتطوير مواد حديثة تستخدم ىف رلال طب وجراحة الفم و  .60
 عدوى ادلستشفيات وطرق الوقاية منها. .66
 دتريض مرضى الفشل الكلوى واالكتشاف ادلبكر للمرض. .63
 دتريض مرضى األورام وأسباب انتشاره. .60
 الوعى والتثقيف الصحى واإلرشادات الصحية. .65
 .الصناعات الدوائية .62
 الصفات العالجية لألدوية. .62
 التحكم يف مدة بقاء الدواء داخل اجلسم. .68
 وطرق مقاومة ادلضادات احليوية. انتشار .60
 األعراض اجلانبية ومسية األدوية. .31
 .وبئة ادلستجدةواأل األمراضمكافحة  أمصالتطوير  .30
  .مراض الوراثيةعالج األ .36
 .جنةالتلقيت االصطناعى و استزراع األ .33
 اخلالاي اجلذعية وتطبيقاهتا. .30
كبريريدي والسريرطان يف أقريرياليم مصريرير دراسرية دور الغريريذاء وادللريواثت يف انتشريريار أمريراض الفشريريل الكلريوي وال .35

   ادلختلفة.
 حتضري مضادات حيوية من مصادر طبيعية. .32
 .خرى ذات عالقة ابخلطة البحثية للجامعةأ .32
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 القطاع اهلندسى و التقىن:  :اثنيا  

                                 .تطوير العشوائيات .0
   .احلد من حوادث الطرق .6
            .تطوير نظم البناء االقتصادى .3
 إدارة ادلوارد ادلائية. .0
 الطاقة اجلديدة وادلتجددة. .5
 حتسني كفاءة وختفيض استهالك زلركات االحًتاق. .2
 التقنيات احلديثة يف صيانة وترميم ادلباين. .2
 حتسني خواص اخلرسانة ادلسلحة إبستخدام تكنولوجيا النانو. .8
      ادلائية. استخدام األقمار الصناعية ونظم االستشعار عن بعد يف رلال ادلوارد .0

                                    ادلختلفة. تطوير نظم الرى .01
  .الوقود احليوى .00
  .تطوير نظام ادليكنة الزراعية .06
 Cloud Computing السحابية احلوسبة .03
 Protection of Electronic Works محاية ادلصنفات اإللكًتونية  .00
  Information Systems Security Governanceحوكمة أمن نظم ادلعلومات  .05
 Geographical Information Systemنظم ادلعلومات اجلغرافية  .02
 Management Information Systemنظم ادلعلومات اإلدارية  .02
 .خرى ذات عالقة ابخلطة البحثية للجامعةأ .08

 

 قطاع العلوم االساسية  :اثلثا  
       .التطبيقات التكنولوجية والصناعية لليزر .0
 .ة التلوث البيئىمعاجلقياس و  .6
 إنعكاس مشروع قناة السويس اجلديدة على االقتصاد ادلصري والعادلي. .3
   .تطبيقات النانوتكنولوجى ىف سلتلف اجملاالت .0
   .ادلختلفة األمراضالطبية و تطبيقاهتا ىف  األعشاب .5
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                       اإلدارة(. -ادلعاجلة -)االستكشافحبوث ادلياه  .2
 .ر ادلخلفاتصناعة الورق و تدوي .2
   .كسدة ىف الوقاية من السرطان و الزىامير والسكرىحباث مضادات األأ .8
   .استخدام ادلعادن والصخور ىف التطبيقات الصناعية .0

 .الطاقة ادلتجددة .01
 .والتغذية الغذاء .00
 ادلقاومة البيولوجية للحشرات واآلفات. .06
 النبااتت الطبية. .03
 ادلختلفة. أصناف جديدة من النبااتت تتحمل الظروف البيئية .00
 زلاصيل ذات انتاجية عالية كماً ونوعاً. .05
 تنمية الثروة السمكية. .02
 التلقيت االصطناعي واستزراع األجنة. .02
 .خرى ذات عالقة ابخلطة البحثية للجامعةأ .08

 

 جمال العلوم االجتماعية و اإلنسانية :رابعا  
 السياحة اإللكًتونية. .0
                        .تنمية قيادات العمل التطوعى .6
   .تصميم برامج زلاكاة للغة برايل على احلاسب اآلىل .3
 دراسة اذلجرة العشوائية وأتثريىا اجملتمعي. .0
 .برامج الطفولة و عمالة االطفال .5
                   إعداد معلم مؤىل دلرحلة الطفولة ادلبكرة " الوضع الراىن وإشكاالتو". .2
  .مشكالت ادلسنني .2
   األساسي.ذ التعليم لتالمي اإلبداعيتنمية التفكري  .8
   .حفظ ادلخطوطات والكتب النادرة .0

  .عاقة العقلية و احلركية والسمعيةاحباث اإل .01
   .لإلنسان ادلصرى اإلجيابيةبناء الشخصية  .00
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    .ىف اجملتمع ادلصرىواإلدمان احباث العنف  .06
 التعليم عن بعد. .03
 التعلم االلكًتوين. .00
 التعليم الفين وتطويره. .05
 األطفال.اإلبداع واإلبتكار لدي  .02
 السياحة البيئية. .02
 تطبيقات النانوتكنولوجي يف ترميم وصيانة اآلاثر. .08
 انتشار العشوائيات. .00
 .اخرى ذات عالقة ابخلطة البحثية للجامعة .61

 


