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ستاذكلمة 
 
سماعيل حمزة اال  الدكـتور/ خالد اإ

 الجامعة رئيس

حرصا من إدارة جامعة الفيوم على التقدم نحو العالمية والدخول فى مصاف الجامعات 

-2016المتميزة محليا وعربيا ودوليا قامت الجامعة بإعداد خطة استراتيجية طموحة 

ليات تحقيق تلك  2021
 
هداف الجامعة االستراتيجية وا

 
هدافتتحدد بموجبها ا

 
. اال

همها تطور ق
 
طاع الدراسات العليا والبحوث ليصبح قاطرة والتى من بينها بل من ا

تى االنتهاء من إعداد الخطة البحثية 
 
من بين  2021-2016الجامعة نحو العالمية. ويا

الجهود المبكرة للجامعة فى تنفيذ خطتها االستراتيجية ضمن التوجه الخاص بجودة 

ن هذه الخطة الطموحة للبحث  ال شكالبحث العلمى وعالميته. ومما 
 
العلمى بجامعة الفيوم هى نتاج للجهود فيه ا

التى بذلها القائمون على العمل بقطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة وكافة المشاركين والمراجعين لهذه الخطة 

 سواء من داخل الجامعة ومن خارجها.

قدم هذه الخ
 
ن ا

 
 لخمس سنوات المقبلة.ة الطموحة كمنهاج عمل لكافة قطاعات الجامعة وكلياتها خالل اطويسرنى ا

تقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم فى إنجاز هذا العمل الطموح متمنيا لجامعة الفيوم التقدم 
 
ن ا

 
وهنا ال يسعنى إال ا

 واالزدهار ولكافة العاملين بها وطالب الدراسات العليا والبحوث بالجامعة كل التوفيق والسداد.

 .لجامعتنا ولمصرنا الغاليةوفقنا هللا جميعا لما فيه الخير 

 رئيس جامعة الفيوم

سماعيل حمزة .د/ خالد اإ
 
 ا
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ستاذ كلمة 
 
حمد جابر شديداال

 
  الدكـتور/ ا

 نائب رئيس الجامعة لشوئن الدراسات العليا والبحوث

يشكل التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى عنصرا هاما فى توجيه البحوث العلمية 

ساس التنمية الشاملة للمجتمعات ونحو ما تتطلع إليه المجتمعات. 
 
ن البحث العلمى هو ا

 
نظرا ال

ساسيةوهو البوابة 
 
سره فقد حرصت جامعة الفيوم  اال

 
التى تطل من خاللها الشعوب على العالم با

 تحت شعار: 2021-2016على إعداد خطة خمسية للبحث العلمى للفترة 

 حبث علمى متميز، داعم للتنمية ومساهم فى بناء جمتمع املعرفة

إلى العالمية  وتهدف هذه الخطة الطموحة إلى االرتقاء بمستوى البحث العلمى بالجامعة للوصول

من خالل توفير الموارد المادية والبشرية والتى تمكن الباحثين من القيام وذلك وكذلك إيجاد حلول للمشاكل المجتمعية واإلقليمية 

بحاثهم بجودة عالمية وبخاصة فى المجال التقنى والتطبيقى لتحقيق التطور العلمى والتكنولوجى لسد احتياجات المجتمع بدءا 
 
با

 شخيص المشكالت وانتهاء بوضع الحلول المناسبة.برصد وت

هدافوتعكس خطة البحث العلمى لجامعة الفيوم تصورا واضحا لرؤية الجامعة االستراتيجية نحو تحقيق 
 
المرجوة عن طريق دراسة  اال

مول.
 
مال فى تحقيق الوضع الما

 
 علمية واقعية للوضع الراهن ا

عزاء 
 
 ...الزمالء اال

جهود لتحقيق النهضة العلمية ى العامة للجامعة سعيا لتوحيد اللجامعة الفيوم وضعت لتحقق تكامل الرؤ إن الخطة البحثية 

 رئيسية: ثالثة اتجاهاتالمنشودة فى مجال البحث العلمى حيث تقدم من خالل 

ولها: 
 
بحاثا

 
كاديمية التخصصية مجال اال

 
  .اال

صبح التداخل والتما ثانيها:
 
بحاث البينية حيث ا

 
 زج بين التخصصات هو سمة العصر الذى تسعى الجامعات إلى اك تسابها.مجال اال

بحاث التطبيقية.وثالثه
 
 ا: مجال اال

تقدم بكل الشكر والتقدير إلى كل من ساهم فى إخراج هذا العمل بهذه الصورة المشرفة داعيا الجميع إلى 
 
ن ا

 
وال يسعنى هنا إال ا

نشطة هذه الخطة سعيا إلى رفع
 
ن جامعتنا العريقة ومساعدة فى تقدم ورقى بلدنا الحبيبة مصر العمل على تحقيق ا

 
وفقنا هللا … شا

مال وطموحات كافة منسوبى هذه الجامعة الفتية. ويرضاهجميعا لما يحبه 
 
 وما يحقق ا

 ..والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 نائب رئيس الجامعة

 لشوئن الدراسات العليا والبحوث

حمد جابر شديد
 
.د/ ا

 
 ا
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عضاء مجلس جامعة 
 
فاضل ا

 
يتقدم مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بخالص الشكر والتقدير إلى السادة اال

 .للجامعة خطة البحث العلمىه من جهد مشكور فى مراجعة واعتماد والفيوم الموقر لما بذل
 

 تشكيل جملس جامعة الفيوم للعام اجلامعى

 

.د/ خ
 
 ة                                                                                                 ع                ام                             س الج                                                                                    ي              رئ  زة              ل حم               إسماعيد       ال        ا

حم
 
.د/ ا

 
 وث          ح         ا والب     ات العلي ون الدراس             ة لشئ        امع    س الج      ب رئي      ائ    ن  د                       دي  ر ش                   د جاب               ا

.د/ محم
 
 الب                               م والط                         لي   ع   ون الت             ة لشئ        امع    س الج      ب رئي      ائ    ن  ى       اب مرس        د الوه     د عب     ا

ش
 
.د/ ا

 
 ة   ة البيئ   ع وتنمي ة المجتم  ون خدم             ة لشئ        امع    س الج      ب رئي      ائ    ن  وان        ظ رض     د الحفي  رف عب   ا

.د/ نبيل
 
 ات                          وم     لمعلات وا                        ة الحاسب                                   رف على كلي                              المش  ن                    د حس                     ة محم             ا

.د/ ع
 
ث                           ة    ع   مي                                                               د كلي                                                     ور                                          ص   ف من                        اط   ا

 
 ار                                                                                      اال

.د
 
داب                      د كلي                                                                                                  ع   مي                                                                                       عب  د الحمي    د حسي    ن حم     ودة /ا

 
                   ة اال

حم            د الخش                 اب
 
.د/ خ        ال        د ا

 
                                                                                  ب                                 د كلي                                                                                 ة الط ع   مي                                ا

.د/ محمد جمال الدين عبد العزيز
 
عم                    ال عمي              د كلي                   ة الخ           دم               ة االجت    ماعي   القائ            ا

 
           ة    م با

.د/ ع   دل      ى س  ع           داوى طلب                     ة
 
عمال عميد معهد البحوث والدراسات االستراتيجية  ا

 
 لدول حوض النيل القائم با

.د/ هن          اء عب     د الق         ادر سي                    د
 
 اح          ة والفن          ادق                              ة السي         ع   مي                                                               د كلي                                                     ا

م           ال ربي                     ع كام                              ل
 
.د/ ا

 
                ة الت              رب                 ي                                                ة               ع   مي                                                               د كلي                                                     ا

.د/ محم            د عي                  سى سي                          د
 
                                   ة                                                                               ة الهن                            دس          ع   مي                                                               د كلي    ا

.د/ من  ى عب       د الت        واب الخش       اب
 
                               ة ال                             زراع                                                   ةع   مي                                                               د كلي                                                     ا

.د/ ص     
 
                                     وم                              ة دار الع   ل                         ع   مي                                                               د كلي                                                       اب           ر السي              د مش                   الىا

حم                 د الرم                         ادى
 
.د/ ن              ور ا

 
عم                     ال عمي                   د كلي                   ة ري                ا

 
طفالقائ                          م با

 
                          ال     اض اال

ح م     د عب         د الرحي           م
 
.د/ ط  الل ا

 
                                 ض   ة التم                              ري       المش                            رف عل                       ى كلي                                                              ا

.د/ من           ى حاف                        ظ حت                              ة
 
عم                     ال عمي                   د كلي                   ة الص   ي           ا

 
                          دل                      ة             القائ                          م با

.د/ جم  ال عب د هللا عب       د الصم        د
 
عم                     ال عمي                   د كلي                   ة الت  رب     ي     ا

 
          ة          ة الن          وعي    القائ                          م با

.د/ خ      ال             د حسي             ن زغل               ول
 
عم                     ال عمي                   د كلي                   ة الع    ل          ا

 
                  وم                                                   القائ                          م با

.د/ هش                      ام قط               ام                                  ش
 
سن                            ان   ة ط                 المش                            رف عل                       ى كلي                                                              ا

 
      ب اال

 
 
مي                                                                                      ن ع                                    ني             س حس             ام عو                هش                /ا

 
              ام الج                                               امع                                  ة            ا

 

عضاء المجلس من الخارج:
 
 ا
 

.د/ ج
 
 وم                                                                                                                    ي               ظ الف                                                                                اف                             ح   م  ى                            ام                            ال س                     م   ا

.د/ 
 
سوم                                               ظ الفي                                                  مح                      اف                    ار                          ى نص                      د ذك                  سعا

 
 ق                                                             ب            اال

.د/ عبد الحميد عبد التواب صبرى 
 
 ق                                                 اب        السوم                        الفي       ة                             ع ام    س ج                                      ي                        رئ  ا
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 شكر وتقدير
يتقدم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم بجهد ولو قليل فى إعداد 

ستاذهذه الخطة الطموحة برعاية 
 
ستاذرئيس الجامعة وتحت إشراف  -الدك تور/ خالد إسماعيل حمزة اال

 
الدك تور/  اال

حمد جابر شديد
 
 نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وهم: -ا

وال
 
دارة العليا للجامعة  -ا  االإ

 رئيس اجلامعة  أ.د/ خالد إمساعيل محزة
 انئب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث  أمحد جابر شديد /أ.د

 اجلامعة لشئون التعليم والطالبانئب رئيس  أ.د/ حممد عبد الوهاب مرسى
 انئب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة أ.د/ أشرف عبد احلفيظ رضوان

 اللجنة العلمية: -ثانيا

 2016/2017تشكيل مجلس الدراسات العليا والبحوث للعام الجامعى 

 انئب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث  أمحد جابر شديد /أ.د
 لشئون الدراسات العليا والبحوثكلية اخلدمة االجتماعية   وكيلالقائم أبعمال  فوزى حممد اهلادى /أ.د
 التمريضة كلي  ىاملشرف عل الرحيم الل أمحد عبدط /أ.د
 الصيدلةكلية   عميدال القائم أبعم حتةمىن حافظ حممـد  /أ.د
 وم لشئون الدراسات العليا والبحوث ل كلية دار العلوكي عصام سيد أمحد عامريـة /أ.د
 وث لشئون الدراسات العليا والبحة اآلاثر وكيل كلي أمحد توين رستم توين /أ.د
 وث والبحالعليا ات ئون الدراسل لشسرتاتيجية لدول حوض النيوكيل معهد البحوث والدراسات اال د حممديد سعيحممد س /أ.د
 ا والبحوث ات العليلشئون الدراس الطبوكيل كلية  ويأمين حممود فوزي عيس /أ.د
  لشئون الدراسات العليا والبحوثة السياحة والفنادق وكيل كليالقائم أبعمال  أشرف السيد عبد املعبود /أ.د
  الدراسات العليا والبحوثلشئون ة وكيل كلية الرتبية النوعي اجمليد سلطان سحر سلطان عبد /أ.د
 لشئون الدراسات العليا والبحـوث وكيل كلية الزراعة  نفني علي حسن السواح /أ.د
 وث لشئون الدراسات العليا والبحوكيل كلية اآلداب  يقجمدي أمحد توف /أ.د
 ا والبحوث ئون الدراسات العلية لشوكيل كلية اهلندس ةهاب حممود بيومي عقبإي /أ.د
 وث لشئون الدراسات العليا والبحالقائم أبعمال وكيل كلية الرتبية  واداجل حممود حافظ أمحد عبد /أ.د
  والبحوثلشئون الدراسات العليا القائم أبعمال وكيل كلية العلوم  ةه صربي مجععرف /أ.د
 ا والبحوث كلية رايض األطفال لشئون الدراسات العلي  م أبعمال وكيلالقائ املنعم إبراهيمعلياء عبد  /د

 ا والبحوث ت لشئون الدراسات العليم أبعمال وكيل كلية احلاسبات واملعلوماالقائ خفاجىد/ حممد حلمي 
 الزراعة كلية  احملاصيل بقسماألستاذ املتفرغ  شرعان نصرعبد العزيز  /أ.د
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 العلوم كلية  الرايضيات بقسماألستاذ املتفرغ  ن ديبكمال أمحد حس  /أ.د
 اآلداب كلية  الفلسفة بقسماألستاذ املتفرغ  صقرإبراهيم حممد إبراهيم  /أ.د

 الثقافية والعالقاتالعليا والبحوث  الدراسات عاممدير  شتااحلميد  أمحد عبد /السيد
ساتذة بذلوا جهدا كبيرا فى تجهيز 

 
وإعداد وتوفير البيانات ليخرج هذا العمل وهنا ال بد من توجيه الشكر والتقدير إلى ا

 إلى النور وهم:

.د/ نبيلة محمد حسن
 
 عميد كلية الحاسبات والمعلومات  ا

.د/ محمد عبد الفتاح عبد السالم 
 
ستاذ بكلية العلوم ووكيل الكلية السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث ا

 
 اال

.د/ منى حسن سليمان
 
ستاذ بكلية الهندسة   ا

 
 ووكيل الكلية السابق لشئون الدراسات العليا والبحوثاال

.د/ محمد الخزامى عزيز
 
داب ووكيل الكلية السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث  ا

 
ستاذ بكلية اال

 
 اال

.د/ محمد فاروق عبد السميع
 
سبق لشئون الدراسات العليا والبحوث ا

 
ستاذ بكلية التربية ووكيل الكلية اال

 
 اال

.د/ حسام ال
 
بو الهدىا

 
ستاذ بكلية التربية ووكيل الكلية السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث دين حسين ا

 
 اال

.د/ سوزان بكرى حسن
 
ستاذ بكلية السياحة والفنادق ووكيل الكلية السابق   ا

 
  لشئون الدراسات العليا والبحوثاال

./ هشام عويس حسن
 
مين عام الجامعة   ا

 
 ا

./ حمدى حسانين 
 
 والعالقات الثقافية السابق عام الدراسات العليا والبحوثمدير   ا

دارية -ثالثا   :اللجنة االإ

/ حنان
 
 مدير إدارة الدراسات العليا   باهى عبد هللا ا

/ سهير
 
 مدير إدارة العالقات الثقافية  سمير ريد ا

 /
 
بو طالبا

 
 مدير إدارة البحوث  وليد على ا

ستاذ  -رابعا
 
حمد جابر شديد لجنة الصياغة بمكـتب اال

 
 نائب رئيس الجامعة لشوئن الدراسات العليا والبحوث -الدكـتور/ ا

/ مصطفى 
 
.د  كيالنىمحمد ا

 
 والبحوثس الجامعة لشئون الدراسات العليا نائب رئي /مدير مك تب ا

/ نهال عبد الرحمن عبد هللا
 
ول ا

 
خصاىئ شئون تعليم ا

 
   ا

حمد ممدوح
 
/ ا
 
   شعبان ا

 
 خصاىئ شئون تعليما

مل
 
/ ا
 
    ربيع عدلى ا

 
 خصاىئ شئون تعليما

 الخدمات المعاونة -خامسا

.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوثفنى   رجب السيدالسيد/ شعبان 
 
 بمك تب ا

حمد 
 
.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث فنى  السيد/ حمدى محمد ا

 
 بمك تب ا
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 متهيد

عدت وزارة 
 
التعليم العالى والبحث العلمى بجمهورية مصر العربية خطة طموحة للبحث العلمى بالجامعات حديثا ا

 تحت مسمى: 2030-2015والمراكز البحثية المختلفة للفترة 

 " 2030-2015"االستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

همها:
 
 بدراسة تلك الخطة لوحظ بعض النقاط من ا

التعليم العالى فى مصر على مدى الخمسين عاما الماضية من جامعة حكومية واحدة )جامعة تطور نظام  .1

مريكية( إلى 
 
 جامعة خاصة. 19جامعة حكومية إضافة إلى  24القاهرة( وجامعة خاصة واحدة )الجامعة اال

دبية )العلوم االجت %53تمثل الكليات العملية بتلك الجامعات نسبة  .2
 
ماعية والدراسات بينما تمثل الكليات اال

 من جميع الكليات. %47اإلنسانية( نسبة 

، %8، %9، %11، %20فى مجال العلوم االجتماعية تليها  %51تبلغ نسب الطالب المقيدين بالكليات  .3

خيرا العلوم  1%
 
فى مجال العلوم اإلنسانية، العلوم الطبيعية، العلوم الطبية والصحية، العلوم الهندسية وا

 رتيب.الزراعية على الت

إلى  2007فى مجال الدراسات العليا زاد عدد الطالب المقيدين فى الدبلومات المختلفة خالل الفترة من عام  .4

فى حين ارتفع عدد الطالب المقيدين بدرجتى الماجستير والدك توراه من  179840إلى  69183من  2013عام 

 على الترتيب. 38325، 126465إلى  23811، 78732

خيرة حيث ارتفع من تطور عدد الباحث .5
 
عام  110772إلى  2012عام  108504ين فى مصر خالل السنوات اال

 .%2بمعدل نمو بلغ  2013

بحاث المنشورة على المستوى الدولى المخرج النهاىئ لنشاط الدراسات  .6
 
بحاث المنشورة وبخاصة تلك اال

 
تمثل اال

بح
 
ن هناك تطور ملحوظ فى عدد اال

 
ثبتت اإلحصائيات ا

 
اث المنشورة دوليا للباحثين المصريين فى العليا وقد ا

بحاث المنشورة دوليا من  2013إلى عام  2003الفترة من عام 
 
بحث عام  4057حيث ارتفع العدد اإلجمالى لال

 .%12بمعدل نمو سنوى  2013بحث عام  14165إلى  2003

بحاث المنشورة دوليا وفقا لعددها حسب التخصصات التالية: العلو .7
 
(، العلوم %48م الطبيعية )يمكن ترتيب اال

خيرا العلوم %3(، العلوم االجتماعية )%6(، العلوم الزراعية )%14(، العلوم الهندسية )%25الطبية )
 
( وا

 (.%1اإلنسانية )
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ثير عبر مجاالت بحثية محددة تشمل الكيمياء .8
 
علوم المادة وعلوم  -الفيزياء -تعتبر قاعدة مصر البحثية عالية التا

ثار هو المجال الوحيد الذى تمثل فيه مصر بقدرات بحثية المياه. وفى مجا
 
ل العلوم اإلنسانية كان مجال علم اال

 متميزة على مستوى النشر الدولى المميز.

ت  .9
 
مام جامعة الفيوم عندما بدا

 
ساسى ا

 
كل هذه البيانات والمعلومات كانت هى المنطلق الرئيسى والدافع اال

حقق رؤية ورسالة الجامعة وتلبى حاجات المجتمع المحلى التفكير فى وضع خطة بحث علمى طموحة ت

 واإلقليمى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
15 

2021-2016 Scientific Research Plan 
ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ ىـ  

65%  

ساسية
 
 العلوم اال

14%  

طبيةالعلوم ال  

14%  

هندسيةالعلوم ال  

7%  

 نسانيةاالإ علوم ال

بحاث المنشورة 
 
تية:يمكن ترتيب اال

آ
 دوليا وفقا لعددها حسب القطاعات اال

متوسط النشر العلمى 

خالل الخمس سنوات 

خيرة بالنسبة 
 
اال

عضاء 
 
جمالى عدد ا الإ

 هيئة التدريس بلغ

39%. 

 

تطور عدد الباحثين 

بحاث 
 
ممن لهم ا

منشورة بمجالت 

دولية حيث ارتفع من 

 2014( عام 170)

لى ) ( عام 239اإ

بمعدل نمو بلغ  2015

17%. 

 

بحاث 
 
تطور عدد اال

المنشورة بمجالت 

خالل العامين  دولية

حيث ارتفع  الماضيين

( عام 209من )

لى ) 2014 ( 294اإ

بمعدل  2015عام 

 %39 .%17نمو بلغ 

17% 17% 

42

42

98

54

170

239

0 100 200 300

2010

2011

2012

2013

2014

2015

جالت ابجلامعة  ممن هلم أحباث منشورة مبتطور أعداد الباحثني
2015-2010دولية 

43

49

140

63

209

294

0 100 200 300 400

2010

2011

2012

2013

2014

2015

دولية املنشورة مبجالتابجلامعة تطور أعداد األحباث 
2010-2015

 2015-2010خالل الفرتة من  مؤشرات البحث العلمى جبامعة الفيوم
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411 

2013/2014تقرير تومسون رويترز لعام    

ول فى 
 
بحاث حصلت جامعة الفيوم على المركز اال

 
نشر ا

على مستوى الجامعات المصرية،  الفيزياء والرياضيات

تليها مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وجامعة قناة 

س وذلك من السويس وجامعة القاهرة وجامعة عين شم

بحاث المنشورة بالجامعات. حيث 
 
 االستشهاد باال

 املركز األول

 

من علماء جامعة الفيوم حصلوا 
 -النيل :على جوائز الدولة

 .التشجيعية -التفوق -التقديرية

ساتذة المشاركين 
 
من جامعة اال

الفيوم فى قوائم المحكمين 
 .باللجان العلمية
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.د/ 
 
سليمان ا  عوضاإ

ستاذ بكلية الهندسة
 
 ا

 جائزة الدولة التشجيعية

 

.د/ 
 
محمد الشرنوبىا  

داب
آ
ستاذ بكلية اال

 
 ا

 جائزة الدولة التقديرية 

 

حمد حسند/ 
 
محمد ا  

ستاذ مساعد بكلية الزراعة
 
 ا

 جائزة الدولة التشجيعية
 

 

.د/ محمد سكران
 
 ا

ستاذ بكلية 
 
التربيةا  

الدولة التقديرية جائزة - جائزة الدولة للتفوق  

 

محمد عطيةد/   
 مدرس بكلية العلوم

 جائزة الدولة التشجيعية

 

.د/ 
 
 سعد نصارا

ستاذ بكلية 
 
 الزراعةا

التقديرية جائزة الدولة - جائزة النيل  
 

 

بو سريع
 
.د/ سناء ا

 
 هارون ا

ستاذ بكلية الزراعة
 
 ا

 جائزة الدولة التشجيعية

 

.د/ عبد 
 
العزيز نصر شرعانا  

ستاذ بكلية الزراعة
 
 ا

 جائزة الدولة التشجيعية

 

.د/ 
 
حازم عطيةا  

ستاذ بكلية 
 
الهندسةا  

التشجيعيةجائزة الدولة   
 

 علماء جامعة الفيوم احلاصلني على جوائز الدولة 
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ساتذة المشاركين من جامعة الفيوم
 
 نسبة عدد اال

 (2019-2016فى قوائم المحكمين باللجان العلمية )الدورة الثانية عشرة  

ساتذة بكل كلية من كليات الجامعة 
 
جمالى عدد اال لى اإ  اإ

 

ساتذة الكلية
 
جمالى عدد اال ساتذة المشاركين  اإ

 
عدد اال

 العلميةفي اللجان 
 النسبة الموئية للمشاركة

 %77 10 13 التربية

 %48 55 114 الزراعة

 %36 8 22 الهندسة

 %54 13 24 الخدمة االجتماعية

 %32 12 38 دار العلوم

 %50 3 6 التربية النوعية

 %38 3 8 السياحة والفنادق

 %34 13 38 العلوم

ثار
آ
 %36 4 11 اال

 %24 7 29 الطب

داب
آ
 %47 8 17 اال

 %100 1 1 الحاسبات والمعلومات

طفال
 
 %100 1 1 رياض اال

 %100 1 1 الصيدلة

 %67 2 3 معهد حوض النيل

جمالى  %43 141 326 االإ
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 جبامعة الفيوم قائمة باملشروعات البحثية

2010-2015 

 فى إطار سعى جامعة الفيوم لالنفتاح على العالم الخارجى، ورغبة فى مسايرة التطور العلمى المذهل فى كافة المجاالت العلمية إضافة إلى

عضاء هيئة التدريس 
 
السعى إلى توفير بعض الموارد البحثية كان سعى قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة إلى تدريب العديد من ا

و الدولية وقد كان من نتاج ذلك والهيئة ا
 
لمعاونة بالجامعة وتشجيعهم على التقدم للحصول على بعض مشروعات التمويل سواء المحلية ا

ن حصلت جامعة الفيوم على تمويل )محلى 
 
 ومنها: تدولى( للعديد من المشروعا –ا

وال
 
وروبى) قائمة بالمشروعات البحثية بجامعة الفيوم -ا

 
 (التمويل اال

Year 
Funding 

Program 

Reference 

Number 

Action 

Name 
Project Title 

Budget 

EURO 

2010 Tempus 511132 JPHES 
Education for Sustainable Development beyond the 
Campus 

1121556.88 

2010 
ERASMUS 
MUNDUS 

- 
Erasmus 
Mundus 
Action2 

Flow by Flow EU–Egypt Bridge Building (FFEEBBII) 2.892.975 

2011 
(36 m) 

USA  
US-Egypt 

Joint 
grant 

Development of Disease Resistance to Cercospora Diseases 
of Crops 

747720 

2012 
(36 m) 

Tempus 530296 JPHES Solar Energy System Design using Advanced Learning Aids 979787.86 

2012 
(36 m) 

DAAD - - 
“Cooperation with the Transition Countries Egypt and 
Tunisia”. Development of a graduate program in Integrated 
Water Technologies (IWaTec) for Egyptian Students 

340.668.00 

2013 (36 m) 
 

DAAD - - 
Water Management and Sustainability from a Cultural and 
Social Perspective – a Dialogue between Germany, Iran, 
Egypt and Indonesia” (SusWaDialogue) 

270000 

2012 (36 m) STDF/NSF - - Inkjet printing of electronic and optoelectronic devices $ 53000 

2012 (36 m) DAAD - - 
Surface and interface engineering of integrated systems 
(SURSYS) 

210000 

2013 (36 m) Tempus 543833 JPCR Excellence in Nano science Education for MENA Region 1666813.34 

2013 Tempus 543865 JPCR 
Establish a new joint master degree in biotechnology 
applied to agri-science, environment and pharmacology 

877,224.32 

2013 Tempus 544477 JPCR 
Industrial Engineering and Management Sciences: New 
Postgraduate Programs 

1,161,617.94 

2014 (24 m) STDF - - 
Establishment of research center for membrane science and 
technology 

$ 28000 

2015 STDF - - Molecular characterization and diagnostic of viruses- 99.600 
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Year 
Funding 

Program 

Reference 

Number 

Action 

Name 
Project Title 

Budget 

EURO 

infecting tomato in Egypt 

 مشروعات التمويل المحلي بجامعة الفيوم -ثانيا

 كلية الهندسة: .1
 

 نهاية  المشروع بداية المشروع اسم المشروع م
 الميزانية التعاقدية

 من الجامعة من الوحدة
LP1-024-FAY 1/1/2009 وخواص مقاومة المواد اإلنشاءاتمعمل  1  1/10/2011  1000000 450000 

LP7-011-FAY 1/7/2013 هندسة الطرق والمرور 2  1/1/2015  665000 474000 

ساساتمعمل ميكانيكا التربة  3
 
LP8-003-FAY 16/3/2014 واال  15/9/2015  386200 297500 

 

 

 كلية التربية: .2
 

 نهاية  المشروع بداية المشروع اسم المشروع م
 الميزانية التعاقدية

 من الجامعة من الوحدة
1 CEP1-022-FAY  للقياس النفسي اإللك ترونيالمركز  16/2/2014  1/1/2016  1.062.500 1.062.500 

2015 /1/8 مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي 2  1/1/2017  1500000 500000 
 

 

 كلية الزراعة: .3
 

 نهاية  المشروع بداية المشروع اسم المشروع م
 الميزانية التعاقدية 

 من الجامعة من المشروع
 LP1-011-FAY 1/1/2009 1/10/2011 821370 547580    المعمل المركزي لتحليالت التربة والمياه والنباتات 1

2 CIQAP 2/9/2012 1/9/2014 2.856.484 2.336.590 

نشطةتربية السمان ) 3
 
 - 50000 10/2015 4/2015 طالبية( ا

 400000 1098000 1/9/2016 1/4/2015 معمل تحليل ملوثات البيئة والغذاء 4

 
 كلية السياحة والفنادق: .4

 

 نهاية  المشروع بداية المشروع اسم المشروع م
 الميزانية التعاقدية

 من الجامعة من المشروع
1 CIQAP 2/9/2012 1/9/2014 1.694.235 1.392.626 

2 FAY-001-TH السياحي البيئي اإلرشاد   29/8/2007    

ولمتحف التراث المصري  3
 
 1750000 3500000   عبر العصور  اال

 - 50000 10/2015 4/2015 مشروع مركز طالبى إعالمى )جحوتى ( بكلية السياحة والفنادق 4

 - 50000 10/2015 4/2015 التراث الثقافى بكلية السياحة والفنادق إلحياءمشروع  5
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 كلية العلوم: .5
 

 نهاية  المشروع بداية المشروع اسم المشروع م
 الميزانية التعاقدية

 من الجامعة من المشروع

1 CIQAP 1/11/2009 30/10/2012 3.733.690 2.554.460 

 840000 1960000 3/2017 3/2015 المهارات العلمية والمهنيةالمشروع االبتكاري لدعم تنمية  2
 

 كلية دار العلوم: .6
 

 نهاية المشروع بداية المشروع اسم المشروع م
 الميزانية التعاقدية

 من الجامعة من المشروع
1 CIQAP 2/9/2012 1/9/2014 1.800.000 1.520.000 

 
ثار: .7

آ
 كلية اال

 

 نهاية المشروع بداية المشروع اسم المشروع م
 الميزانية التعاقدية

 من الجامعة من الوحدة
1 SP1-063-FAY 17/2/2014  مركز الحرف والصناعات التراثية   17/11/2017  50.000 - 

 

 كلية الطب: .8
 

 نهاية المشروع بداية المشروع اسم المشروع م
 الميزانية التعاقدية

 من الجامعة من الوحدة

1 
للحمى الروماتيزمية  وحدة التوعية والتشخيص المبكر إنشاء

 ولمرض الروماتيزم بالقلب
4/2015  10/2015  50000 - 

 
 كلية التمريض: .9

 

 نهاية المشروع بداية المشروع اسم المشروع م
 الميزانية التعاقدية

 من الجامعة من الوحدة
ىللتثقيف الصح ىاإلعالمالمركز  1  4/2015  10/2015  50000 - 

 

 كلية الخدمة االجتماعية: .10
 

 نهاية المشروع بداية المشروع اسم المشروع م
 الميزانية التعاقدية

 من الجامعة من الوحدة
خالقمشروع الميثاق  1

 
(ى)طالب ىاال  4/2015  10/2015  50000 - 

4/2015  ىمشروع طالب 2  10/2015  50000 - 
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  بكلية العلوم والتكنولوجيا الذكيةمشروعات مركز بحوث البيئة  -ثالثا

 Smart Technology and Environmental Research Center  

Project 2:  

Title: Development of a Postgraduate Program in 

Integrated Water Technologies (IWaTec) for 

Egyptian Students. https://www.uni-

due.de/zwu/iwatec.shtml 

Duration: 36 months  

Total funding: 380,000 Euro from DAAD  

Starting date: April 2012 

Project 1:  

Title: Solar Energy System Design Using Advanced 

Learning Aids (SOLEDA) www.solardiploma.com 

Duration: 36 months 

Total budget: 1,088,653.20 Euro 

Tempus EU grant: 979,787.86 Euro 

Starting date: October 15th, 2012 

Project 4:  

Title: Surface and Interface Engineering of 

Integrated Systems” (SURSYS) 

Duration: 36 months  

Total funding: 250,000 Euro from DAAD 

Starting date: January 2013 

Project 3:  

Title: Inkjet Printing of Electronic and 

Optoelectronic Devices 

Duration: 24 months  

Total funding: $ 53,000 from STDF/NSF  

Starting date: Nov. 2012  

Project 6:  

Title: Excellence in Nano Science Education for the 

MENA Region (XNEM) 

http://www.arabnano.eu/ 

Duration: 36 months  

Total funding: 1,660,813.34 Euro from EU Tempus 

Program 

Starting date: Dec 2013 

Project 5:  

Title: Water Management and Sustainability from a 

Cultural and Social Prospective (SusWaDialogue). 

https://sites.google.com/site/suswadialogue/ 

Duration: 36 months  

Total funding: 270,000 Euro from DAAD 

Starting date: March 2013 

Project 8: 

Title: Establishment of a training center for 

undergraduate students on renewable energy and 

water desalination technologies 

Duration: 24 months  

Total funding: 2.8 Million Egyptian Pound from 

PMU Unit, Ministry of Higher Education  

Starting date: Jan. 2015 

Project 7:  

Title: Establishment of a research center on 

membrane science and technology 

Duration: 24 months  

Total funding: 5 Million Egyptian Pound from 

STDF (Capacity Building)  

Starting date: Jan. 2015 

https://www.uni-due.de/zwu/iwatec.shtml
https://www.uni-due.de/zwu/iwatec.shtml
http://www.solardiploma.com/
http://www.arabnano.eu/
https://sites.google.com/site/suswadialogue/
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 النيماتولوجي والبيوتكنولوجي بكلية الزراعةبيان بالمشروعات القائمة بمعمل  -رابعا

المشروع اسم  
الجهة 
 الممولة

 فترة المشروع
الباحث الرئيسي 

 للمشروع
الجامعات المصرية 

 المشاركة
وروبية 

 
الجامعات اال
 المشاركة

نشاء درجة ماجستير  اإ
مشتركة في مجال 
البيوتكنولوجي في 

 مجال

والبيئية العلوم الزراعية 
 والصيدلة

Establish a new joint 
master degree in 

biotechnology applied 
to agri-science, 

environment and  
pharmacology 

االتحاد 
وربي 

 
اال

)مشروعات 
Tempus) 

كـتوبر 
 
 2013ا

 حتى

كـتوبر 
 
 2017ا

 جامعة الفيوم 

 

بالتعاون مع 
جامعات مصرية 6

جامعات  6و
وروبية

 
 ومعاهد ا

- Aswan University 

- Zagazig University 

- Minia University 

- MUST University 

- Sinai University 

- Banha University 

 

- Consiglio Nazionale 
Delle Ricerche, Ipp Uos 
Bari (Italy) 

- Institute of Biodiversity 
and Ecosystem Research 
– BAS (Bulgaria) 

- Medical University of 
Vienna (Austria) 

- Universitat de Barcelona 
(spain) 

- Oldenburg University 
(Germany) 

- University of natural 
resources and life 
science , BOKU 
(Austria) 

 

جمالي وروبيميزانية المشروع المرسلة من االتحاد  اإ
 
 يورو 780364,69: اال

 (ICTPمشروعات نظم وتكنولوجيا المعلومات ) -خامسا

 
 
 على مستوى الجامعةمشروعات  (ا

 اسم المشروع م

ساسيةالبنية  1
 
ومركز المعلومات اال  

داريةنظم المعلومات  2 االإ  

لكـترونيالتعلم  3 االإ  

 المكـتبات الرقمية  4

 التدريب علي تكنولوجيا المعلومات 5

 البوابة الرقمية  6

 ميكنة المستشفيات الجامعية  7

 
 



 

 
23 

2021-2016 Scientific Research Plan 
ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ ىـ  

ليكـترونيةالوحدات  -مشروعات على مستوى الكليات (ب  (:IT Units) االإ

 اسم الكلية م

 كلية العلوم 1
 كلية الحاسبات والمعلومات 2

 كلية الزراعة 3

ثار 4
آ
 كلية اال

داب 5
آ
 كلية اال

 كلية التربية النوعية 6

 كلية السياحة والفنادق 7

 كلية الهندسة 8

 كلية دار العلوم 9

 التربية 10

 التمريض 11

سنانطب  12
 
اال  

طفالرياض  13
 
اال  

 

 وحدات/ مراكز القياس والتقويم بالجامعة:

 اسم الكلية م

AP1-015-FAY 

 مركز تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات بالجامعة
ثار
آ
 كلية اال

 كلية التربية
 كلية الحاسبات والمعلومات

 كلية التربية النوعية
السياحة والفنادقكلية   

 كلية الزراعة
طفال

 
 كلية رياض اال

داب
آ
 كلية اال

 كلية الطب
 كلية دار العلوم

 كلية الخدمة االجتماعية

 كلية العلوم
 كلية الهندسة
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 االتفاقيات ومذكرات التفاهم

 املربمة بني جامعة الفيوم واجلامعات األخرى العربية واألجنبية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كاديمي والتعاون العلمي مع  الثنائيةات يالعديد من االتفاقتحرص جامعة الفيوم على عقد 
 
ن التبادل اال

 
بشا

جنبية مما يدعم نقل الخبرات وتبادل 
 
و ا
 
و عربية ا

 
جراء جهات مختلفة سواء محلية ا ساتذة الزائرين واإ

 
اال

برمتها الجامعة بالتعاون مع مختلف الجامعات 
 
البحوث المشتركة. وفيما يلى بيان بمذكرات التفاهم التى ا

 من دول مختلفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 كنــــــدا

ونـــــــــــــارلتــة كـــــــــــعــامـــج  

Carleton University 

وو ــــــــــــــرلــــــــــــة وتـــــــــــــــعــامــــج  

University of Waterloo 
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 الواليات املتحدة األمريكية

بــــــــالشية ـــــــــــــعـامــــج
 
انـــــــــــــــــــــا  

Appalachian State University 

كــلــــــــــــــــــــــــــورادوة ـــــــــعـــامـــــــج  
Clorado State University 

 

كـــــــــانــــــســـــــــــــاسة ــــــــعــامــــج  
Kansas State University 

 

ولــــــــــــــــــــــــــــــــــبة ـــــــــــــعــامـــــج  
Ball  State University 
 

 اليابان
ــــــــــــــوـكيــــــــوشـــــة ــــــــــــــعــامــــــج  

K y u s h u  U n i v e r s i t y  

كــــــومـــــامــــوتــــــــوة ــــــعــامـــج  

Kumamoto University  
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 إيطاليا  
ساليـــــنــــــتـــــــــــــــوة ــــــــــــــعــامــــــج  

S a l e n t o  U n i v e r s i t y  

ميــــــــــــالنـــــــــــــــوة ـــــــــــــــعــامـــج  

University of Milano-Bicocca 

 أملانيا

يسنة ـــــــــــــــعــامـــج ديسبورج اإ  

University of Milano-Bicocca 

نسانية  جامعة موسكو للعلوم االإ

Moscow University for the Humanities 

 روسيا

روسيـــااتحــاد جنــوب  جـامـعـة  

Southern Federal University 
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 الكامريون

 يــــــــــــاونـــــــــــــــــــــــــدى جــــامـعـــة

The University of Yaoundei 

 إسبانيا

ى روفيــرا جــــامـعـــة  لىــفيرجي اإ

Rovira i Virgili University 

 املغرب

القـنــــيــــــــطـرة -طفيـــــــل ابـــــنة ــعــــجام  

Un i v e r s i t é  I b n  T o f a i l  

فاس هللا عبد بن محمد سيدىة ـامعج  
Université  Sidi 

Mohamed Ben Abdellah 

محمد الخامـس السـويـــسىامعة ـج  

Université Mohammed V - Souissi 

كـــــدال -محمد الخامــــسة ـعـجام
 
 ا

Université Mohammed V, Agdal 
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 األردن
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرشة ــــــــــــــعــامــــــج  

J e r a s h  U n i v e r s i t y  

هـليـــــــــــــةة ــــــــــعــامـــج
 
ربــــــــد اال اإ  

 اليمن

 والتكنــــولوجيــــا العلـوم جامعـة

University of  Science & Technology 

 السودان

 كسال جــــــامـعــــــــــــــة

University of  Kassala 

 تونس

 سوسة جــــــامـعــــــــــــــة

University of  Sousse 
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 اململكة املتحدة

ويــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز جـــــامـعـــــــــــــــــــة  

U niv e r si ty  o f  Wa le s  

 الصني

وــــــــــــــــــبــــنـــة نـــــــامعــــج  

Ningbo University 

وانـــــــــــــــــشــة سيــــــــعـــامـــــــج  
Sichuan International 

Studies University 
 

جــــــــــــــــانـــــــيــجــــة زيـــــــعــامـــج  
Zhejiang Normal University 
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 براءات االخرتاع

نشاء مكـتب براءة االختراع بالمكـتبة المركزية  كاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تم اإ
 
طار التعاون مع ا فى اإ

و 17/4/2014بالجامعة بتاريخ 
 
و اختراع سواء من داخل الجامعة ا

 
ى فكرة ا

 
، حيث يمكن من خالله التقدم با

-2014خالل الفترة تم تسجيلها براءات االختراع التى بوفيما يلى بيان من داخل محافظة الفيوم. 

2016: 

 تاريخ التسجيل رقم  الطلب مسمى االختراع #

 19/4/2016 2016/692 الك تاب الذكى  .1

 19/4/2016 2016/693 الدائرة الكهربائية لتقليل حوادث الشاحنات  .2

سلحة متعددة ماكينة  .3
 
خشاب اال

 
 31/3/2016 561 /2016 لال

 29/10/2015 2015/1729 النقية الغالية  .4

 29/10/2015 2015/1730 )القمامة لسلة بديل (للبيئة منقذ جهاز  .5

 29/10/2015 2015/1731 المرن  المتطور  البساط  .6

7.  
لياف الكربون للتقليل من الفاقد من الطاقة 

 
استخدام ا

 الكهربائية
2015/1225 5/8/2015 

 5/8/2015 2015/1226 السمع لنظام بديل  .8

 8/6/2015 2015/899 النشافة  .9

 8/6/2015 2015/900 مالبس ديكور   .10
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 تاريخ التسجيل رقم  الطلب مسمى االختراع #

 8/6/2015 2015/901 تمر فزاقة  .11

سورة لمبة خاتم  .12
 
 8/6/2015 2015/902 لمبة ودبوس لمبة وعقد وا

 8/6/2015 2015/903 )السحرية (الخفية المرايا  .13

 8/6/2015 2015/904 مانعة كمامة  .14

 8/6/2015 2015/905 الكراشة  .15

 8/6/2015 2015/906 الك تافة  .16

 8/6/2015 2015/907 الريمت  .17

 8/6/2015 2015/908 الهراسة  .18

 8/6/2015 2015/909 السنادة  .19

 8/6/2015 2015/910 الرتابة  .20

 8/6/2015 2015/911 الزمامة  .21

 8/6/2015 2015/912 الشمامة  .22

 8/6/2015 2015/913 الدينر جهاز  .23

 8/6/2015 2015/914 يانةلال  .24
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 تاريخ التسجيل رقم  الطلب مسمى االختراع #

 10/5/2015 2015/710 الحياة مدى الكهربائية السيارة لتشغيل كهربائية دائرة  .25

 10/5/2015 2015/711 وجه دفاية  .26

27.  
 والسبورة العادية السبورة بين تجمع مستحدثة تفاعلية سبورة

 الذكية
2015/252 15/2/2015 

 6/1/2015 2015/0019 الكريتة  .28

و القشاطة  .29
 
 6/1/2015 2015/0020 المنبار قشاطة ا

 6/1/2015 2015/0021 راالالتكر  جهاز  .30

و القالب  .31
 
 6/1/2015 2015/0022 القالية ا

 6/1/2015 2015/0023 الفرشاة معجون  .32

 6/1/2015 2015/0024 الدولرية  .33

 6/1/2015 2015/0025 السخانة  .34
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 الفيوم امعةالبحثية جبعامل امل

مثل لكل موارد الجامعة المتاحة ولتوفير من إدارة الدراسات العليا والبحوث بالجامعة على حرصا 
 
االستغالل اال

اإلمكانيات البحثية لكافة العاملين بالجامعة فقد قامت اإلدارة بعمل حصر شامل لكافة المعامل البحثية الموجودة 

 بكليات الجامعة المختلفة وتحديد إمكانيات كل معمل ليصبح متاحا لكافة الباحثين بالجامعة.

 بالمعامل المختلفة بكليات الجامعة:وفيما يلى بيان 

 اسم المعمل الكلية

 الزراعة

 معمل تحليل التربة والمياه

نسجة والهندسة الوراثية
 
 معمل زراعة اال

 معمل تحليل ملوثات البيئة والغذاء

 النيماتولوجى والبيوتكنولوجى معمل

 الهندسة

لى
 
لى(القوى الكهربية )تحليل نظم  -معامل الحاسب اال

 
رضى، تحكم ا

 
 كهربية ووقاية وا

لى والتكنولوجى 
 
 ( PLCمعمل المساحة )التحكم اال

 معمل هندسة الطرق والمرور

 معمل ميكانيكا التربة

 معمل الهندسة اإلنشائية

 معمل الهندسة الصحية

 معمل الرى والهيدروليكا

 معمل الخرسانة

 معمل اإلليك ترونيات واالتصاالت

 تحويل الطاقةمعمل 

 معمل القياسات الكهربية

بحاث التحكم البيىئ
 
 معمل دراسات وا
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 اسم المعمل الكلية

 GISمعمل وحدة نظم المعلومات الجغرافية 

لى
 
 معمل وحدة التصميم بمساعدة الحاسب اال

لى
 
 معمل اإلنسان اال

 معمل الفيزياء الهندسية

الت الكهربية
 
 معمل اال

كاديمية سيسكو 
 
لى(( (CISCOمعمل ا

 
 )معمل شبكات وحاسب ا

 معمل االتصاالت والموجات

 معمل الميكانيكا الهندسية

 معمل الكيمياء الهندسية

 معمل خواص المواد

 العلوم

 معامل قسم علم الحيوان

 معامل قسم علم النبات

 معامل قسم الفيزياء

 معامل قسم الجيولوجيا

 معامل قسم الكيمياء

 المعمل المركزي 

 معمل التحاليل الدقيقة

 معمل الطاقة الشمسية

غشية الرقيقة والنانوتكنولوجى
 
 معمل تكنولوجيا المياه واال

 التربية النوعية

لى 2عدد 
 
 معمل حاسب ا

 النجارة( –النسيج -ورش )المعادن 3عدد 

 معمل خزف2عدد 
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 اسم المعمل الكلية

 معمل نحت 2عدد 

 معمل طباعة 2عدد 

 معمل تصوير 2عدد 

زياءمعمل 
 
 ا

 معمل طباعة منسوجات

 معمل تفصيل

 معمل مالبس

 معمل ميكربيولوجى 

 معمل تغذية 2عدد 

ثار
آ
 اال

ثار المصرية
 
 معمل المخطوطات والمواد العضوية بقسم اال

ثار بقسم ترميم
 
 معمل ترميم وصيانة اال

 معمل فخار وزجاج وخزف بقسم ترميم

خشاب والمعادن )مرسم( 
 
 بقسم ترميممعمل اال

ثار اإلسالمية
 
حجار  والصور الجدارية بقسم اال

 
 معمل اال

تيليه للفنون بقسم ترميم
 
 معمل ا

ثار اإلسالمية
 
 معمل كيمياء وفيزياء بقسم اال

ثار اإلسالمية
 
 معمل المنسوجات بقسم اال

لي
 
 معمل الحاسب اال

 الطب

 معمل الباثولوجى

 معمل الكيمياء الحيوية

 الطب الشرعى والسموم اإلكلينيكية معمل قسم

بحاث
 
 معمل اال

 معمل قسم الفارماكولوجى
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 اسم المعمل الكلية

 معمل الفسيولوجى

 معمل الطفيليات

 معمل الميكروبيولوجى

 مل قسم الهستولوجىمع

الحاسبات 
 والمعلومات

 معامل الحاسبات 

   معمل التصميم المنطقي واإللك ترونيات

 المعمل االفتراضي والنمذجة والمحاكاة  

 معمل الشبكات واإلنترنت 

  معمل الحوسبة السحابية

 التمريض

 معمل صحة المجتمع

 ووالدة ءمعمل نسا

طفال
 
 معمل ا

 معمل باطنى وجراحى

سنان
 
 طب اال

غراض
 
 معامل متعددة اال

سنان
 
 معامل تكنولوجيا اال

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fayoum.edu.eg/ComputersInformation/Lab1.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/ComputersInformation/Lab2.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/ComputersInformation/Lab3.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/ComputersInformation/Lab4.aspx
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الدعم املادى للبحوث  جبامعة الفيوم 

من خالل صندوق حساب البحوث

دعم أحباث املاجستري 

ةوالدكتوراه للهيئة املعاون

جوائز اجلامعة املختلفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 
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الزراعة الهندسة التربية 
النوعية

العلوم ثار
آ
اال الطب داب

آ
اال الحاسبات 

والمعلومات
رياض 
طفال

 
اال

سنان
 
طب اال

42

3

22

40

11

99

1 2 1 2

وال 
 
عضاء الهيئة المعاونة من حساب البحوث بجامعة الفيوم بيان  -ا

 
حصائي بعدد المستفيدين من ا  اإ

بحاث الماجستير والدكـتورال
 
 ه للهيئة المعاونة بالجامعةدعم ا

نشاؤه بتاريخ   25/7/2016 ىم وحت28/12/2011منذ اإ

 الكلية
 المستفيدين عدد

جمالى  االإ
2012 2013 2014 2015 2016 

 42 10 4 6 13 9 الزراعة

 3 1   1 1 الهندسة

 22 2 5 1 4 10 التربية النوعية

 40 1 7 2 12 18 العلوم

ثار
آ
 11 2 2 2 4 1 اال

 99 14 16 7 30 32 الطب

داب
آ
 1 - - - 1 - اال

 2 - 1 - - 1 الحاسبات والمعلومات

طفال
 
 1 - - - - 1 رياض اال

سنان
 
 2 1 1 - - - طب اال

جمالى  223 31 36 18 65 73 االإ
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العاملين التشجيعية

براءة االختراع

ليف والترجمة
 
التا عل

 
ىالترقى لدرجات ا

الحاصلين على 
وراهالماجستير والدكـت النشر الدولى التفوق

خدمة المجتمع

البحث العلمى التدريس

التقديرية

 

 

ساتذة المتميزين بالجامعة ممن ساهموا فى إعالء اسم لتمنح  جائزة التقديريةال
 
ثمر جهدهم وخبراتهمالال

 
 جامعة والوطن وا

دبى. ،المجتمع عن ثراء المنتج العلمى وخدمة وتجاربهم
 
خرى للقطاع اال

 
 وتمنح واحدة للقطاع العملى واال

 

 جائزة التفوق فى الت    دري    س
 

عضاء هيئة التدريس )مدرس
 
ستاذ مساعد -تمنح لواحد فقط من بين ا

 
ستاذ -ا

 
ستاذ متفرغ( المتميزين  -ا

 
ا

 بالجامعة فى عملية التدريس.
 

عضاء هيئة  جائزة التفوق فى البحث العلمى
 
ستاذ مساعد -التدريس )مدرستمنح  ال

 
ستاذ -ا

 
ستاذ متفرغ( المتميزين بالجامعة ممن لهم  -ا

 
ا

دبى.  ،إسهامات فى عملية البحث العلمى
 
خرى للقطاع اال

 
 وتمنح واحدة للقطاع العملى واال

 

عضاء هيئة التدريس )مدرس جائزة التفوق فى خدمة المجتمع
 
ستاذ مساعد -تمنح لواحد فقط من بين ا

 
ستاذ -ا

 
  -ا

 
ستاذ متفرغ( المتميزين ا

 بالجامعة فى مجال العمل البيىئ.
 

الجائزة التشجيعية فى الترقى 
 للدرجات العلمية

عضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على 
 
ك ثر فى تقرير اللجنة العلمية الدائمة للترقية  %85تمنح ال

 
فا

ساتذة
 
ساتذة المساعدين واال

 
 .لوظائ ف اال

 

ليف الجائزة التشجيعية فى 
 
التا

 العلمى والترجمة
عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين ممن قام 

 
خرى فى الترجمة ال

 
ليف وا

 
تمنح واحدة فى التا

ى من المجاالت المختلفة.
 
خرين فى ا

 
و شارك مع ا

 
و ترجمة ك تاب ا

 
ليف ا

 
 بتا
 

الجائزة التشجيعية فى براءة 
 االختراع

عضاء هيئة التدريس والهيئة 
 
المعاونة واإلداريين والطالب ممن لهم براءات اختراع سواء محلية تمنح ال

و دولية. 
 
 ا
 

جائزة التميز فى النشر العلمى 
 الدولى

عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 
بحاث علمية منشورة بدوريات دولية  تمنح للسادة ا

 
ممن لهم ا

 محكمة.
 

جائزة الحاصلين على الماجستير 
 والدك توراه

بناء الجامعة من الهيئة المعاونة من بين الحاصلين على درجتى الماجستير والدك توراه سواء من تمنح 
 
ال

خرى.
 
جنبية اال

 
و اال

 
ى من الجامعات المصرية ا

 
و ا
 
 جامعة الفيوم ا

 

 تمنح لإلداريين المتميزين بالجامعة.  جائزة العاملين

جوائز جامعة الفيوم - ثانيا  
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.د/ عادل فريد طوبيا
 
 المرحوم ا

ثار
آ
ستاذ متفرغ بكلية اال

 
 ا

 

.د/محمود عبد الجواد محمد
 
 ا

ستاذ متفرغ بكلية الزراعة
 
 ا

 

.د/ محمود محمود هويدى
 
 ا

ستاذ متفرغ بكلية السياحة والفنادق
 
 ا

 

.د/ 
 
سامى البدوى يحيــىا  

ستاذ متفرغ بكلية الهندسة
 
 ا

 

.د/ عبد الرحيم يوسف الجمل
 
 ا

ستاذ متفرغ بكلية دار العلوم
 
 ا

 

بو سريع هارون
 
.د/ سناء ا

 
 ا

 
 
ستاذ متفرغ بكلية الزراعةا  

 

مين
 
.د/ حامد محمد ا

 
 ا

داب
آ
ستاذ متفرغ بكلية اال

 
 ا

 

.د/ حسنى 
 
محمد جمال الدينا  

ستاذ متفرغ بكلية الزراعة
 
 ا

 

.د/ 
 
حمدا

 
جمال صبحى ا  
ستاذ متفرغ بكلية 

 
العلوما  

 

.د/
 
محمد حسن عبد هللاا  

ستاذ متفرغ بكلية 
 
دار العلوما  

 

.د/ 
 
على جاللمحمد ا  

ستاذ متفرغ بكلية الزراعة
 
 ا

 

.د/ 
 
محمد عبد الرحمن الشرنوبىا  

ستاذ متفرغ بكلية 
 
دابا

آ
اال  

 السادة احلاصلني على جائزة جامعة الفيوم التقديرية
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 السادة احلاصلني على جائزة جامعة الفيوم التشجيعية يف اآلداب والعلوم

 

.د/ 
 
سماعيل حمزةخالد ا اإ  

ستاذ بكلية
 
الهندسة ا  

 

.د/
 
مصطفى محمد الضبعا  

ستاذ بكلية 
 
دار العلوما  

 

خالف  لكما محمدد/   

ستاذ مساعد 
 
ثارا

آ
بكلية اال  

 

.د/
 
الباسل الحميد عبد ديهوم ا  

ستاذ متفرغ بكلية 
 
العلوما  

 

 
 
محمد  الجواد عبد محمود /د.ا  

ستاذ
 
الزراعةبكلية  متفرغ  ا  

 

 
 
  حمودة حسين الحميد عبد /د.ا

ستاذ بكلية 
 
دابا

آ
اال  

 

حمد /د
 
مين  محمد محمود ا

 
ا  

ستاذ 
 
ثاربكلية  مساعدا

آ
اال  

 

حمد /د
 
براهيم  علي ا اإ  

 مدرس بكلية التربية

 

حمد محمد /د
 
حسن  محمود ا  

دابمدرس 
آ
بكلية اال  

 

سعودي  محمد تامرد/   

 مدرس بكلية العلوم

 السادة احلاصلني على جائزة جامعة الفيوم التشجيعية فى التأليف العلمى
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.د/
 
محمد عبد هللا عفيفىا  

ستاذ بكلية 
 
دار العلوما  

 

.د/ 
 
شرف حسين محمودا

 
ا  

ستاذ بكلية 
 
الطبا  

 

.د/ رامى محمد كامل
 
 ا

ستاذ بكلية الهندسة
 
 ا

 السادة احلاصلني على جائزة جامعة الفيوم للتفوق

 

 
 
مجدى توفيق حنا.د/ا  

ستاذ 
 
الهندسةكلية متفرغ با  

 

خالد عبد الرحمن البناد/   

ستاذ مساعد بكلية الزراعة
 
 ا

 

 د/ عرفة صبرى جمعة
ستاذ مساعد 

 
بكلية العلوما  

 جائزة التفوق فى التدريس

 جائزة التفوق فى البحث العلمى

 

حمد سيف اليزل
 
.د/ سمير ا

 
 ا

ستاذ بكلية الزراعة
 
 ا

 

.د/ عبد الحليم مشرف
 
 ا

ستاذ متفرغ بكلية الزراعة
 
 ا

 جائزة التفوق فى خدمة اجملتمع
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 بالكليات التى حصلت علىجممع بيان 

 التقديريةجائزة جامعة الفيوم 

 وخدمة اجملتمع والبحث العلمى التدريس وجوائز جامعة الفيوم للتفوق فى

 الكلية
 الجائزة التقديرية وجوائز التفوق

2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 التقديرية الزراعة

 

 التقديرية 

 التقديرية
 التقديرية

 
البحث  

  العلمى
خدمة 
 خدمة  المجتمع

 المجتمع

 الهندسة
  

 التدريس   التقديرية
البحث 
 العلمى

 دار العلوم
 

 التدريس التقديرية    التقديرية

 العلوم
 

    التقديرية
البحث 
 العلمى

 

السياحة 
 والفنادق

  
     التقديرية

ثار
آ
 اال

  
    التقديرية 

 الطب
  

   التدريس  

داب
آ
 التقديرية اال

 
   التقديرية  
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  جائزة جامعة الفيوم التشجيعية

 الكلية
 العام

2007 2014 2015 

 التربية
 

1  

 الزراعة
 

1  

   1 دار العلوم

   1 الهندسة

 العلوم
 

2  

ثار
آ
 اال

 
1 1 

داب
آ
 اال

 
2  
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 جائزة جامعة الفيوم التشجيعية فى الرتقى للدرجات العلمية األعلى

 

 

 الكلية

 العام

جمالى  االإ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 2 - 1 1 - - - التربية

 13 4 3 3 1 2 - الزراعة

 6 1 - - 1 1 3 الهندسة

 3 - 1 1 1 - - الخدمة االجتماعية

 2 2 - - - - - دار العلوم

 4 - 3 - - - 1 التربية النوعية

 8 1 2 1 2 2 - العلوم

 5 - 1 1 2 - 1 السياحة والفنادق

ثار
آ
 11 4 5 - 1 - 1 اال

 13 - 2 4 4 3 - الطب

داب
آ
 8 5 - 2 1 - - اال

طفال
 
 2 1 - - 1 - - رياض اال

 التمريض
- - - - - 1 1 

جمالى  78 19 18 13 14 8 6 االإ
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ةالتربي
2% الزراعة

17%

الهندسة
8%

ةالخدمة االجتماعي
4%

دار العلوم
3%
التربية النوعية

5%
العلوم
10%

السياحة والفنادق
6%

ثار
آ
اال
14%

الطب
17%

داب
آ
اال
10%

طفال
 
رياض اال
3%

التمريض
1%

 إمجاىل عدد احلاصلني على جائزة جامعة الفيوم التشجيعية يف الرتقى للدرجات العلمية األعلى 

 2015-2010خالل الفرتة من 

 الكلية
كـثر ف %85درجة  ىعل الحاصلين

 
و ا
 
 تقدير اللجنة العلمية الدائمة  ىا

 عند منحهم اللقب العلمي لوظيفة 
 
ستاذ مساعد /ستاذا

 
جمالى ا  االإ

ساتذة 
 
ساتذة المساعدون اال

 
  اال

 2 2  التربية
 13 3 10 الزراعة
 6 1 5 الهندسة

 3  3 الخدمة االجتماعية
 2  2 دار العلوم

 4 3 1 التربية النوعية
 8 4 4 العلوم

 5 2 3 السياحة والفنادق
ثار
آ
 11 7 4 اال

 13 8 5 الطب
داب

آ
 8 6 2 اال

طفال
 
 2 2  رياض اال

 1 1  التمريض
جمالى  78 39 39 االإ
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 جائزة التميز يف النشر العلمى الدوىل

 2015حتى 2010 عام منذ املختلفة اجلامعة بكليات دوليا املنشورة األحباث أعداد تطور

 الكلية
بحـاث

 
عـداد اال

 
جمالى ا بحاث اإ

 
 عدد اال

(2010-2015) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 5 2 2 - - - 1 التربية

 116 47 32 12 12 8 5 الزراعة

 100 43 15 6 24 6 6 الهندسة

 1 - - - 1 - - الخدمة االجتماعية

 4 2 2 - - - - دار العلوم

 3 1 - - 2 - - التربية النوعية

 9 6 3 - - - - السياحة والفنادق

 411 123 125 34 79 27 23 العلوم

ثار
آ
 31 15 7 2  5 2 اال

 100 36 22 9 23 4 6 الطب

داب
آ
 4 1 2 - 1 - - اال

الحاسبات 
 والمعلومات

- - - - 2 15 17 

 9 4 4 - 1 - - التمريض

سنان
 
 1 1 - - - - - طب اال

 1 1 - - - - - الصيدلة

جمالى  2 798 294 209 631 140 49 43 االإ
 

                                                           
 1أعلى من  Impact Factorاألحباث الىت هلا معامل أتثري  1

 ( حبث مشرتك بني كليات اجلامعة املختلفة14يوجد ) 2
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5

116
100

1 4 3 9

411

31

100

4 17 9 1 1
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

بحاث المنشورة دوليا لكل كلية
 
جمالى عدد اال اإ

 

 
 

 
 

  

43 49

140

63

209

294

2010 2011 2012 2013 2014 2015
0

50

100

150

200

250

300

350

بحاث العلمية المنشورة بمجالت دولية على م
 
عداد اال

 
ستوى تطور ا

2015-2010الجامعة خالل الفترة 
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 تطور أعداد احلاصلني  من أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة على جائزة النشر الدوىل

 بكليات اجلامعة 2015حتى  2010منذ عام  

 

 الكلية

عـداد المكـرميـن
 
 ا

جمالى  االإ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 4 2 1 - - - 1 التربية

 122 48 27 13 14 10 10 الزراعة

 85 35 16 6 18 6 4 الهندسة

 1 - - - 1 - - الخدمة االجتماعية

 3 2 1 - - - - دار العلوم

 3 1 - - 2 - - التربية النوعية

 14 7 7 - - - - السياحة والفنادق

 247 65 78 26 38 19 21 العلوم

ثار
 
 21 11 4 1 - 4 1 اال

 123 52 32 8 23 3 5 الطب

داب
 
 3 1 1 - 1 - - اال

 12 10 2 - - - - الحاسبات والمعلومات

 4 2 1 - 1 - - التمريض

سنان
 
 1 1 - - - - - طب اال

 2 2 - - - - - الصيدلة

جمالى  170 54 98 42 42 االإ
239 645 
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 بيان بتطور أعداد األحباث الدولية املشرتكة بني كليات اجلامعة

 5201حتى  2010منذ عام 

 الكليات املشاركة فى األحباث عدد األحباث املشرتكة العام

 - ال يوجد 2010

 الزراعة  العلوم + ( 1) 1 2011

2012 3 

 الزراعة + التربية النوعية ( 1)

 + الهندسة  العلوم ( 1)

 الطب + الخدمة االجتماعية ( 1)

 - ال يوجد 2013

2014 7 

 علوم + الهندسةال ( 3)

 الزراعة+  العلوم ( 2)

ثار ( 1)
آ
 العلوم + اال

 طبالعلوم + ال ( 1)

2015 
 
3 

 زراعة + علوم (2)

 علوم + هندسة (1)

جمالى  بحــــــــث 14 االإ
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 من اهليئة املعاونة املكرمني باجلامعة من بني احلاصلني على املاجستري والدكتوراه

 الكلية
 العام

جمالى  االإ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 61 9 6 12 7 19 8 التربية

 72 18 6 16 8 10 14 الزراعة

 54 11 12 6 5 11 9 الهندسة

 33 12 1 7 7 4 2 الخدمة االجتماعية

 39 7 8 4 4 2 14 دار العلوم

 40 11 5 2 2 9 11 التربية النوعية

 86 14 11 18 11 15 17 العلوم

 45 7 6 5 8 7 12 السياحة والفنادق

ثار
آ
 46 11 8 2 - 13 12 اال

 46 6 8 9 5 12 6 الطب

داب
آ
 46 6 8 9 5 12 6 اال

الحاسبات 
 والمعلومات

2 4 - 3 5 5 19 

طفال
 
 15 1 2 4 - 6 2 رياض اال

 21 16 - 2 - - 3 التمريض

سنان
 
 1 1 - - - - - طب اال

 2 2 - - - - - الصيدلة

جمالى  626 137 86 99 62 124 118 االإ
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 جبامعة الفيوم املستحدثة املتميزة الربامج الدراسية

 على مستوى الدراسات العليا

 اسم البرنامج
رقم وتاريخ 
الموافقة على 

نشائه  اإ

لغة 
الدراسة 
 للبرنامج

 الجهات المشاركة

جنبية العربية المصرية
 
 اال

الطاقة أنظمة دبلوم 

 الشمسية 
 بكلية العلوم

  
Solar Energy Systems 

Design Using 
Advanced Learning 

Aids SOLEDA 
 

لمزيد من المعلومات: 
www.solardiploma.com 

القرار الوزارى 
( 2986رقم )  

بتاريخ 
5/8/2014  

نجليزية  االإ

النانو تكنولوجى مركز 
جامعة القاهرةب  

- 
لمانية العربية 

 
الغرفة اال

 للصناعة والتجارة
- 

بجامعة كلية العلوم 
 الفيوم
- 

كلية العلوم بجامعة 
 القاهرة
- 

جامعة كلية العلوم ب
 جنوب الوادى

- 

 
 

لمانيا: 
 
 ا

خن للعلوم 
 
جامعة ا

 التطبيقية
Aachen University of 

Applied Sciences 

- 
 اليونان:

ثينا الزراعية
 
 جامعة ا

Agricultural 
University of Athens 

- 
يطاليا:  اإ

 Studioستوديو وولف 
Wolf 
- 

سبانيا:  اإ
كلية الفيزياء بجامعة 
 كمبلوتنسى بمدريد

University of 
Complutense of 

Madrid 

- 
 المملكة المتحدة:

كلية الهندسة والعلوم الفيزيائية 
 بجامعة هيريوت وات
Heriot-Watt 
University 

 
 

 

http://www.solardiploma.com/
http://www.solardiploma.com/
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 اسم البرنامج
رقم وتاريخ 
الموافقة على 

نشائه  اإ

لغة 
الدراسة 
 للبرنامج

 الجهات المشاركة

جنبية العربية المصرية
 
 اال

 درجة املاجستري 
 فى علوم النانو تكنولوجى 

 
 فى مجالى العلوم والهندسة 

الساعات المعتمدةبنظام   
 

 لمزيد من المعلومات:
www.arabnano.eu  

القرار الوزارى 
( 2164رقم )  

بتاريخ 
24/6/2015  

نجليزية  االإ

كاديمية العربية ا
 
ال

لعلوم 
والنقل  التكنولوجيا

ى البحر   
- 

 جامعة القاهرة
- 

 جامعة الفيوم
- 

 جامعة جنوب الوادى
- 

لمانية 
 
الغرفة اال

العربية للصناعة 
 والتجارة

- 
جامعة مدينة زويل 
 للعلوم والتكنولوجيا

ردن:
 
 اال

. جامعة العلوم 1
ردنية

 
 والتكنولوجيا اال

 
. الجامعة 2

ردنية
 
لمانية اال

 
 اال

- 
 تونس:

جامعة . 1
 قرطاج

 

جامعة سوسة. 2  
 

 
 
 

 السويد:
 Lundجامعة لوند 

University 
- 

سبانيا:  اإ
روفيرا جامعة 

 فيرجيلى
Universitat 

Rovira I Vigili 
- 

 فرنسا:
جامعة بيير ومارى 

 كورى 
Pierre and Marie 
Curie University 

- 
لمانيا:

 
 ا

جامعة كارلسروه . 1
 للتكنولوجيا

Karlsruhe Institute of 
Technology 

 

. جامعة دارمشتات 2
 للتكنولوجيا 
Technical 

University of 
Darmstadt 

 
 

 

http://www.arabnano.eu/
http://www.arabnano.eu/
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 اسم البرنامج
رقم وتاريخ 
الموافقة على 

نشائه  اإ

لغة 
الدراسة 
 للبرنامج

 الجهات المشاركة

جنبية العربية المصرية
 
 اال

 درجة املاجستري 
فى ختصص 

 البيوتكنولوجى
  

بنظام الساعات المعتمدة 
وروبى طبقا لمشروع 

 
اال

TEMPUS 
 –تخصصات الزراعة ىف 

 –الصيدلة  –العلوم البيئية
 الهندسة الطبية

 
 لمزيد من المعلومات:

jm-
biotech.com/index.htm 

القرار الوزارى 
( 2325رقم )  

بتاريخ 
12/7/2015  

نجليزية  االإ

كلية الزراعة بجامعة 
 الفيوم
- 

سوان
 
 جامعة ا
- 

 جامعة الزقازيق
- 

 جامعة المنيا
- 

مصرجامعة  للعلوم  
 والتكنولوجيا 

- 
 جامعة سيناء

- 
 جامعة بنها

 

- 

 
 

 
يطاليا:  اإ

معهد وقاية النبات )مجلس 
 البحوث القومى(

The Institute for Plant 
Protection (The 

National Research 
Council) 

- 
 بلغاريا:

مركز بحوث التنوع 
البيولوجى ونظم البيئة 
كاديمية العلوم 

 
با

 البلغارية
Institute of Biodiversity and 
Ecosystem Research at the 

Bulgarian Academy of Science 

- 
سبانيا:  اإ

 جامعة برشلونة
The University of 

Barcelona 
- 

لمانيا:
 
 ا

ولدنبورج
 
 جامعة ا

University of 
Oldenburg 

- 
 النمسا:

. جامعة فيينا الطبية1  
Medical University 

of Vienna 
 

 الطبيعية الموارد . جامعة2
بالنمسا الحياه وعلوم  

University of Natural Resources 
and Life Sciences 

 
 
 
 

http://jm-biotech.com/index.htm
http://jm-biotech.com/index.htm
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=84&ifr=1&kwn=%u0645%u0635%u0631&exp=1094762
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 اسم البرنامج
رقم وتاريخ 
الموافقة على 

نشائه  اإ

لغة 
الدراسة 
 للبرنامج

 الجهات المشاركة

جنبية العربية المصرية
 
 اال

ماجستري اهلندسة يف إدارة 

 ونظم اجلودة

 

 بكلية الهندسة
 

بنظام الساعات المعتمدة 
وروبى طبقا لمشروع 

 
اال

TEMPUS 
 

قرار مجلس 
الجامعة 

بجلسته رقم 
( بتاريخ 123)

29/6/2016  

نجليزية  االإ

كلية الهندسة بجامعة 
 عين شمس

- 
كلية النقل الدولى 
 واللوجيستيات

كاديمية العربية اب
 
ال

لعلوم 
والنقل  التكنولوجيا

ى البحر   
- 

كلية الهندسة بجامعة 
مصر للعلوم 
 والتكنولوجيا

 

- 

 السويد:
 جامعة يونشوبينج

Jönköping University 
لمانيا:

 
 ا

وتو فون جريكى
 
 جامعة ا

Otto von Guericke University 

 المملكة المتحدة:
 جامعة نونتجهام

University of Nottingham 

سبانيا  :اإ
وفي

 
 دويجامعة ا

University of Oviedo 
لمانيا:

 
 ا

 جامعة كالويستال للتكنولوجيا
Clausthal University 

of Technology 
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  قواعد بيانات
  الثقافية قطاع الدراسات العليا والبحوث والعالقات

 جبامعة الفيوم

2015حتى  2010خالل الفرتة من   
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عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الجامعة للعام الجامعى 
 
عداد ا

 
 2014/2015بيان با

 الكلية
عضاء هيئة التدريس

 
  الهيئة المعاونة ا

جمالي ستاذ المتفرغون االإ
 
ستاذ مساعد ا

 
 معيد مدرس مساعد مدرس ا

 134 31 26 44 6 9 18 التربية

 281 31 42 58 31 47 72 الزراعة

 211 52 25 86 20 19 9 الهندسة

 97 17 10 20 19 20 11 الخدمة االجتماعية

 103 8 9 30 16 21 19 دار العلوم

 94 16 13 43 16 5 1 التربية النوعية

 71 12 17 25 9 5 3 السياحة والفنادق

 226 23 46 87 21 14 35 العلوم

ثار
آ
 87 19 10 29 18 10 1 اال

 439 78 128 154 50 23 6 الطب

داب
آ
 151 30 13 71 20 9 8 اال

 54 20 20 11 2 - 1 الحاسبات والمعلومات

طفال
 
 36 6 8 16 5 1 - رياض اال

 91 44 16 30 1 - - التمريض

سنان
 
 35 4 13 13 1 4 - طب اال

 8 2 5 - - 1 - الصيدلة

 5 1 - 1 - 3 - معهد حوض النيل

جمالى  االإ
184 191 235 718 401 394 

2123 
1328 795 
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1

10

100

1000

134

281
211

97 103 94
71

226

87

439

151

54
36

91

35

8

5

عضاء هيئة 
 
ا

التدريس
1328
63%

الهيئة المعاونة
795
37%

لى الهيئة المعاونة عضاء هيئة التدريس اإ
 
عداد ا

 
نسبة ا
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عداد طالب
 
عوام الجامعية من خالل  بكليات الجامعةالمقيدين  مرحلة البكالوريوس/ الليسانس بيان با

 
 2015-2010اال

 الكلية
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

ناث ذكور  ناث ذكور  اإ ناث ذكور  اإ ناث ذكور  اإ ناث ذكور  اإ  اإ

 2423 417 2140 440 1703 523 1831 632 1322 309 التربية

 635 515 542 413 528 466 396 468 288 476 الزراعة

 397 1297 426 1239 463 1207 542 1270 577 1263 الهندسة

 1963 1207 1751 1231 1661 914 1959 892 1461 772 الخدمة االجتماعية

 2443 1182 2276 1211 2095 970 2000 878 2187 1030 دار العلوم

 1029 202 882 180 760 151 539 150 459 169 التربية النوعية

 42 94 55 101 54 77 86 79 17 16 السياحة والفنادق

 826 297 681 256 671 265 561 259 487 242 العلوم

ثار
آ
 278 273 202 224 170 211 176 121 193 169 اال

 67 42 80 47 69 49 98 87 84 70 الطب

داب
آ
 2262 541 1479 355 1336 305 1482 318 1229 470 اال

 174 247 141 167 125 158 118 137 117 136 الحاسبات والمعلومات

طفال
 
 908 - 609 - 547 - 697 - 803 - رياض اال

 355 145 233 136 219 150 108 118 79 71 التمريض

سنان
 
 101 51 50 28 18 13 - - - - طب اال

 110 58 - - - - - - - - الصيدلة

 24 36 5 23 24 43 - - - - معهد حوض النيل

جمالى  االإ
5193 9303 5409 10593 5502 10443 6051 11552 6604 14037 

14496 16002 15945 17603 20641 
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جمالى بيان ب عداد طالباإ
 
عوام الجامعية خالل  بكليات الجامعةالمقيدين  مرحلة البكالوريوس/ الليسانس ا

 
 2015-2010اال

 الكلية
جمالى   2015-2010االإ

ناث ذكور  جمالى اإ  االإ

 11740 9419 2321 التربية

 4727 2389 2338 الزراعة

 8681 2405 6276 الهندسة

 13811 8795 5016 الخدمة االجتماعية

 16272 11001 5271 دار العلوم

 4521 3669 852 التربية النوعية

 621 254 367 السياحة والفنادق

 4545 3226 1319 العلوم

ثار
آ
 2017 1019 998 اال

 693 398 295 الطب

داب
آ
 9777 7788 1989 اال

 1520 675 845 الحاسبات والمعلومات

طفال
 
 3564 3564 - رياض اال

 1614 994 620 التمريض

سنان
 
 261 169 92 طب اال

 168 110 58 الصيدلة

 155 53 102 معهد حوض النيل

جمالى  االإ
28759 55928 

84687 
84687 
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14496
16002 15945

17603

20641

0

5000

10000

15000

20000

25000

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

عداد الطالب المقيدين بكليات الجامعة المختلف
 
ة خالل تطور ا

عوام 
 
2015-2010اال

ذكور 
28759

34%
ناث اإ

55928
66%

ناث بالجامعة لى االإ نسبة الطالب الذكور اإ
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عضاء هيئة 
 
ا

هم التدريس ومعاوني
10%

الطالب
90%

عضاء هيئة التدريس بالنسبة للطالب بال
 
عداد ا

 
جامعةنسبة ا

 

 

 

 

 

  

البـــــــــــالط نسبة 
  

عضاء هيئة 
 
ا

 التدريس
والهيــــئـــــة 
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جمالى عدد الطالب   بمرحلة الدراسات العليابيان باإ

 2015-2010المسجلين/ الممنوحين درجة الماجستير 

 الكلية

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

 منح تسجيل منح تسجيل منح تسجيل منح تسجيل منح تسجيل

 16 26 17 34 25 18 21 35 30 22 التربية

 الزراعة
90 10 86 11 98 22 113 14 114 12 

 9 30 15 18 10 34 7 22 2 8 الهندسة

 99 12 113 25 72 12 100 25 58 15 الخدمة االجتماعية

 3 103 13 145 11 97 13 252 44 31 دار العلوم

 11 12 14 14 11 8 20 21 18 7 السياحة والفنادق

 29 13 16 48 19 19 14 10 11 21 العلوم

ثار
آ
 1 42 - 51 - 6 - - - - اال

 14 55 26 93 8 86 2 79 - 49 الطب

داب
آ
 19 12 16 19 7 15 3 23 3 8 اال

جمالى  213 419 244 560 185 393 191 553 176 251 االإ
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جمالى عدد الطالب بمرحلة الدراسات العليا المسجلين/ الممنوحين درجة الدكـتوراه   2015-2010بيان باإ

 الكلية

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

 منح تسجيل منح تسجيل منح تسجيل منح تسجيل منح تسجيل

 21 17 4 11 9 25 8 8 6 10 التربية

 الزراعة
79 13 72 14 71 9 90 7 88 13 

 4 7 5 15 2 4 - 5 - 3 الهندسة

 56 15 58 9 60 7 60 15 37 10 الخدمة االجتماعية

 20 8 21 11 11 6 7 17 5 16 دار العلوم

 7 7 6 8 8 5 14 6 7 6 السياحة والفنادق

 14 14 3 11 8 8 6 6 5 9 العلوم

ثار
آ
 1 3 - 8 - 7 - - - - اال

 8 49 13 26 6 25 4 20 - 60 الطب

داب
آ
 11 12 10 14 12 7 8 11 3 10 اال

جمالى  155 220 127 203 125 165 121 160 76 203 االإ
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جمالىبيان    اإ

 (الماجستير والدكـتوراه) الدرجات العلميةبعدد 

 2015-2010بكليات الجامعة المختلفة خالل الفترة  الممنوحة

 الكلية

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

 دكـتوراه ماجستير دكـتوراه ماجستير دكـتوراه ماجستير دكـتوراه ماجستير دكـتوراه ماجستير

 21 16 4 17 9 25 8 21 6 30 التربية

 13 12 7 14 9 22 14 11 13 10 الزراعة

 4 9 5 15 2 10 - 7 - 2 الهندسة

 56 99 58 113 60 72 60 100 37 58 الخدمة االجتماعية

 20 3 21 13 11 11 7 13 5 44 دار العلوم

 7 11 6 14 8 11 14 20 7 18 السياحة والفنادق

 14 29 3 16 8 19 6 14 5 11 العلوم

ثار
آ
 1 1 - - - - - - - - اال

 8 14 13 26 6 8 4 2 - - الطب 

داب
آ
 11 19 10 16 12 7 8 3 3 3 اال

جمالى  155 213 127 244 125 185 121 191 76 176 االإ
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ماجستير
1009
63%

دكـتوراه
604
37%

 

جمالى عدد  (الماجستير والدكـتوراه) الدرجات العلمية اإ

 2015-2010بكليات الجامعة المختلفة خالل الفترة  الممنوحة

 

 درجة الدكـتوراه درجة الماجستير

1009 604 
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عداد الطالب الوافدين 
 
حصاىئ بتطور ا  بيان اإ

 دكـتوراه( بكليات جامعة الفيوم -ماجستير -المقيدين ببرامج )دبلوم

 2015-2010خالل الفترة من 

جمالى الجنسية دكـتوراه الجنسية ماجستير الجنسية دبلوم الكلية  االإ

 التربية

 عمانى 2 عمانى 1 كويتية 1

9 
ردنى 1   كويتية 1

 
 ا

 كويتية 1   سودانى 1

 عمانى 1    

 1 ليبى 1     الزراعة

 دار العلوم

 كويتى 2 ليبى 2  

37 

 ليبى 1 كويتى 1  

 فلسطينى 1 كويتى 1  

 كويتى 1 ليبى 4  

 كويتى 4 ليبى 1  

   كويتى 12 كويتى 7

 الخدمة االجتماعية

 فلسطينى  1    

5 

 ليبية 1    

 ليبية 1    

 فلسطينى 1    

 فلسطينى 1    

ردنى 1     السياحة والفنادق
 
 1 ا

ردنى 1   العلوم
 
 1   ا

ثار
آ
ردنى 1     اال

 
 1 ا

داب
آ
 اال

 ليبى 1 كويتى 1  

11 

 ليبى 1 ليبى 1  

   كويتى 3  

   كويتى 3  

   ليبى 1  

 2 ليبى 1 سورى  1   الطب

 2 معهد حوض النيل
جنوب 
 السودان

 
 

 
 

2 

جمالى  70  25  33  12 االإ
 

 2013/2014العام الجامعى   2010/2011العام الجامعى  
    

 2015 /2014العام الجامعى   2012 /2011العام الجامعى  
    

   2013 /2012العام الجامعى  
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عداد الطالب الوافدين 
 
حصاىئ بتطور ا  بيان اإ

 دكـتوراه( بكليات جامعة الفيوم -ماجستير -)دبلومالحاصلين على 

 2015-2010خالل الفترة من 

جمالى الجنسية دكـتوراه الجنسية ماجستير الجنسية دبلوم الكلية  االإ

 التربية

 كويتى 1   عمانى 1

 عمانى 2   عمانى 1 6

     سودنى 1

 1 ليبى 1     الزراعة

 دار العلوم

 ليبى 3    

16 
 ليبى 4 عراقى 1  

 كويتى 1 كويتى 6  

 فلسطينى 1    

 الخدمة االجتماعية

ردنى 1    
 
 ا

4 
 عمانى 1    

 فلسطينى 1    

 ليبى 1    

داب
آ
 1 ليبية 1     اال

جمالى  28  18  7  3 االإ
 

 2013/2014العام الجامعى   2010/2011العام الجامعى  
    

 2015 /2014العام الجامعى   2012 /2011العام الجامعى  
    

   2013 /2012العام الجامعى  
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نواعها )داخلية 

 
عداد البعثات با

 
حصاىئ بتطور ا شراف مشترك( –خارجية  –بيان اإ  اإ

 الكلية

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

جمالى  االإ

ية
خل
دا

 

ية
رج
خا

رك 
شت
ف م

شرا
اإ

 

ية
خل
دا

 

ية
رج
خا

رك 
شت
ف م

شرا
اإ

 

ية
خل
دا

 

ية
رج
خا

 

ف 
شرا

اإ
رك
شت
م

 

ية
خل
دا

 

ية
رج
خا

رك 
شت
ف م

شرا
اإ

 

 8 1 1 - 1     2 1   1 1   التربية

 13 - - - 1     3   1 5 1 2 الزراعة

 4 - - - 1     1     1 1   الهندسة

 0 - - -                   دار العلوم

 0 - - -                   الخدمة االجتماعية

 3 - - - 1     1     1     التربية النوعية

 18 4 - -   5   1 3   1 4   السياحة والفنادق

 32 5 2 - 2 5   2 4   2 10   العلوم

ثار
آ
 12 1 2 1 2     2 1   2 1   اال

داب
آ
 4 - - - 1     1     1 1   اال

 6 - - -         1     5   الطب

 11 - 3 1 3           3   1 الحاسبات والمعلومات

جمالى  111 11 8 2 12 10 0 13 10 1 17 24 3 االإ
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حصاىئ بتطور  عداد االجازات الدراسية بالجامعةبيان اإ
 
 ا

جمالى 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 الكلية  االإ

 1 - 1 - - التربية

 16 5 5 2 4 الزراعة

 54 14 12 15 13 الهندسة

 3 1 1 - 1 السياحة والفنادق

 42 10 12 10 10 العلوم

ثار
آ
 17 5 5 3 4 اال

داب
آ
 5 1 1 1 2 اال

 13 4 4 4 1 الطب

الحاسبات 
 والمعلومات

3 3 3 - 9 

جمالى  160 40 44 38 38 االإ
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حصاىئ بتطور  عداد المنح الدراسية بالجامعةبيان اإ
 
 ا

 

جمالى 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 الكلية  االإ

 11 2 3 3 3 الزراعة

 19 5 5 6 3 الهندسة

 4 1 1 1 1 التربية النوعية

 11 3 3 3 2 السياحة والفنادق

 23 8 5 5 5 العلوم

ثار
آ
 9 3 2 2 2 اال

الحاسبات 
 والمعلومات

    1 - 1 

جمالى  78 22 20 20 16 االإ
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حصاىئ بتطور  عداد المؤتمرات بيان اإ
 
 ا

عضاء هيئة التدريس 
 
 ومعاونيهمالتى شارك فيها بالحضور السادة ا

 الكلية
جمالى 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012  االإ

 خارجية داخلية خارجية داخلية خارجية داخلية خارجية داخلية خارجية داخلية

 19 1 2 - 6   6 1 5   التربية

 39 24 6 6 16 8 11 3 6 7 الزراعة

 45 14 16 2 12 7 10 4 7 1 الهندسة

 15 1 3 -   1 6   6   دار العلوم

 4 0 - -     1   3   الخدمة االجتماعية

 4 22 1 9 2 5   4 1 4 التربية النوعية

 40 10 3 4 14   17   6 6 السياحة والفنادق

 23 37 11 5 3 11 6 12 3 9 العلوم

ثار
آ
 57 35 14 8 13 13 20 11 10 3 اال

داب
آ
 25 4 4 2 9   7 2 5   اال

 72 9 20 - 17   21 7 14 2 الطب

 10 0 6 - 2       2   الحاسبات والمعلومات

طفال
 
 2 3 1 - 1 3         رياض اال

 1 0 - - 1   - - - - التمريض

جمالى  356 160 87 36 96 48 105 44 68 32 االإ
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حصاىئ بتطور  عداد المهمات العلميةبيان اإ
 
 ا

 

جمالى 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 الكلية  االإ

 6 -   1 5 التربية

 15 5 2 2 6 الزراعة

 4 3 1     الهندسة

 0 -       دار العلوم

 2 -     2 الخدمة االجتماعية

 0 -       التربية النوعية

 5 5       السياحة والفنادق

 12 3 3 4 2 العلوم

ثار
آ
 11 4 3 1 3 اال

داب
آ
 4 1 1 1 1 اال

 9 2 3 3 1 الطب

 1 -     1 الحاسبات والمعلومات

جمالى  69 23 13 12 21 االإ
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حصاىئ بتطور  عاراتبيان اإ عداد االإ
 
 ا
 

 الكلية
جمالى 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012  االإ

 خارجية داخلية خارجية داخلية خارجية داخلية خارجية داخلية خارجية داخلية

 24 0 9 - 5   5   5   التربية

 52 0 13 - 15   12   12   الزراعة

 49 33 13 10 13 10 11 7 12 6 الهندسة

 48 0 13 - 13   12   10   دار العلوم

 59 0 17 - 17   13   12   الخدمة االجتماعية

 32 1 5 1 7   8   12   التربية النوعية

 10 5 3 2 2 1 3 1 2 1 السياحة والفنادق

 96 0 25 - 20   25   26   العلوم

ثار
آ
 22 0 5 - 6   7   4   اال

داب
آ
 35 0 11 - 7   9   8   اال

 16 4 6 2 5 1 4 1 1   الطب

 2 0 2 -             الحاسبات والمعلومات

طفال
 
 16 0 2 - 5   4   5   رياض اال

جمالى  461 43 124 15 115 12 113 9 109 7 االإ
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 امعة الفيومجل خطة البحث العلمى

2016-2021 
 

Fayoum University Research Plan 

 2016-2021 
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 جامعة الفيومل خطة البحث العلمى

2016-2021 

1202-6Fayoum University Research Plan 201 

 تمهيد

بإنشاء  2005( لسنة 84صدر القرار الجمهورى رقم )

جامعة الفيوم بهدف تلبية احتياجات سكان منطقة 

مثل 
 
الفيوم وما حولها والعمل على االستخدام اال

للموارد البشرية والمادية المتاحة. ومنذ ذلك التاريخ 

والجامعة تضع على عاتقها تحقيق طموحات المحافظة 

قامت الجامعة بوضع هذه  فى التنمية الشاملة. لذلك

خطة الطموحة بحيث تكون مرتبطة باحتياجات ال

المجتمع وحل مشكالته. وتصبو جامعة الفيوم من 

خالل هذه الخطة إلى تحقيق الريادة والتميز فى 

البحث العلمى القادر على المنافسة عالميا فى كافة 

ثرية 
 
المجاالت؛ الزراعية، الصناعية، السياحية، واال

ثر فى تطوير المجتمع وغيرها م
 
كبر اال

 
ما سيكون له ا

 فى هذه المنطقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولقد تم صياغة هذه الخطة بمشاركة ممثلين من كافة 

كاديمية داخل 
 
القطاعات والتخصصات والدرجات اال

هداف 
 
وخارج الجامعة بهدف وضع رؤية ورسالة وا

استراتيجية واضحة للنهوض بمنظومة البحث العلمى 

هداف الجامعة االستراتيجية ولذلك 
 
وبما يتوافق مع ا

ة فى ضوء تم تحديد التوجهات البحثية للخط

قسام 
 
التخصصات العلمية الرئيسية والدقيقة با

عضاء هيئة 
 
كاديمية ال

 
كاديمية والخلفية اال

 
الجامعة اال

التدريس باإلضافة إلى التجهيزات العلمية المتوفرة 

بمعامل الجامعة وذلك مع النظر إلى التوجهات 

إضافة إلى القومية ومشكالت المجتمع اإلقليمى 

 ؤسسة تعليمية بحثية خدمية.غاية الجامعة كم تحقيق

 

 

 

 

 

 

 جملس جامعة الفيوم
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 ةهيكل الجامع

 تضم جامعة الفيوم ستة عشر كلية ومعهدين كما يلى:

نجليزية باللغة العربية سماال م نشاء االسم باللغة االإ  تاريخ االإ

 Faculty of Education 1975 كلية التربية 1

 Faculty of Agriculture 1976 كلية الزراعة 2

 Faculty of Engineering 1984 كلية الهندسة 3

 Faculty of Social Work 1985 كلية الخدمة االجتماعية 4

 Faculty of Dar Al-Oloum 1989 كلية دار العلوم 5

 Faculty of Specific Education 1991 كلية التربية النوعية 6

 Faculty of Tourism & Hotels 1995 كلية السياحة والفنادق 7

 Faculty of Science 1996 كلية العلوم 8

ثار 9
 
 Faculty of Archaeology 1996 كلية اال

 Faculty of Medicine 1996 كلية الطب 10

داب 11
 
 Faculty of Arts 2006 كلية اال

 Faculty of Computers & Information 2006 كلية الحاسبات والمعلومات 12

طفال 13
 
 Faculty of Kindergarten 2006 كلية رياض اال

 Faculty of Nursing 2009 كلية التمريض 14

سنان 15
 
 Faculty of Dentistry 2012 كلية طب اال

 Faculty of Pharmacy 2015 كلية الصيدلة 16

 Technical Institute of Nursing 1998 المعهد الفنى للتمريض 17

 The Institute for Nile Basin Countries والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيلمعهد البحوث  18

Strategic Studies and Researches 
2013 
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 اإلدارة العليا للجامعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سماعيل حمزة ستاذ الدكـتور/ خالد اإ
 
 اال

 رئيس الجامعة

ستاذ
 
شرف عبد الحفيظ رضوان اال

 
 الدكـتور/ا

  الجامعةنائب رئيس 

 وتنمية البيئة لشوئن خدمة المجتمع

ستاذ الدكـتور/ محمد عبد الوهاب مرسى 
 
 اال

 نائب رئيس الجامعة 

 لشوئن التعليم والطالب

حمد جابر شديد 
 
ستاذ الدكـتور/ ا

 
 اال

 نائب رئيس الجامعة

 لشوئن الدراسات العليا والبحوث 
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 FU's Vision & Mission  رؤية جامعة الفيوم ورسالتها

 

 رؤيةال

 

 وإقليميا   محليا   المنافسة إلى الفيوم جامعة تتطلع

 العلمى والبحث التعليم مجاالت فى ودوليا  

 وفقا   وذلك المجتمعية الشراكة فى والتميز

 .الجودة لمعايير

 

 

 

 

 

 الرسالة

 

 تعليمية برامج وتقدم الجودة معايير الفيوم جامعة تتبنى

 المنافسة على قادر متميز خريج إلعداد واإلبداع الفكر تنّمي

خالقيات القيم من إطار فى العمل سوق في
 
 وإجراء واال

 وحفظها ونشرها المعرفة إنتاج فى تساهم علمية بحوث

 كما به، والنهوض المجتمع مشكالت لحل وذلك وتطبيقها

 .الدولى والتعاون الشراكة تدعم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحرم الجامعى

 

 

 

 

 

 

 المكـتبة المركزية بالجامعة
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هداف االستراتيجية رؤيةال
 
 قطاع الدراسات العليا والبحوث ل والرسالة واال

 Graduate Studies & Research Sector's Vision, Mission and Strategic Objectives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرؤية:

فى الدراسات العليا الريادة 

والتميز فى البحث العلمى 

 التطبيقى محليا وإقليميا ودوليا.

 

 

 الرسالة:

يسعى قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم إلى توفير بيئة 

كاديمية مناسبة للبحث العلمي 
 
برامج دراسات عليا  واستحداث وتطويرا

كاديمىوفق معايير الجودة العالمية ة مميز 
 
خالقيات العمل اال

 
بما يضمن  وا

هيل مخرجاته للمنافس
 
وخدمة وتنمية المجتمع.سوق العمل  ىف ةتا

هداف االستراتيجية
 
 :اال

 برامج دراسات عليا مميزة تساير التطورات العالمية .1

كاديمية وتنموية فاعلة قائمة على االبتكار ومنتجة للمعرفة بمعايير عالمية  .2
 
 بحوث ا

 عضو هيئة تدريس ذو جدارات علمية ومهنية وبحثية متميزة إقليميا ودوليا .3

 استقطاب كراسى علمية عالمية .4

 

 

 الحرم الجامعى
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هداف االستراتيجية ل
 
 جامعة الفيوملخطة البحث العلمى الرؤية والرسالة واال

FU Scientific Research Plan's Vision, Mission & Strategic Objectives   

 

 

 

 

 

 

 

 

    رؤيةال

التميز واالبتكار فى خلق بيئة 

بحثية منتجة لخدمة قضايا 

المجتمع وبما يتفق مع التطورات 

 التكنولوجية المعاصرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

     رسالةال

تسعى منظومة البحث العلمى بجامعة الفيوم إلى االرتقاء بدعم البحث 

المعرفة واإلبداع فى كافة المجاالت وذلك لتلبية احتياجات ونشر  العلمى

المجتمع باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وفق منظور الجودة 

خالقية.الشاملة وفى إطار من القيم 
 
 والمعايير اال

 

هداف االستراتيجية
 
   اال

ساسى لخطة البحث العلمىيتمثل الهدف ا
 
لجامعة الفيوم فى دعم جهود التنمية االقتصادية واالجتماعية وحل  ال

هداف 
 
 االستراتيجية التالية:المشكالت المحلية والقومية وذلك من خالل تبنى مجموعة من اال

 للجامعة التنافسية دعم القدرة البحثية .1

 فى التصنيفات اإلقليمية والدوليةالحصول على ترتيب متقدم للجامعة  .2

 تشجيع التميز واالبتكار .3

خذ بالتطور العلمى والتنمية التكنولوجية فى مجاالت البحث العلمى .4
 
 اال

 ل مشكالت المجتمع المحلىتشجيع البحوث العلمية التطبيقية بما يساعد  فى ح .5

 المشاركة فى مشروعات بحثية ترتبط بالمجتمع وتساهم فى حل مشكالته .6

2015العلم الثامن احتفال جامعة الفيوم بعيد   
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القيم الحاكمة

Research Plan Values

مانة العلمية
 
اال

Scientific 
Integrity

العمل الجماعى 

Team Work

االبتكار 

Innovation

مع التوجه نحو المجت

Society 
Orientation

لزام بالتطبيق  االإ
Enfor

cement

فية المصداقية والشفا

Credibility & 
Transparency

المساءلة 
Accountability

تكافؤ الفرص

Equal 
Opportunities

القيادة والحوكمة

Leadership and 
Governance

  Research Plan Values    القيم الحاكمة
 

كيد على مج إلىالحالية  والبحوث بجامعة الفيوم من خالل خطة البحث العلمىيسعى قطاع الدراسات العليا 
 
موعة التا

 وذلك كما يلى :خطة الالقيم التى تساهم فى نجاح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طار المرجعى ل  References of Research Plan   خطةلاالإ

خذ فى االعتبار  عند وضع خطة البحث العلمى
 
ن تكون توجهات الجامعة فى مجال البحث لجامعة الفيوم تم اال

 
ا

ساسية:
 
 العلمى مستمدة من خمسة مصادر ا

عوام الخطة االستراتيجية للبحث العلمى بجمهورية  .1
 
 .2030-2016مصر العربية لال

 .2020-2015االستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار  .2

 .2021-2016الخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم  .3

 .2020-2015الخطة االستراتيجية للدراسات العليا بجامعة الفيوم  .4

 تشمل:توجهات المجالس العلمية المتخصصة فى مجال البحث العلمى والتى  .5
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 New and Renewable Energy مجاالت الطاقة الجديدة والمتجددة .ا

 Medicine and Life Sciences   الطب وعلوم الحياة .ب

 Water Resources Management  مصادر المياه وإدارتها وتنميتها .ج

 Agriculture and Food Science   علوم الزراعة والغذاء .د

 Pharmaceutical Manufacturing Research and Technology تكنولوجيا التصنيع والبحوث الدوائية .ه

 Genetic Engineering   الهندسة الوراثية .و

لى وتكنولوجيا المعلومات .ز
 
 Computer Science and Information Technology  علوم الحاسب اال

  Nano-biotechnology  التكنولوجيا الحيوية والنانونية .ح

 Remote Sensing Technology  تكنولوجيا االستشعار عن بعد .ط

ثرية والسياحية .ي
 
 Archaeological and Touristic Studies  الدراسات اال

 Social Studies and Humanities  الدراسات االجتماعية واإلنسانية .ك

 

 Trends of the Research Plan   معايير خطة البحث العلمى

 لجامعة الفيوم على مجموعة من المعايير كما يلى: خطة البحث العلمى ترتكز

هداف القومية للدولة من خالل البحث العلمى. .1
 
ن تساهم الخطة فى تحقيق اال

 
 ا

و من خالل نتائج  .2
 
ن تكون نتائج الدراسات المتوقع إجراؤها من خالل تلك الخطة قابلة للتطبيق مباشرة ا

 
ا

 مشروعات بحثية تطبيقية تنبع من هذه الدراسات.

3.  
 
 ن ترتكز الخطة على استغالل كافة إمكانيات الجامعة البشرية والمادية.ا

ن تتسم الخطة بالمرونة لتتوافق مع متطلبات العصر ومتغيراته . .4
 
 ا

ن تكون الخطة المقترحة هى اإلطار الرسمى للعمل بكافة قطاعات الجامعة ذات العالقة مثل المراكز  .5
 
ا

المؤتمرات و -المجالت العلمية -الوحدات ذات الطابع الخاص -خدميةالمراكز ال -المراكز االستشارية -البحثية

 العلمية.

ن  .6
 
داء بالمجتمع المحيط ومواكبة التغيرات السريعة فى متطلبات  تساهما

 
الخطة فى االرتقاء بمستويات اال

 سوق العمل.

ى إلى االلتحام إحداث توازن فى مكونات الخطة بصورة تمكن الجامعة من دفع منظومة البحث العلمى والتقن .7

 بقضايا التنمية فى المجتمع من خالل كوادر علمية مؤهلة.
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   Research Plan Raising of the-Fund   مصادر تمويل خطة البحث العلمى

سا
 
المقترحة وضمان استمراريتها وتطويرها  سيا من عناصر نجاح خطة البحث العلمىتمثل مصادر التمويل عنصرا ا

هدافها وخاصة مع ارتفاع تكلفة متطلبات البحوث والدراسات فى ظل ضعف الميزانية المخصصة للبحث 
 
لتحقيق ا

جنبية، هذا 
 
وتشمل العلمى من قبل الدولة مما يضع على الجامعة مسئولية إيجاد مصادر تمويل بديلة محلية وا

 جامعة الفيوم ما يلى:ل لمىمصادر تمويل خطة البحث الع

وال
 
 مصادر التمويل المحلية: -ا

 وذلك من خالل:

 وزارة التعليم العالى والبحث العلمى. .1

 .وزارة المالية المخصصة للبحث العلمى من خالل السنوية موازنة الجامعة .2

 ما يتم تخصيصه من مبالغ مالية من المصروفات الدراسية للطالب. .3

 الوحدات ذات الطابع الخاص. .4

 هيائت المجتمع المدنى. .5

 مركز تحديث الصناعة. .6

ات الصناديق الخاصة بالجامعة  ة والذى يتم تخصيص نسبة من إيرادصندوق تمويل البحوث بالجامع .7

 وكلياتها لتمويله.

كاديمية  -المشروعات البحثية الممولة من جهات تمويل داخلية مثل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية .8
 
ا

 إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى.وحدة  -التكنولوجياالبحث العلمى و

عضاء هيئة التدريس على إجراء الدراسات والبحوث التى يقومون بها وخاصة  .9
 
تمويل شخصى: وهو ما ينفقه ا

عضاء الهيئة المعاونة إلنهاء رسائل الماجستير والدك توراه الخاصة بهم.
 
 بحوث الترقيات وكذلك ما ينفقه ا

 مصادر التمويل الخارجية:ثانيا: 

 وتشمل:

 المشروعات البحثية الممولة من جهات خارجية مثل: .1

 JICAهيئة التعاون الدولى اليابانية  -

لمانية للتبادل العلمى  -
 
 DAADالهيئة اال

مريكية  -
 
 USAIDهيئة المعونة اال

وروبى +  -
 
 Erasmus Mundusمنح االتحاد اال
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21,390,000 21,145,000

5,895,000 5,895,000 5,895,000

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

2016 2017 2018 2019 2020

جمالى قيمة التمويل للبحث العلمى بجامعة الفيوم اإ

فريقيةالطلبة الوافدون من الدول العربية  .2
 
  واال

 

جمالى مصادر التمويل المخصصة للبحث العلمى من خالل خطة الجامعة  بجامعة الفيوم ويمثل الجدول التالى اإ

 .2021-2016االستراتيجية للفترة 

 مصدر التمويل          
جمالى الموارد الذاتية الموازنة االستثمارية الموازنة العامة العام  االإ

2016 2,918,000.00 17,000,000 1,472,000 21,390,000 

2017 2,673,000.00 17,000,000 1,472,000 21,145,000 

2018 2,423,000.00 2,000,000 1,472,000 5,895,000 

2019 2,423,000 2,000,000 1,472,000 5,895,000 

2020 2,423,000 2,000,000 1,472,000 5,895,000 

جمالى  60,220,000 7,360,000 40,000,000 12,860,000 االإ
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النسبة الموئية المخصصة لكل عام 
جمالى قيمة التمويل للبحث العلمى بجامعة الفيوم من اإ
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 Implementation Group Research Plan   المسوئلة عن تنفيذ الخطةالجهات 

 
 
 على مستوى الجامعة: .ا

.د/ رئيس الجامعة -
 
 ا

.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث -
 
 ا

.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة -
 
 ا

.د/  -
 
 مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعةا

 على مستوى الكليات: .ب

.د/ عميد الكلية -
 
 ا

.د/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث -
 
 ا

.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة -
 
 ا

.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب -
 
 ا

قسام العلمية. -
 
 رؤساء اال

عضاء هيئة التدريس  -
 
 ومعاونيهما

 الباحثون من الخارج -

خرون على مستوى المجتمع .ج
آ
 ا

عضاء من خارج الجامعة من الهيائت والمؤسسات الخدمية واإلنتاجية ومؤسسات المجتمع المدنى  -
 
ا

 ذات الصلة بتخصصات الجامعة المختلفة.

  مقومات نجاح الخطة

 Elements to Achieve the Research Plan 

 جامعة الفيوم على المقومات التالية:ليعتمد نجاح خطة البحث العلمى 

هدافها ومن ثم دفع وتوجيه كافة اإلمكانات المتاحة بالجامعة  .1
 
إيمان وقناعة إدارة الجامعة العليا بالخطة وا

هدافها.
 
 نحو تحقيق الخطة ال

ستخدام تلك الموارد لتحقيق عمل حصر بكافة إمكانات الجامعة البشرية والمادية المتاحة لضمان حسن ا .2

هداف الخطة.
 
 ا
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ون ــمجلس شئ
 اتــــــــــــــــدراسـال

ـــــا ـــــــــــــــــــالعليــــــ
 حـــــــــــــــــوثـوالب

ـــــات ـــــــــــــــكليــــــــ
 ـــة ـامعـــــــــــــــالجــ

ات ــــــــسـالمؤس
نت ة ــــــــــــاجيــــــاالإ

 ةــــــــوالمجتمعي
 ــةــطــــــــــــــالمحي

ــل ـــليـــــــــــــحـــالت

ـــــى ــــــــئــــــــــــيــــالب

ى ــــــداخلــــــــــــ)ال

ـــى( ـــــارجــــوالخ

 ـةــــــللجـــــــامــعـــــ

 ادـــــــــــــــــــــــــــاعتم

 ســــــــــــــــــــــــمجل 

 ةـــــــــــــــامعــــالج 

ن بقضايا التنمية الشاملة ودور خطة اإلعالم المدروس والهادف للخطة بحيث يتم مخاطبة كافة المعنيي .3

 فى عالج تلك القضايا. البحث العلمى

راء التى قد يبديها المستفيدون وذلك بما  .4
 
ال يخل الفكر المرن عند مخاطبة صانعى القرار واحتواء كافة اال

هداف االستراتيجية المراد تحقيقها.
 
 باال

وبخاصة تلك التى ال تحتاج إلى موافقات البحث العلمى تسهيل اإلجراءات والقواعد المنظمة للعمل بقطاع  .5

 من مجالس نوعية خارج الجامعة.
 

جراءات وضع خطة البحث العلمى   Research Plan Preparation forProcedures    اإ

 

معة الفيوم وضع التوجهات العامة لخطة البحث الدراسات العليا والبحوث بجا شئون مجلستولى 

للجامعة والمنبثقة من الخطة العامة للدولة وتوجهات المشروعات القومية وتحديد دور الكليات  العلمى

قسام العلمية المختلفة 
 
فيها، بعد ذلك تم توزيع الخطة على كليات الجامعة لدراسة مقترحات اال

ن القضايا والمشكالت البحثية الواجب تضمنها فى 
 
 خطة الوتحديد تصوراتها بشا

 
هم وكذلك تحديد ا

خذ فى االعتبار اإلمكانات البشرية والمالية والمعملية الالزمة 
 
التوجهات البحثية المعاصرة وذلك مع اال

الخطة المقترحة لبعض المؤسسات اإلنتاجية محاور إلنجاز تلك التوجهات وفى نفس الوقت تم إرسال 

 . خطة البحث العلمىلمعرفة احتياجاتها من  المحيطة والمجتمعية

 

باستخدام مصفوفة التحليل بعد ذلك تم إجراء التحليل البيىئ )الداخلى والخارجى( للجامعة 

عقبه تحليل  SWOT Analysisالرباعى
 
اعتمادا على البيانات والمعلومات التى تم جمعها عن الجامعة ا

داء البحثى بالجامعة )الوضع الراهن( وبين المستويات المستهدفة 
 
الفجوة بين المستويات الحالية لال

مول(. 
 
 )الوضع الما

 

ولى ل
 
وإعادة عرضها على الكليات إلجراء المراجعات الالزمة خطة لبعد ذلك تم وضع التصور اال

الدراسات العليا والبحوث بالجامعة لمناقشة المقترحات ثم صياغة  شئون وإعادة عرضها على مجلس

الخطة فى شكلها النهاىئ ومراجعتها ثم رفعها إلى مجلس الجامعة إلقرارها فى صورتها النهائية مع وضع 

ليات متابعة تنفيذ الخطة والتقييم المستمر لها وتحديد مؤشرات 
 
 النجاح لكل عنصر من عناصر الخطة.ا
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 خطة البحث العلمى بيانات جمع مصادر

 :كما يلى  مصادر لجامعة الفيوم من خالل عدة خطة البحث العلمى إلعدادزمة الال البيانات جمع تم

 :المنشورة البحث خططفي  المتاحة البيانات .1

  . لها التنفيذية والخطة بالجامعة االستراتيجية لقطاع الدراسات العليا والبحوث الخطة -

 الجامعة والخطط التنفيذية لها. لكليات االستراتيجية لخططا -

 :الجامعة كليات لدى المتاحة البيانات قواعد .2

بحاث الممنوحة )الماجستير العلمية بالرسائل الخاصة البيانات -
 
 كلية كلفي  المنشورة والدك توراه( واال

 .الماضية سنوات الخمس خالل بالجامعة تمت التى البحثية المشروعات واستعراض نتائج وخالصات

 الجامعة المختلفة. كليات )البينية( بين المشتركة البحثية المجاالت -

كاديمية،في  التميز بمجاالت الخاصة البيانات -
 
جهزة، معامل، كليات الجامعة )خبرات ا

 
 علمية، رسائل ا

بحاث
 
 .)إلخ ... تطبيقية ا

جهزة المك تبات -
 
 الخدمات من المستفيدة الجهات وكذلك البحثية لكليات الجامعة والمستلزمات العلمية واال

 .المقدمة

عداد الخاصة البيانات -
 
 الماجستير والدك توراه بكليات الجامعة. درجة على والحاصلين المسجلين الطالب با

 العالى: التعليم مؤسسات واعتماد تقويم دليل .3

 الجودة. لضمان القومية الهيئة معايير -

كاديمى. القومية لالعتماد الهيئة معايير -
 
 اال

ولية البيانات .4
 
 :مثل اال

 الميدانية. االستقصاءات -

 الشخصية. المقابالت -

 الهاتفية. االتصاالت -

 االجتماعات والمناقشات. -
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 التحليل البيىئ لمنظومة البحث العلمى بجامعة الفيوم

SWOT Analysis of Research System at Fayoum University 

لجامعة الفيوم يمكن االعتماد عليها فى المرحلة القادمة كان من  واقعية علمى خطة بحث إلىحتى يمكن الوصول 

 :الضرورى اتباع الخطوات التنفيذية التالية

وال
 
جراء -ا  SWOT)البيىئ  تحليل البيئة الداخلية والخارجية لكافة كليات الجامعة باستخدام مصفوفة التحليل اإ

Analysis)  اعتمادا على البيانات والمعلومات التى تم جمعها بهدف تحديد نقاط القوة والضعف وكذلك

 لقطاع البحث العلمى بجامعة الفيوم. الفرص والتهديدات

 
 
  Strengthsعناصر القوة  .ا

كاديمية لمنظومة البحث العلمى .1
 
 .بالجامعات والمراكز البحثية دعم القيادة السياسية والقيادات اال

 ءات علمية متميزة فى مجاالت البحث العلمى المتعددة.توافر ك فا .2

 وجود عالقات علمية متميزة للجامعة على المستوى المحلى والدولى. .3

بناء الجامعة فى بعثات خارجية للعديد من  .4
 
وجود عدد كبير من المدرسين المساعدين والمعيدين من ا

 العلمى.الجامعات العالمية ذات السمعة المرموقة فى مجال البحث 

 .من خالل احتفالية تنظم سنويا منح الباحثين بالجامعة جوائز مميزة للنشر العلمى فى المجالت العالمية .5

 وجود بنية تحتية متميزة ومعامل نوعية معتمدة دوليا بالجامعة. .6

بحاث العلمية على موقع الجامعة اإللك ترونى. .7
 
 نشر ملخصات اال

 العلمى الدولى.وجود مك تب بالجامعة للتدريب على النشر  .8

بحاث للهيئة المعاونة من خالل صندوق حساب البحوث بالجامعة. .9
 
 توافر برامج دعم اال

 وجود وحدة لدعم وتمويل المشروعات البحثية التنافسية بالجامعة.  .10

 وجود مركز للبحوث البيئية والتكنولوجيا الذكية بالجامعة. .11

كاديمى بين الجامعة وجود مك تب للتعاون الدولى بالجامعة يهدف إلى تطوير  .12
 
التعاون البحثى واال

 والمؤسسات العلمية والبحثية الدولية.

بحاث المنشورة دوليا  .13
 
ول على مستوى الجامعات المصرية فى االستشهاد باال

 
حصول الجامعة على المركز اال

 العلوم الهندسية. -الرياضيات -فى مجاالت الفيزياء

 .المحلية والدولية لمشروعات البحثية من الجهات المختلفةدعم الجامعة للباحثين للتقدم للحصول على ا .14
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 دعم الجامعة للباحثين للمشاركة فى المؤتمرات المحلية والدولية. .15

 وجود مركز لبراءات االختراع بالجامعة. .16

بناء الجامعة فى  .17
 
ليف العلمى والترجمةتنظيم احتفالية سنوية لتكريم المتميزين من ا

 
 .التا

  وجود .18
 
 جهزة العلمية على مستوى الجامعة.قاعدة بيانات لال

على سنويا فى احتفالية عيد العلم .19
 
 .السنوية التى تنظمها الجامعة تكريم المتميزين فى الترقى للدرجات اال

على للجامعات وإتاحة الحصول على المقاالت البحثية  .20
 
ربط كافة المك تبات الجامعية بشبكة المجلس اال

 كاملة.

 لرسائل الماجستير والدك توراه على مستوى الجامعة. اك تمال إنشاء المستودع الرقمى .21

 متابعة المبعوثين من قبل الجامعة وتذليل كافة المعوقات التى تواجههم. .22

 عقد العديد من المؤتمرات العلمية المحلية والدولية بالجامعة بصفة مستمرة. .23

 وجود مجالت علمية متخصصة ببعض كليات الجامعة. .24

 يوم داعم فى العديد من التخصصات البينية البحثية. وجود تميز بيىئ لمحافظة الف .25

 Weaknessesعناصر الضعف  .ب

 الجامعة. -الكلية -غياب الخطط البحثية على مستوى القسم .1

 محدودية التمويل للبحث العلمى من قبل وزارة التعليم العالى. .2

 عدم ك فاية المعامل المجهزة والحديثة بمعظم الكليات. .3

بالمجتمع المحلى والقومى حتى يمكن استخدامها فى الخاصة عدم وجود قواعد بيانات واضحة للمشكالت  .4

 البحوث العامة والتطبيقية.

 قدم نظم اإلدارة لمنظومة البحث العلمى بالجامعة وعدم مواكبتها للمستويات العالمية ذات التميز. .5

بحاث ا .6
 
 لعلمية على المستوى المحلى والدولى.عدم وجود طريقة محددة وواضحة لقياس مردود اال

 عدم وجود مجالت دولية تصدر من كليات الجامعة. .7

بحاث بغرض الترقية فقط. .8
 
عضاء هيئة التدريس على إجراء ا

 
 تركيز ا

عضاء الهيئة المعاونة فقط من المدرسين  .9
 
اقتصار البرامج والدورات التدريبية فى مجال البحث العلمى على ا

 .المساعدين والمعيدين

عضاء هيئة التدريس. .10
 
 غياب العمل البحثى البينى والجماعى بين ا
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عضاء هيئة التدريس. .11
 
بحاث العلمية ال

 
ليات واضحة ومحددة لتسويق اال

 
 عدم وجود ا

 عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة للبحوث الخاصة بالجامعة. .12

خرى بين الجامعة والجامعات والهيائت ال بالرغم من ك ثرة عدد االتفاقيات الثنائية .13
 
ن معظمها لم علمية اال

 
إال ا

 يتم تفعيله.

 غياب عدد كبير من الدوريات والمجالت العلمية المتخصصة بمك تبات الجامعة. .14

عضاء هيئة التدريس بالكليات النظرية. .15
 
 انخفاض نسبة النشر العلمى الدولى ال

 .البحثية بالجامعة محدودية استفادة الجامعة من مخرجات المشاريع .16

طراف المعنية: الطالبعدم وجود نظام  .17
 
عضو هيئة  -لتقييم برامج الدراسات العليا من وجهة نظر كافة اال

 المستفيدين. -التدريس

ى قطاع: صناعى .18
 
بحاث مشتركة مع ا

 
 اجتماعى وغيره. -هندسى -طبى -زراعى -عدم وجود ا

للبحث العلمى  عدم وجود قاعدة بيانات تبين المستهلكات والمتوافرات من الكيماويات والخامات الالزمة .19

 بكليات الجامعة.

داء فى منظومة  .20
 
عضاء هيئة التدريس بالجامعة بجدوى تطبيق نظم جودة اال

 
عدم اقتناع عدد ليس بقليل من ا

 البحث العلمى.

 Opportunitiesالفرص المتاحة  .ج

من خالل موازنة الدولة والنص على ذلك بمواد الدستور الجديد  حديثا زيادة مخصصات البحث العلمى .1

 للبالد.

تدشين مشروع البنك القومى للمعامل على مستوى الجامعات المصرية لخدمة كافة الباحثين بالجامعات  .2

 المصرية.

كاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وصندوق العلوم فرص  زيادة .3
 
تمويل البحث العلمى من خالل ا

 .STDFنمية التكنولوجية والت

 وجود مشروعات داعمة لتطوير منظومة البحث العلمى من خالل العديد من الجهات الممولة محليا ودوليا. .4

جنبية.العربية وتوقيع بروتوكوالت تعاون بين الجامعة والعديد من الجامعات  .5
 
 اال

بحاث العلمية فى خطط ال .6
 
 تنمية الحالية والمستقبلية .توجه الدولة نحو ضرورة االستفادة من نتائج اال

إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد فى مصر ودورها المحورى فى نشر ثقافة الجودة فى كافة  .7

 مجاالت التعليم بما فيها البحث العلمى.
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 Threatsالتهديدات )المحددات(  .د

سباب مختلفة.عدم عودة بعض المبعوثين للخارج إلى كلياتهم بعد انتهاء فترة إيف .1
 
 ادهم ال

 اتساع الفجوة بين تطبيقات الصناعة ومتطلبات سوق العمل والمجاالت البحثية المطروحة بالجامعة. .2

ظهور بعض الجامعات العربية كمنافس قوى للجامعات المصرية فى مجال البحث العلمى مثل جامعات  .3

ردن
 
 تونس.  -اال

 قواعد اللجان العلمية الدائمة للترقية. انخفاض مستوى البحث العلمى المشترك والبينى بسبب .4

عضاء هيئة التدريس المتميزين علميا وبحثيا للعمل بالجامعات العربية والخاصة. .5
 
 هجرة بعض ا

 التغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية المتالحقة بالبالد. .6

عمال من قطاع الصناعة عن تدعيم البحث العلمى بالجامعات. .7
 
صحاب اال

 
 إحجام ا

 

 Needs Assessment تحديد االحتياجات -ثانيا

مكن 
 
من دراسة نقاط القوة والضعف وتحديد الفرص والتهديدات للبيئة البحثية الداخلية والخارجية لجامعة الفيوم، ا

 تحديد االحتياجات التالية:

جهزة الجامعة وكلياتها بدعم تنفيذ رؤية ورسالة الجامعة و .1
 
 بها. خطة البحث العلمىالتزام جميع ا

 للجامعة. خطة البحث العلمىإصدار تقرير سنوى يوضح نسبة تنفيذ  .2

عضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى المؤتمرات العلمية المحلية والدولية. .3
 
 دعم مشاركة ا

 .على تخصصات حديثة التوسع فى إيفاد المدرسين المساعدين والمعيدين لبعثات خارجية .4

عضاء هيئة التدريس  .5
 
للخارج لالطالع على التقنيات الحديثة فى قصيرة لمهمات علمية التوسع فى إيفاد ا

 البحث العلمى فى المجاالت المختلفة.

 المتخصصة. ومراكز التميز البحثىتشجيع إنشاء المراكز البحثية  .6

 إصدار جوائز للتميز فى المجال البحثى بكافة المجاالت. .7

جهزة العلمية بكافة كليات الجامعة.تطوير منظومة المعامل فى خدمتك والتى تتيح االستخدام ا .8
 
مثل لال

 
 ال

عضاء هيئة التدريس فى التخصصات المختلفة. .9
 
 دعم التوجه نحو البحوث البينية بين ا

 والمؤسسات الداعمة للبحث العلمى. -الصناعية -دعم الشراكة مع قطاعات المجتمع المختلفة، اإلنتاجية .10

 متخصصة.دعم االشتراك فى الدوريات والمجالت العالمية ال .11

 .بمجاالت البحث العلمى وتطبيقاتهوضع برنامج إعالمى واضح لمخاطبة المهتمين  .12
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ليا
آ
 العلمى للجامعة ت تحقيق التزام كليات الجامعة بخطة البحثا

Mechanisms for Ensuring the Commitment of Faculties to the University Research Plan 

ليات واضحة ومحددة  كان من الضرورى  الفيوم المتكاملة لجامعة العلمىبعد االنتهاء من وضع خطة البحث 
 
وضع ا

الكليات بتنفيذ تلك الخطة وذلك من خالل صدور قرارات واضحة بهذا الخصوص من مجلس الجامعة  زامتاللضرورة 

 الدراسات العليا والبحوث والتى يمكن تفصيلها كما يلى:شئون بناء  على توصيات مجلس 

ن ال يتم تسجيل الدرجات العلمية للماجستير والدك توراه إال فى نقاط زامتال .1
 
بحثية ترتبط بمجاالت  الكليات با

نشطة خطة البحث العلمى للجامعة 
 
هدافها.وا

 
 وتساهم فى تحقيق ا

بحاث التى يتم تسجيلها  .2
 
وفقا لخطة يخصص دعم الجامعة من خالل صندوق حساب البحوث فقط لال

 لجامعة.با البحث العلمى

بناء الجامعة عدم الموافقة على سفر الباحثين .3
 
 -على البعثات العلمية المختلفة سواء البعثات الكاملة من ا

لنقاط بحثية منبثقة من خطة البحث البعثات الداخلية إال وفقا  -المهمات العلمية -بعثات اإلشراف المشترك

 لجامعة.با العلمى

عضاء هيئة التدريس والهي .4
 
و ال يتم دعم مشاركة ا

 
ئة المعاونة فى المؤتمرات وورش العمل سواء الداخلية ا

وراق بحثية تقع فى إطار 
 
 لجامعة.ل خطة البحث العلمىالخارجية إال فى حالة المشاركة با

بحاث علمية فى إطار  وضع جوائز للباحثين فى .5
 
 .العلمى للجامعة البحثخطة حالة نشر ا

  ما يتم فى إطار خطة البحث العلمى للجامعة.ال يتم دعم المشاريع البحثية من قبل الجامعة إال .6

داء 
 
ليات تقييم مستوى اال

آ
طار خطة البحثا  العلمى السنوى للكليات فى اإ

Mechanisms of Annual Performance 

هدافها كان ال بد 
 
حرصا من قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم على تحقيق خطة البحث العلمى للجامعة ال

قسام العلمية وذلك من وضع 
 
داء السنوى وقياس نسب النجاح من قبل الكليات واال

 
ليات واضحة ومحددة لتقييم اال

 
ا

 من خالل:

 الترتيب المحلى واإلقليمى والدولى للجامعة وفقا للتصنيفات المختلفة. .1

قسام العلمية سنويا. .2
 
 عدد وموضوعات رسائل الماجستير والدك توراه التى يتم منحها من اال

ثير تلك عدد  .3
 
عضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعدل تا

 
بحاث العلمية التى يتم نشرها سنويا ال

 
وموضوعات اال

بحاث.
 
 اال

ستاذ مساعد .4
 
عضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة: ا

 
ستاذ. -عدد ا

 
 ا
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عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. .5
 
 البعثات والمنح والمهمات العلمية التى يتم تخصيصها ال

خرى.عدد اال .6
 
 تفاقيات ومذكرات التفاهم التى يتم توقيعها سنويا بين الجامعة والجهات اال

عضاءعدد  .7
 
 هيئة التدريس المشاركين فى مؤتمرات دولية سنويا . ا

و الدولية. .8
 
 عدد المشروعات البحثية التى يتم تمويلها من الجهات المختلفة سواء الداخلية ا

 عدد المناهج والمقررات الدراسية المطورة. .9

 المختلفة لمرحلة الدراسات العليا. مميزة والمستحدثة بكليات الجامعةعدد البرامج العلمية ال .10

 عدد المعامل الحاصلة على شهادة الجودة واالعتماد. .11

 .عدد البحوث المنفذة مع القطاع الخاص سنويا .12

 نسبة البحوث المرتبطة بخدمة المجتمع التى تنتجها الجامعة سنويا. .13

ساتذة الز  .14
 
 ائرين للجامعة من الجامعات الدولية.عدد اال

 نسبة عدد طالب الدراسات العليا إلى الخريجين من الجامعة سنويا. .15

 عدد طالب الدراسات العليا الوافدين إلى الجامعة سنويا. .16

 عدد وموضوعات المؤتمرات العلمية التى يتم تنظيمها سنويا بالجامعة. .17

بناء الجامعة .18
 
 سنويا من الجهات المختلفة المحلية والدولية. عدد الجوائز العلمية الممنوحة ال

 عدد براءات االختراع التى يتم قبولها من منسوبى الجامعة سنويا. .19

 عضوية الجمعيات والمجموعات العلمية والبحثية والتنفيذية والصناعية المحلية والدولية. .20

 Implementation Risks  مخاطر تنفيذ الخطة

خر إصدار القوانين  -
 
 .والتشريعاتتا

 صدور القوانين والتشريعات بشكل ال يلبى تطلعات الباحثين.  -

راء حول قواعد العمل للجان الترقيات. -
 
 تضارب اال

 التغيير السريع للمسئولين وما ينتج عنه من تغيير السياسات. -

وضاع االقتصادية وما قد ينتج عنه من تغيير فى السياسات المالية. -
 
 تغيير اال

 برامج التمويل من الجهات المانحة بالدولة.عدم انتظام بعض  -

 اتساع الفجوة بين تطبيقات الصناعة ومتطلبات سوق العمل والمجاالت البحثية بالجامعة. -
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 Sectors FU Research   جبامعة الفيوم البحثيةالقطاعات 

 

ساسية كما يلى: علمية تتكون جامعة الفيوم من ستة عشر كلية ومعهدين مقسمة إلى خمسة قطاعات
 
 ا

 

 
 
 

 قطاع العلوم اإلنسانية رابعا  قطاع العلوم األساسية أوال

 الرتبية 1  الزراعة 1

 دار العلوم 2  العلوم 2

 الرتبية النوعية 3  قطاع العلوم الطبية ثانيا

 السياحة والفنادق 4  الطب البشرى 1

 اآلثار 5  التمريض 2

 اآلداب 6  طب األسنان 3

 رياض األطفال 7  الصيدلة 4

 النيل ول حوضدمعهد  8  العلوم اهلندسية قطاع ثالثا

 قطاع العلوم االجتماعية خامسا  اهلندسة 1

 االجتماعية اخلدمة 1  احلاسبات واملعلومات 2



 

 100 

2021-2016 Scientific Research Plan 
ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ ىـ  

وفقا للتسلسل لقطاعات البحثية المختلفة بجامعة الفيوم ل خطة البحث العلمى مناقشة ودراسةهذا وسوف يتم 
 :كلية التالى بكل

ة الكلية ▪
 
 .نشا

هداف االستراتيجية ▪
 
 .الرؤية والرسالة واال

 العلمية.الدرجات  ▪

 العلمية.الكوادر  ▪

 . الطالب ▪

 .الوضع التنافسى للكلية ▪

 .المراكز البحثية والخدمية ▪

 الخاص.الوحدات ذات الطابع  ▪

 .البنية التحتية للكلية ▪

 .االتفاقيات العلمية ▪

 .عملالمؤتمرات والندوات وورش ال ▪

خيرا، التوجهات البحثية  ▪
 
 .لكليةلوا
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ساسية
أ
 قطاع العلوم ال

  

لقطاع العلوم األساسية اخلمشية خطة البحث العلمى

20162021

5-Year Research Plan for the Basic Sciences Sector

2016-2021
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ساسية
أ
 قطاع العلوم ال

 

 

 

 

 

 

 

 ة الزراعةيكل

FU Scientific Research Plan for Basic Sciences Sector 

2021-2016 

 

 مقدمة:

غمطة 
أ
زط ال

أ
ِمحو البسث الػلمَ ا

العئّؼّة التَ تػتمط غلٌّا الوٌظة 

السطِحة فَ البلطان المتكطمة، ول 

ؽبّو لتسكّق التومّة الشاملة إل 

من صالل الًتمام بالبسث الػلمَ 

مة. ومن ًوا 
أ
المٍذي لضطمة لظاِا ال

ًمّة وطع وتفػّو صػع 
أ
ظٌعت ا

مسطدة للبسث الػلمَ تظع زاذات 

غّوٌا، مع 
أ
المدتمع المصعى هصب ا

تٍفّع الظعوف المٍاتّة والمٍارد 

تَ تمنن البازحّن من النافّة ال

لػلمَ، والرتكاء الكّام بالبسث ا

إغار تلم  َبمؼتٍى ذٍدتي ف

وتػتبع الدامػات ًَ المعاهغ العئّؼّة للبسث الػلمَ بما لٌا من وظّفة  الضػة.

ؽاؽّة فُ تشدّع البسث الػلمَ وتوشّػي وإجارة السٍافغ الػلمّة لطى 
أ
ا

همو وذي البازث زتَ ِتمنن من الكّام بٌظى المٌمة غلَ
أ
  .ا

ؽاؽّة بدامػة الفٍّم بإغطاد صػة 
أ
ومن ًظا الموػلق لام لػاع الػلٍم ال

ؽلٍب 2021-2016البسث الػلمَ الضمؼّة )
أ
( هضػٍة فاغلة فَ إرؽاء ال

هشػة البسث الػلمَ فَ هلّات ًظا الكػاع 
أ
الػلمَ فَ التضػّع المؼتكبلَ ل

ٍق الػمو داصلّا وذلم بٌطف دفع غدلة التومّة فَ مصع والموافؼة فَ ؽ

 .وصارذّا
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تػنػ الضػة الؽتعاتّدّة للبسث 

ؽاؽّة 
أ
الػلمَ لكػاع الػلٍم ال

بدامػة الفٍّم تصٍرًا واطسًا للعؤِة 

المؼتكبلّة للكػاع من صالل 

موظٍمة ذامػة الفٍّم. وتػتبع ًظى 

الٍجّكة ًَ البطاِة الموػكّة 

المػتمطة غلَ السكائق والٌادفة إلَ 

ًطاف المعذٍة غن غعِق 
أ
تسكّق ال

دراؽة والػّة للٍطع العاًن وتسطِط 

صػة بسث غلمَ واطسة المػالم 

ًطاف بسّث ِمنن لّاس 
أ
وال

 .هتائدٌا ومؤشعاتٌا

ؽاؽّة 
أ
وِتظمن لػاع الػلٍم ال

بدامػة الفٍّم هلّتّن معتبتّن 

تٌما إلَ هلّة الغراغة، زؼب 
أ
هشا

وهلّة الػلٍم، وتشتعك هلّات ًظا 

الكػاع فَ التعهّبة البسحّة والتَ تمتغج فٌّا البسٍث التػبّكّة مع الوظعِة 

وتتمّغ المضعذات البسحّة لٌا بتوٍغٌا زّث تعتبع بػض تضصصاتي بكػاغات 

 .ذ الكعارومدالت اإلهتاج هما تؼاًم فَ لػاغات ومدالت الضطمات ودغم اتضا

 

هداف:
أ
 ال

ؽاؽّة بدامػة الفٍّم فَ 
أ
ًمّة صػة البسث الػلمَ لكػاع الػلٍم ال

أ
تتمحو ا

داء البسحَ والتػلّمَ بٌطف صلق مواخ بسحَ ِؼاغط 
أ
الرتكاء بمؼتٍِات ال

داء اغتمادا غلَ اإلمناهّات
أ
غلَ مػطلت ال

أ
المتازة ولط  النلّات غلَ تسكّق ا

ًطاف التالّة:
أ
 روغَ غوط وطع صػة البسث الػلمَ للكػاع تسكّق ال

زط غٍامو اإلهتاج  .1
أ
توامَ دور الػلم والمػعفة والبسث والتػٍِع ها

 .العئّؼّة

الػلمَ والتػٍر غّع ارتباط هداح ذٌٍد التومّة اللتصادِة والذتماغّة للبالد بتسكّق مؼتٍى غالَ من التكطم  .2

 .المؼبٍق فَ تنوٍلٍذّا المػلٍمات وتػبّكاتٌا

 التٍذي البسحَ هسٍ التضصصات البّوّة والػلٍم متػطدة التػبّكات.  .3

المػعفة وتٍظّفي لضطمة متػلبات المدتمع والبسث غن مؼتكبو  ث الػلمَ لتسكّق التصاد لائم غلَتػظّم دور البس .4

فظو.
أ
 ا
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ساسية
أ
 قطاع العلوم ال

ؽاؽّة بالدامػة وؽماتٌا الممّغة، بطاًِة من تارِش 
أ
ؽاؽّة لنلّات لػاع الػلٍم ال

أ
وتؼتػعض الضػة السالّة المالمر ال

غظاء ًّئة التطرِػ وصبعاتٌم، والٌّنو الػلمَ والطرذات الػلمّة المموٍزة، والمػامو 
أ
اإلهشاء واإلمناهّات البشعِة ل

بساث ورؽائو غلمّة وفَ الوٌاِة ِتم وا
أ
هشػة البسحّة المتوٍغة واإلهتاج الػلمَ المتمّغ من ا

أ
لبوّة التستّة البسحّة، وال

 تسطِط التٍذٌات )المدالت( البسحّة لنو هلّة فَ طٍء إمناهّاتٌا المتازة. 

ساسية:
أ
 العناصر الرئيسية لخطة البحث العلمى لقطاع العلوم ال

 : الرؤية

ؽاؽّة بدامػة الفٍّم التمّغ 
أ
ن ِسكق لػاع الػلٍم ال

أ
ا

هادِمّة 
أ
بساث ال

أ
والعِادة فُ تكطِم الؽتشارات وال

والتػبّكّة بما ِؼاًم فُ صطمة وتومّة المدتمع المسلَ 

 واإلللّمَ والطولَ .

 

 

 : الرسالة

ؽاؽّة بدامػة الفٍّم إلَ تكطِم 
أ
ٌِطف لػاع الػلٍم ال

بساث الػلمّة 
أ
بعامخ دراؽات غلّا ممّغة وتشدّع هشع ال

والتػبّكّة وتكطِم الؽتشارات الػلمّة وهظلم تضعِخ 

ؽاؽّة باؽتضطام بازحّن متمّغِن فُ مدال
أ
ت الػلٍم ال

زطث هظم المػلٍمات والتنوٍلٍذّا السطِحة والؽتضطام 
أ
ا

س المال البشعى مع تػبّق المػاِّع الطولّة 
أ
الفػال لعا

 للدٍدة .

 

ساسية بجامعة 
أ
 الفيوم:المالمح والسمات المميزة لقطاع العلوم ال

ؽاؽّة بدامػة الفٍّم بنلّتّن ًما هلّة الغراغة وهلّة الػلٍم. وٍِذط تنامو وتػاون غلمُ وبسحُ بّن 
أ
ِمحو لػاع الػلٍم ال

مع الظي ِؼٌم فَ إجعاء التضصصات من رؤى مضتلفة .
أ
 التضصصات المضتلفة بنال النلّتّن ال

 

ساسية:
أ
 ومن المالمح المميزة لقطاع العلوم ال

غطد هبّع من التضصصات والمدالت البسحّة المتوٍغة والتُ تتمّغ بإمناهّات تؼاغطًا غلَ اإلؽٌام فُ  الدمع بّن .1
 .البسث الػلمُ

غظاء ًّئة التطرِػ من مطارس بسحّة متوٍغة .2
أ
 .وذٍد مدمٍغة هبّعة ومتمّغة من ا

ؽاؽّة وتػبّكاتٌا تفّط فُ ر  .3
أ
ًمّة فُ الػلٍم ال

أ
ؽم ؽّاؽات للتومّة المؼتطامة و ِكطم الكػاع صطمات بسحّة بالغة ال

 .تكطِم صطمات بسحّة للمشارهة فَ زو مشنالت وتػٍِع المشعوغات اإلهتاذّة

ًطاف  وذٍد بعامخ دراؽات غلّا متمّغة لنافة هلّات .4
أ
الكػاع تػمو غلَ متابػة وزِادة التػبّكات السطِحة لضطمة ال

 .الكٍمّة

واصع التػاون بّن الدامػة و .5
أ
صعى غلَ المؼتٍى اإلللّمَ والػالمَ من صالل المؼاًمة فَ تطغّم ا

أ
الدامػات ال

 .اتفالّات التػاون وبعامخ الطراؽات الػلّا المشتعهة مع ذامػات إللّمّة وغالمّة
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وذٍد معاهغ ووزطات ذات الػابع الضاص بنلّات الكػاع تكطم صطمات بسحّة مدتمػّة تعبع الكػاع بالمدتمع  .6
  .الػطِطة التَ تٍاذٌي  وتؼاغط غلَ إِداد زلٍل للمشنالت

غظاء ًّئة التطرِػ بنلّات الغراغة والػلٍم غلَ مشارِع بسحّة ممٍلة من ذٌات غطِطة مسلّة  .7
أ
زصٍل الػطِط من ا

 .ودولّة

 
ساسية بجامعة الفيوم ممثال بكليتى الزراعة 

أ
 والعلوم.هذا وسوف يتم تناول خطة البحث العلمى لقطاع العلوم ال
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` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشأة الكلية

  نشبت ُلية ألؼرأقة باةلىيم  ُاداةنك ُلياة ثةبكاة لىاػع زةلكاة ألًاة ػ
 
أ

اا    1142بااةلىيم  بكااع ُليااة ألجػبيااة برمزااس ٌااػأر لرلااؽ ألاامزرأ  ٌر

 .1976لؾنة 

 

Faculty of 

Agriculture 

1976/ 1977 

 ا ألعرأؿااة بعااة أقجمااةرأا لااج ألكااة  ألرااةلكك
 
وثغاارنت ألحاصااة  1976/1977بااعأ

ٌؾاة  ألكلرياة  اك  أ
 
إلنجاة  ألنماةثكا أإلنجاة  ألعأطلية للَلية قعدأا لصاعودأا لاج أق

ربكااااااة 
 
رأعااااااك وألريااااااة  وقلااااااك أ

 
لمااااااةأا أق

 
ألصياااااامأنكا ألطاااااانةقةا ألنغأايااااااةا وأق

ربكة ألؾةبًة.
 
 لج ألكة  ألعرأؿك ألدةلح( وك نىؽ ألررةقا أق

 
 ثظططةا )ثمعأ

 ول دوكة لنعة وك ألكة  ألرةلكك
 
 .1979/1980ثظػزت أ
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  ضااعرا ألحاصااة ألعأطليااة للَليااة برمزااس  1990وثصااع ح ألجكلااي  ألرااةلكك وااك لطااػ ووااك قااة  وااك اؼااةر ؿيةؿااة ثؽاام ػ

وألجك ز ع ويعة قاعد  19/6/1991بجةر ض  647وألركعلة بةلًػأر ألمزأرى ٌر   14/1/1990بجةر ض  14ألًػأر ألمزأرى ٌر  

ٌؾة  الك 
 
 ٌؾرةا  ك  12أق

رأعك وألرية  .1
 
رأعك وألرية  و غ  )أق

 
 ة ألؼرأقية(.ألعنعؿ -أق

 ألررجرف ألػ ىك(.  -أإلرشةد ألؼرأقك -أقٌجطةد ألؼرأقك و غ  )أقٌجطةد ألؼرأقك .2

لمةأ. .3
 
 أق

 ألجنغ ة(. -ألىؾيملمزك -أإلنجة  ألصيمأنك و غ  )ألجػبية .4

 ألؼ نة(. -ألظغػ -ألمؾةثيج و غ  )ألىةُعة .5

مغ ة. .6
 
  قلم  وثَنملمزية أق

 ألَيرية  ألصيم ة ألؼرأقية. .7

 ألرصةضيِ. .8

 ألريَػوبيملمزية ألؼرأقية. .9

لػأض ألنمةا(. -وؾيملمزك ألنمةا-ألنمةا ألؼرأقك و غ  )ألنمةا ألؼرأقك .10
 
 أ

 ألمرأخااااة. .11

 ألرميعأا( -ألصشػأا أقٌجطةد ة -وٌة ة ألنمةا و غ  )ألصيمأأ ألؼرأقك .12

 ثظطص  ك  11ُرة ز ع قعد ألجظططةا ألكلرية الك 

رأعك  -2 أإلنجة  ألؼرأقك ألكة  -1
 
 أقٌجطةد ألؼرأقك -3  وألرية أق

لمةأ -4
 
 ألعوأزااج -6  أإلنجة  ألصيمأنك -5   أق

 ألرصةضيِ -9  ألطنةقةا ألنغأاية -8   ألمؾةثيج -7
لػأض ألنمةا -10

 
 وٌة ة ألنمةا -11  أ

  اا   13/12/1991بجااةر ض ٌؾاا   بإنشااة  ٌؾاا  ألااعوأزج وأقجمااةر  ٌؾاارةا قلريااةا لؾااجًحا قااج 1596ضااعر ألًااػأر ألاامزأرى ٌر

ضمصت ألَلية ثغ  
 
 ثظطص قلرك. 12ٌؾرةا قلريةا و  13أإلنجة  ألصيمأنك وبغلٍ أ

   ااااا   2007واااااك قاااااة قراااااةل  20/6/2007بجاااااةر ض  1193ضاااااعر ألًاااااػأر ألااااامزأرى ٌر
 
بإنشاااااة  بػناااااةلذ زع اااااع بةؿااااا  ادأر  أق

ولك قج ؼػ اي ألجػشاس لاج لَاجاس ألجنؾايي و
 
 اج  ألكراِ باه بنـاة  وألرشػوقةا ألؼرأقية  لجصي به ألؽةلس لج ألؾنة أق

 ألؾةقةا ألركجرع .
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   ا ألَلياة عاػور  اقاةد   يَلاة ألماػألذ ألعرأؿاية ؼمًاةا لركاة يػ ألعيباة ألًملياة لغارةأ ألرامد  وأققجراةد  2010وك قة
 
رأ

قااعا ألَليااة قاصااة 
 
شجااك  رَااج أقرثًااة  برؾااجمى ألظااػ ذ لاايحا  لجؽلمااةا ؿاامل ألكرااِ وااك ألااعأطِ وألظااةر . لااغلٍ أ

 ع  لرػشلة ألمَةلمر مس بنـة  ألؾةقةا ألركجرع .دأطلية زع 

   بةقجرةد قاصة ألَلية بنـة  ألؾةقةا ألركجرع  وألجك  2/4/2011( بجةر ض 678ضعر ألًػأر ألمزأرى ٌر  ) 2011وك قة
 غااةا ألعيبااة ألًمليااة لغاارةأ 

 
ٌػثعااة لرنااة ٌؽااةع ألعرأؿااةا ألؼرأقيااة وأ

 
ألراامد  ثغاارنت ؿااجة بااػألذ درأؿااية )لااج ثلااٍ ألجااك أ

طاغ ألؽةلاس ألجمزاه 
 
ُاداػ لاج ٌؾا  قلراك و ة

 
 ألجظطص ويعاة لاج ألرؾاجمى ألعرأؿاك ألدةلاح و شاةر  ويعاة أ

 
وأققجرةد(  معأ

 ألغى  ػممه وك اشعى  غ  ألجظططةا و غ  ألمػألذ  ك 

 أإلنجة  ألنمةثك ثمزه )ألرصةضيِ وألمؾةثيج(. .1

و انجة  ألعوأ .2
 
ؿرة (.أإلنجة  ألصيمأنك ثمزه )أإلنجة  ألصيمأنك أ

 
و أق

 
 زج أ

رأعك وألرية . .3
 
 أق

لمةأ(. .4
 
و أق

 
مغ ة ثمزه )ألطنةقةا ألنغأاية أ

 
 قلم  وثَنملمزية أق

لػأض ألنمةا(. .5
 
و أ

 
 وٌة ة ألنمةا ثمزه )وٌة ة ألنمةا أ

و أإلرشةد ألؼرأقك(. .6
 
 ألكلم  أقٌجطةد ة وأقزجرةقية وألؼرأقية ثمزه )أقٌجطةد ألؼرأقك أ

   بإنشة  بػنةلذ ألجَنملمزية ألصيم ة. 22/10/2014( بجةر ض 4598رى ٌر  )ضعر ألًػأر ألمزأ 2014وك قة 

   ٌؾاااة  ألَلياااة قاااة
 
ا ألعرأؿاااةا ألكلياااة واااك أ

 
اجااامرأ  ثرنصعاااة ألَلياااة قاااة   1981باااعأ ول درزاااة ُد

 
ةنااات أ وبلااال قاااعد  1985ُو

لكك وشجااااااك ألكااااااة  ألرااااااة 1976/1977درزااااااةا ألرةزؾااااااجيػ ألجااااااك لنصجعااااااة ألَليااااااة لنااااااغ انشااااااةاعة وااااااك ألكااااااة  ألرااااااةلكك

اجمرأ  نصم  362نصم  2015/2016  .2015درزة شجك نعة ة شعػ نمورمػ   308درزة  بينرة بلل قعد درزةا ألُع

 

 

 

 الرؤية والرسالة واألهداف االسرتاتيجية للكلية

 

 Visionرؤًة الللٌة 

زةلكاااااة ألىيااااام  ليؿؾاااااة ثكليرياااااة وبصدياااااة  -ُلياااااة ألؼرأقاااااة

ة وااااك ر اااةد  لرجرااااف  ثنةوؾاااية لجرياااؼ  ثجؽلااااف الاااك ألرشاااةُر

 ألركػوة وك ألكلم  ألؼرأقية لظعلة وثنرية ألررجرف.

 

 

 Missionرعالة الللٌة 

ثًع  ُلية ألؼرأقة برةلكاة ألىيام  وػضاةا لجرياؼ  واك ألجكلاي  

وازااػأ     NARSألؼرأقااك ووااي ألركااة يػ ألًمليااة ألرػزكيااة

ألمصاااااامم ألكلريااااااة ألعةدوااااااة وثًااااااع   أقؿجشااااااةرأا ألىنيااااااة 

وألرؾة رة وك ثنرية أإلنجة  ألؼرأقاك وشرة اة ألميباة لجنام ػ 

 ألررجرف وشِ لشَحثه.
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هساف الللٌة العتصاتٌجٌة
أ
 Strategic Objectives ا

 عأف ألجةلية 
 
 ثؾكك ألَلية الك ثصًيي أق

  اجمرأ  وك ُةد رك زيع لاج شرلاة ألمَاةلمر مس وألرةزؾاجيػ وألاُع
 
لرةل ألجكلي   العأد ألررجرف بظػ ريج ذوى لؾجمى أ

 وثؼو ع   بةلرعةرأا وألًعرأا ألكلرية وألجؽميًية للكرِ وك لظجله ألجظططةا وألررةقا ألؼرأقية.

 ك لكةلرة ألرشةُِ ألصيم ة ألجك ثمأزه ألررجرف ووك لرةل ألمصح ألكلرك  ازػأ  ألمصمم ألكلرية وألجؽميًية ألعةدوة ال

زِ روف ألَاىة   أإلنجةزية وثؽم ػ وثنرية ألًؽةع ألؼرأقك.
 
 ألؼرأقك لج أ

  ووااك لرااةل طعلااة ألررجرااف وثنريااة ألميبااة  ثمضاايِ نجااةاذ ألمصاامم ألجؽميًيااة بطاامر  لمؾااؽة الااك ألرااؼأرقيج وألرنجراايج

أؿجشةرأا قلرية وميػ اة(  –ليثرػأا –لصةعػأا –نعوأا –ثعر ميةدورأا  –بشجك ألمؿةاِ ألرجةشة )نشػأا ارشةد ة

 وألجك ثجىةقِ لف لشةُِ ألًؽةع ألؼرأقك وألرصةوـة قلك ألميبة.

 

 الدرجات العلمية

ثرااانس زةلكاااة ألىياااام  بناااة ا قلاااك أٌجااااػأا لرلاااؽ ُليااااة ألؼرأقاااة ألاااعرزةا ألكلريااااة ألجةلياااة واااك ألجظططااااةا ألرظجلىاااة لرػشلجااااك 

 وألعرأؿةا ألكلية.ألمَةلمر مس 

وس: ول: مصخلة البلالوًر
أ
 ا

شاع ألماػألذ )ألجظططاةا( 
 
ثرنس زةلكة ألىيم  بنة ا قلك أٌجػأا لرلؽ ُلية ألؼرأقة درزة ألمَةلمر مس وك ألكلم  ألؼرأقية وك أ

ثياااة 
آ
 أق

 أإلنجة  ألنمةثك .1

 أإلنجة  ألصيمأنك .2

رأعك وألرية  .3
 
 أق

مغ ة .4
 
 قلم  وثَنملمزية أق

 وٌة ة ألنمةا .5

 ألكلم  أقٌجطةد ة وأقزجرةقية ألؼرأقية .6

قرةل وألرشػوقةا ألؼرأقية .7
 
 ادأر  أق

 ألجَنملمزية ألصيم ة .8
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 مصخلة السراعات العلٌا: -جاهٌا

اجمرأ   20ثرنس زةلكة ألىيم  بنة ا قلك أٌجػأا لرلؽ ُلية ألؼرأقة ألعرزةا ألكلرية ألجةلية وك  بػنةلذ لعرزجك ألرةزؾجيػ وألاُع

ٌؾة  ألكلرية ألدحخة قشػ و ك لج طحل 
 
 أق

 درزة ألرةزؾجيػ وك ألكلم  ألؼرأقية وك ألجظططةا ألرظجلىة  -1

Master in Agricultural Science 

اجمرأ  ألىلؾىة وك ألكلم  ألؼرأقية وك ألجظططةا ألرظجلىة -2  درزة ُد

Doctor of Philosophy in Agricultural Science 
 

 الكوادر العلمية

قغاة   يباة ألجاعر ؽ وألعيباة ألركةوناة شياح ثكجمػ ُلية 
 
ُمػ ُليةا ألرةلكة ُادةوة لج شيح قعد أ

 
ألؼرأقة برةلكة ألىيم  لج أ

ٌؾة  ألرظجلىة بةلَلية ُرة  لك  73قغم  يبة ثعر ؽ وقعد  208ثغ  ألَلية قعد 
 
 قغم  يبة لكةونة لمزقيج قلك أق

ط والهٌئة المعاوهة بللٌ عضاء هٌئة التسًر
أ
عساد ا

أ
 م2015/2016ة الضراعة للعام الجامعى بٌان با

 

 المتفصغون القظم العلمى
  الهٌئة المعاوهة العاملون

جمالي عتاذ الؤ
أ
عتاذ مظاعس ا

أ
 معٌس مسرس مظاعس مسرس ا

راضى والمٌاى
أ
 38 3 6 7 5 6 11 ال

 27 6 4 4 2 7 4 القتصاد الضراعى

لبان
أ
 18 2 4 7 - 4 1 ال

هتاج الدٌواهى  17 1 2 8 1 3 2 الؤ

 29 2 5 6 2 4 10 البظاتٌن

غشًة
أ
 18 2 3 3 3 1 6 علوم وتلوولوجٌا ال

 12 - 3 1 2 1 5 اللٌمٌاء الدٌوًة الضراعٌة

 22 4 2 5 2 3 6 المداصٌن

 15 2 3 2 2 2 4 المٌلصوبٌولوجٌا الضراعٌة

 26 4 3 3 4 7 5 الوبات الضراعى

 9 1 1 1 2 2 2 الوراجة

 31 3 5 5 4 3 11 وقاًة الوبات

 19 1 1 6 2 4 5 السواجن

جمالي  281 31 42 58 31 47 72 الؤ
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  الطالب

قغة   يبة ألجعر ؽ وألعيبة ألركةونة بَلية ألؼرأقة برةلكة ألىيم  بةإلعةوة الك ثمأوػ 
 
قلك ألػم  لج ثمأوػ قعد ُميػ لج أ

نه  حشؾ
 
عساد الطالب قؼوف ألؽحب قلك أقلجصةل بةلَلية.  ألكع ع لج أإللَةنيةا ألرةد ة بةلَلية اق أ

أ
وفٌما ًلى بٌان با

 .المقٌسًن بالللٌة رالل الزمط عووات الماضٌة

 العام الجامعى
 عسد الطالب

هاث ذمور  جمالى اؤ  الؤ

2010/2011 476 288 764 

2011/2012 468 396 864 

2012/2013 466 528 994 

2013/2014 413 542 955 

2014/2015 515 635 1150 

جمالى  4727 2389 2338 الؤ

 

ًضاخها فى البٌان  عساد الطالب المقٌسًن بمصخلة السراعات العلٌا رالل الزمط عووات الماضٌة فٌملن اؤ
أ
ما بالوظبة ل

أ
ا

 التالى: 

 ألكة  ألرةلكك
اجمرأ  لةزؾجيػ  أإلزرةلك ُد

 لنس ثؾريِ لنس ثؾريِ لنس ثؾريِ

2010/2011 90 10 79 13 169 23 

2011/2012 86 11 72 14 158 25 

2012/2013 98 22 71 9 169 31 

2013/2014 113 14 90 7 203 21 

2014/2015 114 12 88 13 202 25 

 125 901 56 400 69 501 أإلزرةلي
 

 الوضع التنافشى للكلية

ا  ردِ  بصةم دأطليةا وطةرزيةا
 
قغة   يبة ألجعر ؽ بةلَلية لج أ

 
وًملن تمحٌن ذلك ألمعف ألجنةوؾك للَلية برة  نشػ  أ

 رالل الزمط عووات الماضٌة مما ًلى:
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بداث الموشورة العام الجامعى
أ
 عسد ال

2010/2011 19 

2011/2012 77 

2012/2013 105 

2013/2014 80 

2014/2015 39 

جمالى  371 الؤ
 

قغة   يبة ألجعر ؽ بةلَلية لج زمأاؼ ُغلٍ  ردِ 
 
ألمعف ألجنةوؾك لَلية ألؼرأقة برةلكة ألىيم  برة شطِ قليه ألؾةد  أ

 قلرية طحل ألظرؽ ؿنمأا ألرةعية و ك 

 اعم الجائضة
عسد الداصلٌن على 

 الجائضة
 1 زةاؼ  ألنيِ

 1 زةاؼ  ألعولة ألجشريكية

 3 زةاؼ  زةلكة ألىيم  ألجًع ػ ة

 1 زةاؼ  زةلكة ألىيم  للجىمل وي ألمصح ألكلرك

 2 زةاؼ  زةلكة ألىيم  للجىمل وي طعلة ألررجرف

قلك
 
ك للعرزةا أق  13 زةاؼ  زةلكة ألىيم  ألجشريكية وي ألجٌػ

 122 زةاؼ  زةلكة ألىيم  للجريؼ وك ألنشػ ألكلرك ألعولك

اجمرأ زةاؼ  زةلكة ألىيم  للصةضليج قلك ألرةزؾجيػ   72 وألُع

ليه ألكلرك
 
 1 زةاؼ  زةلكة ألىيم  وك ألجة

 

 املراكز البحثية واخلدمية:

نـػأا لؽميكة ألعرأؿة بَلية ألؼرأقة وًع ث  انشة  بكظ لج ألرػأُؼ ألمصدية وأإلنجةزية وألمشعأا ذأا ألؽةبف ألظةص بةلَلية 

 وذلٍ قلك ألنصم ألجةلك 

 الضراعٌةالمصمض العتشارى للسراعات والزسمات 

ؼ قة   نشئ ألرُػ
 
ُمشع  للمصمم ألؼرأقية )وشع  ثكليريةا بصديةا ثعر ميةا ارشةد ةا طعلية( وذلٍ ليَمأ شلًة  1987أ

ألمضِ بيج لة ثرلَه ألَلية لج ُمأدر لي لة قلريةا وقرليةا وك لظجله ألررةقا وألجظططةا ألؼرأقية وألررجرف وألميبة 
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ؼ طعلةثه لل قرةل ألجكةونك وك لصةوـة ألىيم  وألرصةوـةا ألررةور  ألرصيؽة. و ًع  ألرُػ
 
ًؽةع ألظةص وألجكةونك وٌؽةع أق

ؼ قعد لج ألمشعأا ذأا ألؽةبف ألظةص ألجةلية   و غ   غأ ألرُػ

 وخسات موجودة دارن الدصم الجامعى:

  لمةأ   ث  أوججةشعة وك نمورمػ
 
  .1996ألمشع  ألنرمذزية لح

 بػ ِ ألمشع  ألنرمذزية لجَنملمزية أ
 
  .2004لرظممزأا ث  أوججةشعة وك أ

 .لك
آ
 وشع  ثعر س ألصةؿس أق

 .وةا وألصع لج ألجلمم ألميىئ
آ
 وشع  لَةوصة أق

 .وشع  انجة  ألكؽمر وألرنـىةا 

 .وشع  ألجكمبة وألجنليه 

 .رأعك ونـ  ألػى
 
 ألمشع  أقؿجشةر ة لح

 

 وخسات موجودة رارج الدصم الجامعى

  ِولك ثمكع شمألك  3وشع  أإلنجة  ألنمةثك  وثشر
 
 28ُيلم لجػ قج لًػ ألَلية ولؾةشجعة  2لؼأرع لإلنجة  ألنمةثك أق

وشي  قلك  3ُيلم لجػ وألدةلدة لؾةشجعة  9وعأنة وثمكع قج ألَلية بصمألك  100وعأنة وألدةنية لؾةشجعة 
 
وعأأ بَم  أ

 ألىيم  ألطصػأوى. -ؼػ ي لطػ

   نشبت وك قة
 
وعنة . 4وعأأ و نة  لؾةشة للجمؿف ثطِ الك  2.5لؾةشة قلك  1997وشع  أإلنجة  ألصيمأنك  أ

 
 أ

   نشبت وك قة
 
وعنة. 4وعأأ و نة  لؾةشة للجمؿف ثطِ الك  2قلك لؾةشة  1997وشع  انجة  ألعوأزج  أ

 
 أ

   نشبت وك قة
 
وعنة. 2003وشع  أقؿجؼرأع ألؾرَك  أ

 
 قلك لؾةشة طرؾة أ

 .)ِوشع  انجة  ألكؾِ )ألرنص 

 

 البنية التحتية للكلية

 و جردِ ذلٍ وك 

.د/ؿكع نطةر(. مسرجات وقاعات -1
 
 ثكلي  لرعؼ  وٌةقة ليثرػأا لَيىة )ٌةقة أ

 المعامن: -2

 لكةلِ بصدية طعلية لجظططة ُرة  لك  5ثصجمى ُلية ألؼرأقة برةلكة ألىيم  قلك قعد 
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 :معمن تدلٌن التصبة والمٌاى

ؿرع   برنصة  ملنع ة 31/5/1998ث  انشة   غأ ألركرِ بجةر ض 
 
بنػض ازػأ أا ثصليحا ألجػبة وألرية  وألنمةا وأق

وازػأ  ألمصمم وألعرأؿةا وثًع   أقؿجشةرأا وألجعر س وأإلرشةد وألظعلةا ألرػثمؽة بررةقا أإلنجة  ألؼرأقك ووعف 

زعؼ  ألكلرية ألعٌيًة ألجك  
 
رأعك ولعى ضحشية ألرية  للػى و غ  ألركرِ قعدأا لج أق

 
جملك طؽػ أؿجطحا أق

 .ثشنيلعة لعنعؿمأ لجظططمأ

ذ   .6/12/2012وقس خصن المعمن على العتماد السولى من المجلط الوطوى لالعتماد بتاًر
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هظجة والهوسعة الوراجٌة:
أ
 معمن زراعة ال

نشئ قة  
 
 ُمشع  ثكليرية ثعر مية بصدية. 2000أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لى:
آ
 معمن الداعب ال

غلٍ ألجنؾيي أإللَاجػونك للًممل بةلرةلكةا. لك للجعر س ُو
آ
زعؼ  ألصةؿس أق

 
  غ  قعد لج أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 معمن تدلٌن ملوجات البٌئة والغشاء:

نشئ 
 
 و م وشع  ثكليرية ثعر مية بصدية. 2013قة  أ
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 معمن الوٌماتولوجى والبٌوتلوولوجى:

زعؼ  ألكلرية ألرجريؼ .
 
  غ  قعد لج أق
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 الملـتبة: -3

ٌع  لَاجمةا ألرةلكة وثغ  ألكع ع لج ألًةقةا وثموػ طعلة أقؼحع وطعلة أإلنجػنت وٌمأقع 
 
ثغ  ُلية ألؼرأقة لَاجمة لج أ

قلك للرةلكةا.
 
رية ألجةبف للررلؽ أق  ألميةنةا ذأا ألجظططةا ألرظجلىة لج طحل أثطةلعة ألرمةشػ برشػوع ألرَاجمةا ألٌػ

 المجلة العلمٌة: -4

وػع ألىيم  ثصت لؾرك لرلة ألىيم   -لرلؽ زةلكة ألًة ػ  قلك انشة  لرلة قلرية بَلية ألؼرأقة زةلكة ألًة ػ  وأوي 

بصيح ثطعر بشَِ دورى بمأٌف قعد ج وك ألكة  طحل شعػى  29/10/1986للمصمم وألجنرية ألؼرأقية وذلٍ بجةر ض 

ول لج ألررلة وك  نة ػ 
 
( ISSNألصطمل قلك ٌر  دولك ) 2003ا وٌع ث  وك  منيم 1987 نة ػا  مليم. وث  اضعأر ألكعد أق

غأ ٌر  ا عأع بعأر ألَاجس وألمخةاي ألًملية.  للررلة ُو

 االتفاقيات الدولية واحمللية

شعم لة وضلت 
 
وك اؼةر شػص ُلية ألؼرأقة برةلكة ألىيم  قلك ألجمأضِ لف ألرعأرس ألكلرية ألرظجلىة بععف أقؼحع قلك أ

ػأا ألجىة   لف ألكع ع لج  بصةم وك لرةل ألكلم  ألؼرأقية وًع ٌةلت ألَلية بكًع ألكع ع لج أقثىةٌيةا ألكلرية ولُغ
 
اليه أق

وًملن توضٌح تلك لرية وذلٍ بنػض ثؽم ػ ألعرأؿة وألمصح ألكلرك بةلَلية. ألرةلكةا وألعيائا وألريؿؾةا ألك

 التفاقٌات مما ًلى:

 العام اعم التفاقٌة السولة

 ألؾمدأأ
لة بيج ُلية ألؼرأقة 

 
لية  –أثىةٌية ثمأ زةلكة ألىيم  زرعمر ة لطػ ألكػبية ُو

 زةلكة بظت ألػعة بةلؾمدأأ –ألؼرأقة 
2012  

 ألؾمدأأ
لة بيج ُلية ألؼرأقة أثىةٌية 

 
لية  –ثمأ ز ػى بةلظػؼم  ُو

 
زةلكة ألؼقي  أق

 زةلكة ألىيم  –ألؼرأقة 
2012  

 

 املؤمترات والندوات وورش العمل

ثصػص ُلية ألؼرأقة برةلكة ألىيم  قلك قًع ألريثرػأا وألنعوأا ألكلرية وورش ألكرِ وذلٍ لرنةٌشة ألًغة ة ألرظجلىة ألجك 

ُةد رية وألمصدية بةلَلية اعةوة الك لنةٌشة ألًغة ة ألجك ثع  ألررجرف وثصػص ألَلية وك  غ  ألىكةليةا قلك ثع  ألنةشية 
 
أق

دقم  ألكع ع لج ألرجظططيج وك ألررةقا ألرظجلىة.  غأ بةإلعةوة ألك شػص ألَلية ألعأا  قلك قًع ألريثرػ ألكلرك للَلية 

لمر ألر
 
 جكلًة بةلكرلية ألجكليرية وألمصح ألكلرك.بشَِ ؿنمى شيح  ج  لنةٌشة ُةوة أق
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 وفٌما ًلى بٌان بالمؤتمصات والوسوات وورش العمن التى هظمتها الللٌة رالل الزمط عووات الماضٌة:

ذ الهعقاد اعم المؤتمص/ الوسوة/ ورشة العمن العام الجامعى  تاًر

2010/2011 
ؿبلةورشة قرِ لَاجةبة ألىًػأا أقطجمةر ة )أقطجيةر لج 

 
 15/3/2010 لجكعد( لمنم  أق

 12/2010/ 29-27 ألريثرػ ألؾةدس للجنرية ألؼرأقية ألرجمأضلة

2011/2012 

 21/3/2012 نعو  "ألصرك ألًحقية"

 2/4/2012 ورشة قرِ "ألجؽم ػ ألرؾجرػ للعرأؿةا ألكلية وألمصح ألكلري"

 يِ لحقجرةد"
 
 15/4/2012 ورشة قرِ "ألجؽم ػ ألرؾجرػ وألجة

 2012/ 7/5 نعو  "أإلنجة  ألصيمأنك وانجة  ألعوأزج وك لطػ"

لػأض ألجنىؾية وألىيػوؿية لمعأرى ألجؾريج"
 
 7/5/2012 نعو  "ألجشظيص ألرًةرأ لح

 8/5/2012 نعو  "ألرشػوقةا ألطنيػ "

 8/10/2012 نعو  قج ألرمر نرة ذلٍ ألنمةا ألركرؼ 

2012/2013 

 16/2/2013 ألرًػر ألعرأؿي" ورشة قرِ "ثمضيه

لدِ للرية 
 
رز وك لطػ بيج ألجمؿف وأقؿجظعأ  أق

 
 18/2/2013 نعو  قج زرأقة أق

 25/2/2013 "1ورشة قرِ "قحٌة ألمصح ألكلري وألًؽةع ألؼرأقي وك لطػ  ألرشةُِ وألصلمل 

ةا ألؼرأقية وليؿؾةا ألررجرف   ولك بيج ألمةشديج ولؾبملي ألشُػ
 
ورشة ألكرِ أق

ة وك ألمصمم ألؼرأقية  ألرعني لجشريف ألرشةُر
25/2/2013 

خيػ ة قلك ألطصة وألميبة 
 
 5/3/2013 نعو  قج شمَةا ألرصرمل وثة

ولك لجصع ح وثؽم ػ قاصة ألعرأؿةا ألكلية "نـة  ألؾةقةا 
 
 ورشة ألكرِ أق

 ألركجرع "
6/3/2013 

ورشة ألكرِ ألدةنية لجصع ح وثؽم ػ قاصة ألعرأؿةا ألكلية بنـة  ألؾةقةا  
 ألركجرع .

25/3/2013 

ورشة ألكرِ ألػأبكة لجصع ح وثؽم ػ قاصة ألعرأؿةا ألكلية نـة  ألؾةقةا 
 ألركجرع .

31/3/2013 

ألكلية بنـة  ألؾةقةا ورشة ألكرِ ألدةلدة لجصع ح وثؽم ػ قاصة ألعرأؿةا 
 ألركجرع .

27/3/2013 

لمةأ 
 
 3/4/2013 ألنمأشك ألجنغو ة وألميبية لجطنيف أق

 17/4/2013 "2 ورشة قرِ "قحٌة ألمصح ألكلرك وألًؽةع ألؼرأقك وك لطػ  ألرشةُِ وألصلمل 

ةا ألؼرأقية   ورشة ألكرِ ألدةنية بيج ألمةشديج ولؾبملي ألشُػ
ة وك ألمصمم ألؼرأقيةوليؿؾةا ألررجرف   ألرعني لجشريف ألرشةُر

17/4/2013 

 15/5/2013 نعو  أإلقرةز وك نمةا أليًؽيج مغأ  ودوأ  
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ذ الهعقاد اعم المؤتمص/ الوسوة/ ورشة العمن العام الجامعى  تاًر

لػأض نصِ ألكؾِ 
 
وةا وأ

آ
 22/5/2013 ورشة قرِ قج أ

مغ ةا ألريَػوبملمزية ألؼرأقيةا  
 
ٌؾة  "قلم  وثَنملمزية أق

 
ورشة قرِ بيج أ

ة بصةم ألرشجُػ
 
لمةأ" لكػض أقثرة ةا وألجظططةا ألمينية إلزػأ  أق

 
 أق

5/6/2013 

ٌؾة  "أإلنجة  ألصيمأنيا ألمرأخةا ألَيرية  ألصيم ةا 
 
ورشة قرِ بيج أ

بصةم ألريَػوبيملمزية ألؼرأقية" لمصح أقثرة ةا وأ
 
لجظططةا ألمينية إلزػأ  أق

ة  ألرشجُػ
3/7/2013 

رأعي وألرية  وألرصةضيِ" لكػض أقثرة ةا ألمصدية 
 
ورشة قرِ بيج ٌؾري "أق

ة بينعرة بصةم ألرشجُػ
 
 وألجظططةا ألمينية إلزػأ  أق

8/9/2013 

ورشة قرِ بيج ٌؾرك "أقٌجطةد ألؼرأقي وانجة  ألعوأزج" لكػض أقثرة ةا 
ة بينعرةألمصدية  بصةم ألرشجُػ

 
 وألجظططةا ألمينية إلزػأ  أق

29/9/2013 

2013/2014 

 رية ألؼ ما وألع مأ ألنمةثية وك ثنغ ة أإلنؾةأ وألطنةقةا ألنغأاية
 
 16/3/2014 نعو  قج أ

 20/3/2014 دور  ثعر مية قج قرِ ألريؼأنيةا

 25/3/2014 بػنةلذ ثمقية N1H1ورشة قرِ قج 

لج )أؿجظعأ  ؼىة ةا ألصػ ي(ورشة قرِ قج 
 
ؿةليس ألصرة ة وأق

 
 25/3/2014 أ

رأعي وألرية 
 
 2014/ 2013 ألريثرػ ألكلرك ألؾنمى لًؾ  أق

 3/11/2015 نعو  "ألرشػوقةا ألطنيػ  ألصةعػ وألرؾجًمِ" 2014/2015

2015/2016 
 16/3/2016 نعو  "أإلنجة  ألصيمأنك بيج ألمأٌف وألػؤى"

 17/4/2016 وألجنرية ألؼرأقية ألرؾجعألة"نعو  "ألنغأ  

 

 التوجهات البحثية للكلية

ؼ قليعة ُلية ألؼرأقة وك  أ ثُػ
 
ٌؾة  بةلَلية ث  ثصع ع ألررةقا ألمصدية ألجك لج ألرًػر أ

 
لج طحل ألرنةٌشةا بررةلؽ أق

 عأف ألكةلة وألنة ةا ألجك 
 
ألرػشلة ألصةلية وطةضة ويرة  جكلي بةلررةقا ذأا ألرةنس ألجؽميًك وألجك ثجمنك لررمقة لج أق

ؿةس لظؽة ألمصح ألكلرك 
 
ثك ثردِ أق

آ
  -للَلية و ك ُةق

 ألنعمض بإنجة  ألرصةضيِ ألصًلية بطىة قةلة وألرصةضيِ أقؿجػأثيرية بطىة طةضة. .1

ٌطك أؿجىةد  ضصية ومغأاية للرنجذ. .2
 
لمةأ وألمضمل ق

 
 ألجؽمر وك ثطنيف لنجرةا أق

لػبػ ألرةلك للررةقا ثكـي  دور أقٌجطةد ألؼرأقك وأإلرشةدى لجنرية ألررجرف بَةوة ليؿؾةثه ألؼرأقية وألػ ىية وأ .3

 ألؼرأقية وألجًيي  أقٌجطةدى.

 ثنرية ألدػو  ألصيمأنية وألعأزنة وألؾرَية قلك ألرؾجمى أإلٌليرك وألًملك. .4
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 ثكـي  دور ألَيرية  ألصيم ة بجؽميًةثعة وك ألررةل ألؼرأقك لظعلة ألميبة. .5

 رية أقٌجطةد ة. .6
 
 ثكـي  أقؿجىةد  لج ثًنية بكظ ألرينةا ذأا أق

 ثنرية وثصؾيج انجةزية ألصةضحا ألمؾجةنية لج ألىةُعة وألظغػ ونمةثةا ألؼ نة. .7

لمةأ. .8
 
مغ ة وأق

 
رأعك وأق

 
 ألنعمض بعور ألريَػوبيملمزية ألؼرأقية وك لرةل أق

خيػ ألكمألِ ألميبية قلك أإلنجة  ألنمةثك بَةوة لرةقثه. .9
 
 أقرثًة  بعرأؿة ثة

خػ ة قلك أؿجظعأ  بعأاِ ألرميعأا وألؼرأقة  .10
 
لػأض ألنمةا ودرأؿة ألصشػأا ألنةوكة وأ

 
ألكغم ة وألرًةولة ألصيم ة ق

 ألميبة.

لكةلرة نًص ألرمأرد ألرةاية ولكةلرة ؿة ػ  أقشجمةس ألصػأرى ودرأؿة ألؽةٌة ألرع ع  وألرجرعد  وأقؿجشكةر قج  .11

 بكع لػؿ  ألظػأاػ.

 ثؽم ػ ألجَنملمزية ألرع ع  للطنةقةا ألنغأاية. .12
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 نشأة الكلية 

 هشئت هلّة ألػلٍم برامػة ألفٍّم بالكػأر ألرمٌٍري رلم
 
 23أ

ن ثنٍن الئصجٌا ألعأطلّة ًُ الئصة هلّة ( 1995) لؾوة
 
غلَ أ

لؾام ألػلمّة بنلّة 
 
ألجػبّة ًُ ألػلٍم ببوُ ؿٍِؿ وثنٍن أال

لؾام ألػلمّة بنلّة ألػلٍم .
 
 هٍأة أال

Faculty of 

Science 

1995/ 1996 
لؾاام ألنلّاة ألمظجلفاة لاعرزات ألاعبلٍم

 
ت ألعرأؿاات ألػلّاا با

 
ألاعهاجٍرأى  -ألمازؾاجّػ -بعأ

وبلؼ غعد درزات ألمازؾاجّػ ألجاَ موصجٌاا ألنلّاة مواغ  2001/2002ـُ ألػام ألرامػَ 

ثٌا ـااااُ ألػااااام ألرااااامػَ 
 
هصااااٍ  2014/2015وشجااااَ ألػااااام ألرااااامػَ  1995/1996هشااااا

درزااة شجااَ هٌاِااة ألػااام ألرااامػَ  56درزااة بّومااا بلااؼ غااعد درزااات ألااعهاجٍرأى هصااٍ  167

2014/2015. 

 ت ألنلّة عػورة إغادة ًّنلة ألبػأمذ ألعرأؿّة ؼبكا  2010ـَ غام
 
رأ

لمػاِّػ ألٌّئة ألكٍمّة لغمان ألرٍدة وأالغجماد شجَ ِمنن أالرثكاء 

ت ؿٍق ألػمو ـَ ألعأطو وألظارج لغلم بمؾجٍى ألظػِذ لّالئم مجؽلبا

غعت ألنلّة الئصة درأؿّة زعِعة لمػشلة ألبنالٍرٍِس.
 
  أ
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 الرؤية والرسالة واألهداف االسرتاتيجية للكلية

 Visionرؤًة الللٌة 

ن ثنٍن 
 
هلّة ألػلٍم زامػة ألفٍّم رأئعة ـَ مراالت أ

ألجػلّم وألبصح ألػلمَ وطعمة ألمرجمع ألمصلَ 

 .وأإلللّمَ وألعولَ

 

 

 Missionرعالة الللٌة 

ثلجؼم هلّة ألػلٍم برامػة ألفٍّم بإغعأد طػِذ مجمّؼ ـَ 

ؿاؿّة وألجؽبّكّة، ِواؿب ؿٍق ألػمو 
 
ألػلٍم أال

ـَ مراالت ألبصح وباشدّن ذوى هافاءة غالّة للمؾاًمة 

ألػلمَ وألجومّة ـَ عٍء رؿالة ألرامػة وألمػاِّػ ألكٍمّة 

 .للرٍدة وأالغجماد ولّم ألمرجمع

 

هساف الللٌة العتصاتٌجٌة
أ
 Strategic Objectives ا

ًعأف ألجالّة: –ثؾػُ هلّة ألػلٍم 
 
 زامػة ألفٍّم إلَ ثصكّق أال

  .ؿاؿّة وألجؽبّكّة ثلبَ أشجّازات ألٍؼن ألكٍمّة وأإلللّمّة
 
 ثكعِم بػأمذ درأؿّة مجظططة ـُ مظجلؿ ألػلٍم أال

  ؿاؿّة بجظططاثٌا ألمظجلفة بما ِجواؿب مع أشجّازات
 
إغعأد ألظػِرّن ألمجظططّن ـُ درأؿات ألػلٍم أال

 ألٍؼن.

 ًّو ألؽالب غلمًّا لؼِادة ـػص غملٌم ـُ ألشػهات وألمؤ
 
 ؿؾات ألمظجلفة.ثا

 .هادِمّة غالّة وـًكا لمجؽلبات ألرٍدة ألمجمّؼة
 
ة وألمٌارأت ألالزمة ؼبكا لمػاِّػ أ ؿؽ ألمػـػ

 
 ثؼوِع ألظػِرّن با

  ألكّام بالعرأؿات ألػلّا وألبصٍث ـُ مراالت ألػلٍم ألمظجلفة للصطٍل غلَ ألعبلٍمات ودرزجُ ألمازؾجّػ

ػأء بصٍث ـُ مراالت ألػلٍم ألوظػِة وألجؽبّكّة إلعاـة ألرعِع إلَ وألعهاجٍرأى بجكعِم بػأمذ درأؿات غلّا وإز

 ألجكعم ألػلمُ وألػمو غلَ ثومّة ألمٍأرد ألؽبّػّة بالمرجمع ألمصّػ .

  هشؽة ألمٌوّة
 
لّام ألنلّة بظعمة ألمرجمع وثومّة ألبّئة من طالل ألكّام بالعرأؿات وألمشارِع وأالؿجشارأت وأال

 وألطواغّة ألمظجلفة.

 العلمية الدرجات

 ثموس زامػة ألفٍّم بواًء غلَ ألجػأح مرلؽ هلّة ألػلٍم ألعرزات ألػلمّة ألجالّة لمػشلجُ ألبنالٍرٍِس وألعرأؿات ألػلّا .
 

وس: وًل: مصخلة البلالوًر
أ
 ا

شع ألجظططات ألج
 
 الّة:ثموس زامػة ألفٍّم بواًء غلُ ألجػأح مرلؽ هلّة ألػلٍم درزة ألبنالٍرٍِس ـُ ألػلٍم ـُ أ

 درزة ألبنالٍرٍِس ألظاضة ـُ ألػلٍم )ثظطص موفػد( ـَ: .1
 

  ألػِاعّات 

 ألفّؼِاء 
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 ألنّمّاء 

 ألوبات 

  غلم ألصٍّأن 

 ألرٍّلٍزّا 
 

شنام لاهٍن ثوظّم ألرامػات.
 
طػى وـكًا ال

 
 بالنلّة ثظططات موفػدة أ

 
ن ثوشا

 
 وِرٍز أ

 

 درزة ألبنالٍرٍِس ألػامة ـُ ألػلٍم ) ثظطص مؼدوج( ـَ: .2
  ـّؼِاءرِاعّات / 

 رِاعّات / غلٍم ألصاؿب 

  ـّؼِاء / هّمّاء 

 هبات/ هّمّاء 

 شٍّأن / هّمّاء 

 زٍّلٍزّا/ هّمّاء 

 هّمّاء / هّمّاء شٍّي 
 

شنام لاهٍن ثوظّم ألرامػات.
 
طػى وـكًا ال

 
 بالنلّة ثظططات مؼدوزة أ

 
ن ثوشا

 
 وِرٍز أ

 

 مصخلة السراعات العلٌا: -جاهٌاً 
 

 ألجػأح مرلؽ هلّة ألػلٍم ألعرزات ألػلمّة ألجالّة:ثموس زامػة ألفٍّم بواًء غلَ 

 دمـتوراى ماجظتٌص دبلوم القظم م

اضٌات 1  الًص

لُ وثؽبّكاثي
آ
 ألصاؿب أال

 ألػِاعّات ألبصجة ألػِاعّات ألبصجة

 ألػِاعّات ألجؽبّكّة ألػِاعّات ألجؽبّكّة

 أإلشطاء ألجؽبّكّة
 أإلشطاء ألػِاعَ أإلشطاء ألػِاعَ

 غلٍم ألصاؿب ألصاؿبغلٍم 

اء 2  الفًٌض

 ألفّؼِاء ألوظػِة ألفّؼِاء ألوظػِة ألفّؼِاء أإلشػاغّة وألؽبّة

 ألبطػِات وـّؼِاء أللّؼر 
 ألفّؼِاء ألوٍوِة ألجرػِبّة ألفّؼِاء ألوٍوِة ألجرػِبّة

 ألؽالة ألرعِعة وألمجرعدة

 ألرٍأمع ألجرػِبّةـّؼِاء  ـّؼِاء ألرٍأمع ألجرػِبّة ألؽالة ألشمؾّة

  ألواهٍ ثنوٍلٍزّا 

 ألنّمّاء ألفّؼِائّة ألنّمّاء ألفّؼِائّة ألنّمّاء ألنٌػبّة اللٌمٌاء 3
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 دمـتوراى ماجظتٌص دبلوم القظم م

 ألنّمّاء ألػغٍِة ألنّمّاء ألػغٍِة ألنّمّاء ألصٍِّة

 ألنّمّاء ألؾّػ غغٍِة ألنّمّاء ألؾّػ غغٍِة ألنّمّاء ألػغٍِة ألجؽبّكّة

 ألجصلّلّةألنّمّاء 

 ألنّمّاء ألجصلّلّة ألنّمّاء ألجصلّلّة

 ألبٍّ ثنوٍلٍزَ
 ألنّمّاء ألصٍِّة

 ألنّمّاء ألصٍِّة

 الوبات 4

 ـؾٍّلٍزّا ألوبات ـؾٍّلٍزّا ألوبات ـؾٍّلٍزّا ألوبات ألجؽبّكَ

 غلم ألبّئة ألوباثّة غلم ألبّئة ألوباثّة ألمّنػوبٍّلٍزّا ألجؽبّكّة

 ألمّنػوبٍّلٍزّا ألمّنػوبٍّلٍزّا ألبّئة وألجطوّؿ وألفلٍرأ غلم 

 ألوباثات ألؽبّة
 ألجطوّؿ وألفلٍرأ  ألجطوّؿ وألفلٍرأ 

 ألٍرأخة وغلم ألظلّة ألٍرأخة وغلم ألظلّة

 علم الدٌوان 5

 ألفؾٍّلٍزّا ألرؼئّة ألمجناملة. ألفؾٍّلٍزّا ألرؼئّة ألمجناملة ألػلٍم ألبّئّة

 ألالـكارِات وألؽفّلّات ألالـكارِات وألؽفّلّات ألالـكارِات وألؽفّلّات

 ألمواغة ألمواغة ألصشػأت ألؽبّة

ؿماك
 
 ألبّئة ألصٍّأهّة ألبّئة ألصٍّأهّة ثػبّة وبٍّلٍزّا أال

هؾرة وألٍرأخة
 
 بٍّلٍزّا ألظلّة وأال

هؾرة 
 
بٍّلٍزّا ألظلّة وأال
 وألٍرأخة

زوةألجشػِس ألمكارن 
 
زوة وأال

 
 ألجشػِس ألمكارن وأال

 ألصشػأت ألصشػأت

 الجٌولوجٌا 6

 ألرٍّلٍزّا ألجػهّبّة وألجناجٍهّة ألرٍّلٍزّا ألجػهّبّة وألجناجٍهّة ألرٍّلٍزّا ألبّئّة

ألجؽبّكات ألرٍّلٍزّة ـَ ثػمّم 
خػِة

 
 ألمٍألع أال

 غلم ألؽبكات وألصفػِات ألؽبكات وألصفػِات

 غلم ألرٍّلٍزّا ألبّئّة ألرٍّلٍزّا ألبّئّة ألبجػول وألمّاىزٍّلٍزّا 

 

 زٍّلٍزّا ألبجػول زٍّلٍزّا ألبجػول وألمّاى

 زٍّلٍزّا ألػؿٍبّات وألجػؿّب زٍّلٍزّا ألػؿٍبّات وألجػؿّب

 ألمػادن وألطظٍر وروأؿب ألظامات
 ألمػادن وألطظٍر وروأؿب ألظامات

 زٍّلٍزّا ألمّاى

 



 2016-2021  Scientific Research Plan 
ـطـر ـ ـة البدـ ـ ـ ـمـث العلـ ىـ  Basic Sciences Sector Faculty of Science 

128 

 الكوادر العلمية

غغاء ًّئة ألجعرِؽ وألٌّئة ألمػاوهة ـٍّزع 
 
غغٍ ًّئة ثعرِؽ وغعد  157ثغم هلّة ألػلٍم برامػة ألفٍّم غعد هبّػ من أ

لؾام ألمظجلفة بالنلّة هما ِلُ: 69
 
 غغٍ ًّئة مػاوهة مٍزغّن غلَ أال

القظم 
 العلمي

 المتفصغون
 الهٌئة المعاوهة العاملون

جمالى  اؤ
عتاذ

أ
 ا

عتاذ
أ
 ا

 مظاعس
 مسرس

مسرس 
 مظاعس

 معٌس

 55 7 7 21 2 6 12 اللٌمٌاء

اء  45 4 10 19 1 4 7 الفًٌض

 29 -- 10 13 4 - 2 الوبات

 35 3 7 9 10 1 5 علم الدٌوان

اضٌات  49 6 9 23 2 - 9 الًص

 13 3 3 2 2 3 - الجٌولوجٌا

جمالى  226 23 46 87 21 14 35 الؤ

 

 الطـالب

عساد ؼالب وؼالبة.  1123شٍألُ  2014/2015بلؼ غعد ألؽالب ألمكّعِن بالنلّة طالل ألػام ألرامػُ 
أ
وفٌما ًلي بٌان با

 الطالب المقٌسًن بالللٌة رالل الزمط عووات الماضٌة.

 العام الجامعي
 عسد الطالب

هاث ذمور  جمالي اؤ  اؤ

2010/2011 242 487 729 

2011/2012 259 561 820 

2012/2013 265 671 936 

2013/2014 256 681 937 

2014/2015 297 826 1123 

جمالى   4545 3226 1319 الؤ

 



 2016-2021  Scientific Research Plan 
ـطـر ـ ـة البدـ ـ ـ ـمـث العلـ ىـ  

عاعٌةقطاع العلو
أ
  ملٌة العلوم م ال

129 

ًضاخها في البٌان التالي: ما بالوظبة للطلبة المقٌسًن بالسراعات العلٌا بالللٌة رالل الزمط عووات الماضٌة فٌملن اؤ
أ
 ا

 العام الجامعي
جمالي دمـتوراى ماجظتٌص  اؤ

 موح تظجٌن موح تظجٌن موح تظجٌن

2010/2011 21 11 9 5 30 16 

2011/2012 10 14 6 6 16 20 

2012/2013 19 19 8 8 27 27 

2013/2014 48 16 11 3 59 19 

2014/2015 13 29 14 14 27 31 

جمالي  125 159 36 48 89 111 الؤ

 

 الوضع التنافشي للكلية

بصاث دأطلّا وطارزّا، 
 
غغاء ًّئة ألجعرِؽ بالنلّة من أ

 
ِمدو ألٍعع ألجواـؾُ لنلّة ألػلٍم برامػة ألفٍّم بما ِوشػى أ

 وًملن تمحٌن ذلك رالل الزمط عووات الماضٌة مما ًلي:

بداث الموشورة العام الجامعي
أ
 عسد ال

2010/2011 28 

2011/2012 54 

2012/2013 46 

2013/2014 64 

2014/2015  168 

جمالي  370 الؤ



 2016-2021  Scientific Research Plan 
ـطـر ـ ـة البدـ ـ ـ ـمـث العلـ ىـ  Basic Sciences Sector Faculty of Science 

130 

غغاء ًّئة ألجعرِؽ ومػاوهٌّم بالنلّة من زٍأئؼ طالل ألظمؽ 
 
هغلم ِمدو ألٍعع ألجواـؾَ للنلّة بما شطو غلّي أ

 ؿوٍأت ألماعّة وًَ:

 عسد الداصلٌن على الجائضة اعم الجائضة

 1 زائؼة ألعولة ألجشرّػّة

 1 زائؼة زامػة ألفٍّم للجفٍق ـُ ألبصح ألػلمَ

غلَ
 
 8 زائؼة زامػة ألفٍّم ألجشرّػّة ـُ ألجػلَ للعرزات أال

 247 زائؼة زامػة ألفٍّم للجمّؼ ـَ ألوشػ ألػلمَ ألعولَ

 86 زائؼة زامػة ألفٍّم للصاضلّن غلَ ألمازؾجّػ وألعهاجٍرأى

لّؿ ألػلمَ
 
 2 زائؼة زامػة ألفٍّم ـَ ألجا

 

 املراكز البحثية واخلدمية

بنلّة ألػلٍم ـكع ثم إهشاء بػظ ألمػأهؼ ألبصدّة وأإلهجازّة وألٍشعأت ذأت ألؽابع ألظاص بالنلّة  هظػأ لؽبّػة ألعرأؿة
 وذلم غلَ ألوصٍ ألجالُ:

 مصمض رسمة المجتمع .1
 وشعأت ذأت ؼابع طاص هما ِلَ: 3وِصجٍى غلَ 

  
أ
 وخسة التدالٌن والقٌاس: .ا

 :رؤًة الوخسة

ن ثصجو وشعة ألجصالّو وألكّاس مناهًا ممّؼًأ 
 
 ومجواـؾًا مع هاـة ألٍشعأت بالرامػة وطارزٌا.أ

 رعالة الوخسة:

ثكٍم ألٍشعة بإزػأء ثصالّو ولّاؿات ذو درزة غالّة من ألرٍدة وألعلة بما ِصكق أشجّازات ألمػامو ألبصدّة وألشػهات 

 ألطواغّة.

هساف الوخسة:
أ
 ا

 ثٌعف ألٍشعة إلَ:

 إزػأء ألجصالّو ألنّمّائّة وألكّاؿات ألبٍّلٍزّة ومن ًغى ألجصالّو:  .1

 .ُألجػػف غلَ ألجػأهّب ألمظجلفة ألمنٍهة للػّوات وألمصالّو باؿجظعأم مؽّاف ألناجلة ألنػوماثٍزػأـ 

 .ألجػػف غلَ ألمنٍن ألػوطػي للمٍأد باؿجظعأم زٌاز ؿبناجػوـٍثٍمّجػ 

 شػة ـٍق ألبوفؾرّة.ألجػػف غلَ ألجػهّب ألبوائُ للملٍخا
 
شػة ثصت ألصمػأء وأال

 
 ت باؿجظعأم ؼّؿ أال
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زٌؼة ألمٍزٍدة بالٍشعة. .2
 
 ثكعِم دورأت ثعرِبّة غلَ أال

 .إزػأء ألعرأؿات وألبصٍث ألجُ ثٌعف إلُ طعمة ألكؽاغات أإلهجازّة وألظعمّة ـُ مطػ .3

  الزسمات التى تقسمها الوخسة:

  ُـػأد ـ
 
ا.ثكعِم ألظعمات ألالزمة للٌّائت وأال ؽػأض ألمظجلفة مدو ألجػبة وألمّاى وؽًّػ

 
 مرال ألجصالّو ألنّمّائّة لال

  ـػأد ـُ مرال ألجصالّو وألجػػف غلَ ألجػأهّب ألنّمّائّة للطظٍر ومٍأد ألبواء
 
ثكعِم ألظعمات ألالزمة للٌّائت وأال

 .ألنّمّائّة ألمظجلفة

 .ثكعِم ألكّاؿات ألرٍّلٍزّة ألؾؽصّة وثصت ألؾؽصّة 

  أؿات ألعلّكة ـَ ألمرال ألفّؼِاىئ وألبٍّلٍزَ وألنّمّاىئ.ثكعِم ألعر 

ب وتومٌة المهارات: .ب   وخسة التسًر

 رؤًة الوخسة:

 ألجؽٍِػ ألمؾجمػ للمٍأرد ألبشػِة دأطو ألنلّة وطارزٌا بما ِرػلٌا لادرة غلَ ألمواـؾة بنافاءة وـاغلّة مصلًّا ودولًّا.

 رعالة الوخسة:

دأء ألمٍأرد ثؾػَ وشعة ألجعرِب وثومّة 
 
لّات لغمان أالرثكاء ألمؾجمػ ال

آ
ألمٌارأت بنلّة ألػلٍم زامػة ألفٍّم لٍعع وثوفّغ أ

خػ 
 
لّة لكّاس أال

آ
ـػأد دأطو وطارج ألنلّة ووعع أ

 
ألبشػِة بالنلّة وربؽٌا بالمرجمع غن ؼػِق ثلبّة أالشجّازات ألجعرِبّة لال

 ألمواـؾة مصلًّا ودولًّا. وإغؽاء ألجؾغِة ألػأزػة باؿجمػأر شجَ ثجمنن ألنلّة من

هساف الوخسة:
أ
 ا

 ثٌعف ألٍشعة إلَ:

لُ وأإلهجػهت. .1
آ
 ثوفّغ دورأت ثعرِبّة الؿجظعأم ثؽبّكات ألصاؿب أال

لُ. .2
آ
 زِادة غعد ألمؾجفّعِن من ألبػأمذ ألجعرِبّة لمٍأزٌة ألجؾّػأت ـُ مّعأن ألصاؿب أال

 إغعأد هٍأدر مجؽٍرة ومبجنػة. .3

 ؿؾات ؿٍق ألػمو من طالل غمو ورش ودورأت.ثػؼِؼ ألجػاون بّن ألنلّة ومؤ .4

لُ ـُ ألوشػ ألػلمُ. .5
آ
 إغعأد بػهامذ ثعرِبُ غن أؿجظعأم ثؽبّكات ألصاؿب أال

 : الزسمات التى تقسمها الوخسة

لُ ولؾاثي ألمظجلفة. .1
آ
زٌؼة وبػأمذ ألصاؿب أال

 
 ثكعِم دورأت ثعرِبّة مجكعمة الؿجظعأم أ

ـػأد بإؿٌام ثظططات ألنلّة هو ـُ مرالي.ثكعِم دورأت ثعرِبّة ذأت ؼابع طاص بواء  .2
 
 غلَ ؼلب ألٌّائت وأال

 ثكعِم دورأت ثعرِبّة غلَ أؿجظعأم شبنة ألمػلٍمات ألعولّة )أإلهجػهت(. .3



 2016-2021  Scientific Research Plan 
ـطـر ـ ـة البدـ ـ ـ ـمـث العلـ ىـ  Basic Sciences Sector Faculty of Science 

132 

 وخسة الزسمات والعتشارات: .ج 

 رؤًة الوخسة:

ن ثنٍن ألنلّة رأئعة ـَ مرال لؽاع طعمة ألمرجمع وثومّة ألبّئة من طالل أالثطال ألمباشػ بالمرج
 
مػات ألظارزّة أ

وثوظّم دورأت وورش غمو لناـة ألجظططات طاضة ألبّئّة وألطصّة بٌعف ألػمو غلَ شو مشاهو ألمرجمػات ألمصّؽة 

 وثػظّم مفٌٍم دور ألنلّة ـَ طعمة ألمرجمع وألبّئة.

 رعالة الوخسة:

ؿاؿّة وألجنوٍلٍزّة ولٌم ألكعرة غلَ أال
 
شجناك بناـة ألمرجمػات وملجؼمّن إغعأد وثٌّئة طػِرّن مجمّؼِن ـَ ألػلٍم أال

طاللّات ألمٌوة ولادرِن غلَ ألمواـؾة وممارؿة ألمٌام برٍدة غالّة غلَ ألمؾجٍِّن ألمصلَ وأإلللّمُ لصو مشاهو 
 
با

 ألمرجمع ألػلمّة وألبّئّة وألبصدّة.

هساف الوخـسة:
أ
 ا

لى:  تهسف الوخسة اؤ

ـػأد ـَ ألعأطو وألظارج ـَ لكّام بإزػأء ألبصٍث وألعرأؿات وأالؿجشارأت ألػلمّة ا .1
 
وألجنوٍلٍزّة للٌّائت وأال

 . مراالت شو ألمشاهو ألػلمّة وألجنوٍلٍزّة وـَ مرال ألطواغة وطعمة ألمرجمع

ألكّام بمشػوع وثػالعأت لصو مشاهو مصعدة لٌا ألؽابع ألػلمَ وألجنوٍلٍزَ، وهغلم ألمشػوغات ألظعمّة ألجَ   .2

 .ألجلٍث من مطادرى ألمظجلفة لٌا ؼابع ألصفاظ غلَ ألبّئة وثكلّو

 . أؿجظعأم إمناهات ألنلّة ألػلمّة وأإلهجازّة لطالس طعمة ألمرجمع .3

 ألمصاـظة غلُ ألمؾاشات ألظغػأء و ألػمو غلُ زِادثٌا و ألمشارهة مع أثصاد ألؽالب لجرمّو ألنلّة و مصّؽٌا.  .4

موة. .5
آ
 ألجظلص من مظلفات ألنلّة بؽػِكة أ

 ألبصٍث و مرالت ألصائػ ـُ مراالت ألمصاـظة غلُ ألبّئة.غمو مؾابكات بّن ألؽالب ـُ  .6

 ألجػاون ألفوَ مع ألٌّائت ألظارزّة ـُ ثوفّغ ألمشػوغات ألػلمّة وألجنوٍلٍزّة. .7

 ألكّام بمشػوغات وثػالعأت لصو مشاهو مصعدة لٌا ألؽابع ألػلمَ وألجنوٍلٍزُ وهغلم ألمشػوغات .8

 .ثكلو ألجلٍث من مطادرى ألمظجلفةألظعمّة ألجَ لٌا ؼابع ألصفاظ غلُ ألبّئة و

و أالشجػأك ـُ مشػوغات ثٌعف إلَ درأؿة ظٍأًػ غلمّة ذأت ؼابع طاص ولٌا .9
 
 ألكّام بمشػوغات أ

ًمّة لٍمّة وإللّمّة
 
 . أ

 . ثكعِم أالؿجشارأت ألػلمّة وألجنوٍلٍزّة ألمؽلٍبة ـَ ألطواغة وـُ مرال ألظعمات .10

  الزسمات التى تقسمها الوخسة:

ثّة:ثكعِم 
آ
ـػأد ـَ ألمراالت أال

 
 ألظعمات وأالؿجشارأت ألػلمّة للٌّائت وأال
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 ألطواغات ألنّمّائّة ألمظجلفة. .1

 أالؿجشارأت أإلشطائّة وثصلّو ألوجائذ للباشدّن. .2

ؿماك. .3
 
مػأض أال

 
 أالؿجشارأت ألػلمّة ـَ مرال أالؿجؼرأع ألؾمنَ وأ

 أالؿجشارأت ألػلمّة للعرأؿات ألرٍّلٍزّة . .4

5.  
 
 رأعَ ألؼرأغّة وأرثفاع درزة ملٍشجٌا بمصاـظة ألفٍّم.درأؿة ثعًٍر أال

 درأؿة ألدػوة ألمصرػِة بمصاـظة ألفٍّم. .6

 ألجكّّم ألشامو لمّاى ألشػب بمصاـظة ألفٍّم. .7

 ثطمّم وأطجّار مٍألع ألمعأـن ألطصّة للمظلفات ألطلبة وألوفاِات ألظؽػة. .8

وشّم. .9
 
 ثكلّو ألجلٍث ألبّئُ ـَ ألموؽكة ألطواغّة بنٍم أ

 مصمض بدوث البٌئة والتلوولوجٌا الشمٌة .2

بإهشاء مػهؼ ألبصٍث ألبّئّة وألجنوٍلٍزّا ألغهّة بنلّة ألػلٍم هٍشعة  13/7/2016( بجارِض 168رلم )ألكػأر ألٍزأرى  ضعر 

زٌؼة ألصعِدة وألفػِعة 
 
ؿي غمّع ألنلّة وِصجٍى ألمػهؼ غلَ ألػعِع من أال

 
ذأت ؼابع طاص وِشنو لي مرلؽ إدأرة ِجػأ

 رامػة ألفٍّم.ب
 

 البنية التحتية للكلية

 وًتمحن ذلك في:

 المعـامـن: .1

 مػامو بصدّة طعمّة مجظططة هما ِلُ: 8ثصجٍي هلّة ألػلٍم برامػة ألفٍّم غلَ غعد 

لى:
آ
 معمن الداعب ال

 و ًعمن على:
لُ ولؾاثي ألمظجلفة .1

آ
زٌؼة و بػأمذ ألصاؿب أال

 
 .ثكعِم دورأت ثعرِبّة الؿجظعأم أ

ـػأد بإؿٌام ثظططات ألنلّة ـُ ثكعِم دورأت  .2
 
ثعرِبّة ذأت ؼابع طاص بواء غلَ ؼلب بػظ ألرٌات وألٌّائت وأال

 هو مرال.

ـػأد. .3
 
لُ بواًء غلَ ؼلب بػظ ألرٌات وألٌّائت وأال

آ
 إغعأد بػأمذ و هظم للصاؿب أال
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Blood Gases Analyzer 

Cooling Centrifuge 

Cryostat Microtome 

Adam 250g 

Analytical Balance 

Auto Hatching Apparatus 
Magnetic stirrer 

ٍِزع بكؾم غلم ألصٍّأن مػامو طاضة بالعرأؿة ألػملّة لؽالب ألفػق ألمظجلفة بنلّجَ ألػلٍم وألجػبّة ومػامو بصدّة 

غغاء ًّئة ألجعرِؽ و مػاوهٌّم.
 
 للؾادة أ

 

 معامن قظم علم الدٌوان:

 



 2016-2021  Scientific Research Plan 
ـطـر ـ ـة البدـ ـ ـ ـمـث العلـ ىـ  

عاعٌةقطاع العلو
أ
  ملٌة العلوم م ال

135 

 معامن قظم علم الوبات:

ٍِزع بكؾم غلم ألوبات مػامو طاضة بالعرأؿة ألػملّة لؽالب ألفػق ألمظجلفة بنلّجَ ألػلٍم وألجػبّة ومػامو بصدّة 

غغاء ًّئة ألجعرِؽ ومػاوهٌّم ثجمدو ـَ:
 
 للؾادة أ

  مػمو ـؾٍّلٍزُ وؼصالب 

 .مػمو ألبّئة وألٍرأخة 

  .مػمو ألجطوّؿ و ألمػّشة 

  ألفؽػِات و ألبناجػِا وألفّػوؿات.مػمو 

اء:  معامن قظم الفًٌض

 ٍِزع بكؾم ألفّؼِاء مػامو درأؿّة ثكٍم بظعمة ؼالب هلّجَ ألػلٍم وألجػبّة، وًَ هالجالَ: -

 مػمو ألمٍأد ـائاكة ألجٍضّو )ثصت ألجرٌّؼ( -

 مػمو ألؽالة ألشمؾّة -

ؽشّة ألػلّكة وألواهٍثنوٍلٍزَ -
 
 مػمو ثنوٍلٍزّا ألمّاى وأال

 ـّؼِاء ألرٍأمعمػمو  -

 مػمو ألفّؼِاء ألوٍوِة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2016-2021  Scientific Research Plan 
ـطـر ـ ـة البدـ ـ ـ ـمـث العلـ ىـ  Basic Sciences Sector Faculty of Science 

136 

 معامن قظم الجٌولوجٌا:   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .زٌؼة ألصعِدة
 
بصاث ِصجٍي غلَ ألػعِع من أال

 
 ِغم ألكؾم مػملّن طاضّن بالؽالب إعاـة إلَ مػمو أ

  شعث ألػّوات ألرٍّلٍزّة من ألمػادن وألطظٍر وألصفػِاتوهغلم
 
  .ٍِزع بالكؾم مػػض زٍّلٍزَ مفجٍح ِغم أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معمن الجٌولوجٌا

Polarizing Microscope 

Geo-Electrical Resistivity Meter 
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 معامن قظم اللٌمٌاء:   

ٍِزع بكؾم ألنّمّاء ألػعِع من ألمػامو ألؽالبّة وألبصدّة ألجَ ثظعم ؼالب هلّجَ ألػلٍم وألجػبّة ـُ ألجظططات ألمظجلفة 

 ألنّمّاء ألصٍِّة، وًَ  هما ِلَ: -ألنّمّاء ألجصلّلّة -ألنّمّاء ألفّؼِائّة -ألػغٍِةمدو ألنّمّاء 

 . بصاث ألنّمّاء ألػغٍِة
 
 مػمو أ

 . بصاث ألظامات و ضواغة ألمٍأد
 
 مػمو أ

 .بصاث ألنّمّاء ألؾّػ غغٍِة
 
 مػمو أ

 .بصاث ألنّمّاء ألصٍِّة
 
 مػمو أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiometer analytical 

Lon Meter 

UV-VIS Spectrophotometer 

Thermo spectrometer 
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Dry Box 

Centrifuge 

Analog oven 

Digestion unit 

Analytical Balance 

 المعمن المصمضي:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ثصجٍى
زٌؼة ألػلمّة ألصعِدة  ىٍجصث

 
هلّة ألػلٍم غلَ مػمو مػهؼى ِغم ألػعِع من أال

ًمٌا:
 
 وألجَ من أ

 .)مّنػوؿنٍب إلناجػوهَ شعِح )زارى أؿجالمي وثػهّبي  
 .زٌاز أالمجطاص ألغرى 
 .زٌاز لّاس هاجو ألؾازأت 
 .وشعة ثكؽّػ ألمّاى 
 .وشعة ًغم وثكؽّع ألبػوثّن 
 .زٌاز لجصعِع درزات ألصػأرة وألغؾػ 
 زٌاز لكّاسPH . 
  زٌاز ؼػد مػهؼى.   
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 معمن التدالٌن السقٌقة:   

 

 

 

 

 

 

 

 

بصاث غلم ألصٍّأن وِغم زٌاز ثصلّو ؽازأت ـَ ألعم ومّؼأن شؾاسوًٍ مػمو مرٌؼ 
 
زٌاز ؼػد مػهؼى -ثرٌّؼًأ هامال ال

ؼّاف للعم وألمصالّو. -ومّنػوؿنٍب للفصص وألجطٍِػ
 
  زٌاز لّاس أال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas Chromatography-Mass Spectrometry 

Atomic Absorption Unit 
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 معمن الطاقة الشمظٌة:

وروبَ من طالل مشػوع مشجػك إلهشاء وًٍ من 
 
ألمػامو ألصعِدة وألمجكعمة بالنلّة ولع ثم إهشاءى بالجػاون مع أالثصاد أال

هظمة ألؽالة ألشمؾّة.
 
 درزة ألعبلٍم ـُ أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PV Panel Analyzer Solar Path Finder Source Mater 

IR Thermometer 
Vane Anemometer 

Luxmater 
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غشٌة الصقٌقة والواهوتلوولوجى
أ
 معمن تلوولوجٌا المٌاى وال

وروبَ من طالل مشػوع مشجػك إلهشاء  درزة وًٍ من ألمػامو ألصعِدة بالنلّة ولع ثم ثرٌّؼى بالجػاون مع أالثصاد 
 
أال

 ألمازؾجّػ ـُ ألواهٍثنوٍلٍزَ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD and Multipara-meter 

Bench Photometer Micro-centrifuge 
Orbital Shaker 

UV Box 
Stirrer 

Membrane Casting Tool 
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 الملـتبة:   .2

ثغم هلّة ألػلٍم مناجبة هبّػة بٌا ألػعِع من ألناجب وألمرلعأت وألعورِات ألػلمّة وًُ ثٍـػ طعمة أالؼالع وطعمة أإلهجػهت 

غلَ ولٍأغع ألبّاهات ـَ ألجظططات ألمظجلفة من 
 
طالل أثطالٌا ألمباشػ بمشػوع ألمناجبات ألػلمّة ألجابػة للمرلؽ أال

ِغا بٌا مناجبة رلمّة طاضة بٌا .
 
 للرامػات وأ

 المجلة العلمٌة: .3

م وزارى أثظاذ أإلزػأءأت 15/10/2014زامػة ألفٍّم ـُ  –وأـق مرلؽ هلّة ألػلٍم غلَ إهشاء مرلة غلمّة بنلّة ألػلٍم

ا بصّح ث  ظٌػ بشنو دورى.ألوٌائّة إلشٌاًر

 االتفاقيات الدولية واحمللية

شعث 
 
شػضا من إدأرأت هلّة ألػلٍم ألمجػالبة غلَ ألجٍأضو مع ألمعأرس ألػلمّة ألمظجلفة دأطلّا وطارزّا بٌعف أالؼالع غلَ أ

مؤؿؾات وألٌّائت ألجٍزٌات ألػلمّة وألبصدّة ـكع لامت ألنلّة بػكع ألػعِع من أالثفالّات ومغهػأت ألجفاًم مع ألػعِع من أل

 ألػلمّة دأطلّا وطارزّا وذلم هما ِلَ:

 العام اعم التفاقٌة السولة

 مطػ
وزامػة ألفٍّم )هلّة  )لؾم ألفّؼِاء-بّن هو من زامػة شلٍأن )هلّة ألػلٍم أثفالّة ثػاون غلمَ وبصدَ

 )ألػلٍم
2008 

 ألّابان
Memorandum of Understanding between Space Environment Research Center, Kyushu 
University and Faculty of Science, Fayoum University 

2008 

 2012 مغهػة ثػاون بّن هلّة ألٌوعؿة وهلّة ألػلٍم برامػة ألفٍّم مطػ

ٍهٍل ثػاون بّن مطػ  2012 ع ؿّػأمّم ألفػأغوة بالفٍّمهلّة ألػلٍم برامػة ألفٍّم ومطو بػوث

ٍهٍل ثػاون بّن مطػ  2012 هلّة ألػلٍم برامػة ألفٍّم ومطوع إهجاج ألنّماوِات ألٍؿّؽة بػوث

ٍهٍل ثػاون بّن هلّة ألػلٍم برامػة ألفٍّم ومصمّة وأدى ألػِان وموؽكة وأدى ألصّجان بالفٍّم مطػ  2012 بػوث

ٍهٍل ثػاون بّن هكابة ألمٌن  مطػ  2012 ألػلمّة ـػع ألفٍّم وهلّة ألػلٍم برامػة ألفٍّمبػوث

ٍهٍل ثػاون بّن مػٌع ألجبّن للعرأؿات ألمػعهّة وهلّة ألػلٍم برامػة ألفٍّم مطػ  2012 بػوث

ٍهٍل ثػاون بّن شػهة ألفٍّم ألٍؼوّة للؽٍب ألؽفلَ ومٍأد ألبواء وهلّة ألػلٍم برامػة ألفٍّم مطػ  2012 بػوث

ٍهٍل  مطػ دوِة وهلّة ألػلٍمبػوث
 
 2012 زامػة ألفٍّم -ثػاون بّن شػهة ـارهٍ لال

ٍهٍل ثػاون بّن شػهة ؿّعى هػِػ للبجػوهّماوِات )ؿّعبم( وهلّة ألػلٍم مطػ  2012 زامػة ألفٍّم -بػوث

ٍهٍل ثػاون بّن مػٌع بصٍث وثؽٍِػ ألفلؼأت وهلّة ألػلٍم مطػ  2012 زامػة ألفٍّم -بػوث

ٍهٍل ثػاون  مطػ  2014 زامػة ألفٍّم -بّن شػهة مّاى ألشػب وألطػف ألطصَ وهلّة ألػلٍمبػوث
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 العام اعم التفاقٌة السولة
ٍهٍل ثػاون بّن مػٌع غلٍم ألبصار وألمطاِع وهلّة ألػلٍم مطػ  2014 زامػة ألفٍّم -بػوث

ٍهٍل ثػاون بّن شػهة همّنال بارثوػز للطواغة  وهلّة ألػلٍم مطػ  2014 زامػة ألفٍّم -بػوث

ٍهٍل ثػاون بّن  مطػ مالح ألمػعهّة )أمّؾال( وهلّة ألػلٍمبػوث
 
 2015 زامػة ألفٍّم -شػهة أال

 

 املؤمترات والندوات وورش العمل

هادِمّا وبصدّا ـكع هان 
 
ـَ إؼار شػص هلّة ألػلٍم غلَ موالشة ومجابػة ألكغاِا ألمظجلفة ألجَ ثٌم هاـة موؾٍبُ ألنلّة أ

 ألػمو وذلم غلَ ألوصٍ ألجالَ :شػص إدأرة ألنلّة غلَ غكع ألػعِع من ألوعوأت وورش 

 

ذ الهعقاد اعم المؤتمص  تاًر
 29/4/2010 ورشة غمو للجػػِؿ بالبػِع أإللناجػوهُ لرامػة ألفٍّم

10/4/2011 برامػة ألفٍّم ICTPهعوة ثػػِفّة بظعمات مشػوغات   
 14/5/2011 ورشة غمو ـوّة

2/5/2011 هعوة ألػلٍم ألجرػِبّة ـَ ألشػِػة أإلؿالمّة  
 10/7/2011  ورشة غمو بػوٍأن ضواغة ألػؽٍر 

شػة ألؾّوّة وثؽبّكاثٌا ـَ ألمراالت ألػلمّة
 
 12/4/2012-11 هعوة أال

11/11/2012 هعوة بػوٍأن ضصجوا ـَ بٍّثوا  
 24/3/2013 هعوة للجػػِؿ بشبنة ألرامػة
هشؽجٌا

 
 4/12/2013 هعوة ألؽالة ألشمؾّة وأ

 17/12/2013 بػع ألعهاجٍرأى( –دهاجٍرأى –مازؾجّػهّفّة أالؿجفادة من موس ألؾفػ ) 
 Erasmus Mundus 17/12/2013 ورشة غمو لبػهامذ

 19/12/2013 -20/11 ورشة غمو ألوشاط ألػلمُ
 9/3/2014 هعوة غن هّفّة ؼػِكي هاجابة ألمػأزع ألػلمّة ـَ ألػؿائو

 9/3/2014 ألمؤثمػأت ألوعوأت وورش ألػمو –ألموس –ألبػدات 
 8/4/2014 غمو غن ملؿ أإلهراز ألوظػِة وألجؽبّقورشة 

خّػ وـكا للجكارِػ ألمػزػّة ألػلمّة
 
 12/5/2014 هعوة غن هّفّة ألوشػ ألػلمَ ألعورى ـَ دورِات لٌا مػامو ثا

 27/10/2014 هعوة غن ألجطصّس أإللناجػوهُ
 7/12/2014 هعوة غن أؿجظعأم لٍأغع ألبّاهات ألػالمّة

 Google Scholar 8/12/2014ألجػامو مع ألمٍلع ألشظطَهعوة غن هّفّة 
 15/12/2014 هعوة غن هّفّة ألصطٍل غلَ ألموس وألبػدات وألؾفػ

زمات ألمجٍلع شعوخٌا طالل ـجػى أالمجصاهات
 
 24/12/2014 هعوة غن أال

25/2/2015 هعوة غن هّفّة ألجػامو مع ألمناجبة ألػلمّة  
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ذ الهعقاد اعم المؤتمص  تاًر
غغاء ًّئة ألجعرِؽ 

 
25/2/2015 وألٌّئة ألمػاوهة وؼالب ألعرأؿات ألػلّا وألؽالب ألوظامّّنورشة غمو ال  

15/3/2015 هعوة ثػػِفّة غن وشعة ألظعمات وأالؿجشارأت ألبّئّة  
15/4/2015 هعوة غن هّفّة ألجػامو مع ألؽالب ومٍأزٌة أشجّازاثٌم  

Google Scholar 29/4/2015ورشة غمو غن   
لَ 

آ
3/5/2015 وألبػمرةمػػض مرال ألصاؿب أال  

10/6/2015 هعوة غن هّفّة ألجػامو مع ألجَ ِكعمٌا مشػوع ألمناجبة ألػلمّة  
لَ
آ
12/10/2015 هعوة ثػػِفّة غن هّفّة أؿجظعأم بػأمذ ألصاؿب أال  

29/11/2015 ورشة غمو بػوٍأن ألفٌػس ألٍشع وأؿجظعأم لٍأغع ألبّاهات  
 

 التوجهات البحثية للكلية 

لؾام ألػلمّة بالنلّة  لجصعِع ألمراالت ألبصدّة ألجَ ثجٍأـق مع رؤِة ورؿالة ألنلّة 
 
ثم غكع ألػعِع من شلكات ألوكاش باال

ًعأـٌا أالؿجػأثّرّة وبما ِجٍأـق مع رؤِة ورؿالة ألرامػة مع ألٍعع ـَ أالغجبار ألجٍزٌات ألبصدّة لٍزأرة 
 
وثؾاغع ـَ ثصكّق أ

 صح ألػلمَ ـَ ألمػشلة ألصالّة . ألجػلّم ألػالَ ووزأرة ألب

ن ثػهؼ غلٌّا ألنلّة ـَ ألمػشلة ألصالّة وبما ِجٍأـق 
 
ومن طالل ثلم ألموالشات ثم ثصعِع ألمراالت ألبصدّة ألجَ من ألمكػر أ

لؾام ألمظجلفة وًَ هاالثَ:
 
 مع أإلمناهات ألمادِة وألبشػِة لال

 ألػِاعّات وثؽبّكاثٌا .1

بصاث ـَ مرال ألفّؼِاء .2
 
 أ

 ألنّمّاء .3

 ألرٍّلٍزّا .4

 درأؿات ـَ مرال غلم ألصٍّأن .5

 درأؿات ـَ غلم ألوبات .6

 



 2016-2021  Scientific Research Plan 
ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ ىـ  

Medical Sciences Sector 

144 

  



 

 

2016-2021  Scientific Research Plan 
ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ ىـ  

  م الطبيةقطاع العلو

 145 

 

 

 اخلمسية لقطاع العلوم الطبية خطة البحث العلمى
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5-Year Research Plan for the Medical Sciences Sector 
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FU Scientific Research Plan for Medical Sciences Sector 

2021-2016 

 مقدمة:

يختص القطاع الطبى بحامعة الفيوم بالتخصصات العلمية ذات العالقة بالحواهب الصحية وذلك من خالل محموعة من 

صوان وملية الصيدلة. -ملية التمريض -ملية الطب البشرى  اللليات وهى:
أ

 ملية طب ال

 العناصر الرئيسية لخطة البحث العلمى لقطاع العلوم الطبية:

 : الرؤية

الريادة والتميز فى محالت العلوم 

 الطبية محليا وإقليميا.

 

 : الرسالة

الطبية بحامعة الفيوم إلى تخريج متخصصين ذوى م فاءة يشعى قطاع العلوم 

ومهارة فى التخصصات الطبية المختلفة مما يشعى إلى تقديم خدمات طبية 

ماديمية ومهوية متقدمة فى محال العلوم الطبية فى إطار من المبادئ والقيم 
أ

وا

خالقية.
أ

 ال
 

 لمميزة لقطاع العلوم الطبية بجامعة الفيوم:المالمح والسمات ا

و خارخها وتشلن مليات القطاع صرحا عالخيا 
أ

فراد صواء داخن الحامعة ا
أ

يهتم قطاع العلوم الطبية بالحواهب الصحية لال

 مميزا بمحافظة الفيوم.
 

 ومن المالمح المميزة لقطاع العلوم الطبية بجامعة الفيوم:

 التخصصية بالقطاع.( من المشتشفيات 3وخود عدد ) .1

عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاوهة المتخصصين فى المحالت  الطبية المختلفة. .2
أ

 توافر عدد مبير من ا

عضاء هيئة التدريس بالقطاع على الل ثير من الحوائز العلمية المتميزة. .3
أ

 حصول العديد من ا

 ارتفاع هشبة الوشر العلمى الدولى لموشوبى القطاع. .4

 من موشوبى القطاع فى المؤتمرات العالمية المتخصصة.مشارمة العديد  .5
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 هذا وسوف يتم تناول خطة البحث العلمى لقطاع العلوم الطبية بجامعة الفيوم ممثال بكليات:

 الطب البشرى  

 التمريض 

سنان 
أ
 طب ال

 الصيدلة 
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 نشأة الكلية
 نشئئ ك ُةُئئط أاؽئئر أايشئئمع وئئٍ وم كئئط أاىُئئًط ُئىئئم  اَةُئئط ؼئئر

 
أ

أاًطم أاكُنٌ وم كئط أاًئمىمو لكائٍ أصئة مرط امميئط  ئًأؼنٌ أاىُئًط 

 لٌُمدأتيم أاشكيُط لأاشُمصُط. 

Faculty of 

Medicine 

1995/ 1996 
 قةٌ أصةًالل وم  أاَةُط رماىًُط اُطئي   31/7/1996وم كط أاًمىمو وٌ لأوي   ةس

ُةُئئئئئئئئط ؼئئئئئئئئر أاىُئئئئئئئئًط  ُئئئئئئئئا لأوًئئئئئئئئك قةُئئئئئئئئو ا نئئئئئئئئط ٌؽئئئئئئئئم  أا  أصئئئئئئئئم  أاؽيُئئئئئئئئط وئئئئئئئئٌ 

لل دوكئئئئئئئئط  ئئئئئئئئ  أاَةُئئئئئئئئط وئئئئئئئئٌ أاكئئئئئئئئمط أا ئئئئئئئئم كٌ  ط.31/10/1996
 
لٌئئئئئئئئ  تئئئئئئئئم تنئئئئئئئئمَ  أ

   ط.2000/2001

 ٌقةئئٌ اة م كئئم  وئئ
 
  قةئئٌ شنشئئم  وئئم 7/5/1995لٌئئ  لأوئئي أا  ةئئس أل

  أا  أصئط ريئم وئٌ 
 
اَةُط ؼر أاًطم أاكُنٌ رىم  أا م كئط رئماىًُط لرئ أ

 50رًيئئئئئئئًل   1995/1996أاكئئئئئئئمط أا ئئئئئئئم كٌ 
 
  تيئئئئئئئ أ

 
( ؼمائئئئئئئر قةئئئئئئئٌ أ

د أصةيم رطىط  ؤٌةط رَةُط ؼئر أاًطئم أاكُنئٌ ر م كئط أاًئمىمو ا ئُ  

  أانمضط رىم  ُةُط أاؽر رماىًُط. 
 
 أصةَ مل أا نشم
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 الرؤية والرسالة واألهداف االسرتاتيجية للكلية

 

 

 Visionرؤًة الللٌة 

 
 
 وم كط – أاؽر ُةُط تطي  أ

 أا ؤصشم  ؼةُكط وٍ أاىًُط

 خ  م  لتؽً   تً ط أاةٍ أإلٌةُ ُط

نشؽط أاط ُط أامقمَط
 
 أاي ثُط لأل

   مل  وٍ لأاةكةُم لأا كموط

 رمإلعموط لأا ًَُط. أاؽيُط أاكةًط

 أاؽر  ينط   م صٌ أصةًؽمب شاٌ

 أل تًم  ري ف لأايم ثُ  لأاكة م 

    للٌمَةو أإلنشم  رط ط

 مأض
 
 .أل

 

 

 

 

 Missionرعالة الللٌة 

ت أاىًُط وم كط أاؽر ُةُط تةةزط
 
 ٌ:رمل

قةٌ لوًم أاؽر ُةُط ؼةيط تكةُم .1
 
 ر ُا أا  َنط، لأا ينُط أاؽيُط أا كمَُم ل

 أا معٌ ل قمَط أإلُةُنَُُط لأا  م صط أاؽيُط أامقمَط تً َم    ت َنيم

  ف أاؽر، ُةُم  ريمٌٌ  ًم نط أا ينٍ أاةىًق اة ًُي لتؤىةيم رَئىم و،

خالٌُط ألاةزأ م   مأقمو
 
لٌم . و ُف وٍ أل

 
   أل

ر مث أاًُمط .2
 
 أا كموط وٍ و َ  ىً  م ُِ ل ةمركط لأا ًَُط، أاؽيُط رمل

نو    لأاذي أا شة م، أاؽيٍ أاةكةُم شاٌ رمإلعموط أاؽيُط، لأا يم أ 
 
 شم

 . أاؽيُط أا كموط تً ط وٍ أإلصيمط

ًُُ   يمدئ تىكُِ .3   ةك دو لألت مىم  أا  مقٍ لأاك ِ أا ًدو ت

  . أا ينٍ   ُؽنم وٍ أا ةيمدل لأل ةمأط ألخةطمضم 

 أاط ُط أامقمَط خ  م  تً َم ومنر شاٌ لأوة مقُط موُطثً ٌُ و شعموط .4

 أاىًُط.   موـط ل  ة ف ا  يً  

 

هساف الللٌة االعجصاثٌجٌة
 
 Strategic Objectives ا

ى أف ت ًُي شاٌ أاىًُط وم كط – أاؽر ُةُط تشكٍ
 
 أاةماُط: أل

 ٍأاَموُط أا موُط لأا  أَط أإلُةُنَُُط لأا يم أ  أاؽيُط أا كةً م     ا َو خمَ  شق أد أاةكةُم:   مل و 

ضًل
 
خالٌُم  أتيم  ؼمَي ق  أا ينط لز ال  أا معٌ    ُِ  ف أا ينٍ أاةكم ِ رم

 
ًُُم  أ  ُذاٍ أا ينط. لصة

 أاكةًط وٍ أاشمَف أاةؽً   ا ًأُيط أا شة م أاؽيٍ أاةكةُم  نـً ط وٍ ألصة مأ  قةٌ  مَص أانمَ  ًََ 

 أاؽيُط.

 ٍتؽيُي قةٌ لأا ينُط أا  ة ف أ ةُموم  اةةيُط أا ًويط أاكة ُط أاي ًث شومأ  أاكة ٍ: أاي ا   مل و 

  ث لأصةن أط أاكة ٍ أاي ا وٍ أاكما ُط أا كمَُم
 
صماُر أ

 
خالٌُم  ل ةيكم أا اُِ قةٌ أا ينٍ أاةؽيُي أ

 
 ل

 أا معٍ.  ف أاةكم ِ وٍ أا ينط
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 ٍمأض قالج أايُ ط: لتن ُط أا  ة ف خ  ط   مل و 
 
 َشةًيِ أاذي أا م كٍ أا شةشىٌ ؼمَي ق  أا نةةىط أل

ن م  و ُف    أا معٍ
 
 وٌ أانمد و لأا مأ ُط أاؽيُط اةةنططم  َ ةموً  أاذَ  لرماذأ  أا  موـط أ

 مأض أا  ة كُط أاةًقُط تً َم ُذاٍ . أا  موـط
 
 اط ٍأ أاةثًُه ؼمَي ق   نيم أاًٌمَط لؼمق  أاشمئ و رمل

 أاًًأوِ خالل    أانمئُط أا نمؼي ركظ وٍ أاكالج تً َم شاٌ رمإلعموط لأا  معمأ . أان لأ  خالل   

 أاؽيُط.

قظام
 
 الػلمٌة: اال

  َةٌ: ُ م  ةنطص قة ٌ ٌشم قشم صةط ق د أاىًُط ر م كط أايشمع  أاؽر اَةُط أا أخةُط أاالئ ط تةغ  

د ٍ أاةشمَ   ٌشم .1
 
ونط لقةم أل

 
 أل

 ةًاًوٍأايش  ٌشم .2

 أاؽيُط أاىشًُاًوُم ٌشم .3

 أاؽيُط أا ًَُط أاَُ ُم  ٌشم .4

 أايمثًاًوُم ٌشم .5

 أإلُةُنَُُط أاىم  ًَاًوُم ٌشم .6

 أاؽيُط لأا نمقط أا َُملرًُاًوٍ ٌشم .7

 أاؽيُط أاؽىُةُم  ٌشم .8

 أا  ة ف لؼر أاكم ط أاط ط  ٌشم .9

  لأاش ًط أاشمقٍ أاؽر ٌشم .10

 مأض لومأ ط ؼر ٌشم .11
 
 أاكًُ  أ

نه ٌشم .12
 
ك  أل

 
 لأاش كُم  لأا ن مو لأل

ؼىمل ؼر ٌشم .13
 
  أل

 مأض ٌشم .14
 
 لأاةًاُ  أانشم  أ

 مأض ٌشم .15
 
 لأانمضط أاكم ط أايمؼنط أل

 لأانمضط أاكم ط أا مأ ط ؼر ٌشم .16

م أاًزأ ي  أاًمأ  ر ًور اةَةُط أا أخةُط أاالئ ط ض    أاؽيٍ أاةكةُم لتؽًَم ت  َا شؼم  لوٍ  رةم َخ (2963  ٌ 

ٌشمط 4 ق د َمدوز تم  ُا ط15/9/2009
 
  ىٍ:   َثط أ
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ل أط قالج .17
 
 أانًلي لأاؽر أل

 مأض لومأ ط ؼر .18
 
ً و أ  أاُذ

  أا موط أا مل  ؼر .19

 أاك لع  َمو ط ؼر .20

 
 
 
  ن ةيم أاةٌ أا موشةُم د وم  ق د لَيةل  2010/2011  أا م كٌ أاكمط    أقةيم أ رماَةُط أاكةُم أا  أصم  ر أ

تيم  نذ أاَةُط
 
ئةً أه د وم  ق د رةل رُن م د وط 70 ن ً 1995/1996 أا م كٌ أاكمط وٍ نشم  أاَةُط  ن ةيم أاةٌ أاُ 

 .2014/2015 أا م كٌ أاكمط نيمَط  ةٌ د وط 37 ن ً
 

 الدرجات العلمية

 أاةماُط: أاكة ُط أا  وم  أايشمع  أاؽر ُةُط   ةس أٌةمأح قةٌ رنم    أاىًُط وم كط ت ن 

وال
 
وس: -ا  مصخلة البلالوًر

 أاىًُط رنم   قةٌ أٌةمأح   ةس ُةُط أاؽر أايشمع د وط رَماً ًَس أاؽر لأا مأ ط.ت ن  وم كط 

 مصخلة السراعات الػلٌا:  -خاهٌا

 ت ن  وم كط أاىًُط رنم   قةٌ أٌةمأح   ةس ُةُط أاؽر أايشمع أا  وم  أاكة ُط أاةماُط:

 . درجة الماجظجٌص فى:
 
 ا

Degree in English م باللغة الػصبٌة السرجة 

Anatomy and Embryology ونط
 
 1 أاةشمَ  لأل

Histology نش ط لأانالَم قةم
 
 2 أل

Medical Biochemistry and Molecular Biology 3 أاَُ ُم  أا ًَُط أاؽيُط لأايًُاًوُم أا زَ ُط 

Medical Physiology 4 أاىشًُاًوُم أاؽيُط 

Medical Parasitology 5 أاؽىُةُم  أاؽيُط 

Medical Microbiology and Immunology 6 أا َُملرًُاًوُم أاؽيُط لأا نمقط 

Clinical Pharmacology 7 قةم أاىم  مًُاًوٌ أإلُةینیَی 

Pathology 8 أايمثًاًوُم 

Internal Medicine مأض أايمؼنط أاكم ط 
 
 9 أل

General Surgery 10 أا مأ ط أاكم ط 
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Degree in English م باللغة الػصبٌة السرجة 

Pediatrics ؼىمل
 
 11 ؼر أل

Neurology and Psychiatry ٍقطمب لأاؽر أانىش
 
 12 ؼر أا خ لأل

Cardiovascular Diseases لقُط أا  ًَط
 
 مأض أاًةر لأل

 
 13 أ

Dermatology, Venereology and Andrology و ً  مأض أاُذ
 
 مأض أا ة َط لأاةنمصةُط لأ

 
 14 أل

Occupational and Environmental Medicine   15 لأايُ طؼر أا ي 

Forensic Medicine and Toxicology 16 أاؽر أاشمقٍ لأاش ًط 

Community Medicine and Public Health 17 ؼر أا  ة ف لأاط ط أاكم ط 

Tropical Medicine 18 ؼر أا نمؼي أا م و 

Chest Diseases مأض أاط  َط 
 
 19 أل

General Intensive Care زو أاكم ط  20 أامقمَط أا ُم

Clinical Pathology 21 أايمثًاًوُم أإلُةینیَیط 

Orthopedic Surgery 22 ومأ ط أاكـمط 

Anesthesia 23 أاةن َم 

Obstetrics and Gynecology  مأض أانشم 
 
 24 أاةًاُ  لأ

Radiodiagnosis شكط أاةشنُطُط
 
 25 أل

Clinical Oncology and Nuclear Medicine  ل أط لأاؽر
 
 26 أانًليقالج أل

Physical Medicine, Rheumatology and 

Rehabilitation 
ىُِ

 
 27 أاؽر أاؽيُكٍ لأامل متُزط لأاةم

Family Medicine صمو أاط ُط
 
 28 ؼر أل

Ophthalmology and Ophthalmic Surgery  ُ29 ؼر لومأ ط أاك 

Otorhinolaryngology ك  لأا ن مو
 
نه لأل

 
 30 ؼر لومأ ط أل

Urology 
د وط أا موشةُم وٍ ومأ ط أا شماٍ أايًاُط 

 31 لأاةنمصةُط

Audiology  32 أاش كُم 

Phoniatrics مأض أاةنمؼر 
 
 33 أ

Clinical Hematology مأض أا ط أإلُةینیَیط 
 
 34 أ

Infection Prevention and Control 35  َمو ط أاك لع 
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 ب. درجة السمـجوراى فى:

Degree in English م باللغة الػصبٌة السرجة 
Anatomy and Embryology ونط

 
 1 أاةشمَ  لأل

Histology نش ط لأانةُط
 
 2 قةم أل

Biochemistry and Molecular Biology 3 أاَُ ُم  أا ًَُط أاؽيُط لأايًُاًوُم أا زَ ُط 
Medical Physiology 4 أاىشًُاًوُم أاؽيُط 

Medical Parasitology   5 أاؽيُطأاؽىُةُم 
Medical Microbiology and Immunology 6 أا َُملرًُاًوُم أاؽيُط لأا نمقط 

CLINICAL Pharmacology 7 قةم أاىم  مًُاًویم أإلُةینیَیط 
Pathology 8 أايمثًاًوُم 

Internal Medicine مأض أايمؼنط أاكم ط 
 
 9 أل

General Surgery 10 أا مأ ط أاكم ط 
Pediatrics  ؼىملؼر

 
 11 أل

Venereology and Andrology و ً  مأض أاُذ
 
 مأض أاةنمصةُط لأ

 
 12 أل

Neurology قطمب
 
 13 ؼر أا خ لأل

Psychiatry ٍ14 أاؽر أانىش 
Chest Diseases مأض أاط  َط 

 
 15 أل

Ophthalmology And Ophthalmic Surgery  ُ16 ؼر لومأ ط أاك 
Urology 17 ومأ ط  شماٍ رًاُط 

Otorhinolaryngology نه لأا ن مو
 
ك  لأل

 
 18 ؼر لومأ ط أل

Orthopedic Surgery 19 ومأ ط أاكـمط 
Anesthesia 20 أاةن َم 

Cardiovascular Diseases لقُط أا  ًَط
 
 مأض أاًةر لأل

 
 21 أ

Dermatology مأض أا ة َط 
 
 22 أل

Occupational and Environmental Medicine   23 لأايُ طؼر أا ي 
Forensic Medicine and Toxicology 24 أاؽر أاشمقٍ لأاش ًط 

Community Medicine and Public Health 25 ؼر أا  ة ف لأاط ط أاكم ط 
Tropical Medicine 26 ؼر أا نمؼي أا م و 
Clinical Pathology 27 أايمثًاًوُم أإلُةینیَیط 

Audiology مأض أاش ف 
 
 28 أ

Phoniatrics مأض أاةنمؼر 
 
 29 أ

Obstetrics and Gynecology  مأض أانشم 
 
 30 أاةًاُ  لأ

Diagnostic Radiology شكط أاةشنُطُط
 
 31 أل

Clinical Oncology and Nuclear Medicine ل أط لأاؽر أانًلي
 
 32 قالج أل

Rheumatology مأض أامل متُز ُط 
 
 33 أل
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Degree in English م باللغة الػصبٌة السرجة 
General Intensive Care زو أاكم ط  34 أامقمَط أا ُم

Cardio Thoracic Surgery   35 ومأ ط أاًةر لأاط 
Medical Doctorate in Neurosurgery  قطمب لأاك ًد أاىًمي

 
 36 ومأ ط أا خ لأل

Family Medicine صمو
 
 37 ؼر أل

Clinical Hematology مأض أا ط أإلُةینیَیط 
 
 38 أ

 

 الكوادر العلمية

قغم  ىُ ط أاة  َس  نمصر اك د أاؽالب ؼيًم ا كمَُم أايُ ط أاًً ُط  تكةيم ُةُط أاؽر
 
   أاَةُم  أاةٍ ريم ق د    أ

ٌشمط أا نةةىط 206( قغً ىُ ط ت  َس لق د  233اغ م  وًدو أاةكةُم لق دىم  
 
( قغً ىُ ط  كملنط  ًزقُ  قةٌ أل

 رماَةُط ُ م َةٌ:

غضاء هٌئة الجسًرط والهٌئة المػا
 
غساد ا

 
 وهة بللٌة الطب البشصى بجامػة الفٌومبٌان با

 القظم الػلمي
عاثشة 

 
اال

 المجفصغون

غضاء هٌئة الجسًرط
 
 الهٌئة المػاوهة ا

جمالي  االإ
عاثشة

 
 اال

عجاذ 
 
ا

 مظاغس
 مسرس

مسرس 
 مظاغس

 مػٌس

جوة
 
دمي وغلم اال

آ
ح اال  12 3 6 2 1 - - الجشًص

 13 2 5 4 2 - - الهظجولوجي

 11 2 7 2 - - - الفظٌولوجٌا الطبٌة

 14 2 1 10 1 - - اللٌمٌاء الدٌوًة الطبٌة

 12 5 2 5 - - - الباخولوجٌا

ملٌوٌلٌة  14 5 2 6 - - 1 الفارملولوجٌا االإ

 15 5 3 5 1 - 1 المٌلصوبٌولوجي والمواغة الطبٌة

 13 3 4 4 1 - 1 الطفٌلٌات الطبٌة

 12 2 2 6 2 - - الطدة الػامة وطب المججمع

ملٌوٌلٌةالطب الشصغي   11 3 4 3 - 1 - والظموم االإ

مصاض الػٌون
 
 20 2 5 11 1 1 - طب وجصاخة ا

ذن والدوجصة 
 
هف واال

 
اال

 والظمػٌات
- - 7 10 5 5 27 
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 القظم الػلمي
عاثشة 

 
اال

 المجفصغون

غضاء هٌئة الجسًرط
 
 الهٌئة المػاوهة ا

جمالي  االإ
عاثشة

 
 اال

عجاذ 
 
ا

 مظاغس
 مسرس

مسرس 
 مظاغس

 مػٌس

طفال
 
 24 2 7 6 5 3 1 طب اال

مصاض الوظاء والجولٌس
 
 18 3 4 7 2 2 - ا

مصاض الباطوة الػامة
 
 25 3 11 7 2 2 - اال

 30 4 7 8 8 3 - طب الجصاخة الػامة

وغٌة السموًة
 
 13 2 4 5 - 2 - طب القلب واال

مصاض الػطبٌة
 
 10 1 5 1 2 1 - اال

ة مصاض الطسًر
 
 8 1 2 2 2 1 - اال

مصاض المجوطوة
 
 7 1 4 1 1 - - اال

مصاض الجلسًة والجواعلٌة
 
 11 1 5 4 - 1 - اال

هٌن والطب الطبٌػي
 
 9 1 2 4 1 - 1 الصوماثٌضم والجا

ملٌوٌلٌة واللٌمٌائٌةالباخولوجٌا   28 5 6 10 4 2 1 االإ

مصاض الوفظٌة
 
 3 1 1 1 - - - اال

 15 3 4 7 - 1 - جصاخة الػظام

جصاخة المظالك البولٌة 
 والجواعلٌة

- - 4 3 4 3 14 

غطاب
 
 8 2 1 5 - - - جصاخة المذ واال

 6 2 1 2 1 - - جصاخة القلب والطسر

 22 2 7 12 - 1 - الجزسًص والػواًة المصمضة الجصاخٌة

شػة الجشزٌطٌة
 
 14 2 7 1 2 2 - اال

جمالي  439 78 128 154 50 23 6 االإ
 

 الطالب

َنًشم أاؽالب رَةُط أاؽر أايشمع شاٌ نًقُ :  ؼالب أايَماً ًَس  ؼالب أاشنًأ  أاشةط اةَةُط( لؼالب أا  أصم  

ق أد 
 
ق أد ؼالب أايَماً ًَس ق  ؼمَي زَمدو أ

 
ئةً أه(. لٌ  اً ؾ أازَمدو أاشنًَط أا شة مو وٍ أ أاكةُم   موشةُم لُد
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ذاٍ أازَمدو  ق أد ؼالب أا  أصم  أاكةُم  نذ ر أَط أإلقال  ق  ٌيًل أانمَ ُ  أا ًيًاُ  ق  ؼمَي  َئةر أاةنشُي. ُل
 
وٍ أ

ئةً أه.   اةش ُِ د وم  أا موشةُم لأاُ 

ل  م ةط أا  أصم  أاكةُم رَةُط أاؽر أايشمع 
 
ق أد أاؽالب أا ًُ َ  رماَةُط صًأ  وٍ  م ةط أايَماً ًَس أ

 
وُ م َةٍ رُم  رم

 ط.2010/2015خالل أاشنًأ  أان س أا معُط

جم غساد الطالب المقبولٌن بللٌة الطب البشصى رالل الفجصة اإ
 
  2015 - 2010الي ا

 الػام الجامػى
 غسد الطالب

هاث الشمور  جمالي االإ  االإ

2010/2011 70 84 154 

2011/2012 87 98 185 

2012/2013 49 69 118 

2013/2014 47 80 127 

2014/2015 42 67 109 

جمالي  693 398 295 االإ

 

جمالى  غساد الطالب المقٌسًن في مصخلة السراعات الػلٌا بللٌة الطب البشصى رالل الفجصة اإ
 
 2015 - 2010ا

 الػام الجامػى
جمالي دمـجوراى ماجظجٌص  االإ

 موح ثظجٌن موح ثظجٌن موح ثظجٌن

2010/2011 49 - 60 - 109 - 

2011/2012 79 2 20 4 99 6 

2012/2013 86 8 25 6 111 14 

2013/2014 93 26 26 13 119 39 

2014/2015 55 14 49 8 104 22 

جمالي  81 542 31 180 50 362 االإ
 

 

 الوضع التنافشى للكلية 

ر مث قة ُط دأخةُم 
 
قغم  ىُ ط أاة  َس رماَةُط    أ

 
َ ثِ أاًعف أاةنموشٌ اَةُط أاؽر أايشمع ر م كط أاىًُط ر م َنشمه أ

 أا معُط ُ م َةٌ:لخم وُم ، لَ َ  ت ثُِ كاٍ خالل أان س صنًأ  
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غضاء هٌئة الجسًرط رالل الفجصة 
 
بداث الموشورة من قبن ا

 
غساد اال

 
 2015 - 2010ا

بداث الموشورة الػام الجامػي
 
 غسد اال

2010/2011 31 

2011/2012 56 

2012/2013 59 

2013/2014 52 

2014/2015 40 

جمالي   238 االإ
 

قغم  ىُ ط أاة  َس رماَةُط    وًأئز قة ُط خالل  ُذاٍ َ ثِ أاًعف أاةنموشٌ اةَةُط ر م  طِ قةُو
 
أاشمدو أ

 أان س صنًأ  أا معُط لىٌ:

 اعم الجائضة
غسد الداضلٌن 
 غلى الجائضة

 1 ومئزو وم كط أاىًُط اةةىًق وٍ أاة  َس

قةٌ
 
ٌ اة  وم  أل  13 ومئزو وم كط أاىًُط أاةش ُكُط وٍ أاةٌم

 123 أاكة ٌ أا لاٌومئزو وم كط أاىًُط اةة ُز وٌ أانشم 

ئةً أه  227 ومئزو وم كط أاىًُط اة مضةُ  قةٌ أا موشةُم لأاُ 

 

 املراكز البحثية واخلدمية

 الوخسات ذات الطابع الزاص:

تٌ 4تغم ُةُط أاؽر أايشمع ر م كط أاىًُط ق د 
 
 :ل  أ  كأ  ؼمرف خمص ُمل

 :مصاض السم الوراخٌة
 
بداث ا

 
 وخسة ثشزٌص وا

 :لتي ف شاٌ

نُ ُم أاي م أا ةًصػ .1
 
 مأض أا ط أاً أثُط أا نةةىط  أ

 
نًص  كم ال   -تنثم أا ط  أايُ ًوُةُم( -أاةشنُص أا ُنٍ ل

  م ٌيِ أاًلدو.  -أاة ةػ وٍ أا ط(

 مأض أاشَم أاً أثُط .2
 
 .أاةشنُص أا ُنٍ ل

 مأض أاًةر أاً أثُط  أاةغنم وٍ قغةط أاًةر( وٍ أا ًأاُ    َثٍ  .3
 
ؼىملأاةشنُص أا ُنٍ ل

 
 .أاًلدو لأل

نزَ ٌ. .4
 
 مأض أاً أثُط أانمت ط ق  أاة ثُِ أانذأئٍ أل

 
  أاةشنُص أا ُنٍ وٍ أل
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 أاةشنُص أا ُنٍ اىُملصم  أاَي  لق ِ أاة ماُِ أاين صُط أاً أثُط . .5

صماُر أصةن أط أاين صط أاً أثُط أاَ ُط لأانًقُط .6
 
  ث تًنُم  لأ

 
ؼيم  قةٌ أ

 
 .ت  َر أل

 وخسة قظطصة القلب: 

 :لتي ف شاٌ

 تشنُص  مل  ٌطً  أاشمأَُ  أاةموُط. .1

 تشنُص ركظ أاكًُب أانةًُط رماًةر. .2

ُر أا قم م  وٍ أاشمأَُ  أاةموُط. .3  أاة خِ أاكالوٍ اةُم

 :وخسة ثفجٌت الدطوة 

 لتي ف شاٌ:

 تشنُص  مل   طًأ  أاَةٍ لأا مار لأا ثمنط. .1

 تىةُك  طًأ  أا يمز أايًاٍ . .2

  ةمركط  مل  أاةىةُك. .3

 خطاء الطبي: وخسة  االإ

 لتي ف شاٌ:

ًًُل  أامصمئِ أاكة ُط   موشةُم .1 ئةً أه - مأوكط رملت ر ا(    أانم ُط أإل طمئُط ل شمب   م أاكُنط  -ُد
 اةي ا.

ر مث.  .2
 
 ق ِ أاة ةُِ أإل طمئٍ اةمصمئِ لأل

 ت  َر ؼالب أا  أصم  أاكةُم قةٍ  ني  أاي ا أاكة ٍ لأإل طم . .3

 البنية التحتية للكلية

صًأ  أا مط أا م كٌ  ًشم شاٌ 
 
ؼًأري  5تة ةف ُةُط أاؽر ر م كط أاىًُط ر ينٍ و َ  تم شٌم ةو قةٌ  شم ط ُيُمو خم ج أ

 م أا يمز أإلدأ ي 
 
قغم  ىُ ط أاة  َس لأايُ ط أا كملنط  وٍ ُِ ؼمري. أ

 
ذاٍ   مأ  أ َش ِ    وم  أاؽةيط لأا كم ِ ُل

ذاٍ ًَو   ك ِ اةَ يًُتم ل َئةيط   يزو اةَةُط     ًؿىُ  لق مل وًُف وٍ أاؽمري أ لل اشيًاط خ  ط أاؽالب. ُل
 
ل

 م أاؽمري أانم س رو شدأ و أا  أصم  أاكةُم
 
  ث أاَئةر لأا مأوف أاكة ُط ل ك ِ اة  أصم  أاكةُم وٍ أاؽمري أامأرف. أ

 
 -رم

خالٌُم  أاي ا أاكة ٍ  -ل  و أا ًدو
 
ذاٍ ٌمقط أاة  َر لأا -ل  و أ   نمٌشم  أاكة ُط.ل  و أا كةً م  ُل

  أصةَ مل أاةشؽُيم  
 
  ث أاؽمز أاؽيُط لوم ي أل

 
ُ م ًَو  دأخِ  مط أاَةُط  ينٍ  شةشىٌ تكةُ ٌ و َ    ط م قةٌ أ

ويزو أا  َثط  ةٌ َةم أوةةم و خالل أاىةمو أا ًيةط اُغمف شاٌ أا شةشىٌ أا م كٌ أا ماٌ ر أخِ 
 
أانيمئُط او لأصةَ مل أل

 أا مط أا م كٌ.
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 تة ثِ أاينُط أاة ةُط اةَةُط وٍ: ُ م

 المػامن .1

 ٌك ِ أايمثًاًو  

 ك ِ أاَُ ُم  أا ًَُط  

 ك ِ ٌشم أاؽر أاشمقٌ لأاش ًط أإلُةُنَُُط  

 ر مث
 
  ك ِ أل

 ٌك ِ ٌشم أاىم  مًُاًو  

 ٌك ِ أاىشًُاًو  

  ك ِ أاؽىُةُم  

 ٌك ِ أا َُملرًُاًو  

 ٌشم أايشةًاًوٌ ك ِ  

 الملـجبة .2

  ث أاَئةر لأا  ال  لأا ل َم  لىٌ تًوم خ  ط ت ةًع ُةُط أاؽر 
 
أايشمع ر م كط أاىًُط قةٌ  َئةيط   َثط  زلدو رم

قةٌ 
 
ألؼال  لخ  ط أإلنةمنك لًٌأق  أايُمنم     خالل أتطمايم أا يمشم ر شمل  أا َئةيم  أاٌم ُط أاةمرف اة  ةس أل

 اة م كم .

 المجلة الػلمٌة .3

 -قةٌ  ًةمح شنشم    ةط قة ُط رَةُط أاؽر 31/5/2016أا نكً و ًَط أاثالثم  أا ًأوي لأوي   ةس وم كط أاىًُط ر ةشةو 

 وم كط أاىًُط لوم ع أتنمك أإلومأ أ  أانيمئُط  إلشيم ىم.

 االتفاقيات الدولية واحمللية

و    ُِ  م ىً وٍ شؼم   مص ُةُط أاؽر أايشمع ر م كط أاىًُط قةٍ أاةًأضِ  ف أا  أصم  لأانيمأ  أاكما ُط لألصةىمد

 مأض أا نةةىط.  مضك أاَةُط قةٍ لوًد تكمل  رُ  أاَةُط ل نةةه 
 
و َ  وٍ قمام أاؽر وٍ أاكالج لأاًٌمَط    أل

قغم  ىُ ط أاة  َس أاةٍ تكًد رماةيكُط قةٍ 
 
وِ شثمأ  أاي ا أاكة ٍ لزَمدو أاىمئ و ل

 
أا م كم  أا لاُط لأا مأُز أاي ثُط    أ

 ثةط قةٌ أاةكمل  رُ  ُةُط أاؽر أان  ط أاط ُط أا ً  ط
 
وم كط أاىًُط  -ا  ة ف   موـط أاىًُط. لأا  لل أاةماٍ ًَع  أ

 لأا م كم  لأا ؤصشم  أا لاُط:
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 الػام اعم االثفاقٌة السولة

مو تىمىم رُ  ىُ ط أاةكمل  أاُمرمنُط  ومََم( لوم كط أاىًُط أاُمرم   2008  ُذ

مو تىمىم رُ   أا  ةَط أا ة  و  2010 وم كط لَةز لوم كط أاىًُط ُذ

 املؤمترات والندوات وورش العمل

ت مص ُةُط أاؽر قةٌ قً  أا ؤت مأ  لأان لأ  لل ش أاك ِ وٍ  نةةه أاكةًط أاؽيُط لأاةٍ تي ف شاٌ  وف أاًقٍ أاط ٍ 

 مأض أا نةشمو وٍ أا  ة ف. 
 
وِ أاًٌمَط لأاكالج ل نف أا غمقىم  اَئثُم    أل

 
لوُ م َةٍ رُم  رما ؤت مأ  أا  ة كٍ    أ

 لأان لأ  لل ش أاك ِ أاةٍ نـ ةيم أاَةُط خالل أاشنًأ  أان س أا معُط.

 م2010/2015بٌان بالمؤثمصات وورش الػمن رالل الظووات الزمط الماضٌة 

ذ االهػقاد اعم المؤثمص/ الوسوة/ ورشة الػمن الػام الجامػي  ثاًر

2010/2011 
لل اؽر 

 
 ط8/1/2009 لومأ ط أاكًُ أا ؤت م أاشنًع أل

 ط8/4/2009 أا ؤت م أاؽيٌ اةًقُط أا  ة ف ر نمؼم أاش نط

2011/2012 

 مأض أاَي  لأا يمز أايغ ٌ
 
 ط2/2/2012  ؤت م أ

لاٌ اة  كُط أاكة ُط اؽالب ؼر أاىًُط  أ صم  شةًيةٍ(
 
 ط19/2/2012 أان لو أل

 مأض أانىشُط 
 
لل اًشم أل

 
قطمبأا ؤت م أاشنًع أل

 
 ط19/9/2012 لأاكطيُط لومأ ط أا خ لأل

 ط8/3/2012 أ ةىماُط أاًُط أاكما ٌ اةَةٌ

2013/2014 
ؼىمل

 
لل اؽر أل

 
 ط17/1/2013 أا ؤت م أل

 مأض أاَي  لأا يمز أايغ ٌ
 
 ط31/1/2013 أا ؤت م أاثمنٌ ل

2014/2015 

 مأض أاَي  لأا يمز أايغ ٌ
 
 ط30/1/2014 أا ؤت م أاثماا ل

 ط22/3/2014 أا ؤت م أاثمنٌ اةط ط أا ينُط ل َمو ط أاك لع دأخِ أا شةشىُم 

ؼىمل
 
 ط26/4/2014 أا ؤت م أاثمنٌ اؽر أل

 ط18/11/2014 أ ةىماُط أاًُط أاكما ٌ اةشَم

 مأض أاَي  لأا يمز أايغ ٌ
 
 ط30/1/2015 أا ؤت م أامأرف ل

 ط11/3/2015 ن لو ق  أل ةيمس أا مأ ع 

ؼىمل
 
 ط12/3/2015 أا ؤت م أاثماا اؽر أل

ا منُط أايُ ط  ن  ق  تكمَىُط ن له
 
قغم  ىُ و أاة  َس لأايُ ط أا كملنط أل

 
 26/4/2015 اةشمدو أ
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 التوجهات البحثية للكلية

لاًَمتو وٍ   مل أاط ط لأان  م  أاط ُط ري ف تًؿُه أاي ا 
 
أاكة ٍ تم د أصط أ ةُموم  أا  ة ف أا  ُػ رماَةُط لأ

 مأض أاَي  لأاَةٌ 
 
  أ
 
خُمو للو  أ

 
لاًَم  أاةٍ تشنِ أاك ِ أاط ٍ وٍ أاشنًأ  أل

 
اةًوم  ريذه أل ةُموم  لأصةكمأض أل

تُط:
 
لاًَط أاي ثُط اة ًعًقم  أل

 
قؽُك أل

 
 وٍ  ً  ط  م َشنِ لزأ و أاط ط لرماةماٍ أ

 ت  َ  أا شمُِ أاط ُط وٌ   موـط أاىًُط .1

صمصُط .2
 
 قةًط أاؽر أل

 مأض أاة .3
 
 ًنُم  أا  َثط وٌ تشنُص لقالج أل

 مأض أا ة َط .4
 
 أل

 مأض أاَي  .5
 
 أ

 مأض أاَةٌ .6
 
 أ

لقُط أا  ًَط .7
 
 ومأ ط أل

 مأض أاؽىُةُم  .8
 
 أ

 أانالَم أا ذقُط .9

 د أصم  أان د .10

ل أط لأاة  ُِ .11
 
 أا مأ م  أاكم ط لأا ًٌُط لومأ ط أل

 مأض أايَئةُمَط لأاىؽمَط .12
 
 أل

 مأض أاشَم  .13
 
 أ

 مأض أا ينُط .14
 
 أل

 أاكـمطومأ ط  .15

ؼىمل  .16
 
 ؼر أل

شَمايم أا نةةىط .17
 
نًأقيم لأ

 
ل أط رم

 
 د أصم  أل

 أاش نط لأان موط .18

ام .19
 
 قالج أل
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 نشأة الكلية
 

ت هلّة ألجمرِض
 
هشأ

 
زأمػة ألفٍّم بوأء غلَ ألكرأر ألرمٌٍرى رلم  -أ

هٍأشدة من هلّأت زأمػة ألفٍّم بٌدف   م2009( لشوة 317)

إمدأد صٍق ألػمو وألجٍظّف بمجخصصّن فَ مرأالت ألجمرِض 

ِنٍهٍأ لأدرِن غلَ ألمشأًمة فَ غملّة ألجصدِح وألجػٍِر فَ 

  مرأالت ألخدمأت ألجمرِظّة غلَ ألمشجٍى ألمصلَ وأإلللّمَ.

 Faculty of 

Nursing 

2009/2010 

ت ألدرأصة بٌأ خالل 
 
ول دفػة فُ ألػأم  2009/2010ألػأم ألرأمػُ وبدأ

 
وثخرزت أ

 م.2013/2014ألرأمػَ 

غدت ألنلّة الئصة 
 
ن ولد أ

آ
ة ألنلّة فال ٍِزد بٌأ درأصأت غلّأ شجَ أال

 
هظرأ لصدأخة هشأ

شدِدة للدرأصأت ألػلّأ بوظأم ألشأغأت ألمػجمدة وفَ أهجظأر صدور ألكرأر ألٍزأرى لٌأ 

ًم ألمرأالت ألبص
 
 دّة ألمكجرشة للنلّة.ومصدد بٌأ أ
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قشام الكلٌة
 
 :ا

ثّة
آ
لشأم ألػلمّة أال

 
 :ثجنٍن هلّة ألجمرِض برأمػة ألفٍّم من أال

 لشم ألجمرِض ألبأغوُ وألررأشُ .1

م وألرطّع .2
 
 لشم ثمرِض صصة أال

 لشم ثمرِض صصة ألمرجمع .3

 لشم ألجمرِض ألوفشُ وألصصة ألوفشّة .4

 لشم إدأرة ألجمرِض .5

غفأللشم  .6
 
 ثمرِض أال

 

 الرؤية والرسالة واألهداف االسرتاتيجية للكلية

 Visionرؤًة الكلٌة 

  إغدأد خرِذ ذو ه فأءة لجكدِم رغأِة صصّة مجنأملة

من خالل فرِق مجخصص غلَ درأِة هأفّة وألجفأغو 

أصجخدأم ألجكوّأت ألصدِدة ومجغّرأت أإلِرأبُ مع 

  ألػصر.

 Missionرصالة الكلٌة 

إغدأد هٍأدر من ألخرِرّن رأئدة لجكدِم رغأِة ثمرِظّة 

شد 
 
ذأت زٍدة غألّة فُ مرأل ألجمرِض ألذي ِػد أ

صأصّة فُ ألرغأِة ألصصّة.
 
غمدة أال

 
  أال

 

هراف الكلٌة االصتراتٌجٌة
 
 Strategic Objectives ا

 غلَ مشجٍى من ألرٍدة وألجػأون بّن ألجخصصأت ألمخجلفة
 
غلَ مشجٍى من ألرغأِة للٍصٍل إلَ أ

 
  ثٍفّر أ

 غرس ألكّم فُ ألػالب وألجُ ثرلَ بألمٌوة وألرغأِة ألصصّة  

 فرأد
 
دوأت مجػددة ممأرصّن .مػلمّن بأشدّن . إدأرِّن لال

 
  إغدأد ألكأدة وأال

 هأدِمّة ذأت ألمػأِّر ألكٍمّة وألػألمّة هبدأِة للرٍدة فُ ألمرجمع ألٍصٍل إلَ خكة أ
 
لمرجمع فُ ألبرأمذ أال

  ألمصري 

 ثػزِز ألن فأءأت ألػلمّة وألجفنّر أالهجكأدي  

 ألممأرصة ألكأئمة غلَ ألدلّو وأثخأذ ألكرأرأت وثكٍِم ألخرِرّن  

  ألجػأون غلَ ثكدِم برأمذ ثػبّكّة ثٍزي لخدمة ألمرجمع 
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 الدرجات العلمية 

ثّة
آ
 :ثموس زأمػة ألفٍّم بوأًء غلَ ألجرأح  هلّة ألجمرِض برأمػة ألفٍّم ألدرزأت ألػلمّة أال

  .درزة ألبنألٍرٍِس فُ غلٍم ألجمرِض 

 الكوادر العلمية 

غظاء هٌئة الترًرس والهٌئة المػاوهة بكلٌة التمًرض
 
غراد ا

 
 بٌان با

 م2014/2015للػام الجامػي 

 القشم الػلمي
 الهٌئة المػاوهة الػاملون

جمالى صتاذ  االإ
 
ا

 مشاغر
 مػٌر مررس مشاغر مررس

 24 16 2 5 1 التمًرض الباطوي والجراحي

م والرطٌع
 
 15 5 6 4  تمًرض صحة اال

 20 5 4 11  تمًرض صحة المجتمع

 10 6 - 4  التمًرض الوفشي والصحة الوفشٌة

دارة التمًرض  11 6 2 3  اإ

طفال
 
 11 6 2 3  تمًرض اال

جمالي  11 44 16 30 1 االإ

 الطالب 

غراد الطالب المقٌرًن بالكلٌة دالل الذمس صووات الماطٌة 
 
 بٌان با

 الػام الجامػى
 غرد الطالب

هاث ذكور  جمالى اإ  اإ
2010/2011 71 79 150 

2011/2012 118 108 226 

2012/2013 150 219 369 

2013/2014 136 233 369 

2014/2015 145 355 500 

جمالى  1614 114 620 االإ
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 الوضع التنافشى للكلية

خرى. وِمدو ألٍطع ألجوأفشَ 
 
هٌأ ثجػلع إلَ إشرأز وطع ثوأفشَ بّن هظّرأثٌأ فَ ألرأمػأت أال

 
ة ألنلّة إال أ

 
رغم شدأخة هشأ

بصأث دأخلًّأ وخأرزًّأ،
 
غظأء ًّئة ألجدرِس بألنلّة من أ

 
وِمنن ثمدّو ذلم  لنلّة ألجمرِض برأمػة ألفٍّم بمأ ِوشرى أ

 -خالل ألخمس صوٍأت ألمأطّة همأ ِلَ:

بحاث الموشورة الػام الجامػى
 
 غرد اال

2011/2012 1 

2013/2014 4 

2014/2015 9 

جمالى  14 االإ
  

غظأء ًّئة ألجدرِس بألنلّة من زٍأئز غلمّة خالل ألخمس 
 
وهذلم ِمدو ألٍطع ألجوأفشَ للنلّة بمأ شصو غلّي ألشأدة أ

 ألمأطّة وًَ:صوٍأت 

 اصم الجائزة
غرد الحاصلٌن 
 غلى الجائزة

غلَ
 
 1 زأئزة زأمػة ألفٍّم ألجشرّػّة فُ ألجرلَ للدرزأت ألػلمّة أال

 4 زأئزة زأمػة ألفٍّم للجمّز فَ ألوشر ألػلمَ ألدولَ

 21 زأئزة زأمػة ألفٍّم للصأصلّن غلَ ألمأزشجّر وألده جٍرأى

 

 املراكز البحثية واخلدمية 

 الوحرات ذات الطابع الذاص :

 وشدة ثومّة ألمٌأرأت ألجمرِظّة.

 البنية التحتية للكلية 

 وِجمدو ذلم فَ :

 المررجات والقاغات: .1

أ )5غدد )  ( غألب.160( مدرزأت بشػة غالبّة لدًر

أ )2غدد )  ( غألب.48( لأغة بشػة غالبّة لدًر
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 المػامل: .2

 مػمو صصة ألمرجمع 

  هشأء ووالدةمػمو 

 غفأل
 
 مػمو أ

 َمػمو بأغوَ وزرأش 
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 المكـتبة: .3

 ٍِزد من جبة مرٌزة ومجصو بشبنة أإلهجرهت.

 المجلة الػلمٌة:  .4

غظأء ًّئة ألجدرِس.
 
بصأث وألمكأالت ألخأصة بأ

 
 ألنلّة بصدد إهشأء مرلة غلمّة خأصة بٌأ لوشر أال

 املؤمترات والندوات وورش العمل 

غظأء ًّئة ألجدرِس بنلّة 
 
ألجمرِض للمشأرهة ألمشجمرة فَ ألمؤثمرأت وألودوأت وورش ألػمو ألمصلّة وألدولّة ِشػَ أ

لشأم ألنلّة بجوظّم 
 
فنأر وألجٍزٌأت ألبصدّة ألصدِدة . هذلم ثكٍم بػض أ

 
شدث أال

 
بصأخٌم وأالغالع غلَ أ

 
بغرض غرض أ

غظأء ًّئة ألجدرِس ومػأو
 
هبر غدد من أ

 
 هٌّم .مؤثمرأت وهدوأت غلمّة مجخصصة ِشأرك فٌّأ أ

 م :2015 -2010وفٌما ًلى بٌان بالمؤتمرات والوروات وورش الػمل التى هظمتها الكلٌة دالل الفترة من 

خ االهػقاد اصم المؤتمر/الوروة/ورش الػمل الػام الجامػى  تاًر

9/11/2015 أالثرأًأت ألصدِدة فَ ألجػلّم ألجمرِظَ وألبصح ألػلمَ 2014/2015  

 

 بالكلية :التوجهات البحثية 

ولٍِأثي فُ مرأل ألجمرِضألمصّع بألنلّة ثم درأصة أشجّأزأت ألمرجمع 
 
وألخدمأت ألصصّة بٌدف ثٍظّف لػأع ألبصح  وأ

خّرة 
 
ولٍِأت ألجُ ثشغو ألػمو ألصصُ فُ ألشوٍأت أال

 
ألػلمُ بنلّأت ألرأمػة للٍفأء بٌذى أالشجّأزأت وأصجػرأض أال

ولٍِة ألبصدّة للمٍ
 
غػّت أال

 
ثّةوبألجألُ أ

آ
 :طٍغأت أال

مرأض ألمزموة .1
 
 .دور ألجمرِض فَ رغأِة ومجأبػة مرطَ أال

ورأم .2
 
 .ثمرِض ورغأِة مرطَ أال

صرة .3
 
 .ألبّئة وصصة ألمرجمع وأال

 .ألرٍدة فُ ألجػلّم وألجدرِب غلَ ألممأرصأت ألجمرِظّة .4
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 نشأة الكلية
ؿوأن زأمػة ألفٍّم غبكًأ لكػأر مرلؽ ألٍزرأء 

أ
ت هلّة غب أل

أ
هشأ
أ
أ

بجأرِض  4587وألكػأر ألٍزأري رلم  2013بجأرِض  277رلم 

 2012ببعء ألعرأؿة بألنلّة للػأم ألرأمػَ  8/10/2012

غظأء ًّئة ألجعرِؽ وألٌّئة 2013/
أ
ألمػأوهة م وثم ثػّّن ألؾأدة أ

لؾأم وزأرى أؿجنمأل ثػّّن بألَ ألنٍأدر ثمٌّعًأ 
أ
ببػض أل

لؾأم.
أ
 لجشنّو مرلؽ ألنلّة ومرألؽ أل

Faculty of 

Dentistry 

2009/2010 

 الرؤية والرسالة واألهداف االسرتاتيجية للكلية

 Visionرؤًة الكلٌة 

غلَ ألجوأفؽ ثصت مظلة ثومّة ألمٌأرأت ألجكوّة وألػلمّة للعأرؿّن وألػأملّن وألكعرة 

ألمؾجٍِأت ألكّأؿّة ألػألمّة فُ مرألُ ألجػلّم وثكعِم ألظعمة ألػالزّة ألمجمّؼة فُ غب 

ؿوأن
أ
 .ألفم وزػأشة أل

 

 Missionرصالة الكلٌة 

ؿوأن ذو مؾجٍى غلمُ مجمّؼ لأدر غلَ طعمة مصأفظة ألفٍّم بصفة طأصة 
أ
ثظػِذ غبّب أ

بصفة غأمة وثٍفّػ فػص لجػلم فوٍن غب وزػأشة وألمرجمع ألمصلُ من مصأفظأت ألصػّع 

شعث ألجكوّأت ألػلمّة بمكأِّؽ زٍدة غألمّة.
أ
ؿوأن بأ

أ
  ألفم وأل
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هداف الكلٌة 
أ
 Strategic Objectives الصجراثٌجٌةا

 .موة
 
ؿوأن مؤًو لجكعِم طعمة غالزّة أ

أ
 صكو ألعأرس بألمػلٍمأت ألػلمّة وألمٌأرأت ألجكوّة ألالزمة إلغعأد غبّب أ

 . ُثومّة ألمٌأرأت ألغأثّة للعأرس فُ مرأل ألبصح ألػلم 

 ثومّة ألمٌأرأت أإلدأرِة وألفوّة للػأملّن فُ زمّع ألمرألت. 

  لعرة ألعأرس وألنلّة همؤؿؾة ثػلّمّة غلَ ألجوأفؽ مع ألمؾجٍِأت ألػألمّة وألكّأؿّة.ثفػّو 

 الدرجات العلمية 

ؿوأن
أ
ؿوأن  :ثموس زأمػة ألفٍّم بوأء غلَ غلب مرلؽ هلّة غب أل

أ
 .درزة ألبنألٍرٍِس فُ غب وزػأشة ألفم وأل

 

 الكوادر العلمية 

س والهٌئة  غضاء هٌئة الجدًر
أ
غداد ا

أ
صوان للػام الجامػى بٌان با

أ
 م2014/2015المػاوهة بكلٌة طب ال

 القشم الػلمي
 الهٌئة المػاوهة الػاملون

جمالى  الإ
صجاذ

أ
 ا

صجاذ 
أ
ا

 مشاغد
 مدرس

مدرس 
 مشاغد

 مػٌد

 4 - 1 1 1 )موجعب(1 الػالج الجحفظي

 4 - 1 1 - 2 جراحه الفم والوجه والفكٌن

طفال
أ
صوان ال

أ
 3 - 1 2 - - طب ا

 2 - 1 1 - - الصواغٌةالصجػاضة 

شػة الفم
أ
 3 - 1 2 - - ا

 3 - 1 2 - - الجركٌبات الشوٌة المدبجة

 4 2 1 1 - - خواص المواد

مراض اللدة
أ
 3 - 1 2 - - طب الفم وا

 5 2 2 - - )موجعب(1 بٌولوجٌا الفم

صوان
أ
 2 - 1 1 - - ثقوًم ال

 1 - 1 - - - غالج الجذور 

 1 - 1 - - - باخولوجٌا الفم

جمالي  35 4 13 13 1 4 الإ
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 الطالب 

غداد الطالب المقٌدًن بالكلٌة خالل الدالث صووات الماضٌة 
أ
 بٌان با

 الػام الجامػى
 غدد الطالب

هاث ذكور  جمالى اإ  اإ
2012/2013 13 18 31 
2013/2014 28 50 78 
2014/2015 51 101 152 

جمالى  261 169 92 الإ
 

 الوضع التنافسى للكلية

بصأث دأطلًّأ وطأرزًّأ ِمدو 
أ
غظأء ًّئة ألجعرِؽ بألنلّة من أ

أ
ؿوأن برأمػة ألفٍّم بمأ ِوشػى أ

أ
ألٍطع ألجوأفؾَ لنلّة غب أل

بصأث بأؿم ألنلّة وِمنن ثمدّو 
أ
غظأء ًّئة ألجعرِؽ لم ِجمنوٍأ من هشػ غعد موأؿب من أل

أ
، وهظػًأ لصعأخة ألنلّة فإن أ

 ذلم همأ ِلَ:
 

بحا الػام الجامػى
أ
 ث الموشورةغدد ال

2014/2015 5 

 

غظأء ًّئة ألجعرِؽ بألنلّة من زٍأئؼ غلمّة طالل ألفجػة 
أ
ِظأ ِمدو ألٍطع ألجوأفؾَ للنلّة بمأ شصو غلّي ألؾأدة أ

أ
وأ

 ألمأطّة وًَ:

 اصم الجائزة
غدد الحاصلٌن 

 غلى الجائزة
 1 زأئؼة زأمػة ألفٍّم للجمّؼ فَ ألوشػ ألػلمَ ألعولَ

 

 :الخاصالوحدات ذات الطابع 

ٍِزع بألنلّة وشعة ألػالج أللجصأدى ألجأبع لمػهؼ ألظعمة ألػأمة وًَ ثكٍم بجكعِم ألظعمأت ألػالزّة لنأفة ألمٍأغوّن من 

بوأء مصأفظة ألفٍّم.
أ
 أ

 البنية التحتية للكلية 

 وِجمدو ذلم فَ:

 المدرجات والقاغات .1

 ولأغة مؤثمػأت مرٌؼة. لأغأت ثعرِؾّة 6معرج هبّػ إطأفة إلَ غعد  4ٍِزع بألنلّة غعد 
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 المػامل .2

 ثصجٍى ألنلّة غلَ هٍغّن من ألمػأمو ألمجظصصة:

غراض
أ
وًل : مػامل مجػددة ال

أ
 : ا

ثّة:3وغعدًأ )
 
لؾأم أل

أ
 ( وثظعم أل

 لؾم طٍأص ألمٍأد. .1

ؿوأن بكؾم بٍّلٍزّأ ألفم. .2
أ
 مأدة ألجشػِس ألٍصفَ لال

ؿأؿّة وًَ )ألفؾٍّلٍزّأ ألػأمة .3
أ
ألبأخٍلٍزّأ  –ألنّمّأء ألصٍِّة –ألٌؾجٍلٍزّأ ألػأمة –لؾم ألػلٍم ألػبّة أل

 ألفأرمأهٍلٍزَ(، وذلم همأ ِلَ: -ألػأمة

 

 

صوان: -خاهٌا
أ
 مػامل ثكوولوجٌا ال

ثّة: 3وغعدًأ )
 
لؾأم أل

أ
 ( وثظعم أل

 لؾم ألػالج ألجصفظَ  .1

 لؾم ألؿجػأطة ألصوأغّة  .2

 لؾم ألجػهّبأت ألؾوّة ألمدبجة  .3

 لؾم غالج ألرغور، وذلم همأ ِلَ: .4
 غدد الوحدات اصم المػمل رقم المػمل
ؿوأن  ) 1

أ
 34 (1مػمو ثنوٍلٍزّأ أل

ؿوأن  ) 2
أ
 30 (2مػمو ثنوٍلٍزّأ أل

ؿوأن  )مػمو  3
أ
 23 (3ثنوٍلٍزّأ أل

 :المكـجبة .3

زٌؼة ألنمبٍّثػ لجٍفّػ ألغالع وألعرأؿة وطعمأت أإلهجػهت 
أ
 .زأرى ثرٌّؼ من جبة رلمّة ثظم ألػعِع من أ

 

 

 

 غدد الوحدات اصم المػمل رقم المػمل
غػأض ) 1

أ
 22 (1مػمو مجػعد أ

غػأض ) 2
أ
 14 (2مػمو مجػعد أ

غػأض ) 3
أ
 28 (3مػمو مجػعد أ
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 املؤمترات والندوات وورش العمل 

ؿوأن 
أ
ول لنلّة غب ألفم وأل

أ
 –هظػأ لصعأخة ألنلّة فلم ثجمنن ؿٍى من ثوظّم مؤثمػ غلمَ وأشع وًٍ "ألمؤثمػ ألػلمَ أل

 .م 2013/  3/  29-28زأمػة ألفٍّم"، وألغى غكع فَ ألفجػة من 

 التوجهات البحثية للكلية 

ولٍِأثي فُ مرأل صصة ألمصّع بألنلّة ثم درأؿة أشجّأزأت ألمرجمع 
أ
ؿوأن أوأ

أ
وألظعمأت ألصصّة بٌعف ثٍظّف لفم وأل

ولٍِأت ألجُ ثشغو ألػمو ألصصُ فُ ألؾوٍأت 
أ
ألبصح ألػلمُ بنلّأت ألرأمػة للٍفأء بٌغى ألشجّأزأت وأؿجػػأض أل

ثّة:
 
ولٍِة ألبصدّة للمٍطٍغأت أل

أ
غػّت أل

أ
طّػة وبألجألُ أ

أ
  أل

 زػأشة ألفم وألٍزي وألفنّن .1

ؿوأن .2
أ
 غالج شألت ثؾٍس أل

غفألألمص .3
أ
ؿوأن أللبوّة لال

أ
 أفظة غلَ أل

ؿوأن .4
أ
زٌؼة وألػػق ألصعِدة فَ مرأل غب ألفم وأل

أ
 أؿجظعأم أل

ؿوأن .5
أ
 ثكٍِم ثشًٍأت أل

ؿوأن ألمفكٍدة .6
أ
 ثػٍِض أل

ورأم ألفم وألفنّن .7
أ
 أ

 

همها: 
أ
 وكذا ثػمل الكلٌة فى الوقت الحالى والمشجقبلى غلى ثبوى غدة مشروغات بحدٌة من ا

ول مػه  ؼ  .1
أ
ؿ  وأن برأمػ  ة ألفّ  ٍم إهش  أء ه  ٍأة ل

أ
ؿ  وأن ث  أبع لرأمػ  ة ألفّ  ٍم ثن  ٍن هلّ  ة غ  ب أل

أ
بص  أث مجظص    ف  َ غ  ب أل

أ
أ

 رأئعة فَ ذلم و لٌأ ألؾبق.

ؿ وأن ولّؾ  ت زٌ ة ثرأرِ  ة  .2
أ
إط ػأج مو جذ ثر  أرى، ِ جم ثعأول  ي وبّػ ي وِن  ٍن مو جذ م  ن زٌ ة بصدّ ة مجظصص  ة ف َ غ  ب أل

 وًغأ ِػػّي ألدكة للجعأول.

ؿ   ّؽ ً   عف مٍش   ع لنلّ   ة غ    .3
أ
ؿ   وأن برأمػ   ة ألفّ   ٍم وً   ٍ ثػ   ٍِػ ألموظٍم   ة ألػالزّ   ة ألجػلّمّ   ة ف   َ غ   ب غم   و وثأ

أ
ب أل

ؿوأن.
أ
 أل
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 نشأة الكلية
هشئت ألنلّة بمٍزب لػأر رئّؽ مرلؽ ألٍزرأء رلم 

 
لؾوة  1596أ

وألظاص بإهشاء هلّة ألطّعلة فَ زامػة ألفٍّم وذلم بػع  2015

غلَ للرامػات برلؾجي رلم )
 
( بجارِض 630مٍأفكة ألمرلؽ أل

هادِمَ لل 30/5/2015
 
ػلٍم وذلم لمٍأهبة ألجؽٍر ألػلمَ أل

ألطّعلّة ألمظجلفة وطعمة ألمرجمع ألمصلَ باإلعافة إلَ ألمؾاًمة 

 فَ ثؽٍِػ ضواغة ألعوأء.

 

Faculty of 

Pharmacy 

2015/2016 

قشام الكلٌة
 
 :ا

ثّة
آ
لؾام ألػلمّة أل

 
 :ثجنٍن هلّة ألطّعلة من أل

 لؾم ألطّعلهّات.1
  لؾم ألػكالّػ .2

دوِة وألؾمٍم.3
 
 لؾم أل

 وألمواغةلؾم ألمّنػوبٍّلٍزّا .4

 لؾم ألنّمّاء ألػغٍِة ألطّعلّة .5

 لؾم ألنّمّاء ألجصلّلّة ألطّعلّة.6

  لؾم ألنّمّاء ألصٍِّة ألطّعلّة.7

 لؾم ألنّمّاء ألعوأئّة.8

 لؾم ألطّعلة أإلهلّوّنّة.9
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 الرؤية والرسالة واألهداف االسرتاتيجية للكلية

 Visionرؤًة الكلٌة 

مجمّؼون فَ ألجػلّم ألطّعلَ 

وألطّعلة أإلهلّوّنّة وألبصح 

ألػلمَ وطعمة ألمرجمع غلَ 

 .ألمؾجٍى ألكٍمَ وأإلللّمَ

 

 

 Missionرصالة الكلٌة 

ن ثطبس هلّة مجمّؼة فُ مرال ألجػلّم 
 
ثجؽلع هلّة ألطّعلة برامػة ألفٍّم إلَ أ

ألطّعلَ وألبصح ألػلمُ ألمجكعم ألمػثبػ بػلٍم ألطّعلة وثظػِذ ضّعلُ ملم 

شعث فػوع غلم ألطّعلة وهو ألجكوّات ألصعِدة وألجُ 
 
بنافة مجؽلبات ألمٌوة وبا

لمرالت ألطّعلّة ثرػو موي ضّعلَ مجمّؼ ومؤًو للػمو فَ زمّع أ

دوِة ومػامو ألػلابة ألعوأئّة 
 
هالطّعلّات ألػامة وألظاضة ومطاهع وشػهات أل

غغِة باإلعافة إلُ ألػمو فُ مرال أإلغالم وألجؾٍِق ألعوأئُ ومػأهؼ 
 
وثصلّو أل

 ألبصٍث وألرامػات. 

 

هداف الكلٌة االصتراتٌجٌة
 
 gic ObjectivesStrate ا

ثّة
آ
ًعأف أل

 
 :ثٌعف هلّة ألطّعلة برامػة ألفٍّم إلَ ثصكّق أل

   مدو وإهؾابٌم ألمػلٍمات وألمٌارأت وألكّم ألالزمة للموافؾة
 
إغعأد ؼالب ألنلّة فُ ألمػأشو ألمظجلفة أإلغعأد أل

 .ألكٍِة فُ ؿٍق ألػمو

  ء بالػملّة ألجػلّمّة وإزػأء ألبصٍث ألػلمّةإمعأد ألنٍأدر ألػاملة بالنلّة بالٍؿائو ألالزمة لالرثكا. 

  .إزػأء بصٍث غلمّة ثجٍأهب مع ألجؽٍر ألػلمُ وألجنوٍلٍزَ فُ ألمرالت ألطّعلّة ألمظجلفة 

  ألجػاون مع ألرٌات ألمظجلفة لجؽٍِػ ألموظٍمة ألطصّة وألرثكاء بالمؾجٍى ألطصَ للمرجمع. 

  من ثصعِات  ألجؽٍِػ ألعأئم وألمؾجمػ للمٌارأت وألمػارف 
 
مدو مع هو ما ِؽػأ

 
ألػلمّة وألمٌوّة للجػامو بالشنو أل

 فُ مرال ألجظطص. 

 ألجػاون مع ألمؤؿؾات ذأت ألًجمام ألمشجػك. 

 الدرجات العلمية 

 ِموس مرلؽ زامػة ألفٍّم بواًء غلَ ؼلب مرلؽ هلّة ألطّعلة ألعرزات ألػلمّة ألجالّة:

 درزة بنالٍرٍِس ألطّعلة 

  .)درزة بنالٍرٍِس ألطّعلة أإلهلّوّنّة )ثؽبق ألالئصة ألمٍشعة لبػهامذ ألطّعلة أإلهلّوّنّة بالرامػات ألمطػِة 
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 الكوادر العلمية 

عضاء هٌئة التدًرس والهٌئة المعاوهة بكلٌة الصٌدلة للعام الجامعي  
 
عداد ا

 
 2015/2016بٌان با

 القشم العلمي
 الهٌئة المعاوهة العاملون

جما  لىاالإ
صتاذ

 
 معٌد مدرس مشاعد ا

 3  2 1 ألػكالّػ
دوِة وألؾمٍم

 
 1  1  أل

 1 1   ألمّنػوبٍّلٍزّا وألمواغة
 1  1  ألنّمّاء ألػغٍِة ألطّعلّة
 1  1  ألنّمّاء ألجصلّلّة ألطّعلّة

 1 1   ألنّمّاء ألعوأئّة
     ألطّعلة أإلهلّوّنّة

جمالي  8 2 5 1 االإ
 

 الطالب 

عداد الطالب المقٌدًن بالكلٌة للعام الجامعى 
 
  2015/2016بٌان با

 العام الجامعى
2015/2016 

 عدد الطالب
هاث ذكور  جمالى اإ  اإ

 107 68 39 ألبػهامذ ألػام
 61 42 19 بػهامذ ألطّعلة أإلهلّوّنّة

جمالى  168 110 58 االإ
 

 الوضع التنافسى للكلية

بصاث دأطلًّا وطارزًّا  ِمدو ألٍعع ألجوافؾَ لنلّة ألطّعلة
 
غغاء ًّئة ألجعرِؽ بالنلّة من أ

 
برامػة ألفٍّم بما ِوشػى أ

غغاء 
 
غغاء ًّئة ألجعرِؽ بالنلّة من زٍأئؼ غلمّة. وهظػأ لصعأخة إهشاء ألنلّة وللة غعد أ

 
إعافة إلَ ما شطو غلّي ألؾادة أ

بصاث أ
 
غغاء ألٌّئة ألمػاوهة بالنلّة فكع وضو غعد أل

 
ا من طالل موؾٍبَ ألنلّة إلَ غعد ًّئة ألجعرِؽ وأ  4لجَ ثم هشًػ

بصاث:
 
 أ

بحاث الموشورة العام الجامعى
 
 عدد اال

2015/2016 4 
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غغاء ًّئة ألجعرِؽ بالنلّة من زٍأئؼ غلمّة طالل ألػام 
 
ِغا ِمدو ألٍعع ألجوافؾَ للنلّة بما شطو غلّي ألؾادة أ

 
وأ

هشاء الكلٌة) 2015/2016ألرامػَ   ( هما ِلَ:موذ اإ

 عدد الحاصلٌن على الجائزة اصم الجائزة

 2 زائؼة زامػة ألفٍّم للجمّؼ فَ ألوشػ ألػلمَ ألعولَ

 

 البنية التحتية للكلية 

 :وِجمدو ذلم فَ

 :المدرجات والقاعات .1

زٌؼة ألػػض.1( معرج + )2ٍِزع غعد )
 
شعث أ

 
 ( لاغة ؿّموار مرٌؼة با

 :المعامل .2

هي:
 
 رغم شعأخة إهشاء ألنلّة إل أ

  ( مػامو للعرأؿة ألػملّة للؽالب بكؾم ألػكالّػ2ألهجٌاء من ثرٌّؼ غعد )زارى.  

 

 

 

 

 

( مػمو بكؾم ألنّمّاء 2زارى ثرٌّؼ غعد )  ألجصلّلّة للؽالب.

 

 

 

 

 

  

 .بصاث مػهؼى
 
ِغا ألهجٌاء من ثرٌّؼ مػمو أ

 
 زارى أ
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 :           المكـتبة .3

ألبنالٍرٍِس وألعرأؿات ألػلّا ولع ثم شػأء غعد من ألن جب ألػلمّة ألنلّة بطعد ثرٌّؼ من جبة غلمّة مرٌؼة لؽلبة مػشلة 

لؾام ألمظجلفة.
 
 ألظاضة بال

  االتفاقيات الدولية  واحمللية:

 العام اصم االتفاقٌة الدولة

 2016 زارى غكع أثفالّة غلمّة ألٌوع

 

 املؤمترات والندوات وورش العمل 

غغاء ًّئة ألجعرِؽ بنلّة ألطّعلة 
 
للمشارهة ألمؾجمػة فَ ألمؤثمػأت وألوعوأت وورش ألػمو ألمصلّة وألعولّة ِؾػَ أ

لؾام ألنلّة بجوظّم 
 
فنار وألجٍزٌات ألبصدّة ألصعِدة. هغلم ثكٍم بػظ أ

 
شعث أل

 
بصاخٌم وألؼالع غلَ أ

 
وذلم بغػض غػض أ

غغاء ًّئة ألجعرِؽ ومػاوهٌّم
 
هبػ غعد من أ

 
 . مؤثمػأت وهعوأت غلمّة مجظططة ِشارك فٌّا أ

 

هشاء الكلٌة(:  وفٌما ًلى بٌان بالمؤتمرات والودوات وورش العمل التى هظمتها الكلٌة دالل الفترة الماضٌة )موذ اإ

خ االهعقاد اصم المؤتمر/الودوة/ورش العمل العام الجامعى  تاًر

2015/2016 

1/12/2015 هعوة ألجػلّم ألطّعلَ فَ ألكػن ألصادى وألػشػِن  

 :لكاء غلمَ
- Newer Approaches to the Discovery of Glitazones 
- Animal Models of Type 2 Diabetes 

5/3/2016  

 

  التوجهات البحثية للكلية

ولٍِاثي فُ مرال ألطّعلةألمصّػ بالنلّة ثم درأؿة أشجّازات ألمرجمع 
 
وألظعمات ألطصّة بٌعف ثٍظّف ألبصح ألػلمُ  وأ

طّػة.للٍفاء بٌغى ألشجّازات 
 
ولٍِات ألجُ ثشغو ألػمو ألطصُ فُ ألؾوٍأت أل

 
 وأؿجػػأض أل
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لؾام ألػلمّة ألمظجلفة وموالشة ألمكجػشات فُ ورش غمو 
 
بصاث ألػلمّة بنلّة ألطّعلة من طالل أل

 
ثم أطجّار مرالت أل

ثّة:
آ
لؾام ألػلمّة ألمظجلفة وذلم أغجمادأ غلَ مرمٍغة ألمػاِّػ أل

 
 شارك فٌّا ممدلّن لال

 شافات ألعوأء ألصعِدةأه ج .1

بصاث فَ مرال ألنّمّاء ألػغٍِة وألنّمّاء ألعوأئّة وألنّمّاء ألصٍِّة .2
 
 أ

 ألطّعلهّات .3

دوِة وألؾمٍم .4
 
 أل

 ألنّمّاء ألجصلّلّة .5

 ألمّنػوبٍّلٍزّا وألمواغة .6

 ألػكالّػ .7
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 اهلندسيةاخلمسية لقطاع العلوم  خطة البحث العلمى

2016-2021 

 

5-Year Research Plan for the Engineering Sciences Sector 

2016-2021 
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FU Scientific Research Plan for Engineering Sciences Sector 

2021-2016 

 

 مقدمة:

النليتان يتظمن لػاع الػلوم الهودصية بحامػة الفيوم هليتين هما هلية الهودصة وهلية الحاصبات والمػلومات. وتشترك تلم 

فى الترهيبة البحثية حيث تمتزج البحوث التػبيكية مع الوظرية هما ترتبع مػظم التخصصات بكػاغات ومحاالت اإلهتاج 

 المختلفة .

ساسية لخطة البحث العلمى لقطاع العلوم الهندسية بجامعة الفيوم:
أ
 العناصر ال

 لرؤية :ا

ن تنون 
 
خامػة الفيوم واحدة من ا

الحامػات الرائدة محليا ودوليا فى 

تنوين المػرفة الهودصية 

  والمػلوماتية وتػبيكاتها .

 الرسالة:

يشػى لػاع الػلوم الهودصية بحامػة الفيوم إلى إغداد خريج متميز فى المحاالت 

الهودصية المتووغة وفى تنوولوخيا المػلومات، لادر غلى التػلم المشتمر 

بحاث غلمية متػورة تشاهم فى خدمة وا
 
لموافشة فى صوق الػمو ويمنوه إخراء ا

 المحتمع وتلبية احتياخاته.

هداف الستراتيجية:
أ
 ال

هداف  6161-6116يػمو لػاع الػلوم الهودصية بحامػة الفيوم من خالل خػة البحث الػلمى
 
االصتراتيحية غلى تحكيق اال

 : التالية

ولويات البحثية لكػاع الػلوم الهودصية  -1
 
 . تحديد اال

 . تػوير برامج الدراصات الػليا بالكػاع  -6

صاليب البحث الػلمى بنليات الكػاع -3
 
 . تػوير غرق وا

 . لفةتػزيز دور البحث الػلمى فى تحكيق تومية المحتمع المحلى من خالل تخصصات هليات الكػاع المخت -4
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ساسية والسمات المميزة لقطاع العلوم الهندسية:
أ
 المالمح ال

همها:
 
 يتميز لػاع الػلوم الهودصية بحامػة الفيوم بػدد من الشمات من ا

 يحمع الكػاع بين غدد هبير من التخصصات والتوخهات البحثية ذات اإلصهام المميز فى البحث الػلمى. .1

غظاء هيئة التدريس يوتمون إلى مدارس بحثية متووغة.يوتمى إلى هليات الكػاع غدد هبير  .6
 
 ومتميز من ا

تتميز هليات الكػاع بتواخد الػديد من المػامو المحهزة والمتػورة والمػتمدة دوليا إطافة إلى بػض من المراهز  .3

 البحثية التخصصية.

 يكدم الكػاع خدمات بحثية مميزة فى المحال الهودصى وتنوولوخيا المػلومات. .4

الكػاع بدرخة هبيرة غلى دغم الػاللة التبادلية بين الحامػة والمحتمع غن غريق المشاهمة فى إيحاد الحلول  يشاغد .5

غمال االصتشارات للحهات والهيائت المختلفة.
 
 للػديد من مشنالت البيئة المحيػة إطافة إلى تكديم ا

مادية والبشرية التى تشاغدها غلى تحكيق رؤية تتميز هليات الكػاع الهودصى بحامػة الفيوم بالػديد من اإلمناهيات ال .6

 ورصالة الحامػة وذلم من خالل:

  
 
غظاء هيئة التدريس توتمى إلى مدارس بحثية متووغة وهذلم  .ا

 
هلية الهودصة: وتتميز بوخود محموغة مميزة من ا

فى المشروغات  تحتوى غلى بػض من المػامو والمراهز البحثية المػورة والمػتمدة دوليا والكادرة غلى المشاهمة

 المحلية والكومية .

غظاء هيئة التدريس من مدارس غلمية متووغة ولادرة غلى تػوير  .ب 
 
هلية الحاصبات والمػلومات وتتميز بتحمع من ا

 البرامج الالزمة للحهات الخدمية واإلهتاخية.

يتى الهندسة هذا وسوف يتم تناول خطة البحث العلمى لقطاع العلوم الهندسية بجامعة الفيوم ممثال بكل
 والحاسبات والمعلومات.
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 نشأة الكلية
 هفئت هلّة ألٌوعؿة بالفٍّم بالكػأر رلم

 
 1976لؾوة  42أ

ت ألعرأؿة بٌا أغجبارأ من ألػام ألرامػُ 
 
 1983/1984وبعأ

ول
 
دفػاثٌا فَ  وثفمو لؾم ألٌوعؿة ألمعهّة فكع وثظػزت أ

 م.1988/1989ألػام ألرامػَ 

 َطّف لؾم ألٌوعؿة 1994/1995فَ ألػام ألرامػ
 
م أ

لت ألنٌػبّة
آ
أإللن جػوهات  –ألنٌػبّة بفػبجّي )ألكٍى وأل

ت ألعرأؿة بي فَ ألػام ألرامػَ 
 
وألثصالت ألنٌػبّة( وبعأ

 م .1994/1995

Faculty of 

Engineering 

1983/1984 

 ت ألعرأؿة بي فَ  1995ألرامػَ فَ ألػام
 
طّف لؾم ألٌوعؿة ألمػمارِة وبعأ

 
أ

 م .1995/1996ألػام ألرامػَ 

 ت بػأمذ ألعرأؿات ألػلّا غلَ مؾجٍى ألعبلٍم وألمازؾجّػ بكؾم ألٌوعؿة
 
بعأ

 م. 24/12/1995( بجارِض 1845ألمعهّة بػع صعور ألكػأر ألٍزأرى رلم )

1997لرامػَ فُ مصػ وفَ غام فُ إغار ؿّاؿة ثػٍِػ وثصعِح ألجػلّم أ 

بجارِض  10صعرت ألالئصة ألعأطلّة ألرعِعة للنلّة بمٍزب ألكػأر ألٍزأري رلم 

 م. 2/1/1997

 ن إهفاء لؾم 1136م صعر ألكػأر ألٍزأرى رلم )1/9/1998وبجارِض
 
(  بفا

ت ألعرأؿة بي أغجبارأ من ألػام ألرامػَ 
 
 . 2000/2001ألٌوعؿة ألصواغّة وبعأ
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قشام الللّة:
 
 ا

تّة:
آ
قشام الػلمّة ال

 
 تضم ملّة الٌوسصة بجامػة الفٍّم ال

 لؾم ألػِاطّات وألفّؼِكا ألٌوعؿّة )وًٍ لؾم ل ِلجصق بي غالب(. .1

 فؾم ألٌوعؿة ألمعهّة. .2

 لؾم ألٌوعؿة ألنٌػبّة : .3

 
 
لت ألنٌػبّة - أ

آ
 قػبة ألكٍى وأل

 قػبة ألثصالت وأإللن جػوهّات - ب

 ألٌوعؿة ألمػمارِة.لؾم  .4

 لؾم ألٌوعؿة ألصواغّة. .5

 لؾم ألٌوعؿة ألمّناهّنّة. .6

 

 الرؤية والرسالة واألهداف االسرتاتيجية

 Visionرؤِة الللّة 

ألػِادة غلُ ألمؾجٍي ألمصلُ 

ألمرالت وأإلللّمُ وألعولُ فُ 

ألٌوعؿّة وألػلٍم ألبصدّة ألمجكعمة 

فُ  ألجُ ثظعم ؿٍق ألػمو وثؾاًم

 ثومّة ألمرجمع.

 

 

 

 Missionرصالة الللّة 

دأء وأزباثي ألمٌوّة بجمّؼ مع مػأغاة 
 
ثؾػُ ألنلّة إلَ إغعأد طػِذ لادر غلُ أ

طاللّات ألمٌوة ولي ألكعرة غلُ مٍأهبة ألجػٍر ألجنوٍلٍزُ ألػالمُ فُ مظجل
 
ف أ

ألجظصصات ألجُ ثلبُ أشجّازات ألؾٍق ألمصلُ وأإلللّمُ، وِمنوي إزػأء 

غظاء ًّئة 
 
بصاث غلمّة وثػبّكّة وذلم غن غػِق ثٌّئة ألظػوف ألمواؿبة ل

 
أ

ألجعرِؽ ومػاوهٌّم وألػالب، وثٍفّػ بػأمذ ثػلّمّة مجكعمة فُ مػش    لج ُ 

هادِمّة ألبنالٍرٍِس وألعرأؿات ألػلّا وفُ ألجػلّم ألمؾجمػ وف
 
كا للمػاِّػ أل

ِظا غن غػِق ألجػٍِػ ألمؾجمػ للمكػرأت ألعرأؿّة، 
 
ألعولّة ألمػجمعة، وأ

وإهفاء مػأهؼ أؿجفارِة ومػامو بصدّة مجػٍرة بما ثؾاًم فُ طعمة ألمرجمع 

 ي.وثلبّة أشجّازاثي و شو مفنالث

 

ًساف الللّة الصتراتّجّة
 
 Strategic Objectives ا

ًعأف ألؿجػأثّرّة ألجالّة :
 
 ثؾػَ هلّة ألٌوعؿة برامػة ألفٍّم إلَ ثصكّق مرمٍغة أل

 ثصكّق موظٍمة إدأرِة مجمّؼة وفػالة ثػمو غلَ ألجػٍِػ ألمؾجمػ للػملّة ألجػلّمّة. .1
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 ثكعِم ثػلّم ًوعؿُ مجمّؼ ِػثكَ بكّمة وهٍغّة ثػلم ألػالب. .2

غظاء ًّئة ألجعرِؽ ومػاوهٌّم لنُ ِنٍهٍأ لادرِن غلَ إهراز ألػملّة ألجػلّمّة غلَ ثػٍِػ ألكعرأت  .3
 
وألمٌارأت ل

مدو.
 
 ألٍزي أل

 ثٌّئة وثصؾّن ألبّئة ألجػلّمّة لمٍأهبة ألجػٍر ألجنوٍلٍزُ فُ ألػملّة ألجػلّمّة. .4

 لمُ وألجنوٍلٍزُ.ألجػٍِػ ألمؾجمػ للبػأمذ ألعرأؿّة وبػأمذ ألعرأؿات ألػلّا لمٍأهبة ألجكعم ألػ .5

 إزػأء ألبصٍث وألعرأؿات ألػلمّة وألجػبّكّة ألجُ ثػثبع بمفنالت ألمرجمع وبػأمذ ألجومّة فُ مصػ. .6

 دغم وثٍخّق ألػوأبع ألدكافّة وألػلمّة مع ألمؤؿؾات ألػلمّة وهلّات ألٌوعؿة بالرامػات ألػػبّة وألػالمّة. .7

طػى.ثػٍِػ موظٍمة ألعرأؿات ألػلّا لرغب ألػالب  .8
 
 وألموافؾة مع ألنلّات أل

ثكعِم ألظبػأت ألؿجفارِة للٌّائت وهفػ ألٍغُ ألبّئُ غن غػِق   طعمة وثومّة ألمرجمع مصلًّا وإللّمّاً  .9

 وألمؤؿؾات أإلهجازّة ولػاع ألظعمات.

 

 الدرجات العلمية

 ػشلجَ ألبنالٍرٍِس وألعرأؿات ألػلّا:ثموس زامػة ألفٍّم بواء غلَ ألجػأح مرلؽ هلّة ألٌوعؿة ألعرزات ألػلمّة ألجالّة لم

ول
 
ٍس:  -ا  مرخلة البلالٍِر

 تمنخ جامعة الفيوم بناًء على اقتراح مجلس كلية الهنذسة درجة بكالوريوس الهنذسة فى التخصصات التالية : 

 ألٌوعؿة ألمعهّة. .1

 ألٌوعؿة ألمػمارِة. .2

لت ألنٌػبّة  .3
آ
 ألثصالت وأإللن جػوهّات(.ًوعؿة  –ألٌوعؿة ألنٌػبّة ) ًوعؿة ألكٍى وأل

 ألٌوعؿة ألصواغّة. .4

 ألٌوعؿة ألمّناهّنّة. .5

 ًغأ باإلطافة إلَ درزة ألبنالٍرٍِس فُ ألجظصصات ألجالّة بوظام ألؾاغات ألمػجمعة :

 ألجظػّع وألجصمّم ألػمػأهُ. .1
 ًوعؿة ألمّناثػوهّنؽ. .2
 ًوعؿة وإدأرة ألجفّّع. .3

 مرخلة السراصات الػلّا : -جاهّا

 ثموس زامػة ألفٍّم بواًء غلَ ألجػأح مرلؽ هلّة ألٌوعؿة ألعرزات ألػلمّة ألجالّة فَ مػشلة ألعرأؿات ألػلّا : 
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 فَ ألجظصصات ألجالّة: Postgraduate Diplomaدبلٍم ألعرأؿات ألػلّا  .1

 اصـــم السبلــٍم القشــم الػلمَ م

 لؾم ألٌوعؿة ألمعهّة 1

 ألٌوعؿة أإلهفائّة - 1
 ًوعؿة ألػي وألصػف - 2
 ًوعؿة ألمٍأرد ألمائّة - 3
 ًوعؿة ألمٍأهئ وألفٍأغئ - 4
ؿاؿات - 5

 
 مّناهّنا ألجػبة وأل

 ًوعؿة ألػػق وألمػارأت - 6

2 
لؾم ألٌوعؿة ألنٌػبّة 
لت 

آ
)ًوعؿة ألكٍى وأل
 ألنٌػبّة(

 ألرٌع ألػالُ - 1
لُ - 2

آ
 ألجصنم أل

 ًوعؿة هظم ألكٍى ألنٌػبّة - 3
 أؿجظعأم ألكٍى ألنٌػبّة وألجصادِاثٌاثٍلّع و - 4
 إلن جػوهّات ألكٍى ألنٌػبّة  - 5
لت ألنٌػبّة - 6

آ
 ألوظم ألمجكعمة للجفغّو وألجصنم فُ أل

3 
لؾم ألٌوعؿة ألنٌػبّة 
)ًوعؿة أإللن جػوهّات 

 وألثصالت(

 ًوعؿة ألثصالت - 1
 ًوعؿة أإلذأغة وألجلّفؼٍِن - 2
 ألجصنم بالصاؿب - 3
 ألمٍزات ألعلّكة وهظم ألثصالت ألظٍئّة - 4

 لؾم ألٌوعؿة ألمػمارِة 4

 ألجصمّم ألمػماري  - 1
 غلٍم وثنوٍلٍزّا ألبواء - 2
 ثظػّع ألمعن وألمؾجكػأت ألػمػأهّة - 3
 ألجصمّم وألجظػّع ألبّئُ - 4
 ألجومّة ألػمػأهّة وثصمّم ألمرجمػات - 5
 وألجظػّعثنوٍلٍزّا وهظم مػلٍمات ألجصمّم  - 6

 لؾم ألٌوعؿة ألصواغّة 5
 ًوعؿة ألجصوّع - 1
 ألٌوعؿة ألصواغّة - 2

 

 Master Of Engineering( M.Engدرزة ألمازؾجّػ فَ ألٌوعؿة ). .2

 Master Of Science (  .M.Scدرزة ألمازؾجّػ فَ ألػلٍم ألٌوعؿّة ) .3

 Doctor Of Philosophy( .Ph.Dدرزة ده جٍرأى ألفلؾفة فَ ألػلٍم ألٌوعؿّة ) .4
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 وذلك فَ التزصصات التالّة:

 القشــــم م

1 
 )رِاطّات ًوعؿّة(  لؾم ألػِاطّات وألفّؼِكا ألٌوعؿّة

Engineering Mathematics 

2 
 )فّؼِكا ًوعؿّة(  لؾم ألػِاطّات وألفّؼِكا ألٌوعؿّة

Engineering Physics 

3 
 )مّناهّنا ًوعؿّة(  لؾم ألػِاطّات وألفّؼِكا ألٌوعؿّة

Engineering Mechanics 

4 
 لؾم ألٌوعؿة ألمعهّة )ألٌوعؿة أإلهفائّة(

Structural Engineering 

5 
 لؾم ألٌوعؿة ألمعهّة )ًوعؿة ألػي وألٌّعرولّنا(

Irrigation and Hydraulics 

6 
ؿاؿات(

 
 لؾم ألٌوعؿة ألمعهّة )مّناهّنا ألجػبة وأل
Soil Mech. & Foundations 

7 
 ألمعهّة )ثظػّع ألوكو وًوعؿة ألمػور(لؾم ألٌوعؿة 

Transportation Planning & Traffic Engineering 

8 
 لؾم ألٌوعؿة ألنٌػبّة )ًوعؿة أإللن جػوهّات وألثصالت ألنٌػبّة(

Electronic & Communication Engineering 

9 
لت ألنٌػبّة(

آ
 لؾم ألٌوعؿة ألنٌػبّة )ًوعؿة ألكٍى وأل

Electrical Power and Machines 

10 
 لؾم ألٌوعؿة ألمػمارِة

Architectural Engineering 

11 
 لؾم ألٌوعؿة ألصواغّة

Industrial Engineering 

12 
 لؾم ألٌوعؿة ألمّناهّنّة

Mechanical Engineering 
 

 الكوادر العلمية

غلَ هلّات ألرامػة ه دافة من شّح 
 
غظاء ًّئة ألجعرِؽ وألٌّئة ألمػاوهة ثكع هلّة ألٌوعؿة برامػة ألفٍّم طمن أ

 
غعد أ

لؾام ألمظجلفة بالنلّة هما ِلَ:  77غظٍ ًّئة ثعرِؽ وغعد  195شّح ثظم ألنلّة غعد 
 
 غظٍ ًّئة مػاوهة مٍزغّن غلَ أل
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غضاء ًّئة التسِرس والٌّئة المػاوهة بللّة الٌوسصة للػام الجامػَ 
 
غساد ا

 
 م2014/2015بّان با

 المتفرغٍن القشم الػلمَ
 الٌّئة المػاوهة الػاملٍن

جمالَ  الإ
صتاذ

 
 ا

صتاذ 
 
ا

 مشاغس
 مسرس

مسرس 
 مشاغس

 مػّس

 66 12 4 32 6 8 4 الٌوسصة المسهّة
قا الٌوسصّة اضّات والفِّز  33 8 1 17 1 2 4 الِر

 29 9 9 7 3 1 - الٌوسصة الصواغّة
ة  32 11 3 7 5 6 - الٌوسصة المػماِر
 51 12 8 23 5 2 1 الٌوسصة اللٌربّة

جمالُ  211 52 25 86 20 19 9 الإ
 

  الطالب

غظاء ًّئة ألجعرِؽ وألٌّئة ألمػاوهة بنلّة ألٌوعؿة برامػة ألفٍّم باإلطافة إلَ ثٍأفػ 
 
غلَ ألػغم من ثٍأفػ غعد هبّػ من أ

هي ِالشؼ غؼوف من ألػالب غلَ أللجصاق بالنلّة 
 
غساد طالب .ألػعِع من أإلمناهّات ألمادِة بالنلّة إل أ

 
وفّما ِلَ بّان با

ٍس المقّسِن بالللّة رالل الزمس صوٍات الماضّة :  مرخلة البلالٍِر

 الػام الجامػَ
 غسد الطالب

هاث ذمٍر  جمالَ اإ  اإ
2010/2011 1263 577 1840 
2011/2012 1270 542 1812 
2012/2013 1207 463 1670 
2013/2014 1239 426 1665 
2014/2015 1297 397 1694 

جمالُ  8681 2405 6276 الإ
 

ِضاخي فَ البّان التالَ : ما بالوشبة للطلبة المقّسِن بمرخلة السراصات الػلّا رالل الزمس صوٍات الماضّة فّملن اإ
 
 ا

 الػام الجامػَ
جمالَ دمـتٍراى ماجشتّر  اإ

 موح تشجّن موح تشجّن موح تشجّن
2010/2011 8 2 3 - 11 2 
2011/2012 22 7 5 - 27 7 
2012/2013 34 10 4 2 38 12 
2013/2014 18 15 15 5 33 20 
2014/2015 30 9 7 4 37 13 

جمالُ  54 146 11 34 43 112 الإ
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 الوضع التنافشى للكلية

بصاث دأطلّا وطارزّا 
 
غظاء ًّئة ألجعرِؽ بالنلّة من أ

 
مَدو ألٍطع ألجوافؾَ لنلّة ألٌوعؿة برامػة ألفٍّم بما ِوفػى أ ُِ

 ثمدّو ذلم طالل ألظمؽ ؿوٍأت ألماطّة هما ِلَ:وِمنن 

بداث الموشٍرة الػام الجامػُ
 
 غسد ال

2010/2011 18 
2011/2012 19 
2012/2013 21 
2013/2014 24 
2014/2015 32 

جمالُ  114 الإ

 

غظاء ًّئة ألجعرِؽ بالنلّة من زٍأئؼ 
 
غلمّة طالل هغلم ِمدو ألٍطع ألجوافؾَ للنلّة بما شصو غلّي ألؾادة أ

 ألظمؽ ؿوٍأت ألماطّة وًَ:

 اصم الجائزة
غسد الداصلّن 
 غلَ الجائزة

 1 زائؼة زامػة ألفٍّم ألجكعِػِة

 1 زائؼة زامػة ألفٍّم للجفٍق فُ ألجعرِؽ

 1 زائؼة زامػة ألفٍّم للجفٍق فُ ألبصح ألػلمَ

غلَ
 
 6 زائؼة زامػة ألفٍّم ألجفرّػّة فُ ألجػلَ للعرزات أل

 85 زامػة ألفٍّم للجمّؼ فَ ألوفػ ألػلمَ ألعولَزائؼة 

 54 زائؼة زامػة ألفٍّم للصاصلّن غلَ ألمازؾجّػ وألعه جٍرأى

 

 املراكز البحثية واخلدمية

هظػأ لػبّػة ألعرأؿة بنلّة ألٌوعؿة فكع ثم إهفاء بػض من ألمػأهؼ وألمػامو وألٍشعأت ذأت ألػابع ألظاص بالنلّة وذلم 

 ألجالَ:غلَ ألوصٍ 

ول 
 
 المرامز البدحّة -ا

مرمز البدٍث والصتشارات الٌوسصّة: -1  
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ؿلٍب م 2000ُأهفئ ألمػهؼ فَ غام 
 
لظعمة ألمرجمع ألمصّع ووطع ألظػع وألمفػوغات شّؼ ألجوفّغ ألفػلَ باؿجظعأم أل

مدو وثػظّم ألؿجفادة من أإلمناهّات ألمجاشة، وذلم بجٌّئة ألؾبو وألؿجفارأت
 
ألٌوعؿّة ألالزمة، وألعرأؿات  ألػلمَ أل

وألبصٍث ألٌوعؿّة ألجُ ثؾػَ إلَ ثػظّم أؿجظعأم ألمٍأرد ألكٍمّة للػلم وألجنوٍلٍزّا مرمػا للظبػأت ألٌوعؿّة 

غظاء ًّئة ألجعرِؽ فَ مظجلف ألجظصصات ألٌوعؿّة
 
هادِمّة من أ

 
وٌِعف ألمػهؼ إلَ ألجػاِـ مع مفاهو ألمرجمع  –وأل

غمال فَ  ألظبػأت ألٌوعؿّة غن غػِق ما ِكعمي من طعماتلظعمة ألبّئة وثكعِم 
 
للكػاع ألظاص وألجػاوهَ ولػاع أل

 مصافظة ألفٍّم وألمصافظات ألمراورة .

لُ والتلوٍلٍجّا: -2
آ
مرمز التدلم ال  

 وٌِعف إلَ:

 .ثٍفّػ أإلمناهّات ألمادِة وألبفػِة للوٌٍض بػملّة ألجػلّم ومٍأهبة ثصعِات ألػصػ 

  َغبّػة ألمادة ألػلمّة فّما ثنٍهي من مٌارأت بمٍزب شازة ألعأرؿّن وألمرجمع بػع شصٍلٌم غلَ ألجػهّؼ غل

 ألعورأت وأهظػأغٌم فَ ألصّاة ألػلمّة.

  ثفرّع ألن فاءأت من ألعأرؿّن ذأت ألظلفّة ألػلمّة وألػملّة ومؾاغعثٌم فَ ألػمو شجَ ِؾجػّػٍأ أؿجنمال

همو وزي.
 
 طبػأثٌم وألؿجفادة موٌا غلَ أ

 .ثفرّع غكع ألوعوأت وألمؤثمػأت وورش ألػمو 

 الٍخسات ذات الطابع الزاص : -جاهّا

 ألٍرش ألٌوعؿّة وأإلهجازّة.  -1

لَ. -2
آ
 وشعة ألصاؿب أل

 

 البنية التحتية للكلية:

 وِجمدو ذلم فُ:

 المػامن: .1

لؾام ألػلمّة 
 
ألمظجلفة وألجَ ِجم أؿجظعأمٌا ثمجلم هلّة ألٌوعؿة برامػة ألفٍّم غعدًأ من ألمػامو ألػلمّة ألجظصصّة بال

 لظعمة ألػملّة ألجػلّمّة وألبصدّة وألظعمّة وذلم غلَ ألوصٍ ألجالَ:

لَ .1
آ
لَ(. -مػامو ألصاؿب أل

آ
رطَ، ثصنم أ

 
 ألكٍى ألنٌػبّة )ثصلّو هظم هٌػبّة وولاِة وأ

لَ وألجنوٍلٍزَ  .2
آ
 ( )إًعأء من ؿّموؽ(.PLCمػمو ألمؾاشة )ألجصنم أل

 وألمػور.مػمو ًوعؿة ألػػق  .3
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 مػمو مّناهّنا ألجػبة. .4

 مػمو ألٌوعؿة أإلهفائّة. .5

 مػمو ألٌوعؿة ألصصّة. .6

  مػمو ألػى وألٌّعرولّنا. .7

 مػمو ألظػؿاهة. .8

 مػمو أإللّن جػوهّات وألثصالت. .9

  مػمو ثصٍِو ألػالة. .10

 مػمو ألكّاؿات ألنٌػبّة. .11

بصاث  .12
 
مػمو درأؿات وأ

  ألجصنم ألبّىئ.

مػمو وشعة هظم  .13

أفّة ألمػلٍمات ألرغػ 

GIS . 

مػمو وشعة ألجصمّم  .14

لَ.
آ
 بمؾاغعة ألصاؿب أل

لَ. .15
آ
 مػمو أإلهؾان أل

 مػمو ألفّؼِاء ألٌوعؿّة. .16

لت ألنٌػبّة. .17
آ
 مػمو أل

هادِمّة ؿّؾنٍ  .18
 
( )مػمو (CISCOمػمو أ

لَ(.
آ
 قبنات وشاؿب أ

 مػمو ألثصالت وألمٍزات. .19

 مػمو ألمّناهّنا ألٌوعؿّة. .20

 مػمو ألنّمّاء ألٌوعؿّة. .21

 ألمٍأد.مػمو طٍأص  .22
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 الملـتبة: .2

لعم من جبات ألرامػة وثظم ألػعِع من ألكاغات وثٍفػ طعمة ألغالع وطعمة 
 
ثظم هلّة ألٌوعؿة برامػة ألفٍّم من جبة من أ

أإلهجػهت ولٍأغع ألبّاهات ذأت ألجظصصات ألمظجلفة من طالل أثصالٌا ألمباقػ بمفػوع ألمن جبات ألػلمّة ألجابع للمرلؽ 

غلَ للرامػات.
 
 أل

 المجلة الػلمّة: .3

هلّة  –زامػة ألفٍّم ثصت مؾمَ ألمرلة ألػلمّة -وأفق مرلؽ هلّة ألٌوعؿة غلَ إهفاء مرلة غلمّة بنلّة ألٌوعؿة

وثٌعف إلَ هفػ ألبصٍث وألعرأؿات  زامػة ألفٍّم بصّح ثصعر بفنو هصف ؿوٍى بٍألع غعدِن فَ ألػام  –ألٌوعؿة

ة وثػبّكاثٌا، هفػ خكافة ألبصح ألػلمَ، دغم ألباشدّن وألعأرؿّن وثٍفّػ موفغ ألوظػِة وألػملّة فَ مرال ألػلٍم ألٌوعؿّ

غلمُ مصنم إلبعأغاثٌم وزٌٍدًم ألبصدّة، باإلطافة إلَ دغم ألجبادل ألدكافُ وألػلمَ فَ مظجلف ألػلٍم ألٌوعؿّة 

كاء بمؾجٍى ألعرأؿات وألبصٍث وثػبّكاثٌا وهغلم إِراد لوٍأت أثصال بّن ألمجظصصّن فَ مرال ألػلٍم ألٌوعؿّة وألرث

 ألػلمّة فَ مرال ألػلٍم ألٌوعؿّة بما ِوػنؽ غلَ ألوفاط ألػلمَ برامػة ألفٍّم .
 

 

 االتفاقيات الدولية واحمللية

ٍهٍلت ألجػاون مع ألػعِع من  لامت هلّة ألٌوعؿة برامػة ألفٍّم بػكع ألػعِع من ألثفالّات ألػلمّة ومغهػأت ألجفاًم وبػوث

 ألػلمّة ألمصلّة وألعولّة هما ِلَ :ألرٌات 

 الػام اصم التفاقّة السولة

 ألرؼأئػ

بػهامذ ثوفّغى للجػاون فَ مرال ألجػلّم ألػالَ وألبصح ألػلمَ وألجنوٍلٍزَ بّن شنٍمة 

 -2013ألرمٌٍرِة ألرؼأئػِة ألعِمكػأغّة ألفػبّة وشنٍمة زمٌٍرِة مصػ ألػػبّة للؾوٍأت 

 م2015 – 2014

20/5/2013 

 مصػ
ومعرؿة ألداهٍِة ألفوّة للجػلّم ألمؼدوج  –مغهػة ثفاًم بّن هلّة ألٌوعؿة زامػة ألفٍّم 

 )مبارك هٍل(
20/5/2013 

 مصػ
فػِكُ وألػػف ألداهَ هلّة ألٌوعؿة

 
ٍهٍل ثػاون بّن مٍؿٍغة ألجنامو ألػػبَ أل زامػة  –بػث

 وشعة ألجعرِب بمػهؼ ألظعمة ألػامة –ألفٍّم
20/5/2013 

 20/5/2013 زامػة ألفٍّم –زامػة ألكاًػة وهلّة ألٌوعؿة –أثفالّة ثػاون بّن هلّة ألٌوعؿة مصػ

ًػأمات ألػالَ للٌوعؿة وألجنوٍلٍزّا –بّن هلّة ألٌوعؿة مغهػة ثػاون مصػ
 
 20/5/2013 زامػة ألفٍّم ومػٌع أل

 مصػ
ٍهٍل ألجػاون ألمفجػك بّن هلّة ألٌوعؿة لجنوٍلٍزَ ألػالَ زامػة ألفٍّم وألمػٌع أ –بػوث

  بفػوغي فَ مرال ألعرأؿات ألػلّا
9/6/2013 
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 الػام اصم التفاقّة السولة

  زامػة ألفٍّم وألمػٌع ألجنوٍلٍزَ ألػالَ وفػوغي –مغهػة ثػاون بّن هلّة ألٌوعؿة مصػ

 13/6/2012 زامػة ألفٍّم وهكابة ألمٌوعؿّن بالفٍّم –مغهػة ثػاون بّن هلّة ألٌوعؿة مصػ

 مصػ
ٍهٍل ألجػاون ألمفجػك بّن هلّة ألٌوعؿة ًػأمات ألػالَ  –بػوث

 
زامػة ألفٍّم ومػٌع أل

ه جٍبػ  –للٌوعؿة وألجنوٍلٍزّا
 
 معِوة ألؾادس من أ

24/6/2013 

ٍهٍل ثػاون بّن هلّة ألٌوعؿة مصػ هادِمَ –بػث
 
 11/9/2013 زامػة ألفٍّم وبّن ؿجارت أ

 

 املؤمترات والندوات وورش العمل 

غظاء ًّئة ألجعرِؽ بنلّة ألٌوعؿة برامػة ألفٍّم للمفارهة ألمؾجمػة فَ ألمؤثمػأت وألوعوأت وورش ألػمو ألمصلّة ِؾػَ 
 
أ

لؾام 
 
فنار وألجٍزٌات ألبصدّة ألصعِدة. هغلم ثكٍم بػض أ

 
شعث أل

 
بصاخٌم وألغالع غلَ أ

 
وألعولّة وذلم بغػض غػض أ

غظاء ًّئة ألجعرِؽ ومػاوهٌّم.ألنلّة بجوظّم مؤثمػأت وهعوأت غلمّة مجظصصة ِفار 
 
هبػ غعد من أ

 
 ك فٌّا أ

 م:2015 -2010وفّما ِلَ بّان بالمؤتمرات والوسوات وورش الػمن التَ هظمتٌا الللّة رالل الفترة من 

ذ الهػقاد اصم المؤتمر/الوسوة/ورشة الػمن الػام الجامػَ  تاِر

2009/2010 
ؿبابٌا وغػق ألػالج

 
زمة ألبػالة: أ

 
 م3/2010/ 16 هعوة أ

هادِمّة ألكّاؿّة لنلّة ألٌوعؿة
 
 م13/4/2010 هعوة ألمػاِّػ أل

2010/2011 

 م25/12/2010 ورقة غمو مبادرة هفػ خكافة ألؾالم باؿجظعأم ثنوٍلٍزّا ألمػلٍمات

 مFEEBB 2 25/12/2010هعوة هّفّة ألجكعم لموس 

 م30/12/2010 هعوة مٌارأت ألجفٍق ألعرأؿَ

 16/5/2012 ألؾوٍى لكؾم ألٌوعؿة ألمػمارِةألمؤثمػ 

فاق ألصلٍل ألٌوعؿّة وثصعِات ألػصػ 2013/2014
آ
 م29/11/2013-27 مؤثمػ أ

2014/2015 

 م8/3/2015 ورقة غمو هّفّة ألجػامو مع مٍلع ألجػلّم أإللّن جػوهَ

 م16/3/2015 ورقة غمو طعمات ألبػِع أإللّن جػوهُ

 م1/4/2015 وثفػّو ألبػِع أإللّن جػوهُورقة غمو هّفّة أؿجظعأم 

 م16/5/2015 هعوة ألصفاظ غلَ ألثؼأن ألبّىئ فَ بصّػة لارون 2014/2015

 م1/6/2015 ورقة غمو ألظعمات أإللّن جػوهّة 2014/2015

 م2/6/2015 ورقة غمو وشعة ألظعمات أإللّن جػوهّة 2014/2015
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 التوجهات البحثية للكلية 

ن ثػهؼ غلٌّا هلّة من طالل ألموالفات 
 
لؾام بنلّة ألٌوعؿة ثئم ثصعِع ألمرالت ألبصدّة ألجُ من ألمكػر أ

 
بمرالؽ أل

ًعأفٌا ألؿجػأثّرّة وًَ:
 
 ألٌوعؿة فَ ألمػشلة ألصالّة وبما ِصكق رؤِة ورؿالة ألنلّة وأ

 أإللن جػوهّات .1

 ألثصالت .2

لَ وألوظم .3
آ
 ألجصنم أل

 ألمٍزات ألعلّكة .4

لت وألمصػهات  .5
آ
 ألنٌػبّةأل

 ألرٌع ألػالُ .6

 ثٍزِع ألكٍى ألنٌػبّة .7

 ألػالة ألرعِعة وألمجرعدة .8

 ألٌوعؿة ألصواغّة .9

 ًوعؿة ألجصمّم ألمّناهّنُ وألهجاج .10

 ًوعؿة ألكٍى ألمّناهّنّة .11

 ألجصمّم ألمػماري  .12

 غلٍم وثنوٍلٍزّا ألبواء .13

 ثظػّع ألمعن وألمؾجكػأت ألػمػأهّة .14

 ألجصمّم وألجظػّع ألبّئُ .15

 ة وثصمّم ألمرجمػاتألجومّة ألػمػأهّ .16

 ثنوٍلٍزّا وهظم مػلٍمات ألجصمّم وألجظػّع .17

 ًوعؿة أإلهفاءأت .18

قغال غامة )ًوعؿة ألػػق وألمػارأت( .19
 
 أ

ؿاؿات( .20
 
قغال غامة )ًوعؿة ألجػبة وأل

 
 أ

 ًوعؿة ألػي وألٌّعرولّنا وألمٍأرد ألمائّة .21

 ألػِاطّات ألٌوعؿّة .22

 فّؼِكا ًوعؿّة .23

 مّناهّنا ًوعؿّة .24
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 نشأة الكلية
 م والذي ِجغمن 2006لشوة  267ضدر الكرار الرمٌٍري رلم

 إهشاء هلّة الصاصبات والمػلٍمات برامػة الفٍّم.

ت الدراصة بال
 
-2006نلّة اغجبارا من الػام الرامػُ بدا

 م.2007

:قظام الللٌة
 
 ا

قظام غلمٌة هى: 3ثضم الللٌة غسد 
 
 ا

 غلٍم الصاصب.1
 هظم المػلٍمات.2
صاصّة )وًٍ لشم ل ِلجصق بي طالب(.3

 
 الػلٍم ال

 

Faculty of 

Computers & 

Information 

2006/2007 

 Visionرؤًة الللٌة 

والمػلٍمات برامػة الفٍّم لالرثكاء بالمشجٍى الػلمُ والبصدُ فُ  الصاصباتثطبٍ هلّة 
مرالت غلٍم الصاصب وثنوٍلٍزّا المػلٍمات لجصكّق مناهة مرمٍلة بّن هلّات 

خاللّات المٌوة وثومّة المرجمع مػلٍماثّا.
 
 الصاصبات مصلّا وإللّمّا مع اللجزام با

 

 Visionرعالة الللٌة 

ثكدِم ثػلّم غالُ الرٍدة إلغداد خرِرا مجمّزا فُ مرالُ غلٍم الصاصب ثشػَ النلّة إلُ 
صس الوظرِة والجطبّكّة ولادرا غلَ الجػلم المشجمر، 

 
وهظم المػلٍمات مؤًال ومزودا بال

والبصح الػلمُ، والموافشة فُ صٍق الػمو المصلُ واإلللّمُ. هما ثػمو النلّة غلَ 
 مػلٍمات،  لادرة غلُ ثكدِم الصجشارات الػلمّةإغداد هٍادر مجخططة فُ الصاصبات وال

ن ثجفاغو مع اشجّازات المرجمع هما ثػمو غلُ  َوالمشاغدات الفوّة. وًَ ثشػُ إل
 
ا

 هشر وغُ اصجخدام الصاصب وهظم المػلٍمات وثػمّكٌا فُ المرجمع المصلُ.
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هساف الللٌة االعجصاثٌجٌة
 
 Strategic Objectives ا

ًداف الجالّة:ثشػَ 
 
 النلّة إلَ ثصكّق ال

  صس الوظرِة وموٌرّات الجطبّق بما ِؤًلٌم للموافشة
 
إغداد خرِرّن فُ الصاصبات والمػلٍمات مؤًلّن بال

 المصلّة واإلللّمّة والػالمّة.

  خر مباشر إزراء الدراصات والبصٍث الػلمّة والجطبّكّة فُ مرال الصاصبات والمػلٍمات وفُ مكدمجٌا ثلم الجُ لٌا
 
ا

 غلُ الجومّة المجناملة والمشجدامة فُ المرجمع.

 .ثٍفّر وثدغّم وصائو الوشر والبصح الػلمُ فُ شجُ مرالت الجخطص 

  غكد الثفالّات الػلمّة مع الٌّائت والمؤصشات المواظرة غلُ المشجٍي المصلُ واإلللّمُ والػالمُ بٌدف ثبادل

راء وإزراء البصٍث المجػلكة بجخططات 
آ
 الصاصبات والمػلٍمات.ال

 .ثدرِب النٍادر الفوّة فُ لطاغات الدولة المخجلفة غلُ ثنوٍلٍزّا الصاصبات والمػلٍمات 

  ثوظّم المؤثمرات وغكد الزجماغات الػلمّة بٌدف الرثكاء بالمشجٍي الجػلّمُ وثػمّق المفٌٍم الػلمُ بّن النٍادر

 المجخططة.

 الفوّة للٌّائت والرٌات الجُ ثشجخدم ثنوٍلٍزّا الصاصبات والمػلٍمات.ثكدِم الصجشارات والمشاغدات الػلمّة و 

 .إهشاء وشدات خدمّة مجخططة فُ الفروع المخجلفة للصاصبات والمػلٍمات 

  هشر الٍغُ الصاصٍبُ وثػمّكي فُ المرجمع بٌدف اصجخدام ثنوٍلٍزّا الصاصبات والمػلٍمات فُ لطاغات

 ة اصجخدامٌا.ومؤصشات الدولة المخجلفة، ورفع ه فاء
 

 

 

  الدرجات العلمية

ثموس زامػة الفٍّم بواًء غلَ الجراح مرلس هلّة الصاصبات والمػلٍمات الدرزات الػلمّة الجالّة فَ الجخططات المخجلفة 

 لمرشلة البنالٍرٍِس.

 بنالٍرٍِس غلٍم الصاصب .1

 بنالٍرٍِس هظم المػلٍمات .2
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 الكوادر العلمية

غضاء هٌئة 
 
غساد ا

 
ط والهٌئة المػاوهة بللٌة الداعبات والمػلومات للػام الجامػى بٌان با  2014/2015الجسًر

 المجفصغون القظم الػلمى
 الهٌئة المػاوهة الػاملون

جمالى  االإ
عجاذ

 
عجاذ  ا

 
ا

 مظاغس
مسرس  مسرس

 مػٌس مظاغس

صاصّة
 
 7 3 3 - - - 1 الػلٍم ال

 23 6 10 6 1 - - غلٍم الصاصب

 24 11 7 5 1 - - هظم المػلٍمات

جمالى  54 20 20 11 2 - 1 االإ

 

 الطالب

غساد الطالب المقٌسًن بالللٌة رالل الزمط عووات الماضٌة
 
 بٌان با

 الػام الجامػى
 غسد الطالب

هاث ذمور  جمالى اإ  اإ
2010/2011 136 117 253 

2011/2012 137 118 255 

2012/2013 158 125 283 

2013/2014 167 141 308 

2014/2015 247 174 421 

جمالى  1520 675 845 االإ
 

 

 مرحلة الدراسات العليا:

ثم المٍافكة غلَ لئصة الدراصات الػلّا بالنلّة والجَ بمٍزبٌا ثموس هلّة الصاصبات والمػلٍمات الدبلٍم المٌوَ والدبلٍم 

 الجخططَ فُ غلٍم الصاصب وزارى إغداد لئصة لدرزجُ المازشجّر  والده جٍراى.
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 التنافشى للكليةالوضع 

بصاخٌم والجٍازد 
 
غغاء ًّئة الجدرِس بٌا شرِطٍن غلَ الوشر الػلمُ الدولَ ل

 
ن ا

 
ن النلّة شدِدة الػٌد إل ا

 
غلَ الرغم من ا

غلَ صاشة الرامػة البصدّة والػلمّة، ًذا وِمدو الٍعع الجوافشُ لنلّة الصاصبات والمػلٍمات برامػة الفٍّم بما ِوشرى 

غغاء ًّئة الجدر
 
بصاث داخلّا وخارزّا، ا

 
 :وًملن ثمثٌن ذلك رالل الزمط عووات الماضٌة مما ًليِس بالنلّة من ا

بداث الموشورة الػام الجامػى
 
 غسد اال

2010/2011 10 
2011/2012  
2012/2013  
2013/2014  
2014/2015  

 

غغاء ًّئة 
 
الجدرِس بالنلّة من براءة اخجراع خالل الػام الرامػُ هذلم ِمدو الٍعع الجوافشُ للنلّة بما شطو غلّي اشد ا

ه در من  2013/2014
 
غغاء الٌّئة المػاوهة  20وثم ثنرِم صّادثي إلَ زاهب ثنرِم ا

 
غغاء ًّئة الجدرِس وا

 
من الشادة ا

غلَ  خالل الخمس صوٍات الماعّة.
 
 للجرلُ إلَ الدرزة الػلمّة ال

 اعم الجائضة
غسد الداصلٌن 
 غلى الجائضة

 12 زائزة زامػة الفٍّم للجمّز فَ الوشر الػلمَ الدولَ

 19 زائزة زامػة الفٍّم للصاضلّن غلَ المازشجّر والده جٍراى
 

 املراكز البحثية واخلدمية

هظرا لطبّػة الدراصة بنلّة الصاصبات والمػلٍمات فكد ثم إهشاء بػظ من المراهز البصدّة واإلهجازّة والٍشدات ذات الطابع 

 وذلم بالنلّة غلَ الوصٍ الجالُ:الخاص 

وال
 
 المصامض الزسمٌة  -ا

 مصمض رسمة المججمع وثومٌة البٌئة .1

ٌِدف المرهز إلَ خدمة المرجمع والبّئة المصّطة غن طرِق ثٍظّف اإلمناهّات المجاشة والمجوٍغة بالنلّة وِجنٍن المرهز 

 :من وشدثّن

 وشدة الخدمات والصجشارات . 

  المٌاراتوشدة الجدرِب وثومّة. 
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ثّة
آ
غراض ال

 
غمال المرهز لجصكّق ال

 
 :وثجناثف الٍشدات فُ مرمو ا

  الكّام بجكدِم الصجشارات وغمو البصٍث المّداهّة الجُ لٌا غائد ثطبّكُ مدمر لخدمة المرجمع وثومّة البّئة وذلم

 .فُ المرالت الػلمّة المخجلفة

  فُ مرالي من خالل غكد هدوات غلمّة ومؤثمرات وورش غمو ثومّة المٌارات والطالات اإلبداغّة لطالس النلّة هو

 .وهذلم دورات ثدرِبّة

  ثبادل الخبرات والمشٍرة مع الٌّائت والرٌات المػوّة وهذلم ثشٍِق الخبرات الرامػّة والبرامذ والدورات

 .والمشروغات اإلهجازّة
 

للـجصوهٌة .2  وخسة الزسمات االإ

الجابع  ICTPمشروع ثطٍِر هظم وثنوٍلٍزّا المػلٍمات فُ الجػلّم الػالُ وشدة الخدمات اإللن جروهّة ًُ إشدى وشدات 

بٍزارة الجػلّم الػالُ. وثػمو غلَ ثفػّو خدمات ثنوٍلٍزّا المػلٍمات  PMUلٍشدة إدارة مشروغات ثطٍِر الجػلّم الػالُ 

غغاء ًّئة الجدرِس وغاملّن ورفع 
 
ه فاءة الػملّة الجػلّمّة من خالل المجمّزة لجطو إلَ المشجفّدِن بالنلّات من طالب وا

غغاء ًّئة الجدرِس.
 
 اصجخدام ثنوٍلٍزّا المػلٍمات فُ الجٍاضو بّن المؤصشة الجػلّمّة والطالب وا

 وخسة ثطوًص هظم ثقوًم الطالب واالمجداهات .3

ه در الػواضر ثداخال مع هو منٍهات الػملّة 
 
ًم شلكات الموظٍمة الجػلّمّة، هما ِػد ا

 
الجػلّمّة، من ِػد الجكٍِم من ا

 الػدالة 
 
صجاذ( و)طالب( و)مكرر وامجصان(. وبدون الجكٍِم، ومػاِّرى ومٍاضفاثي المػجمدة، صٍف ِغّب ثطبّق مبدا

 
)ا

طراف الػملّة الجػلّمّة، 
 
وثنافؤ الفرص، بّن خرِرُ النلّة الٍاشدة. ولذلم هان الػمو غلَ ضّاغة مػاِّر الجكٍِم لنافة ا

ا، ومٍاه  .بجٌا لنو المشجردات الجنوٍلٍزّة الراًوةوثصدِدٌا، وثطًٍِر

ًمّة ًذى الٍشدة الجَ ثػمو غلَ ثصشّن مشجٍى خرِرُ الرامػة والجُ ثػجمد غلَ المٌارات الػلّا للجػلم 
 
من ًوا زاءت ا

 وثػمو ًذى الٍشدة غلَ:

 صالّب ووصائو الجكٍِم واصجخدام طرق شدِدة للجكٍِم
 
  .ثطٍِر ا

 غمال الجكٍِم والمجصاهات والمجابػة واإلشطائّات ثصكّق الشرغة والدلة والشفافّة
 
 .والػدالة فُ ا

 .ن ثصكق زٍدة بّئة الجػلّم والجػلم بالرامػة
 
هٌا ا

 
هّد غلَ ًّموة اإلدارة المجناملة اإللن جروهّة الجُ من شا

 
 الجا

 صئلة الموظمة، الجُ ثػنس المخرزات الجػلّمّة المشجٌدفة وثكّس مدى ثص
 
كق المػاِّر الػمو غلَ بواء بوٍك ال

هادِمّة للبرامذ
 
 .ال

 ثصكّق الػدالة بّن طالب الجخطص الٍاشد فُ النلّات المجواظرة. 
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 ثطصّس مشار غملّجُ الجػلّم والجػلم المشجمر لجصكّق الرٍدة. 
 

 مجموغة البٌاهات البدثٌة اللبٌصة .4

بصاث فُ مرال ثصلّو البّاهات النبّرة و ه جابة المشارِع الب
 
صدّة والجػاون الػلمُ داخو مطر وثٌدف إلَ إزراء ال

 وخارزٌا وهذلم ثوظّم المؤثمرات وورش الػمو والودوات البصدّة فُ مرال ثصلّو البّاهات النبّرة.
 

 مجموغة الوًب الساللي البدثٌة  .5

بصاث فُ مرال الٍِب الدللُ و ه جابة المشارِع البصدّة والجػاون الػلمُ داخو مطر وخارزٌا 
 
وثٌدف إلَ إزراء ال

 وهذلم ثوظّم المؤثمرات وورش الػمو والودوات البصدّة فُ مرال الٍِب الدللُ

 البنية التحتية للكلية

 وِجمدو ذلم فَ: 

 المػامن .1

 مػامو خدمّة مجخططة هما ِلُ: 5ثصجٍى هلّة الصاصبات والمػلٍمات برامػة الفٍّم غلَ غدد 

 وفّما ِلُ صولكُ بػظ الغٍء غلَ ًذى المػامو:

   مػامن الداعباتPC Laboratories 

ٍِزد بالنلّة صجة مػامو وِغم هو 

زٌاز شاصب شخطُ  25مػمو 

وغدد من الطابػات، وثخدم ًذى 

المػامو المٍاد الدراصّة للفرق 

لشام النلّة المخجلفة
 
 .المخجلفة با

ِغا وًذى المػ
 
امو ثم ثزوِدًا ا

بالٍصائو الجػلّمّة الصدِدة) داثا 

الشبٍرة الذهّة( وشبنة إهجرهت  –شٍ

الجُ ثمنن المصاعر من غرض مادثي 

ِغا من الجوفّذ الػملُ بوراح
 
 .الػلمّة غلَ الطالب بشنو مواصب وثمنوٌم ا

 

http://www.fayoum.edu.eg/ComputersInformation/Lab1.aspx
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 للـجصوهٌات  Logic Design and Electronics Laboratory  مػمن الجصمٌم الموطقي واالإ

 :ٌِدف ًذا المػمو لفٌم الطالب

صاصّة لدوائر النٌربّة .1
 
صاصّات اإللن جروهّات AC & DC المبادئ ال

 
  .هذلم ِدرس الطالب ا

صاصّة لوظرِة الفجس والغلق .2
 
 .المبادئ ال

 ثشغّو الدوائر الموطكّة.  .3

  الوظم الرلمّة. ثطمّم .4

 

   المػمن االفجصاضي والومشجة والمداماةVirtual  &Modeling  &Simulation Lab 

ثػلّم إلَ ٌِدف ًذا المػمو 

صاصّات الفّزِاء باصجخدام 
 
الطالب ا

الجكوّات الصدِدة شّح ثكدم المادة 

الػلمّة من خالل برمرّات 

النمبٍّثر المػدة بطرِكة المصاهاة 

الجُ ثمنن الطالب من إزراء ثرارب 

  .الفّزِاء من خالل شاشة النمبٍّثر

ِغا غلَ مرمٍغة 
 
ِشجمو المػمو ا

من شزم البرمرّات غالّة الن فاءة 

الجُ ثمدو هو موٌا بّئة مجناملة 

لومذزة ومصاهاة مخجلف هظم 

والمػلٍماثّة وثجمدو ًذى الصزم فُ مرالت: غجاد الصاصب، شبنات الصاصب، اإلهجرهت وشاصبات الصاصب 

الٍِب، الذهاء الضطواغُ وثرٌّز الطٍر، الصشابات واثخاذ الكرار، الوظم المجػددة والمٍزغة، لٍاغد البّاهات 

مو مػٌا وثشغّلٌا ومػرفة ملفات المجوكلة. الطالب ِجػرف غلَ مخجلف شزم البرمرّات وِجػٍد غلَ هّفّة الجػا

ا وثصلّو الوجائذ المشجوجرة. وِخدم ًذا المػمو طالب الفرلة الدالدة والرابػة  هظمة وثرًٌّز
 
المػطّات لٌذى ال

 .بمخجلف الجخططات

  هجصهت  Internet laboratory Network andمػمن الشبلات واالإ

هظمة الجشغّو 
 
شنال والجراهّب المخجلفة لشبنات الصاصبات، إعافة إلَ ا

 
ٌِجم المػمو بجدرِب الطالب غلَ ال

 .المخجلفة الجُ ثدِر ًذى الشبنات

http://www.fayoum.edu.eg/ComputersInformation/Lab2.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/ComputersInformation/Lab3.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/ComputersInformation/Lab4.aspx
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غراض 
 
غراض غدِدة موٌا البرِد اإللن جروهُ وغكد المؤثمرات غن طرِق الصاصب وال

 
وثشجخدم ًذى الشبنة فُ ا

شادِح الجػلّمّة
 
وِشاغد المػمو غلَ فٌم ثرهّب شبنة اإلهجرهت وفوٍهٌا المخجلفة، وهّفّة إهشاء  .وثبادل ال

 .المٍالع وصرِة وخطٍضّة المػلٍمات غلَ شبنة اإلهجرهت

  مػمن الدوعبة الظدابٌةCloud Computing  

وٌِجم المػمو  EMC2خادم وثم إهشاء المػمو من خالل اثفالّة مع شرهة  3لب ثٍب و 20ِجنٍن المػمو من 

بجدرِب الطالب غلُ الجػامو مع الصٍصبة الشصابّة وثطبّكات ثصلّو البّاهات النبّرة غلٌّا شّح ِوكشم المػمو 

زٌزة
 
ولَ لمرمٍغة من الخٍادم والداهّة غدد من ال

 
المصمٍلة لجمنّن الطالب غلُ اصجخدام  إلَ غرفجّن :ال

 الصٍصبة الشصابّة والبّاهات النبّرة

 

 الملـجبة: .2

 -ثغمن من جبة النلّة غدد من المرازع الػلمّة لجغطّة الجخططات المخجلفة بالنلّة: هظم المػلٍمات

صاصّة  -لٍاغد البّاهات -الشبنات
 
ا إلَ زاهب الػلٍم ال )الفّزِاء هظم المػلٍمات الرغرافّة وغًّر

 اللغٍِات الصشابّة.....( -الرِاعّات

 

 واحمللية االتفاقيات الدولية

فَ إطار شرص هلّة الصاصبات والمػلٍمات برامػة الفٍّم غلَ الجٍاضو مع المدارس الػلمّة المخجلفة بٌدف الطالع غلَ 

بصاث فُ مرال الصاصبات والمػلٍمات فكد لامت النلّة بػكد اثفالّة ثػاون غلمَ وذلم بغرض 
 
شدث ما وضلت إلّي ال

 
ا

 : وضٌح ثلك االثفاقٌات مما ًليوًملن ثثطٍِر الدراصة والبصح الػلمُ بالنلّة، 

 الػام اعم االثفاقٌة

الدولّة فُ مرال الصٍصبة الصشابّة والبّاهات النبّرة   EMCاثفالّة مع شرهة 
 وثم من خالل إهشاء مػمو.

2015 
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 املؤمترات والندوات وورش العمل

ثصرص هلّة الصاصبات والمػلٍمات غلَ غكد المؤثمرات والودوات الػلمّة وورش الػمو وذلم لموالشة الكغاِا المخجلفة الجُ 

هادِمّة والبصدّة بالنلّة إعافة إلَ موالشة الكغاِا الجُ ثٌم المرجمع وثصرص النلّة فُ ًذى الفػالّات غلَ 
 
ثٌم الواشّة ال

 لمرالت المخجلفة. دغٍة الػدِد من المجخططّن فُ ا

 

 وفٌما ًلي بٌان بالمؤثمصات والوسوات وورش الػمن الجي هظمجها الللٌة رالل الزمط عووات الماضٌة.

ذ االهػقاد اعم المؤثمص/ الوسوة/ ورشة الػمن الػام الجامػي  ثاًر

 27/4/2016 زدول المٍاضفات ومٍاضفات الٍرلة المجصاهّة 2015/2016

2014/2015 

بػوٍان البّاهات النبّرة والصٍصبة الشصابّة شارك فٌّا ورشة غمو 

غدًا 
 
لماهّا وغدد من الدول الػربّة ا

 
غدد من الباشدّن من مطر وا

 المرمٍغة البصدّة للبّاهات النبّرة

4/2014 

2014/2015 
ورشة غمو بػوٍان الجٍاضو الػلمُ ممٍلة من الطودوق الػلٍم 

غدًا المرمٍغة البصدّة للبّاهات النبّرة 
 
 والجومّة الجنوٍلٍزّة ا

12/2015 

 

 

 التوجهات البحثية للكلية

ن ثرهز غلٌّا هلّة 
 
لشام بالنلّة ثم ثصدِد المرالت البصدّة الجُ من المكرر ا

 
الصاصبات من خالل الموالشات بمرالس ال

 والمػلٍمات فُ المرشلة الصالّة وخاضة فّما ِجػلق بالمرالت ذات الراهب الجطبّكُ وًَ:

 مػالرة الطٍر  .1

 الذهاء الضطواغَ .2

 الثطالت والشبنات .3

 هظم المػلٍمات الرغرافّة .4

 الجوكّب فَ البّاهات .5

 الصٍصبة الشصابّة .6

 البّاهات النبّرة .7

 الٍِب الدللَ .8

 هظم المػلٍمات .9
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2016-2021 

FU Scientific Research Plan for Humanities Sector 

2021-2016 

 مقدمة

ؽاؽٌة بالتضصصات الػلمٌة المتصلة بالدواهب اإلهؼاهٌة بسٌث تتنامو فٌما بٌوها لتسكٌق التومٌة 
أ

ًضتص لػاع الػلوم ال

 هلٌات ومػهط معتبة زؼب تارًش إهشاءها هما ًلى : 7البشعًة. وًمحو هظا الكػاع بدامػة الفٌوم بػطد 

 هلٌة التعبٌة -
 هلٌة دار الػلوم  -
 هلٌة التعبٌة الووغٌة  -
 هلٌة الؼٌازة والفوادق  -
جار  -

آ
 هلٌة ال

داب  -
آ

 هلٌة ال
غفال  -

أ
 هلٌة رًاض ال

 مػهط البسوث والطراؽات الؽتعاتٌدٌة لطول زوض الوٌو  -

غلى تسكٌق مدموغة  2121 -2116الفٌوم من صالل صػة البسث الػلمىهظا وًػمو لػاع الػلوم اإلهؼاهٌة بدامػة 

تٌة:
آ

هطاف الؽتعاتٌدٌة ال
أ

 ال

 تسطًط التوذهات البسحٌة لنلٌات الكػاع  -
لٌات البسث الػلمى بنلٌات الكػاع  تػوًع -

آ
 ا

 تووع وذودة الوشع الػلمى بنلٌات الكػاع  -
 ربع هتائخ البسوث الػلمٌة بضػع التومٌة بالمدتمع المسٌع  -

هشاهية: صاصية والشمات المميزة لقطاع العلوم الؤ
أ
 المالمح ال

ن هواك بػض من المالزظات الػامة التى 
أ

ؽاؽٌة بدامػة الفٌوم ًتظر ا
أ

من صالل دراؽة منوهات وإمناهٌات لػاع الػلوم ال

 ط التالٌة :تضص ذلم الكػاع ًمنن إًدازها فى الوكا

 والحكافٌة . ًدمع الكػاع بٌن غطد هبٌع من التضصصات فى المدالت المضتلفة اإلهؼاهٌة والذتماغٌة واللتصادًة  .1
 ًؼاهم الكػاع فى دفع زعهة التومٌة والتووًع الحكافى واإلبطاغي في المدتمع المسٌع . .2
البٌئة  غعًق المشارهة فى زو مشنالت ًؼاهم الكػاع فى دغم الػاللة بٌن الدامػة والمدتمع المسٌع غن  .3

 المسٌػة بالدامػة .
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و معزلة   .4
أ

ًوذط بالكػاع غطد هبٌع من الػالب فى المعازو المضتلفة ؽواء معزلة البنالورًوس واللٌؼاهػ ا
 دارس بمعزلة الطراؽات الػلٌا ( . 4511الطراؽات الػلٌا ) مكٌط بنلٌة التعبٌة غطد ًفوق 

غطاد فى   .5
أ

ن هواك تفاوت شطًط فى ال
أ

غطاد الػالب ًتظر ا
أ

غظاء هٌئة التطرًػ بنلٌات الكػاع مع ا
أ

غوط مكارهة غطد ا
و اللٌؼاهػ والطراؽات الػلٌا .

أ
غطاد المتغاًطة من الػالب فى معزلتى البنالورًوس ا

أ
 مكابو ال

 هواك إهتاج ه حٌف من رؽائو الماذؼتٌع والطه توراى بنلٌات الكػاع.  .6
 هو هلٌات الكػاع مدالت غلمٌة بشنو دورى. تصطر .7

ن:  .8
أ
عضاء هيئة الجدريس بكليات القطاع المخجلفة يجضح ا

أ
جريت من خالل ا

أ
 باصجعراض البدوث العلمية الجى ا

 .البسوث الموتدة مػظمها موشور مسلٌا 

 .غطم وذود ذماغات غلمٌة ومشعوغات ذماغٌة بٌن البازحٌن بالكػاع 

  و من هتائخ رؽائو هو البسوث الموتدة ل تضظع
أ

ل اهتمامات فعدًة ا ن مػظمها من صال
أ

لضػة مػٌوة بو ا
 الماذؼتٌع والطه توراى.

 .طػف مؼتوى البسوث الػام 

 .بساث مشتعهة بٌن هلٌات الكػاع
أ

لؼام الػلمٌة بالنلٌات وغطم وذود ا
أ

بساث مشتعهة داصو ال
أ

 غطم وذود ا
 

هشاهية باامعة الفيوم ممدال بكليات الجربية وللية اار هذا وصوف يجم ثواول خطة البدح العلمى لقطاع العلوم الؤ 
لى جاهب  طفال اؤ

أ
ااب وللية رياض ال

آ
خار وللية ال

آ
العلوم وللية الجربية الووعية وللية الشياخة والفوااق وللية ال

 معهد البدوث والدراصات الصجراثياية لدول خوض الويم.
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 نشأة الكلية

  بإنؽدددة   1975ئغددد    924ـدددصر ردددطير يئغدددَص رادددَع يئددديزري  ررددد

 ل 
 
كلَددد  يئيطبَددد  بدددةئةَيج مةبػددد  ئحة ػددد  يئلدددةوط    كةنددد  بدددضئ  ي

 كلَ  خة ػَ  فٌ  رةفظ  يئةَيج. 

 ًئددً نفػةمىدددة  ددو  ردددةفظيٌ يئةَدديج  ب ددد 
 
ب دددة  ي

 
يػدديلتل  يئيلَدد  ي

نةئد   نةئتد    200ذَد  يئيردب بىدة  1975ػيٍف فً نيفمتط 

 ل نفػ    ىة فً   مشطخ 
 
 . 1979ي

 ًل نفػ    ىة فً يئػةج يئحة ػ 
 
 .1979/1980مشطخ  ي

 

قشام الللٌة
 
 :ا

تٌة:
آ
قشام العلمٌة ال

 
  تضم ملٌة التربٌة بجامعة الفٌوم ال

ـيل يئيطبَ .1
 
 ي

   ةوج  نطق يئيصرٍع.2

 غل  يئ ةع يئيطبيى.3

 يئفر  يئ ةغَ .4

 يئيطبَ  يئملةرن .5

 يئيػلَ يإلنير  يئيطبيٍ   ػَةػةت .6

 يئيػةال يئيػلَمَ   مي يئيخَة يئيػلَ .7

 مطبَ  يئهةل )نريػةت غلَة(.8

 يئتَيئيخً  يئيَمَة    يئةَظٍة  يئؽػ : .9

 يئلغ  يإلنحلَظٍ  يئلغ  يئػطبَ   يئطٍةكَةت

 يئحغطيفَة  يئيةرٍز  يئلغ  يئةطنغَ 

 يئحَيئيخَة غل  يئ ةع  يئةلغة   يالخيمةع

 

Faculty of 

Education 

1975/ 1976
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 الرؤية والرسالة واألهداف االسرتاتيجية للكلية

 Visionرؤًة الللٌة 

ميهلع كلَ  يئيطبَ  خة ػ  يئةَيج إئً إغصين  ػل   ؤول   

وَال  ى َة بمة ٍيةب  ع يئمػةٍَط يئلي َ   يئػةئمَ   
 
مة

 مرلَب يئيمَظ فً  حةل يئتر  يئػلمٌ  يئي مَ  

 .يئمحيمػَ  يئمغيصي  

 

 Missionرصالة الللٌة 

مظ ٍص يئمحيمع بمػلمَو  رةن  مطبيٍَو رةنرٍو غلً 

إذصيث يئيغََط  يئمؽةرك  يإلٍحةبَ  فً إغصين يئ ؼ  

 ميخَه يئتر  يئػلمً  سص   يئمحيمع  ميفَط يئشص ةت 

 يالػيؽةريت يئة َ  يئميشفف   و سالل  طيكظوة 

 يئيذصيت ذيت يئهةبع يئشةص بىة غلٌ يئمغييٍَو 

 يئمرلٌ  يإلرلَمٌ. 

هساف الللٌة الصتراتٌجٌة
 
 Strategic Objectives ا

وصيف يئيةئَ :
 
 مغػً يئيلَ  إئً مرلَب يال

 . َإغصين ذمل  يئثةنيٍ  يئػة    سطٍحٌ يئمػةوص  يئيلَةت يئحة ػَ  يئمشيلة  ئلػمل فً  ى   يئيػل 

  يئيطبَ   يئيػلَ .رفع يئمغييى يئمى ٌ  يئػلمٌ ئلػة لَو فً  َصين 

 . ٍإغصين يئميشففَو فً  شيلف يئمحةالت يئيطبي 

 . َإخطي  يئتريث  يئصريػةت فً  حةالت يئيشفؿ يئمشيلة  بةئيل 

 .يإلػىةج فً مهيٍط يئةيط يئيطبيي   نؽط يالمحةوةت يئيطبيٍ  يئرصٍث   مهتَلةمىة فً ذل  ؽيالت يئتَب   م مَ  يئمحيمع 

  يئم ظمةت يئيػلَمَ   يئثلةفَ  يئمفطٍ   يئػطبَ   يئص ئَ   يئيػة ن  ػىة فً  ػةئح  يئللةٍة متةنل يئشتطيت  ع يئىَائت 

 يئيطبيٍ  يئمؽيطك .

 . َملصٍ  يئمؽير  يئة َ   يئػلمَ  فً  حةالت يئيشفؿ يئمشيلة  بةئيل 

 ًمهيٍط يئػمل يئيطبيى  ذل يئمؽيالت يئيطبيٍ   يئيػلَمَ  فً يئتَب  يئمرلَ  بشةـ   فً يئمحيمع بػة    يئػمل غل

 فَىمة.

 الدرجات العلمية

مم د خة ػ  يئةَيج ب ةً  غلً يريطيح  حلع كلَ  يئيطبَ  يئصرخةت يئػلمَ  يئيةئَ  فٌ يئيشففةت يئمشيلة  ئمطذليٌ 

 يئتيةئيرٍيس  يئصريػةت يئػلَة.
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ول
 
وس: -ا  مرخلة البلالوًر

ولى الجامعٌة السرجات التربٌة ملٌة مجلس طلب على بواء الفٌوم جامعة مجلس ًموح
 
 :التالٌة ال

مَ : .1
آ
ذص يئيشففةت يال

 
نيب  يئيطبَ  إلغصين يئمػل  ئليػلَ  يإلغصيني  يئثةنيي فٌ ي

آ
 نرخ  يئلَغةنع فً يال

  يئلغ  يئػطبَ  -
 يئلغ  يإلنحلَظٍ  -
 يئلغ  يئةطنغَ  -
 يئيةرٍز -
 يئحغطيفَة -
ػةػً  يخيمةع فطغً  يخيمةع  -

 
ػةػٌ  فلغة  فطغًيئةلغة   يالخيمةع: فلغة  ي

 
 ي

 غل  يئ ةع  -
مَ  .2

آ
ذص يئيشففةت يال

 
 :نرخ  يئتيةئيرٍيس فً يئػليج  يئيطبَ  إلغصين يئمػل  ئليػلَ  يإلغصيني  يئثةنيي فٌ ي

  يئيَمَة  -
  يئةَظٍة  -
ػةػٌ  بَيئيخً فطغً -

 
ػةػٌ  خَيئيخَة فطغً خَيئيخَة ي

 
 .يئػليج يئتَيئيخَ   يئحَيئيخَة: بَيئيخً ي

 .يئطٍةكَةت -

ذص يئيشففةت نرخ   .3
 
يئتيةئيرٍيس فً يئػليج  يئيطبَ  إلغصين يئمػل  ئليػلَ  يإلغصيني  يئثةنيي بةئلغ  يإلنحلَظٍ  فٌ ي

مَ 
آ
 :يال

 يئيَمَة  -

  يئةَظٍة  -

ػةػٌ  بَيئيخً فطغً -
 
ػةػٌ  خَيئيخَة فطغً/ خَيئيخَة ي

 
 يئػليج يئتَيئيخَ   يئحَيئيخَة: بَيئيخً ي

 يئطٍةكَةت -

نيب  .4
آ
مَد نرخ  يئلَغةنع فً يال

آ
ذدص يئيشففدةت يال

 
ػةػٌ فٌ ي

 
 ئً  و  طذل  يئيػلَ  يال

 
 :  يئيطبَ  إلغصين  ػل  يئرلل  يال

 يئلغ  يئػطبَ  -

 يئلغ  يإلنحلَظٍ  -

 يئصريػةت يالخيمةغَ  -

ذدص يئيشففةت  .5
 
ػةػٌ فٌ ي

 
 ئً  و  طذل  يئيػلَ  يال

 
نرخ  يئتيةئيرٍيس فً يئػليج  يئيطبَ  إلغصين  ػل  يئرلل  يال

مَ :
آ
 يال

  يئطٍةكَةت -

  يئػليج -
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ذدص  .6
 
ػةػٌ بةئلغ  يإلنحلَظٍ  فٌ ي

 
 ئً  و  طذل  يئيػلَ  يال

 
نرخ  يئتيةئيرٍيس فً يئػليج  يئيطبَ  إلغصين  ػل  يئرلل  يال

مَ 
آ
  يئيشففدةت يال

ئٌ -
آ
 يئطٍةكَةت  يئرةػ  يال

 لدددديجيئػ -

  مرخلة السراصات العلٌا: -جاهٌا

 ملٌة التربٌة السرجات التالٌة: تموح جامعة الفٌوم بواًء على اقتراح مجلس

 ال
 
 .يئيطبَ  فً يئػة   يئصبليج :ي

ذص فً يئيطبَ  فً يئمى َ  يئصبليج: ثةنَة
 
 :يئيةئَ  يئيشففةت ي

 يئيػلَ   مشهَهه ػَةػةت .1

  يإلنير  يئمصرػَ  .2

سفةاٌ يئ ةغٌ يئمصرػٌ .3
 
 .يال

  مػلَ  يئيتةر .4

   ػل  يئيطبَ  يئشةـ  .5

 .مي يئيخَة يئيػلَ  .6

  يئيػلَ   ةوج  بطي ج  .7

 .يإلؾطيف يئيطبيي .8

 .إنير  يئةفل .9

 يإلنير  يئيػلَمَ  .10

 

ذص فً يئيطبَ  فً يئشةـ  يئصبليج :ثةئثة
 
 :يئيةئَ  يئيشففةت ي

ـيل مطبَ  .1
 
 ي

 .يإلنير  يئيطبيٍ   ػَةػةت يئيػلَ  .2

 .يئيطبَ  يئملةرن  .3

 .يئفر  يئ ةغَ  .4

 .غل  نةع يئيطبيى .5

   ةوج  نطق يئيصرٍع. .6

 .مي يئيخَة يئيػلَ  .7
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ذص فً يئيطبَ  فً يئمةخغيَط نرخ  :ريبػة
 
 :يئيةئَ  يئيشففةت ي

ـيل مطبَ  .1
 
 .ي

 .يإلنير  يئيطبيٍ   ػَةػةت يئيػلَ  .2
 .يئيطبَ  يئملةرن  .3
 .يئفر  يئ ةغَ  .4
 .غل  نةع يئيطبيى .5
   ةوج  نطق يئيصرٍع .6
 .مي يئيخَة يئيػلَ  .7

ذص فً يئيطبَ  فً يئصكدييريه نرخ  :سة غة
 
 :يئيةئَ  يئيشففةت ي

ـيل مطبَ  .1
 
 .ي

 .يإلنير  يئيطبيٍ   ػَةػةت يئيػلَ  .2
 .يئيطبَ  يئملةرن  .3
 .يئفر  يئ ةغَ  .4
 .غل  نةع يئيطبيى .5
   ةوج  نطق يئيصرٍع .6
 .مي يئيخَة يئيػلَ  .7

 الكوادر العلمية

عضاء الهٌئة المعاوهة بللٌة التربٌة  للعام الجامعي 
 
عضاء هٌئة التسًرس وا

 
عساد ا

 
 2014/2015بٌان با

 المتفرغون القشم العلمي
 الهٌئة المعاوهة العاملون

جمالى  الإ
صتاذ

 
 ا

صتاذ 
 
ا

 مشاعس
 مسرس

مسرس 
 مشاعس

 معٌس

 54 9 7 22 3 6 7   ةوج  نطق يئيصرٍع

 17 4 5 5 1 - 2 يإلنير  يئيطبيٍ   ػَةػةت يئيػلَ 

 12 6 3 2 0 - 1 يئيطبَ  يئملةرن 

 18 4 2 7 2 - 3 غل  يئ ةع يئيطبيى

 11 4 1 3 - 1 2 يئفر  يئ ةغَ 

ـيل يئيطبَ 
 
 22 4 8 5 - 2 3 ي

جمالي  134 31 26 44 6 9 18 الإ
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 الطالب

وس المقٌسًن بالللٌة رالل الزمس صووات الماضٌة  عساد الطالب لمرخلة اللٌشاهس والبلالوًر
 
ول: بٌان با

 
 ا

 العام الجامعى
 عسد الطالب

هاث ذمور  جمالى اإ  اإ
2010/2011 309 1322 1631 
2011/2012 632 1831 2463 
2012/2013 523 1703 2226 
2013/2014 440 2140 2580 
2014/2015 417 2423 2840 

جمالى  11740 9419 2321 الإ

 

ًضاخها في البٌان فهى مما  جاهٌا : بالوشبة للطلبة المقٌسًن بالسراصات العلٌا رالل الزمس صووات الماضٌة فٌملن اإ
 ًلى:

جمالى  دبلوم ماجشتٌر دمـتوراى الإ
 العام الجامعى

 قٌس موح تشجٌن موح تشجٌن موح تشجٌن موح
36 32 6 10 30 22 1446 1692 2010/2011 

29 43 8 8 21 35 2345 2558 2011/2012 

34 43 9 25 25 18 4048 4326 2012/2013 

21 45 4 11 17 34 4144 4667 2013/2014 

37 43 21 17 16 26 4123 4923 2014/2015 

 يإلخمةئٌ 18166 16106 135 109 71 48 206 157
 

 الوضع التنافشى للكلية

برةث نيسلَة  سةرخَة  
 
غلة  وَب  يئيصرٍع بةئيلَ   و ي

 
مَثل يئيكع يئي ةفغٌ ئيلَ  يئيطبَ  بحة ػ  يئةَيج بمة ٍ ؽطه ي ٍُ

 :وًملن تمحٌن ذلك رالل الزمس صووات الماضٌة مما ًلي

بداث الموشورة العام الجامعي
 
 عسد ال

8 2010/2011 
6 2011/2012 
7 2012/2013 
12 2013/2014 
16 2014/2015 
 يإلخمةئٌ 49
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ٍلًة ٍمثل 
 
غلة  يئىَب  يئمػة ن  بةئيلَ   و خيياظ  ي

 
غلة  وَب  يئيصرٍع  ي

 
يئيكع يئي ةفغً ئليلَ  بمة ذفل غلَه يئغةن  ي

 غلمَ  سالل يئشمع ػ ييت يئمةكَ   وً:

 اصم الجائزة
عسد الداصلٌن 

 الجائزة على
 1 خةاظ  يئص ئ  يئيلصٍطٍ 

 1 خةاظ  يئص ئ  ئليةيق

غلً
 
 2 خةاظ  خة ػ  يئةَيج يئيؽحَػَ  فٌ يئيطرً ئلصرخةت يئػلمَ  يال

 4 خةاظ  خة ػ  يئةَيج ئليمَظ فً يئ ؽط يئػلمً يئص ئً

 61 خةاظ  خة ػ  يئةَيج ئلرةـلَو غلً يئمةخغيَط  يئصكدييريه

ئَف يئػلمًخةاظ  خة ػ  يئةَيج فً 
 
 1 يئية

 طٍيَ  ERICخةاظ  
 
 1 يال

 

 املراكز البحثية واخلدمية

نظطي ئهتَػ  يئصريػ  بيلَ  يئيطبَ  فلص م  إنؽة  بػق  و يئمطيكظ يئترثَ   يإلنيةخَ   يئيذصيت ذيت يئهةبع يئشةص بةئيلَ  

  ذئ  غلً يئ ري يئيةئٌ:

ب التربوى: -1  مرمز التسًر

نؽئ يئمطكظ بميخ  رطير راَع 
 
غلً ئلحة ػةت   زٍط يئيػلَ  يئػةئً  يئص ئ  ئلتر  يئػلمً رر  ي

 
بيةرٍز  212يئمحلع يال

 كيذص  ذيت نةبع سةص. 26/6/1997

رشاد الوفشى: -2   مرمز الإ

غلً ئلحة ػةت   زٍط يئيػلَ  يئػةئً  يئص ئ  ئلتر  يئػلمً رر  
 
ػيةذ يئصكديير/ راَع يئمحلع يال

 
نؽئ يئمطكظ بميخ  رطير يال

 
ي

 كيذص  ذيت نةبع سةص. 8/10/2005 بيةرٍز 344

لى ومعامن اللغات : -3
آ
 وخسة الداصب ال

نؽب  يئيذص  فٌ ٍيئَي 
 
ػةمض  رغ  يئم ةوج  نطق يئيصرٍع  ذئ  إٍمةنة بطػةئ   2006ي

 
كمؤػغ  مػمل مر  إؾطيف ي

ذص يإلػىة ةت يئطاَغَ  يئيً ملص ىة كلَ  يئيطبَ  ئشص
 
    يئمحيمع  يئتَب .يئيلَ  ئشص    حيمع يئمرةفظ   ٍػص يئمطكظ ي

 مرمز التمٌز في التربٌة للتومٌة المشتسامة: -4

كةنٍمَ  يئمى َ  ئلمػلمَو كمطكظ م مَ   ى َ  ئىَب  يئيػلَ  فٌ 
 
 .2014نيفمتط  2م  يغيمةن يئمطكظ  و يال
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للـتروهى للقٌاس الوفشى: -5  المرمز الإ

ذص  ؽط غةت يئي ةفغَ  ئيمَظ 
 
 ئً ئػةج ٍػص  ؽط ع يئمطكظ يإلئيديط نً ئللَةس ي

 
 ؤػغةت يئيػلَ  يئػةئً فٌ ن رمىة يال

 يئمؽط ع فٌ  2013/2014
 
 ل  ؽط ع ممَظى  رتل  و كلَ  مطبَ  بةئحة ػةت يئمفطٍ . بصي

 
بةئيػةرص  18/2/2014 ٍػيتط ي

 ل  خة ػ  يئةَيج  كلَ  يئيطبَ  كهطف ثةن.
 
 بَو  ذص  إنير  يئمؽط غةت كهطف ي

 البنية التحتية للكلية

 :  ٍيمثل ذئ  فٌ

 المعامن: .1

  ػة ل سص َ   يشفف  كمة ٍلً: 5مرييى كلَ  يئيطبَ  غلً 

 ػة ل يئلغةت  

 ػمل رٍةكَةت  

 ًئ
آ
  ػة ل ذةػ  ي

 ػمل  ذص  مهيٍط نظ  مليٍ  يئهالب  يال يرةنةت  

 ػمل نطق يئيصرٍع  

 الملـتبة: .2

ركةن يئطاَغَ  يئصيغم  ئم ظي   يئيػلَ   يئتر  يئػلمً 
 
ذص يال

 
بةئيلَ  ذَ  مرييى غلً يئػصٍص  و يئيدي  ممثل يئميديت  ي

بييبىة ئهالب يئتيةئيرٍيس  يئلَغةنع 
 
 يئص رٍةت  يئطػةال يئػلمَ  غلً  غييى يئمةخغيَط  يئصكدييريه. مةيد يئميديت  ي

 ل  ع ئح   يئميديت  
 
 ال بة

 
 يئصريػةت يئػلَة ئالػيػةر   يالريتةس  يئيفيٍط  فب ئيياد  ػيمص    ػةٍَط ٍي   طيخػيىة ي

 بةئيلَ .

 المجلة العلمٌة: .3

 -خة ػ  يئةَيج مر   غمً  حل  كلَ  يئيطبَ  - يفب  حلع خة ػ  يئةَيج غلً إنؽة   حل  غلمَ   ريم  بيلَ  يئيطبَ 

 خة ػ  يئةَيج برَ  مفصر بؽيل ن رى نفف ػ يي بييرع غصنٍو فً يئػةج.
 

 املؤمترات والندوات وورش العمل 

مرطص كلَ  يئيطبَ  غلً غلص يئمؤممطيت  يئ ص يت يئػلمَ    رش يئػمل  ذئ  ئم ةرؽ  يئللةٍة يئمشيلة  يئيٌ مى  يئ ةذَ  

كةنٍمَ   يئترثَ  بةئيلَ  إكةف  إئً   ةرؽ  يئللةٍة يئيٌ مى  يئمحيمع  مرطص يئيلَ  فٌ وضه يئةػةئَةت غلً نغي  يئػصٍص 
 
يال
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يلة . وضي بةإلكةف  إئً ذطص يئيلَ  يئصيا  غلً غلص يئمؤممط يئػلمٌ ئليلَ  بؽيل ػ يي  و يئميشففَو فٌ يئمحةالت يئمش

 ير يئميػلل  بةئػملَ  يئيػلَمَ   يئتر  يئػلمٌ.
 
 ذَ  ٍي    ةرؽ  كةف  يال

 وفٌما ًلي بٌان بالمؤتمرات والوسوات وورش العمن التي هظمتها الللٌة رالل الزمس صووات الماضٌة.

ذ الهعقاد  العام الجامعى اصم المؤتمر/ الوسوة/ ورشة العمن تاًر

20- 21/4/2010 
يئمؤممط يئػةؾط ذيل "يئتر  يئيطبيى فً يئينو يئػطبً رؤى 

  غيلتلَ "

2009/2010 6/12/2010 
نص   ثلةفَ  بةالؾيطيك  ع ئح   يئتَب   سص   يئمحيمع بػ يين يئلَ  

سالق بَو يئرةكط  يئمةكً
 
  يال

 يئمؽةرك  فً م ظَ   رؾ  غمل غو يئميديت  يإلئيديط نَ  13/12/2010
 نص   ذيمَ  غو "يئتهةئ " يئيؽشَؿ  يئػالج كمو  ىطخةن يئحة ػ  22/12/2010
   فله يئ غة " 19/4/2011

 
 نص   بػ يين "رلةٍة يئمطي

2010/2011 

 ن ر  إغال َ  ئيػلَ  يئهالب "يئيػة ل  ع يإلنيطن " 28/4/2011
ن يئيطٍ " 8-18/5/2011

آ
 ن ر  مصرٍتَ  "ئيػلَ  محيٍص يئلطي

 نص   بػ يين "إنير  يئير   يئيـيل إئً يئيةيق 17/5/2011
 نص   بػ يين إنير  يئير   يئيـيل إئً يئيةيق 17/5/2011
ٍةج  و ذو " 1/11/2011

 
 نص   مر  غ يين "ي

 نص   غو يئي مَ  يئتؽطٍ  22/11/2011
 مصرٍتَ  فً يئف ةغةت يئفغَط ن ر   24/11/2011
 نص   بػ يين "وييل  فً يئغَةػ " 12/12/2011

 ئَ  22/12/2011 -18
 
 ن ر  يإلػػةفةت يال

ل ػيرٍة نفطًي رطٍ " 15/3/2012
آ
 نص   ثلةفَ  بػ يين " ـتطًي ي

2012/2013 

21- 22/3/2012 
بمطكظ نص   بػ يين  فط مشيةر رةاصوة بةئيػة ن  و يئتطنة ج يئيثلَةً 

 يئيػل  يئمصنً يئيةبع ئلؽتةب  يئطٍةك  بةئةَيج
ز   يئلَ  فً يئمؤػغةت يئيػلَمَ " 29-30/5/2012

 
 يئمؤممط يئرةنى يئػةؾط ذيل "ي

 يئمؤممط يئػلمً  يئييغيى يئثة و الكهطيب يئييذص 25/9/2012
 نص   بػ يين ) فط مشيةر رةاصي  مف ع نػييري( 25/9/2012
سالر  نص   9/10/2012

 
ريه فً ي

 
 بػ يين ال مػلم ً إػال    ئيو نغ ً ي

 ن ر  مصرٍتَ  فً يئي مَ  يئتؽطٍ  بػ يين يئتط ح  يئلغيٍ  يئػفتَ  8/11/2012
 نص   بػ يين )يئمؽيالت يئغليكَ  ئصى يئهالب  كَةَ   ييخىيىة( 18/11/2012

20/11/2012 
يئغَةػةت يئين َ  ئل ؼ  يئمؤممط يئم ظ  ئللة   زٍط يئؽتةب بػ يين 

  يئؽتةب
  رؾ  غمل ذيل )يئؽتةب  يئصػيير يئمفطى( 28/11/2012
فلل( 3/12/2012

 
 نص   بػ يين )نري بَب  ي

غطف نػييرك( ئلهالب 9/12/2012
 
 نص   بػ يين )ي
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ذ الهعقاد  العام الجامعى اصم المؤتمر/ الوسوة/ ورشة العمن تاًر

غطف نػييرك( ئلميظةَو  يئػمةل 22/12/2012
 
 نص   بػ يين )ي

 ن ر يئؽتةب فً يئمؽةرك  يئمحيمػَ (نص   بػ يين )مةػَل  20/3/2013

2013/2014 

 يل( 1/4/2013
 
 نص   بػ يين )يئػصيئ  يالخيمةغَ  بَو يئييرع  يئمة

ز ةت يئمييرػ  بةئيلَ ( 23/5/2013
 
 نص   بػ يين )إنير  يال

25/6/2013 
 ليلً يئييظَف يئثةنً  ٍيج يئشطٍحَو بةئيػة ن  ع كلَيً رٍةض 

نةةل  يئيطبَ  
 
 يئ يغَ يال

20 -21/10/2013 
يئمؤممط يئثةنً يئػةؾط ذيل "يئيطبَ   ب ة  يإلنغةن يئػطبً فً كي  

 مرصٍةت يئرةكط  مهلػةت يئمغيلتل"
وصيف  ذص   يةبػ  يئشطٍحَو  يئمىةج يئيً مليج بىة" 1/11/2013

 
 نص   بػ يين "ي

 ن ر  مصرٍتَ  فً يئف ةغةت يئفغَط  20/11-19/12/2013

16-19/12/2013 
نص   مثلَةَ  بةالؾيطيك  ع يئمطكظ يئيػلَمً يئمصنً بمصٍطٍ  يئؽتةب 

  يئطٍةك 

1/4/2014 
نص   بػ يين "كَف مشيةرٍو ؾطٍ  ذَةم " غلً  غييى كلَةت 

 يئحة ػ 

2014/2015 

ػط 13/4/2014
 
 ن ر  مصرٍتَ  فً يئف ةغةت يئفغَط  كمو فةغلَةت  ىطخةن يال

 2013/2014يئشطٍحَو  يئييظَف يئثةئ  ئلػةج يئحة ػً  ليلً  7/4/2014

5/5/2014 
نص   بػ يين )بطي ج يئص ج فً  طيذل يئيػلَ  يئمشيلة ( بةئيػة ن  ع 

 خمػَ   فط يئشَط
سالرَةت  حيمع يئحة ػ  22/10/2014

 
 نص   بػ يين ي

  ؤممط يئحة ػ  يئشةص بةإلغةر  4/11/2014

11 /2014 
ػط   يئمصرػ  فً مرغَو يئفر  يئ ةغَ   نص   بػ يين )ن ر 

 
يال

 ئليال َض
ث ة  يال يرةنةت( 24/12/2014

 
ز ةت يئمييرػ  ي

 
  رؾ  غمل بػ يين )يال

 يئمؤممط يئص ئً بحة ػ  يئةَيج ئض ى يالذيَةخةت يئشةـ  28/12/2014
  ؤممط يإلغةر  يئص ئً بحة ػ  يئةَيج 2/2015
 نص   بػ يين ظةوط   23/3/2015

 
 يئػ ف كص يئمطي

 نص   ذيمَ  بػ يين "يمحةه  يذص" غلً  غييى يئحة ػ  26/3/2015
 غلص  ليلً يئييظَف يئطيبع ئيلَ  يئيطبَ  19/4/2015
ـيل يئيطبَ  3/5/2015

 
ز   يال

 
 نص   بػ يين ي

  ؤممط  يرصى يإلغةر  بحة ػ  يئةَيج 11/11/2015 -9
  رؾ  ف َ  فً يئة ين يئمغطذَ  غلً  غييى يئحة ػ   25/10-10/11/2015

28/11/2015 
ثةر يئغلتَ  ئإلنيطن " غلً  غييى 

آ
نص   بػ يين "نطق يئيرةٍ   و يال

 يئحة ػ 
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 التوجهات البحثية للكلية 

ن مطكظ غلَىة
 
رغةج بةئيلَ  م  مرصٍص يئمحةالت يئترثَ  يئيً  و يئملطر ي

 
كلَ  يئيطبَ  فٌ   و سالل يئم ةرؽةت بمحةئع يال

رغةج  بمة ٍرلب رؤٍ   رػةئ  
 
يئمطذل  يئرةئَ   سةـ  فَمة ٍيػلب بةئمحةالت ذيت يئحةن  يئيهتَلٌ  فب يئشهم يئترثَ  ئال

وصيفىة يالػيطيمَحَ   وٌ:
 
 يئيلَ   ي

 يئيػلَ  رتل يئحة ػٌ .1

 ػَةػةت يئيػلَ : يئيشهَم  يالريفةنٍةت .2

 يئيػلَ  يئحة ػٌ .3

  حةل يئيػلَ يئييخىةت يئػةئمَ  فً  .4

 يئيػلَ  يئمدييزي  .5

 َ   مػلَ  يئيتةر .6
 
  ري يال

  صيرس يئةفل يئييذص .7

 غلدد  يئ دةددددددددددع يئيػلَمً .8

 يئلَددةس  يئيلدديٍ  .9

 غلدد  ندددةع يئ مددي .10

ـددديل يئيطبدددددَ  .11
 
 ي

 يئيػلَ  يئة ٌ  ربهه بغيق يئػمل .12

 إغصين يئمػل  ئمى   يئيصرٍع .13

14.  
 
 مػلَ  يئمطي

 يئتر  يئيطبيي .15

 طبَ  يئغَةذَ يئي .16

  غيلتل يئيػلَ   مهيره .17

 يئحين  يئؽة ل  فٌ يئمؤػغةت يئيػلَمَ  .18

 يإلنير  يئيطبيٍ   ػَةػةت يئيػلَ    يئيطبَ  يئملةرن  .19
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 نشأة الكلية

 ُم 1990م/ 1989افججصت النلّة للعراؿة فُ العام الرامع

 وهاهت فػعا من هلّة دار العلٍم زامعة الكاًػة.

 ول دفعة من النلّة
 
فُ العام الرامعَ  ثظػزت ا

 م.1993/1994

ُلؾوة  362م ضعر الكػار الرمٌٍري رلم 30/9/1993ف

بجععِو اؿم النلّة إلَ هلّة العراؿات العػبّة  1993

 فػع الفٍّم.  -زامعة الكاًػة –واإلؿالمّة

 ُلؾوة  470م ضعر الكػار الرمٌٍري رلم 29/12/1999ف

العػبّة  م بجععِو مؾمَ النلّة من:  هلّة العراؿات1999

 واإلؿالمّة إلَ هلّة دار العلٍم بالفٍّم.



قظام الللّة
 
 :ا

قظام علمّة 
 
ثٌا عبعة ا

 
 ًُ:ثضموت الللّة موش هشا

 الوصٍ والطػؼ والعػوض..1

  علم اللغة والعراؿات الؾامّة والشػلّة..2

دبّة..3
 
 العراؿات ال

دب المكارن..4
 
دبُ وال

 
 البالغة والوكع ال

  الشػِعة اإلؿالمّة..5

 الفلؾفة اإلؿالمّة..6

 الجارِض والصغارة اإلؿالمّة.  .7

Faculty of 

Dar Al-Oloum 

1989/ 1990 
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 الرؤية والرسالة واألهداف االسرتاتيجية للكلية

 Visionرؤِة الللّة 

الػِادة فُ العراؿات العػبّة 

واإلؿالمّة شفاظا علَ الٌٍِة 

وثعمّكا للٍزي الصغارى للػؿالة 

 اإلؿالمّة.

 Missionرعالة الللّة 

هلّػػة دار العلػػٍم م ؿؾػػة شنٍمّػػة ثعلّمّػػة ثعوػػَ بتعػػعاد طػػػِذ مجمّػػؼ فػػَ اللغػػة 

ضػػػػالة 
 
العػبّػػػػة والعلػػػػٍم اإلؿػػػػالمّة بمفاًّمٌػػػػا الطػػػػصّصة البوػػػػا ة بمػػػػا ثكجغػػػػّي ال

والمعاضػػػػػة مػػػػم عػػػػمان إمناهػػػػات الجٍاضػػػػو الجعلّمػػػػَ والجدكّفػػػػَ ثلبّػػػػة لصازػػػػات 

  الدكافّة. -اإلعالمّة -البصدّة -المرجمم المؾجمػة فَ المرالت: الجعلّمّة

 

ًساف الللّة العجصاثّجّة
 
 Strategic Objectives ا

ًعاؼ الجالّة:
 
 ثؾعَ النلّة إلَ ثصكّق ال

  دابٌا وثفعّلٌا وفق الجطٍرات العطػِة بما ِصكق لٌا اؿجّعاب مؾجرعات الفنػ
 
والدكافة المصافظة علَ اللغة العػبّة وا

 والجطٍر العلمُ والجنوٍلٍزُ.

 .ثفعّو دور اللغة العػبّة لجظو مصجفظة بمناهجٌا الالئػكة بّن لغات العالم فُ المصافو العولّة 

  دابٌا فُ الجعلّم لبو الرامعُ، والجػاح الصلٍل
 
ثٍزّي بعظ بصٍث العراؿات العلّا إلَ ثكٍِم مكػرات اللغة العػبّة وا

ًعافٌا المػزٍة.المواؿبة للوٌٍض بمؾجٍ
 
دائٌا، وثصكّق ا

 
 ى ا

 .ا، بما ِؾٌم فُ ثصكّق العالمّة لٌا دابٌا للواطكّن بغًّػ
 
 ثعلّم اللغة العػبّة وا

  الجعػِف بالصغارة العػبّة اإلؿالمّة، من طالل ثصكّق المظطٍطات وإعادة عػض المطبٍعات الجػاخّة الكعِمة بطٍرة

 وعلٍمٌا.عطػِة ثواؿب الٍزي الصغاري الطصّس للعػبّة 

 .ثطصّس المفاًّم الظاطئة ، المجعلكة بالفنػ اإلؿالمُ فُ الكعِم والصعِح 

 .مة ًٍِجٌا
 
موي واؿجكػارى ولال

 
ؿػة ثػابطٌا وللٍطن ا

 
زّال ضالصة ثؾٌم فُ بوا  المرجمم وثومّجي، بما ِصكق لال

 
 إععاد ا

 

 الدرجات العلمية

لٍم العرزات العلمّة الجالّة فَ الجظططات المظجلفة لمػشلجَ ثموس زامعة الفٍّم بواً  علَ الجػاح مرلؽ هلّة دار الع

 اللّؾاهؽ والعراؿات العلّا.

ول
 
 مصخلة اللّظاهط: -ا

 ثموس زامعة الفٍّم بواً  علَ الجػاح مرلؽ هلّة دار العلٍم درزة اللّؾاهؽ فَ اللغة العػبّة والعلٍم اإلؿالمّة.
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  مصخلة السراعات العلّا: -خاهّا

 الفٍّم بواً  علَ الجػاح مرلؽ هلّة دار العلٍم العرزات العلمّة الجالّة:ثموس زامعة 

 عالمّة دابٌا والعلٍم الإ
 
: وًَ م ًلة للجؾرّو لعرزة المازؾجّػ للطالب الصاضلّن السبلٍم العام فَ اللغة العصبّة وا

ولَ علَ ثكعِػ مكبٍل.
 
 فَ العرزة الرامعّة ال

  قظام: درجة الماجظجّص فَ اللغة العصبّة من
 
 ا

 الوصٍ والطػؼ والعػوض. .1

 علم اللغة والعراؿات الؾامّة والشػلّة.  .2

دبّة. .3
 
 العراؿات ال

دب المكارن. .4
 
دبُ وال

 
 البالغة والوكع ال

  :قظام
 
عالمّة من ا  درجة الماجظجّص فَ العلٍم الإ

 الشػِعة اإلؿالمّة. .1

 الفلؾفة اإلؿالمّة. .2

 الجارِض والصغارة اإلؿالمّة. .3

 قظام:درجة دمـجٍراى فَ الل
 
 غة العصبّة من ا

 الوصٍ والطػؼ والعػوض. .1

 علم اللغة والعراؿات الؾامّة والشػلّة.  .2

دبّة. .3
 
 العراؿات ال

دب المكارن. .4
 
دبُ وال

 
 البالغة والوكع ال

  :قظام
 
عالمّة من ا  درجة السمـجٍراى فَ العلٍم الإ

 الشػِعة اإلؿالمّة. .1

 الفلؾفة اإلؿالمّة. .2

 الجارِض والصغارة اإلؿالمّة. .3

 الكوادر العلمية

عغا  ًّئة الجعرِؽ والٌّئة المعاوهة شّح ثغم النلّة 
 
ثغم هلّة دار العلٍم برامعة الفٍّم هظبة علمّة مجمّؼة من الؾادة ا

لؾام المظجلفة بالنلّة هما ِلَ:   17عغٍ ًّئة ثعرِؽ وععد  86ععد 
 
 عغٍ ًّئة معاوهة مٍزعّن علَ ال
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ط  عضاء ًّئة الجسِر
 
عساد ا

 
 2014/2015والٌّئة المعاوهة بللّة دار العلٍم للعام الجامعُ بّان با

 المجفصغٍن القظم العلمُ
 الٌّئة المعاوهة العاملٍن

جمالَ  الإ
عجاذ

 
 ا

عجاذ 
 
ا

 مظاعس
 مسرس

مسرس 
 مظاعس

 معّس

 24 - 3 8 4 4 5 الودٍ والصصف والعصوض
 16 1 1 6 4 3 1 علم اللغة والسراعات الظامّة والشصقّة

دبّة
 
 14 1 - 5 1 5 2 السراعات ال

دب المقارن 
 
دبُ وال

 
 13 2 1 4 2 1 3 البالغة والوقس ال

عالمّة عة الإ  14 1 1 3 1 5 3 الشِص
عالمّة  11 1 1 3 2 2 2 الفلظفة الإ
عالمُ ذ الإ  11 2 2 1 2 1 3 الجاِر

جمالُ  103 8 9 30 16 21 19 الإ
 

 الطالب

عغا  ًّئة الجعرِؽ والٌّئة المعاوهة بنلّة دار العلٍم برامعة الفٍّم باإلعافة إلَ ثٍافػ لكع ؿاًم ثٍافػ ععد هبّػ من 
 
ا

ن الطالة الؿجّعابّة للنلّة  .الععِع من اإلمناهّات المادِة بالنلّة فُ إلبال الطالب علَ اللجصاؽ بالنلّة
 
وعلَ الػغم من ا

علَ 
 
ن النلّة ملجؼمة بما ِصعدى المرلؽ ال

 
. للرامعات وما ِػد إلٌّا من منػجب ثوؾّق الكبٍل بالرامعات المطػِةهبّػة إل ا

عساد الطالب المقّسِن بالللّة رالل الزمط عوٍات الماضّة
 
 م: 2015 - 2010وفّما ِلَ بّان با

 العام الجامعَ
 عسد الطالب

هاث ذمٍر  جمالَ اإ  اإ
2010/2011 1030 2187 3217 
2011/2012 878 2000 2878 
2012/2013 970 2095 3065 
2013/2014 1211 2276 3487 
2014/2015 1182 2443 3625 

جمالَ  16272 11001 5271 الإ

ما بالوظبة للطلبة المقّسِن بمصخلة السراعات العلّا رالل الفجصة 
 
ِضاخي فَ البّان الجالَ: 2015-2010ا  م فّملن اإ

 
 
 ثمٌّسى الماجظجّص: . ا

 العام الجامعُ
 ثمٌّسي ماجظجّص

 خاصن مقّس

2010/2011 34 26 
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 السبلٍمات: . ب
 

 العام الجامعَ
ذوهّة السبلٍم العام

 
جمالَ دبلٍم الما  اإ

 خاصن مقّس خاصن مقّس خاصن مقّس

2011/2012 45 17 - - 45 17 

2012/2013 26 12 - - 26 12 

2013/2014 27 14 - - 27 14 

2014/2015 38 - 6 - 38 - 

جمالُ  43 136 - 6 43 136 الإ
 

 الماجظجّص والسمـجٍراى:ج. 

 العام الجامعَ
جمالُ دمـجٍراى ماجظجّص  اإ

 موح ثظجّن موح ثظجّن موح ثظجّن
2010/2011 31 44 16 5 47 49 

2011/2012 252 13 17 7 269 20 

2012/2013 97 11 6 11 103 22 

2013/2014 145 13 11 21 156 34 

2014/2015 103 3 8 20 111 23 

جمالُ  148 686 64 58 84 628 الإ
 

 الوضع التنافشى للكلية

بصاث داطلّا وطارزّا، 
 
عغا  ًّئة الجعرِؽ بالنلّة من ا

 
مَدو الٍعم الجوافؾُ لنلّة دار العلٍم برامعة الفٍّم بما ِوشػى ا ُِ

 :وِملن ثمدّن ذلك رالل الزمط عوٍات الماضّة مما ِلَ

بداث الموشٍرة العام الجامعُ
 
 عسد ال

19 2010/2011 

24 2011/2012 

7 2012/2013 

11 2013/2014 

17 2014/2015 

جمالُ 78  الإ
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عغا  ًّئة الجعرِؽ بالنلّة من زٍائؼ علمّة طالل الظمؽ وهغلم ِمدو 
 
الٍعم الجوافؾَ للنلّة بما شطو علّي الؾادة ا

 ؿوٍات الماعّة وًَ هما ِلَ:

 اعم الجائضة
عسد الداصلّن 
 علَ الجائضة

 1 الفٍّم الجكعِػِةزائؼة زامعة 

 1 زائؼة زامعة الفٍّم للجفٍؽ فُ الجعرِؽ

علَ
 
 2 زائؼة زامعة الفٍّم الجشرّعّة فُ الجػلَ للعرزات ال

 3 زائؼة زامعة الفٍّم للجمّؼ فَ الوشػ العلمَ العولَ

 39 زائؼة زامعة الفٍّم للصاضلّن علَ المازؾجّػ والعهػجٍراى
 

 املراكز البحثية واخلدمية

لطبّعة العراؿة بنلّة دار العلٍم فكع ثم إهشا  بعظ من المػاهؼ الظعمّة والٍشعات ذات الطابم الظاص بالنلّة وذلم  هظػا

 علَ الوصٍ الجالَ:

 مصمض الملـفٍفّن: -1

 م وٌِعؼ إلَ:2010هشئ عام ا

والوعوات  الجعػِف بالنػفّف وععّف البطػ بنو الٍؿائو الممنوة هالمعارض والمٌػزاهات الدكافّة والمصاعػات .1

 .والععٍة إلٌّا

 .العمو علَ ثٍخّق العاللات اإلهؾاهّة بّن المنػفٍفّن وععاؼ البطػ والمرجمم .2

 .هشػ الدكافة والجٍعّة بّن المنػفٍفّن وععاؼ البطػ بنو الٍؿائو المجاشة .3

 .العمو علَ شغو ولت فػاغ النػفّف وععّف البطػ مما ِعٍد علّي بالوفم .4

 .والطعٍبات الجُ ثٍازي المنػفٍفّن وععاؼ البطػالعمو علَ ثغلّو العكبات  .5

ًعاؼ العمو علَ .6
 
 .ثٍخّق الطلة بّن المػهؼ والمػاهؼ العػبّة والعولّة الجُ ثجشابي معي فُ ال

 :الزسمات

ثكعِم البػامذ الجعرِبّة الظاضة والموٍعة للمنػفٍفّن )دورات الصاؿب، اللغة اإلهرلّؼِة، الطباعة بطػِكة بػِو،  .1

 
 
 .عمال الّعوِة والفوّة، الػِاعة، الض(، لجومّة لعراثٌم وزِادة معارفٌمالجكٍِة، ال

عغا  المػهؼ من المنػفٍفّن .2
 
 .ثٍفّػ الطباعة بطػِكة بػِو ل
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 .الجفاعو والهعماج الزجماعُ عن طػِق الػشالت المّعاهّة داطو وطارج معِوة الفٍّم .3

ة لجلبّة اشجّازات المنػفٍفّن )مظجب .4
 
لُ، غػفة للمععات الػِاعّة، منػجبة، ثٍفّػ مػافق مععة ومٌّا

 
ػ شاؿب ا

 إلض(.

 مػهؼ الجعرِب اللغٍى  -2

ًعافي فَ 30/4/2007وافق مرلؽ زامعة الفٍّم بجارِض 
 
م علَ إهشا  مػهؼ الجعرِب اللغٍي بنلّة دار العلٍم وثجلظص ا

ث
 
  َ:ال

  والشٍرى عن طػِق إلامة ثرعِع المعارؼ اللغٍِة للمعلمّن واإلعالمّّن والطصفّّن ومصػري مرالؽ الشعب

  .دورات طاضة بغلم

 :دبُ عن طػِق
 
  رفم المؾجٍى اللغٍي وال

دبُ ومٌارات اإللكا  والظطابة وثطصّس مظارج  -
 
دورات ثعرِبّة ثعوَ بجػؿّض مٌارات الجصػِػ اللغٍي وال

  الصػوؼ والوطق اللغٍي الؾلّم وثعلم لٍاعع الوصٍ وفػوعي.

بصاث والمصػرات والنػجب والوشػات عن طػِق دورات ثعرِبّةثكعِم المشٍرة اللغٍِة وثطصّس ا -
 
  .ل

الجعرِب علَ اإللكا  والظطابة ومظارج الصػوؼ وثومّة المٌارات اللغٍِة المظجلفة عن طػِق دورات  -

  .ثعرِبّة طاضة

دبُ لإلدارات الجعلّمّة والمعارس واإلذاعة والجلّفؼٍِن والطصافة. -
 
  ....إلضثكعِم بػهامذ الجصػِػ اللغٍي وال

ثكعِم المشٍرة اللغٍِة وثطمّم البصٍث اللغٍِة لنافة الم ؿؾات الجعلّمّة والباشدّن المٌجمّن بالرثكا   -

دا  اللغٍي
 
  .بال

ضٍات المظجلفة فَ الجعرِب اللغٍي -
 
 .اؿجعمال معامو ال

 

 البنية التحتية للكلية

 وِجمدو ذلم فُ: 

 المعامن: .1

لُ ِجبم وشعة الظعمات اإللنػجػوهّة بالنلّة وِكٍم بظعمة ثصجٍى هلّة دار العلٍم برامعة  
 
الفٍّم علَ معمو للصاؿب ال

 الطالب من طالل عكع دورات فوّة مجظططة.

 الملـجبة: .2

ؿّؽ هلّة العراؿات العػبّة واإلؿالمّة عام 
 
هشئت منػجبة النلّة مم ثا

 
عغا  ًّئة الجعرِؽ، 1989لكع ا

 
، لجظعم الؾادة ا

طػ شجَ وضلت إلَ مناهٌا الصالُ بالعور الظامؽ  وطلبة اللّؾاهؽ بالنلّة
 
ولكع ثطٍرت المنػجبة واهجكلت من منان إلَ ا
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ا من طالل الشػا  واإلًعا  لّطو مععل العواوِن  .بالنلّة ًِ ًغا وثؾعَ المنػجبة إلَ زِادة عواوِن النػجب المغافة ؿوٍ

هػدػ من 
 
ا إلَ ا ًِ  .عوٍان 500المغافة ؿوٍ

لطالب العراؿات العلّا ثشجمو علَ المنػجبات المٌعاة والجُ وضلت إلَ طمؽ منػجبات ثم  وٍِزع بالمنػجبة لاعة مظططة

 إًعاؤًا إلَ النلّة.

للـجصوهّة: .3  الملـجبة الإ

لؾام المنػجبة وفٌػؿجٌا 
 
هشئ ًغا الكؾم مجؾًكا مم الجطٍر الغي ثشٌعى الرامعة شّح ثم إدطال بّاهات النػجب المٍزٍدة با

 
ا

 لمػهؼِة بالرامعة.وفق لٍاعع بّاهات المنػجبة ا

 المجلة العلمّة: .4

فػع الفٍّم ثصت  -زامعة الكاًػة -م علَ إهشا  مرلة علمّة مصنمة بنلّة دار العلٍم12/1/1999وافق مرلؽ النلّة فُ 

مؾمَ المرلة العلمّة بصّح ثطعر بشنو دورى هطف ؿوٍي بٍالم ععدِن فَ العام طالل شٌػي ٍِهٍّ ودِؾمبػ وثم 

ول 
 
 .م1999من المرلة فُ ٍِهٍّ إضعار الععد ال

م وافق 28/2/20102م وافق مرلؽ زامعة الفٍّم علَ لئصة المرلة العلمّة لنلّة دار العلٍم، وفَ 30/6/2010وفُ 

ن )
 
ا ولع ضعر من المرلة شجَ ال ًِ ععاد ؿوٍ

 
ربعة ا

 
( ععًدا، 34مرلؽ إدارة المرلة علَ زعلٌا فطلّة بصّح ثطعر بٍالم ا

 ( وهغا رلم إِعاع بعار النػجب والٍخائق الكٍمّة.ISSNوللمرلة رلم دولَ )

 االتفاقيات الدولية واحمللية 

شعث ما 
 
فَ إطار شػص هلّة دار العلٍم برامعة الفٍّم علَ الجٍاضو مم المعارس العلمّة المظجلفة بٌعؼ الطالع علَ ا

بصاث فَ مرال اللغة العػبّة والعلٍم اإلؿالمّة فكع لامت النلّة بعكع الععِع من الثفالّات العلمّة ومغهػات 
 
وضلت إلّي ال

ٌّائت والم ؿؾات العلمّة وذلم بغػض ثطٍِػ العراؿة والبصح العلمَ بالنلّة، الجفاًم مم الععِع من الرامعات وال

 وِملن ثٍضّح ثلك الثفاقّات مما ِلَ:

 العام اعم الثفاقّة السولة

 2009 اثفالّة ثعاون بّن زامعة العلٍم والرامعة الجنوٍلٍزّة الّموّة الّمن

ذربّران
 
ذربّراهّةاثفالّة ثعاون مم زامعة الظؼر  ا

 
 2010 ال

ن الجابم لرمعّة دار الّكّن مصلّة
 
 2010 اثفالّة ثعاون بّن زامعة الفٍّم و مػهؼ علٍم الكػا

 2010 اثفالّة ثعاون بّن زامعة الفٍّم مم مرلؽ إدارة المعلمّن مصلّة

ػ مصلّة ًز
 
 2013 بػوثنٍل ثعاون بّن هلّة دار العلٍم وهلّة اللغة العػبّة زامعة ال
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 العام اعم الثفاقّة السولة

 2010 اثفالّة ثعاون بّن زامعة الفٍّم ومرمم معارس الػؿالة الظاضة مصلّة

 2013 اثفالّة ثعاون بّن زامعة الفٍّم ومرمم معارس الػواد الظاضة مصلّة

 2013 اثفالّة ثعاون بّن زامعة الفٍّم ومػهؼ إبعاع المٍارد البشػِة بالفٍّم مصلّة

وائو الظاضةاثفالّة ثعاون بّن زامعة الفٍّم ومرمم  مصلّة
 
 2013 معارس ال

ورمان  الظاضة مصلّة
 
 2013 اثفالّة ثعاون بّن زامعة الفٍّم ومرمم معارس ال

ن الجابم لرمعّة دار الّكّن مصلّة
 
 2013 اثفالّة ثعاون بّن زامعة الفٍّم ومػهؼ علٍم الكػا

 2013 اثفالّة ثعاون بّن زامعة الفٍّم واإلؿالمّة اإلععادِة الظاضة مصلّة

 2013 اثفالّة ثعاون بّن زامعة الفٍّم و مػهؼ الفالح لجصكّق الجػاث مصلّة

 2013 للجومّة البشػِة keyاثفالّة ثعاون بّن  زامعة الفٍّم و مػهؼ  مصلّة

ػي  مصلّة ًز
 
 2013 اثفالّة ثعاون بّن زامعة الفٍّم و مرمم معاًع الطفٍة ال

 2013 مرمم معارس الفاروؽاثفالّة ثعاون بّن  زامعة الفٍّم و  مصلّة

هعلؽ مصلّة
 
ػا  ال  2013 اثفالّة ثعاون بّن زامعة الفٍّم و معارس ًز

 

 املؤمترات والندوات وورش العمل 

ثصػص هلّة دار العلٍم برامعة الفٍّم علَ عكع الم ثمػات العلمّة العولّة مؾاًمة موٌا فُ إلكا  الغٍ  علَ رضّع الدكافة 

ن )
 
ثٌا شجَ ال

 
( م ثمًػا علمًّا وذلم لموالشة الكغاِا المظجلفة الجَ ثٌم 12العػبّة واإلؿالمّة ولع عكعت النلّة موغ هشا

هادِمّة والبصدّة ب
 
النلّة إعافة إلَ موالشة الكغاِا الجَ ثٌم المرجمم وثصػص النلّة فَ ًغى الفعالّات علَ الواشّة ال

 دعٍة الععِع من المجظططّن فَ المرالت المظجلفة. 

 وفّما ِلُ بّان بالمؤثمصات والوسوات وورش العمن الجُ هظمجٌا الللّة رالل الزمط عوٍات الماضّة.

ذ الهعقاد  الجامعَالعام  اعم المؤثمص ثاِر

 2012/2013 العراؿات العػبّة واإلؿالمّة بّن الجػاث والجرعِع م 2013/ 3/ 25-26

 2014/2015 زٌٍد العلما  المطػِّن فُ العراؿات العػبّة اإلؿالمّة م2015/ 3/ 16 -15
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 التوجهات البحثية للكلية

لؾام بالنلّة ثم ثصعِع بعظ من المرالت
 
ن ثػهؼ علٌّا هلّة دار  من طالل الموالشات بمرالؽ ال

 
البصدّة الجَ من المكػر ا

 العلٍم فَ المػشلة الصالّة وطاضة فّما ِجعلق بالمرالت ذات الراهب الجطبّكَ وموٌا:

 العراؿات اللغٍِة والوصٍِة -

دبّة والوكعِة -
 
 العراؿات ال

 العلٍم اإلؿالمّة -

 الجارِض اإلؿالمَ -

 العلٍم اإلؿالمّة -
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243 

 

 نشأة الكلية

( ت ألنلّة بمكجضَ ألكػأر ألٍزأرى رلم
 
هشأ

 
( بجأرِض 780أ

 م، وهأهت ثجبع وزأرة ألجػلّم ألػألَ.28/10/1990

  ت ألعرأؿة بألنلّة أغجبأرأ من ألػأم
 
م بكؾم 1990/1991بعأ

ضّف إلٌّأ لؾم ألجػبّة ألفوّة فَ ألػأم 
 
أاللجصأد ألموؼلَ خم أ

ظفأل فَ ألػأم 1991/1992ألرأمػَ 
 
م خم لؾم رِأض أال

م خم لؾم ثنوٍلٍزّأ ألجػلّم فَ ألػأم 1992/1993ألرأمػَ 

 م.1995/1996ألرأمػَ 

لكأًػة بكػأر رئّؽ ألرمٌٍرِة فَ أهضمت ألنلّة لرأمػة أ

 م.1/10/1998

 ن  30/12/2002بجأرِض  2167صعر ألكػأر ألٍزأرى رلم
 
م بشأ

زأمػة ألكأًػة  -إصعأر ألالئصة ألعأطلّة لنلّة ألجػبّة ألوٍغّة

فػع ألفٍّم لمػشلة ألبنألٍرٍِس وثم ثعبّق ًغى ألالئصة  -

 م.2003/2004أغجبأر من ألػأم ألرأمػَ 

لؾأم ألنلّة وإهشأء هلّة  ثم فصو لؾم
 
ظفأل غن أ

 
رِأض أال

ظفأل أغجبأرأ من ألػأم ألرأمػَ 
 
 م.2006/2007رِأض أال

Faculty of 

Specific 

 Education 

1990/ 1991 
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 الرؤية والرسالة واألهداف االسرتاتيجية للكلية

 Visionرؤية الكلية 

هلّة ألجػبّة ألوٍغّة زأمػة ألفٍّم مؤؿؾة ثػلّمّة 

هأدِمّأ وثػبٍِأ وهٍغّأ ثظػج مػلمأ هٍغّأ مبعغأ 
 
مجمّؼة أ

مجمّؼأ فنػِأ وموأفؾأ مصلّأ وإللّمّأ. وثػمو غلَ إهجأج 

بصأخأ غلمّة ثجمّؼ بألرٍدة وأالبجنأر وثؾٌم فَ
 
طعمة  أ

 وثومّة وثعٍِػ ألمرجمع.

 

 Missionرصالة الكلية 

هلّة ألجػبّة ألوٍغّة زأمػة ألفٍّم ثٌعف إلَ ثعٍِػ 

ألػملّة ألجػلّمّة إلمعأد ألمرجمع بنٍأدر ثػبٍِة وهٍغّة 

بصأث غلمّة 
 
لأدرة غلَ ألموأفؾة فَ ؿٍق ألػمو وثكعِم أ

ذأت ألرٍدة ألمجمّؼة وألظعمأت ألجعرِبّة وأالؿجشأرأت 

ألمجظصصة لمؤؿؾأت ألمرجمع ألمعهَ بمأ ِصكق 

 ألجفأغو وألوٌٍض بألبّئة ألمصّعة.

 

 

ًداف الكلية الصتراتيجية
 
 Strategic Objectives ا

ًعأف ألجألّة:
 
 ثؾػَ ألنلّة إلَ ثصكّق أال

  لؾأم ألنلّة ألمظجلفة ثجػعد
 
مٌأرأثٌم وفق ؿٍق ألػمو ؿٍأء ألجػبٍى إغعأد طػِرّن مجمّؼِن فَ ثظصصأت أ

 وألجعبّكَ وطأصة فَ مرأل ألمشػوغأت ألصغّػة.

  لؾأم ألنلّة )أاللجصأد
 
إغعأد طػِذ لأدر غلَ أؿجنمأل ألعرأؿأت ألػلّأ وألبصح ألػلمَ فَ ألمرأالت ألجَ ثجضموٌأ أ

 ثنوٍلٍزّأ ألجػلّم(. -ألجػبّة ألفوّة -ألموؼلَ

  ن ِن
 
 ٍن فأغال فَ ألمرجمع من طالل ثٍظّف مػأرفي ومٌأرأثي.إغعأد طػِذ لأدر غلَ أ

  .غضأء ًّئة ألجعرِؽ وألٌّئة ألمػأوهة وأإلدأرِّن وألفوّّن
 
 إغعأد بػأمذ لجومّة لعرأت أ

  .ثعٍِػ بػهأمذ ألجػبّة ألػملّة لعالب ألنلّة 

  :فضو لعالب ألنلّة غن ظػِق
 
دأء أ

 
 ثفػّو دور من جبة ألنلّة لجصكّق أ

o   ت وأإلهجػهت لظعمة ألػملّة ألجػلّمّة وألدكأفّة.مػهؼ للمػلٍمأ 

o  .إغعأد مكػرأت إلن جػوهّة 

o  .بصأث ألػلمّة وألجعبّكّة
 
 دغم أال
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 الدرجات العلمية

 ثموس زأمػة ألفٍّم بوأء غلَ ألجػأح مرلؽ هلّة ألجػبّة ألوٍغّة ألعرزأت ألػلمّة ألجألّة فَ ألجظصصأت ألمظجلفة:

ول: مرحلة البكالٍريٍس:
 
 ا

شع ألبػأمذ 
 
ثموس زأمػة ألفٍّم بوأء غلَ ألجػأح مرلؽ هلّة ألجػبّة ألوٍغّة درزة ألبنألٍرٍِس فَ ألجػبّة ألوٍغّة فَ أ

ثّة:
آ
 )ألجظصصأت( أال

 أاللجصأد ألموؼلَ. .1

 ألجػبّة ألفوّة. .2

 ثنوٍلٍزّأ ألجػلّم. .3

 جاهيا: الدراصات العليا:

م خم صعر ألكػأر ألٍزأرى رلم 31/3/2015ٍغّة فَ مرلؽ ألرأمػة بجأرِض ثم أغجمأد الئصة ألعرأؿأت ألػلّأ لنلّة ألجػبّة ألو

بأغجمأد الئصة ألنلّة للعرأؿأت ألػلّأ بوظأم ألؾأغأت ألمػجمعة وفّي ثموس زأمػة ألفٍّم بوأًء   10/9/2015( بجأرِض 3870)

 
آ
لؾأم ألعرزأت ألػلمّة أال

 
 ثّة:غلَ ألجػأح مرلؽ هلّة ألجػبّة ألوٍغّة وألجػأح مرألؽ أال

كمال الطالب المقررات المحددة للدراصات التمٌيدية للماجشتير  .1 درجة الدبلٍم الخاص فَ التخصص فَ حالة اإ

جراء الرصالة .  بوجاح دون اإ

 درجة ماجشتير التربية الوٍعية فَ التخصصات التالية : .2

 
 
ظػمة - أ

 
ثّة )ألجغغِة وغلٍم أال

 
شع ألمرأالت أال

 
إدأرة ألموؼل  -وألوؾّذألمالبؽ  -أاللجصأد ألموؼلَ فَ أ

ؿػة(
 
 وألجصأدِأت أال

ثّة )ثصٍِػ - ب
 
شع ألمرأالت أال

 
شغأل فوّة -طؼف -هصت -ثصمّمأت زطػفّة -ألجػبّة ألفوّة فَ أ

 
شغأل طشب -أ

 
 -أ

شغأل مػأدن 
 
 ثأرِض ألفن وثغولي( -هؾرّأت ِعوِة  -ظبأغة ألموؾٍزأت  -أ

حد التخصصا .3
 
 ت التالية :درجة دكـتٍراى الفلشفة فَ التربية الوٍعية فَ ا

 
 
ظػمة - أ

 
ثّة )ألجغغِة وغلٍم أال

 
شع ألمرأالت أال

 
إدأرة ألموؼل  -ألمالبؽ وألوؾّذ –أاللجصأد ألموؼلَ فَ أ

ؿػة(
 
 وألجصأدِأت أال

ثّة )ثصٍِػ  - ب
آ
شع ألمرأالت أال

 
شغأل فوّة -طؼف -هصت -ثصمّمأت زطػفّة  -ألجػبّة ألفوّة فَ أ

 
شغأل طشب -أ

 
 -أ

شغأل مػأدن
 
 ثأرِض ألفن وثغولي( -ِعوِة هؾرّأت -ظبأغة موؾٍزأت -أ
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 الكوادر العلمية

لؾأم  29غضٍ ًّئة ثعرِؽ وغعد  65ثضم هلّة ألجػبّة ألوٍغّة برأمػة ألفٍّم غعد 
 
غضٍ ًّئة مػأوهة مٍزغّن غلَ أال

 ألمظجلفة بألنلّة همأ ِلَ:

عضاء ًيئة التدريس والٌيئة المعاوهة بكلية التربية الوٍعية للعام 
 
عداد ا

 
 2014/2015الجامعَ بيان با

 المتفرغٍن القشم العلمَ
عضاء ًيئة التدريس

 
 الٌيئة المعاوهة ا

جمالَ  الإ
صتاذ

 
 ا

صتاذ 
 
ا

 مشاعد
 مدرس

مدرس 
 مشاعد

 معيد

 32 2 4 18 6 2 - القتصاد الموزلَ

 39 9 5 13 8 3 1 التربية الفوية

 23 5 4 12 2 - - تكوٍلٍجيا التعليم

جمالَ  94 16 13 43 16 5 1 الإ

 

 الطالب:

ثضم هلّة ألجػبّة ألوٍغّة غعد هبّػ من ألعالب فَ لؾم ألجػبّة ألفوّة ِلّي لؾم ثنوٍلٍزّأ ألجػلّم خم لؾم أاللجصأد 

 ظألب وظألبة.1231م شٍألَ   2014/2015ألموؼلَ شّح بلؼ غعد ألعالب ألمكّعِن بألنلّة طالل ألػأم ألرأمػَ 

عداد الطالب 
 
 م 2010/2015المقيدين بالكلية خالل الخمس صوٍات الماضية وفيما يلَ بيان با

 العام الجامعَ
 عدد الطالب

هاث ذكٍر  جمالَ اإ  اإ
2010/2011 169 459 628 
2011 /2012 150 539 689 
2012/2013 151 760 911 
2013/2014 180 882 1062 
2014/2015 202 1029 1231 

جمالَ  4521 3663 252 الإ

ما بالوشبة 
 
يضاحي فَ البيان التالَ: 2015/2016للطلبة المقيدين بمرحلة الدراصات العليا للعام الجامعَ ا  فيمكن اإ

جمالَ العدد التخصص القشم  الإ

 القتصاد الموزلَ
ؿػة

 
 3 إدأرة ألموؼل وألجصأدِأت أال

11 
ظػمة

 
 6 ثغغِة وغلٍم أال
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جمالَ العدد التخصص القشم  الإ

 2 مالبؽ وهؾّذ

 التربية الفوية

 4 هؾرّأت ِعوِة

35 

 6 ظبأغة موؾٍزأت

 7 هصت

 9 ثصٍِػ

 9 ثأرِض ألفن وثغولي

جمالَ  46 الإ

 

 الوضع التنافشى للكلية

بصأث دأطلّأ 
 
غضأء ًّئة ألجعرِؽ بألنلّة من أ

 
ِجمدو ألٍضع ألجوأفؾَ لنلّة ألجػبّة ألوٍغّة برأمػة ألفٍّم بمأ ِوشػى أ

 همأ ِلَ: وطأرزّأ. وِمنن ثمدّو ذلم طالل ألظمؽ ؿوٍأت ألمأضّة

بحاث الموشٍرة العام الجامعَ
 
 عدد ال

2010/2011 25 

2011/2012 23 

2012/2013 21 

2013/2014 28 

2014/2015 11 

جمالَ  102 الإ

 

غضأء ًّئة ألجعرِؽ بألنلّة من زٍأئؼ طالل ألظمؽ ؿوٍأت همأ ِمدو 
 
ألٍضع ألجوأفؾَ للنلّة بمأ شصو غلّي ألؾأدة أ

 ألمأضّة وًَ:

 الجائزةاصم 
عدد الحاصلين 
 علَ الجائزة

غلَ
 
 4 زأئؼة زأمػة ألفٍّم ألجشرّػّة فُ ألجػلَ للعرزأت أال

 3 زأئؼة زأمػة ألفٍّم للجمّؼ فَ ألوشػ ألػلمَ ألعولَ

 40 زأئؼة زأمػة ألفٍّم للصأصلّن غلَ ألمأزؾجّػ وألعه جٍرأى
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 املراكز اخلدمية والبحثية

 برأمػة ألفٍّم غلَ غعد من ألمػأهؼ وألٍشعأت ألظعمّة وألبصدّة وذلم همأ ِلَ:ثصجٍى هلّة ألجػبّة ألوٍغّة 

ول : المراكز الخدمية:
 
 ا

 مركز متابعة الخريجين: .1

ٌِعف ألمػهؼ إلَ ألجٍأصو مع طػِرَ ألنلّة ومجأبػجٌم وثكعِم ألظعمأت ألجَ ثومَ مٌأرأثٌم وثؤًلٌم لؾٍق ألػمو 

لكعأغّن ألػأم وألظأص ومؤؿؾأت ألمرجمع ألمعهَ بٌعف مػػفة أشجّأزأت ؿٍق وألجٍأصو ألفػأل مع زٌأت ألػمو فَ أ

ًّلٌم لٌأ .
 
مأم طػِرَ ألنلّة وثأ

 
 ألػمو وألفػص ألمجأشة أ

 مركز الخدمة العامة: .2

 ٌِعف إلَ ثومّة ألمٍأرد ألمأدِة وألبشػِة بألنلّة وإمعأد ألؾٍق ألمصلّة بموجرأت غصػِة وطلق فػص غمو للظػِرّن .

 الٍحدات ذات الطابع الخاص:جاهيا: 

 وشعة ألظعمأت أإللن جػوهّة: .1

شػصأ من إدأرة هلّة ألجػبّة ألوٍغّة غلَ رفع ه فأءة ألػملّة ألجػلّمّة بألنلّة من طالل أؿجظعأم ثنوٍلٍزّأ ألمػلٍمأت فكع 

مأت بٍزأرة ألجػلّم لأمت ألنلّة بأفججأح وشعة طعمأت إلن جػوهّة وًَ إشعى وشعأت مشػوع ثعٍِػ هظم وثنوٍلٍزّأ ألمػلٍ

غضأء ًّئة ألجعرِؽ 
 
ألػألَ وثٌعف إلَ ثفػّو طعمأت ثنوٍلٍزّأ ألمػلٍمأت ألمجمّؼة لجصو إلَ ألمؾجفّعِن من ظالب وأ

 وألػأملّّن ورفع ه فأءة ألػملّة ألجػلّمّة بألنلّة.

 وشعة ألجكٍِم: .2

ه دػ ألػوأصػ ثع
 
ًم شلكأت ألموظٍمة ألجػلّمّة، همأ ِػع أ

 
أطال مع منٍهأت ألػملّة ألجػلّمّة، من )مػلم( ِػع ألجكٍِم من أ

 و)مجػلم(  و)موٌذ(

ًمّة ألٍشعة إلَ:
 
 وثػزع أ

 .ؿألّب ووؿأئو ألجكٍِم وأؿجظعأم ظػق شعِدة للجكٍِم
 
 ثعٍِػ أ

 .غمأل ألجكٍِم وأالمجصأهأت وألمجأبػة وأإلشصأئّأت
 
 ثصكّق ألؾػغة وألعلة وألشفأفّة وألػعألة فَ أ

  أإللّن جػوهَ.ثعغّم ألجػلّم 

  ؿئلة ألموظمة وألجَ ثػنؽ ألمظػزأت ألجػلّمّة ألمؾجٌعفة وثكّؽ معى ثصكق
 
ألػمو غلَ بوأء بوٍك أال

هأدِمّة للبػأمذ ألجػلّمّة بألنلّة.
 
 ألمػأِّػ أال
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ليه الرسم والتصويريأت  

 

المعادن أتيليه معمل  

 

الفنية األشغال معمل  

 

النحت أتيليه  

 معامل قسم التربية الفنية

 البنية التحتية للكلية

 المعامل: .1

 ثضم هلّة ألجػبّة ألوٍغّة غعدأ من ألمػأمو ألمجظصصة همأ ِلَ:

لَمػمو  2غعد  -
آ
 شأؿب أ

 ألورأرة( –ألوؾّذ -ورش )ألمػأدن 3غعد  -

 مػمو طؼف2غعد  -

 مػمو هصت 2غعد  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مػمو ظبأغة 2غعد  -

 مػمو ثصٍِػ 2غعد  -

زِأء -
 
 مػمو أ

 مػمو ظبأغة موؾٍزأت -
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والتجليد الطباعة معمل  

 

السينما قاعة معمل  

تكنولوجيا التعليممعامل قسم   

 

األزياء معمل  

 

المنسوجات طباعة معمل  

 

 المسكن معمل
 التدريبى

 

األطعمة وعلوم التغذية معمل  

االقتصاد المنزلىمعامل قسم   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 مػمو ثفصّو -

 مػمو مالبؽ -

 مػمو مّنػبٍّلٍزَ  -

 مػمو ثغغِة 2غعد  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2016-2021  Scientific Research Plan 
ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ َـ  Humanities Sector  Faculty of Specific Education 

252 

 المكـتبة: .2

ه دػ من جبأت زأمػة ألفٍّم ثمّؼأ وًَ ثصجٍى غلَ لأغجّن وثكعم غعد من ألظعمأت 
 
ثػجبػ من جبة هلّة ألجػبّة ألوٍغّة من أ

غضأء ًّئة ألجعرِؽ 
 
غضأء ًّئة ألجعرِؽ وألعالب وظلبة للمجػددِن غلٌّأ من أ

 
وألعالب من دأطو ألنلّة وهغلم أ

ألعرأؿأت ألػلّأ من دأطو زأمػة ألفٍّم  وموٌأ أالظالع وأالؿجػأرة وألجصٍِػ وطعمة أإلهجػهت وذلم من طالل أالثصأل 

غلمّة وهغلم لٍأغع  بأثصأد ألمن جبأت ألمصػِة لجؾٌّو ألٍصٍل إلَ مكجوّأت زمّع ألمن جبأت ألرأمػّة من ه جب ورؿأئو

غلَ للرأمػأت.
 
 ألبّأهأت ألػألمّة من طالل مٍلع ألمن جبة ألػلمّة بألمرلؽ أال

ول غلَ مؾجٍى زأمػة ألفٍّم من أثصأد ألرأمػأت ألمصػِة فَ ألػأم ألرأمػَ 
 
ولع شصلت من جبة ألنلّة غلَ ألمػهؼ أال

2013- 2014 . 

 

 االتفاقيات الدولية واحمللية 

ٍهٍالت ألجػأون ألجَ لأمت هلّة ألجػبّة ألوٍغّة بجٍلّػٌأ مع ألرٌأت ألمظجلفة وموٌأ:ًوأك ألػعِع من أال  ثفألّأت وبػوث

 العام اصم التفاقية الدولة

 مصػ

هأدِمَ بألفٍّم لػمو 
 
ٍهٍل ثػأون بّن هلّة ألجػبّة ألوٍغّة ومػهؼ بأٍِهّػ أ بػوث

ًّلّة لظػِرَ ألنلّة شؾب أالشجّأزأت 
 
ألجعرِبّة دورأت ثعرِبّة وثأ

 للظػِرّن

13/1/2015 

 مصػ

ٍهٍل ثػأون بّن هلّة ألجػبّة ألوٍغّة ومرمٍغة ألجعرِب وإغعأد ألكأدة  بػوث

بألفٍّم لػمو دورأت ثعرِبّة لظػِرَ ألنلّة شؾب أالشجّأزأت ألجعرِبّة 

 للظػِرّن

13/1/2015 

 مصػ

ٍهٍل ثػأون بّن هلّة ألجػبّة ألوٍغّة وألوكأبة ألػأمة لمعربَ ألجومّة  بػوث

ًّلّة لظػِرَ ألنلّة ظبكأ 
 
ألبشػِة بألفٍّم لػمو دورأت ثعرِبّة وثأ

 لالشجّأزأت ألجعرِبّة للظػِرّن 

11/1/2015 
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 املؤمترات والندوات وورش العمل

لّمت بألنلّة 
 
مٍر ألٌأمة ثػجبػ ألوعوأت وورش ألػمو ألجَ أ

 
مصعودة طالل ألظمؽ ؿوٍأت ألمأضّة وًَ ثجػلق بموألشة أال

بألمرجمع وألجظصصأت ألػلمّة ألمظجلفة وثصػص ألنلّة غلَ دغٍة ألػعِع من ألمجظصصّن فَ ألمرأالت ألمظجلفة، وفّمأ 

 .2010/2015ِلَ بّأن بألوعوأت وورش ألػمو ألجَ هظمجٌأ ألنلّة طالل ألظمؽ ؿوٍأت ألمأضّة 

 اصم الودوات/ ورش العمل عام الجامعَال

2010/2011 

 هعوة خكأفّة غن مٍلف أإلؿالم من ألمشنلة ألؾنأهّة

 هعوة غن ألجػلم ألوشط

2011/2012 

 هعوة ثػػِفّة غن ألٍؿعّة فَ ألعِن

 ورشة غمو ألمن جبة ألػلمّة

لَ
آ
 ورشة غمو صّأهة ألصأؿب أال

 بأؿجظعأم ثنوٍلٍزّأ ألمػلٍمأتورشة غمو مبأدرة هشػ خكأفة ألؾالم 

من لإلهجػهت
آ
 هعوة أالؿجظعأم أال

 هعوة ألٍؿعّة فَ أإلؿالم

 هعوة ثػػِفّة غن ثغغِة مػضَ ألؾنػ 2012/2013

 ورشة غمو لمٍزٌَ ألجػبّة ألفوّة 2013/2014

لمأهّة 2014/2015
 
 هعوة ثػػِفّة بألموس ألمكعمة من ًّئة ألجػأون أال

 

 التوجهات البحثية للكلية 

غضأء ًّئة ألجعرِؽ 
 
لؾأم ألػلمّة من أ

 
من طالل ألموألشأت وأللكأءأت ألمجػعدة ألجَ غكعت بألنلّة بصضٍر ممدلَ هأفة أال

ن ثػهؼ غلٌّأ هلّة ألجػبّة ألوٍغّة فَ ألٍلت ألصألَ 
 
منن ألجٍصو إلَ ألجٍزٌأت ألبصدّة ألجَ من ألمكػر أ

 
وألٌّئة ألمػأوهة أ

لؾأم ألنلّة ألمظجلفة وًَ همأ ِلَ :وفكأ 
 
 ال

 أاللجصأد ألموؼلَ .1

 ألجػبّة ألفوّة .2

 ثنوٍلٍزّأ ألجػلّم .3
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 نشأة الكلية
 شع النلّةت

 
ت هلّة الؾّةشة والفوةدق زةمّة الفٍّم، هة

 
هفة

الجةبّة لرةمّة الكةًػة فػع الفٍّم، وذلم بمٍزب الكػار 

وثكػر بعء العراؿة فُ النلّة  1993لؾوة  362رلم الرمٌٍري 

ول ، ومـ 1994/1995فُ الّةم الرةمُّ 
 
اؿجكبلت النلّة ا

 يةلب(. 229يةلبة و47دفّة من الًالب )

 ُّت العراؿة فُ مبوَ  2001/2002مُ بعاِة الّةم الرةم
 
بعا

النلّة الرعِع المجمّؼ بّن مبةهُ هلّةت الؾّةشة والفوةدق فُ 

 مػشلة زعِعة من الجكعم والجًٍر فُ الرةمّةت 
 
الممػِة لجبعا

 ثةرِض هلّة الؾّةشة والفوةدق برةمّة الفٍّم.

 لعر لػار من الٌّبة الكٍمّة لومةن  17/8/2016بجةرِض

زةمّة  -الرٍدة واالِجمةد بةِجمةد هلّة الؾّةشة والفوةدق

ول هلّة مّجمعة فُ لًةع الؾّةشة ِلَ مؾجٍى 
 
الفٍّم هة

ول هلّة مّجمعة برةمّة الفٍّم.الرةمّةت الم
 
 مػِة وا

 م وبّع لعور الكػار الرمٌٍري بإهفةء 1/8/2005وبجةرِض

قشام الكلّة:
 
 ا

لؾةم الّلمّة الجةلّة
 
 :ثجنٍن النلّة من اال

 الؾّةشّة لؾم العراؿةت.1

  لؾم العراؿةت الفوعلّة.2

 لؾم اإلرقةد الؾّةشُ.3

Faculty of 

Tourism & 

Hotels 

1994/ 1995 
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 الرؤية والرسالة واألهداف االسرتاتيجية

 Visionرؤِة الكلّة 

مجمّؼون فُ الجّلّم الؾّةشُ   

  مصلّة وإللّمّة.

 

 

 Missionرصالة الكلّة 

ثّع هلّة الؾّةشة والفوةدق برةمّة الفٍّم طػِرًة مجمّؼًا موةفؾًة لةدرًا ِلَ ثلبّة 

مجًلبةت ؿٍق الّمو المصلُ واإلللّمُ فُ مرةالت الؾّةشة والوّةفة واإلرقةد 

لةدرًا ِلَ اإلؿٌةم فُ ثًٍِػ الموةِة بإِعاد بصٍث ثوةفؾّة الؾّةشُ ،وبةشدًة 

مجمّؼة، وذلم بةؿجظعام بػامذ ثّلّمّة مجًٍرة فُ إيةر من الكّم والّةدات 

ِمةل.
 
 والمفةرهة المرجمّّة وثومّة البّبة ومؾجرعات بّبة اال

ًساف الكلّة الصتراتّجّة
 
 ic ObjectivesStrateg ا

ًعاف االؿجػاثّرّة الجةلّة :
 
 ثؾَّ هلّة الؾّةشة والفوةدق برةمّة الفٍّم إلَ ثصكّق مرمٍِة اال

 ِبةء الجًٍِػ المؾجمػ للنلّة
 
  الجومّة المؾجعامة لمٍارد النلّة الغاثّة للٍفةء بة

 ثًٍِػ الرٌةز اإلدارى و ثومّة لعراثي  

  بمػشلجُ البنةلٍرٍِس والعراؿةت الّلّة لججٍافق مُ مجًلبةت ؿٍق الّمواؿجصعاث وثًٍِػ البػامذ العراؿّة  

 دِم وثّؼِؼ فػص الجّلّم والجّلم بةلنلّة ووهُ ؿّةؿةت لصو المفنالت وثٍفّػ بّبة ثّلّمّة مالامة  

 هفًة والعِم المكعم للًالب والظػِرٍن بمة ِصةفٌ ِلَ ثمّؼ النلّة
 
  االرثكةء بمؾجٍى الظعمةت واال

 ِوةء ًّبة الجعرِؽ والٌّبة المّةوهة بةلنلّةدِم وث
 
  ومّة لعرات ا

 دِم موٍَمة البصح الّلمُ بةلنلّة  

 ثّؼِؼ المفةرهة المرجمّّة و طعمة وثومّة البّبة  

  داء بةلنلّة
 
ة فُ ثًٍِػ ومجةبّة اال  دِم موٍَمة الرٍدة بةلنلّة وثّؼِؼ دوًر

 الدرجات العلمية:

و ِموس مرلؽ زةمّة الفٍّم بوةًء ِل
 
ثّة فُ مػشلة  البنةلٍرٍِس ا

آ
َ الجػاح مرلؽ هلّة الؾّةشة والفوةدق العرزةت الّلمّة اال

 :مػشلة العراؿةت الّلّة

ول
 
ٍس:  -ا  مرخلة البكالٍِر

 الجظممةت فُ والفوةدق الؾّةشة فُ البنةلٍرٍِس درزة والفوةدق الؾّةشة هلّة مرلؽ الجػاح ِلَ بوةًء  الفٍّم زةمّة ثموس

 :الجةلّة
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 العراؿةت الؾّةشّة .1
 العراؿةت الفوعلّة .2
 اإلرقةد الؾّةشُ .3

 

 مرخلة السراصات الػلّا :  -جاهّا

ثّة: الّلمّة العرزةت والفوةدق الؾّةشة هلّة مرلؽ الجػاح ِلَ بوةًء  الفٍّم زةمّة ثموس
آ
 اال

  :الجةلّة الجظممةت فُ والفوةدق الؾّةشة فُ الّلّة العراؿةت دبلٍم .1

 العراؿةت الؾّةشّة 

 العراؿةت الفوعلّة 

 ُاإلرقةد الؾّةش 
 :الجةلّة الجظممةت فُ والفوةدق الؾّةشة فُ المةزؾجّػ درزة  .2

 العراؿةت الؾّةشّة 

 العراؿةت الفوعلّة 

 ُاإلرقةد الؾّةش 
 :الجةلّة الجظممةت فُ والفوةدق الؾّةشة فُ الفلؾفة دهـجٍراى درزة  .3

 العراؿةت الؾّةشّة 

 العراؿةت الفوعلّة 

  الؾّةشُاإلرقةد 

 الكوادر العلمية:

غضاء ًّئة التسِرس والٌّئة المػاوهة
 
غساد ا

 
 بّان با

 م2014/2015بكلّة الشّاخة والفوادق للػام الجامػَ 

 المتفرغٍن القشم الػلمَ
 الٌّئة المػاوهة الػاملٍن

جمالَ  الإ
صتاذ

 
 ا

صتاذ 
 
ا

 مشاغس
 مسرس

مسرس 
 مشاغس

 مػّس

 24 3 6 9 3 2 1 السراصات الشّاخّة

 22 4 5 8 1 3 1 السراصات الفوسقّة

رشاد الشّاخُ  25 5 6 8 5 - 1 الإ

جمالُ  71 12 17 25 9 5 3 الإ
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 : الطالب

ٍس المقّسِن بالكلّة رالل الزمس صوٍات الماضّة: غساد طالب مرخلة البكالٍِر
 
 بّان با

 غسد الطالب الػام الجامػَ

هاث ذكٍر  جمالَ اإ  اإ

2010/2011 16 17 33 

2011/2012 79 86 165 

2012/2013 77 54 131 

2013/2014 101 55 156 

2014/2015 94 42 136 

جمالُ  621 254 367 الإ

ِضاخي فَ البّان التالَ: ما بالوشبة للطلبة المقّسِن بمرخلة السراصات الػلّا رالل الزمس صوٍات الماضّة فّمكن اإ
 
 ا

 الػام الجامػَ
جمالَ دكـتٍراى ماجشتّر  اإ

 موح تشجّل موح تشجّل موح تشجّل

2010/2011 7 18 6 7 13 25 

2011/2012 21 20 6 14 27 34 

2012/2013 8 11 5 8 13 19 

2013/2014 14 14 8 6 22 20 

2014/2015 12 11 7 7 19 18 

جمالُ  116 94 42 32 74 62 الإ

 

 الوضع التنافشى للكلية:

مَدو الٍهُ الجوةفؾَ لنلّة الؾّةشة والفوةدق  بصةث داطلّة ُِ
 
ِوةء ًّبة الجعرِؽ بةلنلّة من ا

 
برةمّة الفٍّم بمة ِوفػى ا

 وطةرزّة وِمنن ثمدّو ذلم طالل الظمؽ ؿوٍات المةهّة همة ِلَ:

بداث الموشٍرة الػام الجامػُ
 
 غسد ال

2012/2013 7 

2013/2014 12 
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بداث الموشٍرة الػام الجامػُ
 
 غسد ال

2014/2015 17 

جمالُ  36 الإ

ِوةء ًّبة الجعرِؽ بةلنلّة من زٍااؼ ِلمّة طالل هغلم ِمدو الٍهُ الجوةفؾَ للنلّة بمة شمو 
 
ِلّي الؾةدة ا

 الظمؽ ؿوٍات المةهّة وًَ همة ِلَ:

 اصم الجائزة
غسد الداصلّن 
 غلَ الجائزة

 1 زةاؼة زةمّة الفٍّم الجكعِػِة

ِلَ
 
 5 زةاؼة زةمّة الفٍّم الجفرّّّة فُ الجػلَ للعرزةت اال

 14 الّلمَ العولَزةاؼة زةمّة الفٍّم للجمّؼ فَ الوفػ 

 45 زةاؼة زةمّة الفٍّم للصةللّن ِلَ المةزؾجّػ والعهـجٍراى
 

 املراكز البحثية واخلدمية:

هَػا لًبّّة العراؿة بنلّة الؾّةشة والفوةدق فكع ثم إهفةء بّن من المػاهؼ والمّةمو والٍشعات ذات الًةبُ الظةص 

 بةلنلّة ِلَ الوصٍ الجةلَ:

ول
 
 المراكز:-ا

 الزسمة الػامةمركز  .1

هفئ ًغا المػهؼ بنلّة الؾّةشة والفوةدق برةمّة الفٍّم وِكٍم بجكعِم الظعمةت الجةلّة
 
 :ا

  
 
طػى  .ا

 
 .المؾةًمة فُ ثوَّم المؤثمػات والوعوات داطو الرةمّة وهلّةثٌة وهغلم للرٌةت اال

 :ثوَّم الّعِع من العورات الجعرِبّة المجظممة  .ب 

زوبّة للّةملّن فُ مرةل -
 
 .الؾّةشة والفوةدق دورات لغةت ا

زوبّة مجظممة لًالب هلّةت زةمّة الفٍّم -
 
 .دورات لغةت ا

 .دورات فُ مظجلف فػوع لوةِة الؾّةشة والفوةدق بةلجّةون مُ الفوةدق والفػهةت الؾّةشّة النبػى  -

زوبّة .ج 
 
 .ثوَّم بػامذ الؾّةشة البّبّة للٍفٍد اال

هفًجٌم بكةِة الوعوات الجّةون مُ المرجمُ المعهَ المصلَ فَ ثوَّم وِكع  .د 
 
الوعوات الظةلة بًبّّة ِملٌم وا

 .بةلنلّة

فػاد والمؤؿؾةت .ه 
 
 .ثكعِم االؿجفةرات وِمو دراؿةت الرعوى للمفةرُِ الؾّةشّة لال
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 الٍخسات التابػة للمركز:

 الفوعق الجّلّمُ والٍشعات الملصكة: 

شعث مؾجٍى مظمك للجعرِب الّملُ 
 
لًالب النلّة ِلَ مؾةشة ٍِزع بةلنلّة فوعق ثّلّمُ مرٌؼ ِلَ ا

غػفة فوعلّة ومًّم وهةفجّػِة ومًبض ثّلّمُ. وِكعم الفوعق طعمةت وثؾٌّالت  24. وِصجٍي ِلَ ِعد 2م5000

ؿّةر ثوةفؾّة. وِكُ الفوعق الجّلّمُ داطو الصػم الرةمُّ برٍار مبوَ النلّة وِجبّي:
 
 ذات زٍدة ِةلّة بة

  فػا ملصكّن
 
 د المرجمُ المصلُ الػاغبّن فُ اإللةمة واؿجغالل الظعمةت المجةشةطةرج الصػم الرةمُّ الؿجكبةل ا

 وشعة ثومّة المٍارد البفػِة 

 هفًة الػِةهّة والجػفٌّّة
 
 مػهؼ اال

 هةدي ثنوٍلٍزّة المّلٍمةت 

 الٍخسات ذات الطابع الزاص: -جاهّا

 وخسة تطٍِر هظم التقٍِم -1

ًعاف الٍشعة:
 
 ا

 هفػ خكةفة ثًٍِػ الجكٍِم واالمجصةهةت. 

 هةدِمّة
 
 .لّةغة مّةِّػ ومٍالفةت ثكّّم الًالب فُ البػامذ اال

 ًعاف الجّلّمّة إلُ زةهب ثصعِح وإخػاء البوٍك ث
 
ؿبلة فُ الجظممةت المظجلفة فُ هٍء اال

 
نٍِن بوٍك ا

طػ
 
ن ال

آ
 .من ا

 وشعة هَم المّلٍمةت اإلدارِة -2

البصدّة واإلدارِة لموٍَمة الجّلّم والبصح وثٌجم بةؿجظعام ثكوّةت المّلٍمةت واالثمةالت لػفُ الكعرة الجّلّمّة و

الّلمَ بةلنلّة، همة ثّمو ِلَ ثصعِح البػامذ الّلمّة والجعرِبّة والموةًذ العراؿّة ويػق ثعرِؾٌة واؿجصعاث 

همةط زعِعة من الجّلّم ثجٍاهب مُ الجًٍر الّةلمَ وثغًَ الًلب المجؼاِع ِلَ الجّلّم الّةلَ وذلم ِن يػِق 
 
ا

 .ممةدر المّلٍمةت المجةشة والمصجٍى الػلمَ للمّلٍمةت االؿجفةدة من

 وشعة مجةبّة الظػِرّن -3

ًعاف الٍشعة فَ
 
 :وثجمدو ا

  بوةء لوٍات االثمةل والجٍالو لجّؼِؼ ِاللة الظػِذ بنلّجي وزةمّجي والجّةون الٌةدف لظعمة الظػِرّن

 والنلّة والمرجمُ المصلَ.

  ًّو الًلبة الظػِرّن من طالل ثوَّم بػا
 
 مذ ثّلّمّة ثعرِبّة ثؾةِعًم فُ الصمٍل ِلَ فػص ِمو.ثة
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  ثوَّم العورات الجعرِبّة الجُ ِصجةزٌة الظػِرّن الّةملّن شؾب رغبةثٌم. 

   مؾةِعة المؤؿؾةت الؾّةشّة الجُ ثبصح ِن مٍٍفّن فُ الٍلٍل إلَ طػِرُ النلّة بؾٌٍلة وِؾػ

 .واطجّةر الظػِذ الموةؿب

   َن ثٍفػ فػص ِمو إلةمة اللكةء الجٍٍّف
 
الؾوٍى بةلنلّة ودٍِة الفػهةت والفوةدق والرٌةت الجُ ِمنن ا

بوةء النلّة
 
و ثعرِب للظػِرّن من ا

 
 .ا

  بوةء هَةم مّلٍمةت إلنـجػوهُ من طالل بوةء لٍاِع بّةهةت طةلة بةلظػِرّن. 

  ٍٍّفاإلِالن ِن الٍٍةاـف المًلٍبة واؿجكبةل الًلبةت من المؤؿؾةت الؾّةشّة الػاغبة بةلج. 

   م ِلَ الجٍالو مُ النلّة من طالل مفةرهـجٌم الفّةلة إلةمة شفو ؿوٍي للظػِرّن لجنػِمٌم وثصفًّؼ

 .فُ ثوَّمي وإدارثي

   و همف ؿوٍِة( ِنٍن اؿمٌة مرلة وشعة طػِرُ هلّة الؾّةشة
 
و هفػة دورِة )ؿوٍِة ا

 
إلعار مرلة ا

طبةر الجُ ثٌم الظػِرّن
 
 .والفوةدق بةلفٍّم وثصجٍى ِلَ اال

   مؾةِعة الظػِذ فُ اؿجنمةل دراؿةثي الّلّة بةلنلّة فُ إيةر قػوط الالاصة العاطلّة للنلّة للعراؿةت

 دهـجٍراى( –مةزؾجّػ  –الّلّة )دبلٍم 

   ِمو اؿجبّةن ِلَ الػابى اإللنـجػوهُ للٍشعة لجؾرّو معى رهةء الظػِذ ِن البػامذ الجّلّمّة والظعمةت

 .هةء الجةم ِن ًغى الظعمةتالمكعمة بةلنلّة للٍلٍل إلَ الػ 

  دٍِة الظػِرّن فُ موةؿبةت النلّة وبػامذ هفةيةثٌة مدو المؤثمػات وورش الّمو والموةلفةت الّلمّة. 

 وهةع طػِرُ النلّة الٍٍّفّة من شّح مالامة يبّّة الٍٍّفة للجظممةت المجٍفػة بةلنلّة
 
 .مجةبّة ا

  إهفةء رابًة لظػِرُ النلّة. 

 جػوهّةوشعة الظعمةت اإللنـ -4

ِوةء ًّبة الجعرِؽ 
 
ؿًّّة إلَ ثفّّو طعمةت ثنوٍلٍزّة المّلٍمةت لجمو إلُ المؾجفّعِن بةلنلّةت من يالب وا

ثكعِم طعمةت مجمّؼة فُ  ومٍٍفّن فكع ثم إهفةء وشعة لجنوٍلٍزّة المّلٍمةت بنلّة الؾّةشة والفوةدق بٌعف

 .ثنوٍلٍزّة المّلٍمةت

 وشعة الجعرِب وثومّة المٍارد البفػِة  -5

وثٌعف إلَ ثٍفّػ االشجّةزةت الموةؿبة لرمُّ موؾٍبَ النلّة بٌعف ثؼوِعًم بةلمٌةرات والمّلٍمةت الالزمة 

فوو الظعمةت الجّلّمّة.
 
 لومةن ثكعِم ا
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 البنية التحتية للكلية:

 وِجمدو ذلم فُ:

 المػامل : .1

 :ُل
آ
 مػامل الداصب ال

لُ وثّمو ِلَ لكو مٌةرات 3) ٍِزع بةلنلّة ِعد
آ
لُ لجعرِؽ المكػرات الجًبّكّة لبػامذ الصةؿب اال

آ
( مّمو للصةؿب اال

لُ المٍزٍدِن فُ النلّة
آ
 .الًالب فُ مرةل النمبٍّثػ فَ مظجلف البػامذ، ِكٍم بٌة مجظممٍن فُ مرةل الصةؿب اال

 :مػامل اللغات  

شعث مؾجٍى ث4)ِعد ٍِزع بةلنلّة 
 
زوبّة واالرثكةء ( مّةمو للغةت ِلَ ا

 
ٌعف إلَ لكو مٌةرات الًالب فُ اللغةت اال

زوبّة المظجلفة.
 
  بمؾجٍى الظػِذ فُ اللغةت اال

 المكـتبة : .2

ثصجٍى هلّة الؾّةشة والفوةدق برةمّة الفٍّم ِلَ منـجبة ِلمّة شعِدة ثوم الّعِع من النـجب والمػازُ والعورِةت 

و مػشلة العراؿةت الّلّة همة ثكعم المنـجبة طعمةثٌة المجظممة وثكعم طعمةثٌة لًالب النلّة ؿٍاء فُ 
 
مػشلة البنةلٍرٍِس ا

ِلَ 
 
ِوةء ًّبة الجعرِؽ والٌّبة المّةوهة من طالل اثمةلٌة بكٍاِع البّةهةت الّةلمّة ِن يػِق قبنة المرلؽ اال

 
ال

 للرةمّةت.

 المجلة الػلمّة: .3

زةمّة الفٍّم ثصت مؾمَ المرلة  -ة الؾّةشة والفوةدقوافق مرلؽ هلّة الؾّةشة والفوةدق ِلَ إهفةء مرلة ِلمّة بنلّ

ول  -هلّة الؾّةشة والفوةدق -الّلمّة
 
زةمّة الفٍّم بصّح ثمعر بفنو دورى فُ مرلعِن ؿوًٍِة )مةرس وؿبجمبػ( وٌٍػ ا

هةدِمّة الوَػِة والجًبّكّة فَ مرةالت الؾّةشة والو2006ِّعد من المرلة فُ مةرس 
 
ةفة ، وثوفػ المرلة البصٍث اال

بوةء النلّة والمجظممّن من الرةمّةت والمّةًع 
 
واإلرقةد الؾّةشَ والّلٍم المػثبًة بٌم بةللغجّن الّػبّة واإلهرلّؼِة ال

طػى 
 
 .الجّلّمّة والبصدّة اال

 االتفاقيات الدولية واحمللية

ٍهٍالت الجّةون مُ لةمت هلّة الؾّةشة والفوةدق برةمّة الفٍّم بّكع الّعِع من االثفةلّةت الّلمّة ومغهػات  الجفةًم وبػوث

 الّعِع من الرٌةت الّلمّة المصلّة والعولّة همة ِلَ:

 الّةم الرٌة اؿم االثفةلّة العولة

2013-2012 إًِةلّة -ثّةون بصح ِلمُ ومفةرهة مرجمّّة إًِةلّة  



 
2016-2021  Scientific Research Plan 

ـطـر ـ ـة البدـ ـ ـ ـمـث الػلـ َـ  Humanities Sector  Faculty of Tourism & Hotels 

264 

 الّةم الرٌة اؿم االثفةلّة العولة

 زةمّي ؿةلّوجٍ االًِةلّي
المملنة االردهّة 

 الٌةقمّة
2015-2014 زةمّي الّػمٍك ثّةون بصح ِلمُ ومفةرهة مرجمّّة   

هلّة الؾّةشة والفوةدق  -ثّةون بصح ِلمُ الؾٍدان شمػ 
 
2016-2015 زةمّة البصػ اال  

الٍالِةت المجصعة 
مػِنّة

 
 اال

USAID 2005-2006  -ثّةون بصح ِلمُ ومفةرهة مرجمّّة  

2015 -2014 فوعق ؿكةرى بةلم هلٍب الجعرِب الفوعلُ والؾّةشُ ممػ  
الفوعلُ والؾّةشُالجعرِب  ممػ 2015-2014 فوعق مّػهٍّر ؿفّونؽ الٌػم   
2015 -2014 فوعق بّػامّعز زٍلف )ًّلجٍن( الجعرِب الفوعلُ والؾّةشُ ممػ  
2015-2014 فوعق بّػامّعز بةرك رِؼورت الجعرِب الفوعلُ والؾّةشُ ممػ  
2015 -2014 فوعق الٍاشة الجعرِب الفوعلُ والؾّةشُ ممػ  
الفوعلُ والؾّةشُالجعرِب  ممػ 2016-2015 فوعق ؿفّػ   
الغػدلة –فوعق ثػوبّجةل ؿٌو شفّـ  ثعرِب الًالب ومفةرهي مرجمّّة ممػ  2015-2016  
2015-2014 فوعق مّػهٍّر الغػدلة الجعرِب الفوعلُ والؾّةشُ ممػ  
مػؿَ ِلم –فوعق شبّبي  الجعرِب الفوعلُ والؾّةشُ ممػ  2015-2016  
الفوعلُ والؾّةشُالجعرِب  ممػ قػم الفّض –فوعق هٌػمةهة    2015-2016  
مػؿَ ِلم–فوعق هٌػمةهة  الجعرِب الفوعلُ والؾّةشُ ممػ  2015-2016  
قػم الفّض –فوعق الزٍهة فّؾجة  الجعرِب الفوعلُ والؾّةشُ ممػ  2015-2016  

 ممػ
ثكعِم الظعمةت الؾّةشّة للرةمّة -  

ثعرِب الًالب -  
للؾّةشةقػهي مّوة ثٍرز   2014-2015  

 ممػ
ِكع العورات والوعوات وورش الّمو الجُ 

 ثفّع الًػفّن والمفةرهة المرجمّّة
ة
 
2015-2014 المرلؽ الكٍمُ للمػا  

 ثبةدل الظبػات والمفةرهة المرجمّّة ممػ
مصةفَي  –معِػِي الجػبّة والجّلّم 

 الفٍّم
2015- 2016  

ت الفوعلّةغػفي  ِكع هعوات ومفةرهي مرجمّّي ممػ
آ
الموفة  2015-2016  

ت الؾّةشّة ِكع هعوات ومفةرهي مرجمّّي ممػ
آ
2016 -2015 غػفي الموفة  

 ممػ
موس ثػطّك الجػا والجعرِب ِلَ بػهةمذ 

 الجػا
2015 -2014 قػهي هٍمّؾّؽ للبػمرّةت  

 ممػ
ثكعِم الظعمةت الؾّةشّي للرةمّة 
 وثعرِب الًالب ومفةرهي مرجمّّي

ثػافّوؿُ   –قػهي إم   2013-2014  

 ممػ
ثكعِم الظعمةت الجعرِبّي للرةمّة وثعرِب 

 الًالب ومفةرهي مرجمّّي
2014-2013 مػهؼ البصٍث لالؿجفةرات والجومّة  
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 املؤمترات والندوات وورش العمل 

ِوةء ًّبة الجعرِؽ بنلّة الؾّةشة والفوةدق برةمّة الفٍّم إلَ المفةرهة المؾجمػة فَ المؤثمػات 
 
والوعوات وورش ِؾَّ ا

فنةر والجٍزٌةت البصدّة الصعِدة. هغلم ثكٍم 
 
شعث اال

 
بصةخٌم وااليالع ِلَ ا

 
الّمو المصلّة والعولّة وذلم بغػض ِػض ا

ِوةء ًّبة الجعرِؽ ومّةوهٌّم.
 
هبػ ِعد من ا

 
لؾةم النلّة بجوَّم مؤثمػات وهعوات ِلمّة مجظممة ِفةرك فٌّة ا

 
 بّن ا

 م :2015 -2010وسوات وورش الػمل التَ هظمتٌا الكلّة رالل الفترة من وفّما ِلَ بّان بالمؤتمرات وال

ذ الهػقاد اصم المؤتمر/الوسوة/ورش الػمل الػام الجامػَ  تاِر

2009/2010 

خّػ المجبةدل بّن الؾّةشة 
 
المؤثمػ الّلمَ الؾّةشَ الظةمؽ "الجة

 والمرجمُ الموّف"
3/2010 

 28/4/2010 ورقة ِمو للجّػِف بةلبػِع اإللنـجػوهَ برةمّة الفٍّم 

 4/5/2010 ورقة ِمو هّف هصب رؿٍل هللا )ص(

 8/12/2010 ورقة ِمو الجّػِف بمكجوّةت المنـجبة الػلمّة

ؿبةب ويػق الّالج"
 
زمة البًةلة.. اال

 
 21/12/2010 هعوة ذاثّة بّوٍان "ا

2010/2011 

الؾّةشة الممػِة والّػبّة فُ  -الؾةدس للؾّةشةالمؤثمػ العولَ 

 هٍء المجغّػات الّةلمّة
28-29/3/2011 

 18/5/2011 هعوة ثّػِفّة شٍل هّفّة اؿجظعام المنـجبة الػلمّة

 25/12/2011 ورقة ِمو خٍرات الفٍّب بّن المةهَ والصةهػ

 20/3/2012 ورقة ِمو اإلؿالم واشجػام اإلهؾةن

 12/12/2012 بّوٍان " الفبةب همة هػِعى"هعوة دِوّة 

2013/2014 

زمةت المجٍلّة 
 
 18/2/2013 ورقة ِمو إدارة اال

المؤثمػ العولَ الؾةبُ للؾّةشة "لوةِة الؾّةشة بّن ثصعِةت 

مةل المؾجكبو"
آ
 الصةهػ وا

16 - 18 /3/2013 

 25/3/2013 ورقة ِمو رؿةلة إلَ الكلب

 24/4/2013 يػِق الورةحورقة ِمو مٍٍف ولةشب ِمو ِلَ 

ًمّجي
 
 2013 ورقة ِمو شٍل يبّّة الّمو الؾّةشَ وا

ًمّجي
 
 2013 يبّّة الّمو الؾّةشَ وا

 30/3/2014-29المؤثمػ العولَ الدةمن للؾّةشة بّوٍان "لوةِة الؾّةشة 
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ذ الهػقاد اصم المؤتمر/الوسوة/ورش الػمل الػام الجامػَ  تاِر

 والوّةفة فُ ٍو الجصعِةت الػاًوة"

2014/2015 

"االثرةًةت الصعِدة مؤثمػ الؾّةشة الّػبّة العولَ الظةمؽ 

 لموةِة الؾّةشة والوّةفة فَ الٍين الّػبَ"
12/2014 

خػ الفّؽ بٍك ِلَ المرجمُ
 
 28/4/2014 هعوة بّوٍان ا

 22/2/2015 هعوة ِن مٌةرات الّمو الرمةَِ وبوةء الفػِق 

 22/3/2015 هعوة بّوٍان ال ثػازُ وال اؿجؾالم

 13/2/2016-11 ممػ -مػؿَ ِلم -للؾّةشة والوّةفةالمؤثمػ العولَ الجةؿُ  2015/2016

 

 التوجهات البحثية للكلية 

ن ثػهؼ ِلٌّة 
 
لؾةم بنلّة الؾّةشة والفوةدق ثم ثصعِع المرةالت البصدّة الجُ من المكػر ا

 
من طالل الموةلفةت بمرةلؽ اال

لؾةم الدالخة:
 
 النلّة فَ المػشلة الصةلّة وذلم من طالل اال

همةط الؾّةشّة  .1
 
 الرعِعةاال

زمةت الؾّةشّة .2
 
 اال

 هَم وثنوٍلٍزّة المّلٍمةت .3

 الؾّةشة والوّةفة .4

 االثرةًةت اإلدارِة الصعِدة فَ الؾّةشة والوّةفة .5

 

 



 2016-2021  Scientific Research Plan 
ـطـر ـ ـة البدـ ـ ـ ـمـث العلـ ىـ  

هشاهٌة  مقطاع العلو جار الإ
آ
  ملٌة ال

267 

 

 

 نشأة الكلية

 ؾلَ للرامؿات
أ

ؿجاذ العه جٍر/ رئّؽ المرلؽ ال
أ

ضعر لػار ال

خار م، بإهشاء فػع 27/8/1994( بجارِض 29رلم )
آ

 –هلّة ال

ت العراؿة بٌا اؾجبارا من الؿام  مزامؿة الكاًػة بالفٍّ
أ

وبعا

ئصة العاطلّة للنلّة 1995/ 1994الرامؿُ م، وثضموت الال

لؾام ؾلمّة ًَ: 
أ

ةخالخة ا جار المصًر
آ
صالمٌة، ال جار الإ

آ
، ال

جار
آ
ول دفؿة من النلّة فُ الؿام  وترمٌم ال

أ
و ثظػزت ا

 م.1997الرامؿُ

خار زامؿة  اؿجكلت
آ

خار زامؿة الفٍّم ؾن هلّة ال
آ

هلّة ال

( بجارِض 193الكاًػة بكػار رئّؽ الرمٌٍرِة رلم)

( فَ 84وذلم بؿع ضعور الكػار الرمٌٍري رلم ) 27/6/2005

 م بإهشاء زامؿة الفٍّم.7/3/2005

 م بإهشاء لؾم 26/11/2014بجارِض  4995ضعر الكػار الٍزاري رلم  2014فُ ؾام

خار ال
آ

لؾام ؾلمّة.ال
أ

ربؿة ا
أ

ضبصت النلّة ثضم ا
أ

 ٍّهاهّة الػوماهّة، وبغلم ا

 م باؾجماد 2014م26/11بجارِض  4995ضعر الكػار الٍزاري رلم  2014وفُ ؾام

ئصة العاطلّة لمػشلة البنالٍرٍِس بوؼام الؾاؾات المؿجمعة.   الال

 م ثعبّق16/9/2012( بجارِض 4245الكػار الٍزاري رلم ) م ضعر2012فُ ؾام 

خار 
آ

خار زامؿة الكاًػة لمػشلة العراؿات الؿلّا ؾلَ هلّة ال
آ

ئصة العاطلّة لنلّة ال الال

لؾام النلّة فُ الؿام الرامؿُ 
أ

ت العراؿات الؿلّا فُ ا
أ

زامؿة الفٍّم وبعا

 .م2012/2013

 خار برامؿة الفٍّم من النلّات الػائعة فُ مرال الرٍدة والجعٍِػ والنلّة
آ

ثؿجبػ هلّة ال

للجكعم للصطٍل ؾلَ الؾجماد من الٌّئة الكٍمّة لضمان الرٍدة والؾجماد  فُ ظػِكٌا

هادِمّة المعلٍبة وفق ثكارِػ المػازؿّن والظبػاء.
أ

 بؿع اؿجّفاء هافة المؿاِّػ ال

Faculty of 

Archaeology 

1994/ 1995 
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 الرؤية والرسالة واألهداف االسرتاتيجية للكلية

 Visionرؤًة الللٌة 

خار فُ الؿالم
آ

خار فَ مطػ، وان ثنٍن إشعى لمم هلّات ال
آ

خار زامؿة الفٍّم ؾلَ لمة هلّات ال
آ

ن ثنٍن هلّة ال
أ

  .ا

 Missionرصالة الللٌة 

ططائّّن ثػمّم لادرِن ؾلَ ثلبّة مجعلبات ؿٍق الؿمو المصلّة واإلللّمّة 
أ

خػِّن وا
أ

خار زامؿة الفٍّم بجظػِذ ا
آ

ثلجؼم هلّة ال

خار والجػمّم بمؾجٍى بصدُ ؾالمُ موافؽ فُ إظار 
آ

بمؾجٍى ثوافؾُ مجمّؼ فائق وباشدّن لادرِن ؾلَ الجعٍِػ فُ مرال ال

دوات الكّم والؿادات الجُ ثعؾم طعمة الم
أ

ل الجعٍِػ المؾجمػ للبػامذ الجؿلّمّة وا رجمؽ والجؿلم المؾجمػ من طال

 .البصح الؿلمُ

هساف الللٌة الصتراتٌجٌة 
 
 Strategic Objectives ا

ًعاف الجالّة:
أ

خار برامؿة الفٍّم إلُ ثصكّق ال
آ

 ثؾؿُ هلّة ال

  
آ

هادِمًّا وؾلمًّا بما ِؤًلٌم للموافؾة المصلّة واإلللّمّةإؾعاد طػِرّن فُ مرال ال
أ

 .خار والجػمّم مؤًلّن ا

 ئمة ثػلَ بمؾجٍى الظػِذ  .زغب العالب ؾلَ المؾجٍِّن المصلَ واإلللّمُ من طالل اؿجػاثّرّات زعِعة ومال

 هادِمّة ظبكًا لشجّازات ؿٍق الؿمو
أ

 .ثؿعِو البػامذ ال

  هادِمّة
أ

لجؼام بالمؿاِّػ ال  .المصلّة واإلللّمّة فُ المكػرات العراؿّةال

 شعث الٍؿائو الجنوٍلٍزّة واؿجظعامٌا فُ ثعرِؽ المكػرات
أ

 .ثٍفّػ ا

 ؾضاء ًّئة الجعرِؽ ومؿاوهٌّم والعالب والؿاملّن بالنلّة
أ

 .ثعؾّم فػص الجؿلم العائم لرمّؽ ا

 وضؽ مؿاِّػ للجكٍِم المؾجمػ للعالب. 

 خار والؾّاشة إهشاء وشعة طعمّة مجظططة فُ اللغات
آ

 .الكعِمة الوادرة لظعمة المرجمؽ فُ مرالُ ال

 ًّلٌم للؿمو
أ

 .ثعرِب العالب والباشدّن فُ ًّائت ذات الطلة لجا

 الٍضٍل لمؾجٍى مجمّؼ فُ الجؿلّم والبصح الؿلمُ وطعمة المرجمؽ للصفاظ ؾلَ الجػاث الصضاري الٌام. 

 الدرجات العلمية

ول
 
وس -ا  :مرخلة اللٌشاهس/ البلالوًر

خار درزة اللّؾاهؽ/ البنالٍرٍِس فَ الجظططات 
آ

ثّة:ثموس زامؿة الفٍّم بواًء ؾلَ الجػاح مرلؽ هلّة ال
آ

 ال

خار المطػِة .1
آ

     ال
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خار اإلؿالمّة .2
آ

 ال

خار .3
آ

    ثػمّم ال

خار الٍّهاهّة الػوماهّة .4
آ

 ال
 

 جاهٌا: مرخلة السراصات العلٌا:

خار العرزات الؿلمّة الجالّة:ثموس زامؿة الفٍّم بواًء ؾلَ الجػاح مرلؽ هلّة 
آ

 ال

ول
 
تٌة: -ا

آ
 السبلوم في التزصصات ال

خار المطػِة .1
آ

 ال

خار اإلؿالمّة .2
آ

 ال

خار .3
آ

 ثػمّم ال

خار الٍّهاهّة والػوماهّة .4
آ

 ال

    :درجة الماجشتٌر فى -جاهٌا

خار المطػِة .1
آ

 ال

خار اإلؿالمّة .2
آ

 ال

خار .3
آ

 ثػمّم ال

خار الٍّهاهّة والػوماهّة .4
آ

 ال

    :السمـتوراى فىدرجة  -جاهٌا

خار المطػِة .1
آ

 ال

خار اإلؿالمّة .2
آ

 ال

خار .3
آ

 ثػمّم ال

خار الٍّهاهّة والػوماهّة .4
آ

 ال
 

 الكوادر العلمية 

خار ؾعد )
آ

لؾام المظجلفة بالنلّة هما ِلُ:29( ؾضٍ ًّئة ثعرِؽ وؾعد )58ثضم هلّة ال
أ

 ( ؾضٍ ًّئة مؿاوهة مٍزؾّن ؾلَ ال

 المتفرغون القشم العلمي
 الهٌئة المعاوهة العاملون

جمالى  الإ
صتاذ

 
 ا

صتاذ 
 
 ا

 مشاعس
 مسرس

 مسرس
 مشاعس 

 معٌس

ة جار المصًر
آ
 23 6 3 8 4 2 - ال
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 المتفرغون القشم العلمي
 الهٌئة المعاوهة العاملون

جمالى  الإ
صتاذ

 
 ا

صتاذ 
 
 ا

 مشاعس
 مسرس

 مسرس
 مشاعس 

 معٌس

صالمٌة جار الإ
آ
 28 5 1 9 8 4 1 ال

جار
آ
 31 6 6 10 5 4 - ترمٌم ال

جار الٌوهاهٌة الروماهٌة
آ
 5 2 - 2 1 - - ال

جمالي  87 19 10 29 18 10 1 الإ
 

 الطالب

خار
آ

وفٌما ًلي بٌان ( ظالب وظالبة. 135) 2015/  2014زامؿة الفٍّم للؿام الرامؿُ  -بلـ ؾعد العالب المكبٍلّن بنلّة ال

عساد الطالب المقٌسًن بالللٌة رالل الزمس صووات الماضٌة:
 
 با

 

 العام الجامعي
 عسد الطالب

هاث ذمور  جمالي اإ  اإ
2010  /2011 169 193 362 

2011  /2012 121 176 297 

2012  /2013 211 170 381 

2013  /2014 224 202 426 

2014  /2015 273 278 551 

جمالى  2017 1019 998 الإ

 

ًضاخها  ما بالوشبة للطالب المقٌسًن بالسراصات العلٌا رالل الزمس صووات الماضٌة فٌملن اإ
 
 ا

 في البٌان التالي:

 العام الجامعي
جمالي دمـتوراى ماجشتٌر  الإ

 موح تشجٌن موح تشجٌن موح تشجٌن
2012  /2013 6 - 7 - 13 - 
2013  /2014 51 - 8 - 59 - 

2014  /2015 42 1 3 1 47 - 

جمالي  - 119 1 18 1 99 الإ
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 الوضع التنافشي للكلية

بصاث ؾلمّة داطلّا وطارزّا، 
أ

ؾضاء ًّئة الجعرِؽ بالنلّة من ا
أ

خار برامؿة الفٍّم بما ِوشػى ا
آ

ِمدو الٍضؽ الجوافؾُ لنلّة ال

 :وًملن تمحٌن ذلك رالل الزمس صووات الماضٌة مما ًلي

بداث الموشورة العام الجامعي
 
 عسد ال

2010  /2011 19 

2011  /2012 19 

2012  /2013 20 

2013  /2014 21 

2014  /2015 37 

جمالي  116 الإ
 

 

ل الظمؽ هغلم ِمدو  ؾضاء ًّئة الجعرِؽ بالنلّة من زٍائؼ طال
أ

خار بما شطو ؾلّي الؾادة ا
آ

الٍضؽ الجوافؾَ للنلّة ال

 ؿوٍات الماضّة وًَ:

 اصم الجائزة
عسد الداصلٌن 
 على الجائزة

 1 زائؼة زامؿة الفٍّم الجكعِػِة

ؾلَزائؼة زامؿة الفٍّم 
أ

 11 الجشرّؿّة فُ الجػلَ للعرزات ال

 21 زائؼة زامؿة الفٍّم للجمّؼ فَ الوشػ الؿلمَ العولَ

 46 زائؼة زامؿة الفٍّم للصاضلّن ؾلَ المازؾجّػ والعه جٍراى

لّف الؿلمَ
أ

 2 زائؼة زامؿة الفٍّم فَ الجا
 

 املراكز البحثية واخلدمية

خار برامؿة الفٍّم ؾلَ مػهؼ 
آ

 بصدَ مجظطص وًٍ :ثصجٍى هلّة ال

جار: -
آ
 مرمز بدوث وصٌاهة ال

ؾلَ للرامؿات رلم ) 2006ضعر لػار إهشائي ؾام 
أ

 م.14/5/2006( بجارِض 59بواء ؾلَ لػار المرلؽ ال
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 البنية التحتية للكلية

 وًتمحن ذلك في:

 لمعامن:ا .1

خار برامؿة الفٍّم ؾلَ ؾعد من المؿامو المجظططة وذلم لظعمة 
آ

ة والبصدّة بالنلّة وًَ العراؿات الؿملّثصجٍي هلّة ال

 هما ِلَ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.خار المطػِة
آ

مؿمو المظعٍظات والمٍاد الؿضٍِة بكؾم ال

  

خار بكؾم ثػمّم
آ

خار. مؿمو ثػمّم وضّاهة ال
آ

 ال
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خار. مؿمو فظار وززاج وطؼف بكؾم ثػمّم
آ

 ال

 

 
أ

خار. ثػمّمطشاب والمؿادن )مػؿم( بكؾم مؿمو ال
آ

 ال

 شرار والطٍر
أ

خار اإلؿالمّة مؿمو ال
آ

 .الرعارِة بكؾم ال
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 الملـتبة: .2

زوبّة الصعِدة، والداهّة طاضة 
أ

ولُ طاضة بالمطادر والمػازؽ الؿػبّة وال
أ

خار من جبة ثجنٍن من لاؾجّن ال
آ

ثضم هلّة ال

الظالع ولٍاؾع البّاهات ذات الجظططات المظجلفة من طالل اثطالٌا المباشػ بػؿائو المازؾجّػ والعه جٍراى. وثٍفػ طعمة 

ؾلَ للرامؿات.
أ

 بالمن جبة الػلمّة الجابؿة للمرلؽ ال

ات العلمٌة بملـتبات الللٌة رالل العام الجامعى وفٌما ًلى  رصسة اللـتب والرصائن والسوًر
 
 م :2014/2015بٌان با

اتعسد  عسد الرصائن العلمٌة عسد اللـتب  السوًر

جوبى عربى
 
جوبى عربى دمـتوراى ماجشتٌر ا

 
 ا

3499 1789 569 331 62 87 

 

 

ثّلّي للفوٍن بكؾم ثػمّم
أ

خار مؿمو ا
آ

 .ال

 

    .خار اإلؿالمّة
آ

 مؿمو هّمّاء وفّؼِاء بكؾم ال

.خار اإلؿالمّة
آ

 مؿمو الموؾٍزات بكؾم ال

لُ: وًٍ ؾبارة
آ

لُ مجطلة بشبنة 15ؾن لاؾة هبّػة مرٌؼة بؿعد ) مؿمو الصاؿب ال
آ

( زٌاز شاؿب ا

 المؿلٍمات العولّة.
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 المجلة العلمٌة: .3

خار
آ

خار زامؿة الفٍّم ثصت مؾمُ  -وافق مرلؽ هلّة ال
آ

وذلم بجارِض  شستزامؿة الفٍّم ؾلَ إهشاء مرلة ؾلمّة بنلّة ال

ول من المرلة 2013/ 6/ 26
أ

ل شٌػ ِواِػ وثم إضعار الؿعد ال م  بصّح ثطعر بشنو دوري بٍالؽ ؾعد واشع فُ الؿام طال

وهغلم ثم الصطٍل ؾلَ   ISSN 2356-8704، وثم الصطٍل ؾلَ الجػلّم العولُ  2015م، والؿعد الداهَ ؾام 2014ؾام 

  رلم إِعاع بعار الن جب المطػِة.

 االتفاقيات الدولية واحمللية 

شعث ما وضلت 
أ

خار برامؿة الفٍّم ؾلَ الجٍاضو مؽ المعارس الؿلمّة المظجلفة بٌعف الظالع ؾلَ ا
آ

فُ إظار شػص هلّة ال

خار فكع لامت النلّة بؿكع الؿعِع من الثفالّات الؿلمّة ومغهػات الجفاًم مؽ الؿعِع من 
آ

بصاث فُ مرال ؾلٍم ال
أ

إلّي ال

ت والٌّائت والمؤؿؾات الؿلمّة وذلم بغػض ثعٍر العراؿة والبصح الؿلمُ بالنلّة وِمنن ثٍضّس ثلم الثفالّات الرامؿا

 هما ِلُ:

 

 اصم التفاقٌة السولة
العام 

 الجامعى

 روؿّا
هادِمَ والدكافُ بّن زامؿة الفٍّم بمطػ والرامؿة الفّعرالّة  اثفالّة الجؿاون ال

 والروٍبّة بػوؿّا.
2012 

 مطػ
خار

آ
ٍهٍل ثؿاون بّن هلّة ال خار  -بػث

آ
زامؿة الفٍّم مجمدلة فُ مػهؼ بصٍث وضّاهة ال

خػِّن المطػِّن
أ

 واثصاد ال
2012 

 بػِعاهّا

خار زامؿة الفٍّم وزمؿّة اؿجنشاف مطػ البػِعاهّة 
آ

ٍهٍل ثؿاون بّن هلّة ال بػث

Egypt Exploration Society  ا لوعن وٍِزع فػع لٌا بالكاًػة )بالمػهؼ ومكًػ

 الدكافُ البػِعاهُ(

2014 

 بٍلوعا
خار

آ
خػِة  -اثفالّة ثؿاون بّن هلّة ال

أ
بصاث ال

أ
زامؿة الفٍّم وزمؿّة دؾم ال

Nature of wisdom  )خار ًٍارة بالفٍّم
آ

 ببٍلوعا )للؿمو بموعكة ا
2014 

 إِعالّا

اثفالّة الجؿاون الؿلمُ المطػي اإلِعالُ فُ مشػوع إدارة وضّاهة معِوة ماضُ 

خار زامؿة الفٍّم وزامؿة 
آ

خػِة بّن هلّة ال
أ

ثٍشا اإلِعالّة. وثم ثوفّغ  Tusciaال

هبػ من المشػوع بمشارهة الراهب اإلِعالُ بالمٍلؽ ومصاضػات داطو 
أ

الرؼء ال

 لراهب المطػي.النلّة، وزارى ثوفّغ الرؼء البالُ من ا

2014 
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 اصم التفاقٌة السولة
العام 

 الجامعى

 بػِعاهّا
خار زامؿة الفٍّم هشػِم بصدُ فُ مػهؼ ثعرِب بصٍث العه جٍراى فُ 

آ
مشارهة هلّة ال

ا لوعن خار والفوٍن "ومكًػ
آ

 مرال "ؾلٍم وًوعؿة الجػاث وال
2014 

 مطػ
خار 

آ
خار بنلّة ال

آ
ٍهٍل ثؿاون بّن مػهؼ بصٍث وضّاهة ال زامؿة الفٍّم  –بػوث

 العولّة للجػمّم والعراؿات البّئّةوزمؿّة مطػ 
2014 

 مطػ
خار وإدارة مجصف 

آ
خار بنلّة ال

آ
ٍهٍل ثؿاون بّن مػهؼ بصٍث وضّاهة ال بػث

 المظعٍظات بمن جبة اإلؿنوعرِة
2014 

 

 املؤمترات والندوات وورش العمل

خار ؾلَ ؾكع المؤثمػات والوعوات الؿلمّة وورش الؿمو وذلم لموالشة الكضاِا المظجلفة الجُ ثٌم الواشّة  
آ

ثصػص هلّة ال

هادِمّة والبصدّة بالنلّة، إضافة إلَ موالشة الكضاِا الجُ ثٌم المرجمؽ وثصػص النلّة فُ ًغى الفؿالّات ؾلَ دؾٍة 
أ

ال

ظجلفة، ًغا باإلضافة إلَ شػص النلّة ؾلَ ؾكع المؤثمػ الؿلمُ للنلّة بشنو الؿعِع من المجظططّن فُ المرالت الم

مٍر المجؿلكة بالؿملّة الجؿلّمّة والبصدّة.
أ

 دائم، شّح ِجم موالشة ال

 

 وفٌما ًلي بٌان بالمؤتمرات والوسوات وورش العمن التي هظمتها الللٌة رالل الزمس صووات الماضٌة:

ذ الهعقاد  العام الجامعي الوسوة/ ورشة العمناصم المؤتمر/  تاًر

17/5/2010  
ا فُ ثومّة الٍؾَ والدكافة  خػِّن المطػِّن ودوًر

أ
هعوة ؾن "زمؿّة ال

خػِة بّن العالب
أ

 ال

2010/2011 

28/11/2010 خػِة" 
أ

 هعوة ؾن "المعن والمٍالؽ ال

27/11/2011 خار المطػِة  
آ

ضلَ والجكلّع فُ ال
أ

 هعوة ؾن الجفػِق ما بّن ال

5/12/2011 ِن" 
أ

 هعوة ذاثّة بؿوٍان "مطػ بؿع الدٍرة .. إلَ ا

27/12/2011 رشّف الػلمُ لمطػ 
أ

 هعوة ذاهػة مطػ المؿاضػة ال

29/3/2012  ورشة ؾمو ثؿػِفّة لمشػوع "المجصف الجؿلّمَ المفجٍح" 

2/4/2012 ٍهات اإلؿالمّة   دورة دولّة فُ ؾلم المؾن

22/4/2012  
ؾمال ورشة ؾمو ثؿػِفّة 

أ
ؿاؿّة فُ ا

أ
لمشػوع "مػهؼ ثومّة المٌارات ال

خار"
آ

 الصفائػ وهشف ثؼوِػ ال
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ذ الهعقاد  العام الجامعي الوسوة/ ورشة العمناصم المؤتمر/  تاًر

18/11/2012  

هعوة دِوّة بؿوٍان "اإلؿالم وهبّي مصمع ضلَ هللا ؾلّي وؿلم، فُ ؾٍّن 

الغػب بّن اإلؿاءة واإلهطاف" بالجؿاون مؽ لعاع طعمة المرجمؽ وثومّة 

 البّئة برامؿة الفٍّم

19/11/2012  بؿوٍان "ؾلم الخوٍارهٍّلٍزُ ؾلم ربط الصاضػ بالماضُ"هعوة  

2011/2012 

2/12/2012  
ولَ ؾن ضّاهة الٍشعات الؿلمّة بالكاًػة 

أ
العورة الجعرِبّة الؿلمّة ال

 الجارِظّة

22/11/2012  

ٍهات فُ  ولُ ثصت ؾوٍان "ثٍخّق وشفغ وضّاهة المؾن
أ

ورشة الؿمو ال

الجػمّم والمظعٍظات بمن جبة إظار الجؿاون ما بّن المػهؼ وإدارة 

 اإلؿنوعرِة"

25/11/2012 خار 
آ

 الملجكَ الدكافَ لمػهؼ بصٍث وضّاهة ال

9/12 /2012  
هعوة بؿوٍان "هّفّة إؾعاد الجٍضّف الٍػّفُ "هؼمجٌا وشعة ضمان 

 الرٍدة بالنلّة

10/12/2012  هعوة بؿوٍان" العؿجٍر المطػي" 

12/12/2012  بّن الماضُ والصاضػ"هعوة بؿوٍان "الوٍبة  

3/12 /2012  
خار" بالجؿاون مؽ 

آ
ولَ لمػهؼ بصٍث وضّاهة ال

أ
الوعوة الجعرِبّة العولّة ال

بصاث وثعٍِػ اللّؼر بعولة روماهّا"
أ

  المؿٌع العولُ ل

5/12/2012 ٍهات   ورشة ؾمو ؾن ثٍخّق وشفغ وضّاهة المؾن

17/12/2012 خار 
آ

 دورة ثعرِبّة لمػهؼ بصٍث وضّاهة ال

5/3/2013  هعوة بؿوٍان" الجػاث الكبعُ....ثػاث هو المطػِّن" 

2012/2013 
26/3/2013 ول الٌرػي" 

أ
خار اإلؿالمّة فُ الكػن ال

آ
 هعوة بؿوٍان "شػب الطٍر ؾلَ ال

17/11/2013 ؿػة )ؿٍا( 
أ

خار" الظاضة با
آ

 هعوة بؿوٍان "ظالب مصجار فُ هلّة ال

20/3/2013  ورشة ؾمو ؾن الظط الؿػبُ 

7 :9/4/2014  
خار

آ
ول لنلّة ال

أ
زامؿة الفٍّم "الثراًات الصعِدة فُ -المؤثمػ العولُ ال

خار"
آ

 ؾلٍم ال

2013/2014 29/4/2014 ٍهّات العالب فُ المػشلة الرامؿّة"  طاللّات وؿل
أ

 هعوة بؿوٍان "ا

11/11/2014 ٍهات اإلؿالمّة   العورة العولّة الداهّة فُ ؾلم المؾن

14/12/2014 لن جػوهّة" بالشجػاك مؽ مػهؼ وشضارة   ورشة ؾمو بؿوٍان "الؾاشة اإل
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ذ الهعقاد  العام الجامعي الوسوة/ ورشة العمناصم المؤتمر/  تاًر

 وثػاث الفٍّم

30/3/2015 خار 
آ

 2014/2015 هشف ثؼوِػ ال

24/3/2015  هعوة بؿوٍان" خكافة الطجالف" 

5/4 /2015 لن جػوهّة   هعوى ثؿػِفّة ؾن المجصاهات اإل

5/4/2015  الملجكَ الجٍػّفُ الداهَ وٍِم الظػِرّن 

4-5/4/2016  
خار

آ
خػى  -المؤثمػ العولَ الداهَ لنلّة ال

أ
زامؿة الفٍّم بؿوٍان "الجػاث ال

 فُ الؿالم الؿػبَ: الجصعِات والصلٍل" بمكػ زامؿة العول الؿػبّة

2015/2016 

 

 التوجهات البحثية للكلية 

لؾام بالنلّة ثم ثصعِع المرالت البصدّة الجُ من 
أ

خار فُ من طالل الموالشات بمرالؽ ال
آ

ن ثػهؼ ؾلٌّا هلّة ال
أ

المكػر ا

لؾام الؿلمّة الدالخة وًُ:
أ

ل ال  المػشلة الصالّة وذلم من طال

خار المطػِة .1
آ

 دراؿات فَ مرال ال

خار اإلؿالمّة .2
آ

 دراؿات فَ مرال ال

خار .3
آ

 دراؿات فَ مرال ثػمّم ال
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 نشأة الكلية

 م بإهشاء هلّة 2006لؾوة  129ضعر لػار رئّؽ الرمٌٍرِة رلم
شع هلّات زامػة الفٍّم.

 
داب ها

آ
 ال

 792للبصح الػلمُ رلم ضعر لػار وزِػ الجػلّم الػالُ والعولة 
ن ثؽبّق الالئصة العاطلّة لنلّة  2006ماٍِ  28بجارِض 

 
بشا

داب برامػة الفٍّم.
آ
داب زامػة الكاًػة غلَ هلّة ال

آ
  ال

 

لشام الػلمٌة:
أ
 ال

ثّة:
آ
لؾام الػلمّة ال

 
داب ال

آ
 ثغم هلّة ال

 لؾم اللغة الػػبّة.1
 لؾم اللغة اإلهرلّؼِة.2
 لؾم اللغة الفػهؾّة.3
 الجارِضلؾم .4
 لؾم الرغػافّا.5
 لؾم الزجماع.6
 لؾم غلم الوفؽ.7
 لؾم الفلؾفة.8
 لؾم الٍخائق والمن جبات.9

 

Faculty of 

Arts 

2006/2007 
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 الرؤية والرسالة واألهداف االسرتاتيجية للكلية 

 Visionرؤًة النلٌة 

داب زامػ ة الفّ  ٍم لجك عِ م ه   اثذ ثػلّمُ ل  ادر غلَ المو  افؾة فُ مر  الت الػلٍم اإلهؾاهّ  ة والزجماغّ
آ
ة ثجؽلع هلّ    ة ال

طاللُ وط   عمة واللغٍِة ٍِاهب الجص  عِح المؾجمػ 
 
لبػامذ الجػلّم والوظم الجنوٍلٍزّ  ة الصعِد  ة واللجؼام المٌوُ وال

 .المرجمع

 Missionرصالة النلٌة 

هادِمّة الكٍمّة من طالل ثؽٍِػ    
 
داب زامػة الفٍّم ثػلّمًا مجمّؼًا فُ مرال الػلٍم اإلهؾاهّة وفق المػاِّػ ال

آ
ثكعم هلّة ال

طاللُ وثصكّق بػامذ الجػلّم والمكػرات 
 
هشؽة الؽالبّة الجومٍِة واللجؼام بالمّداق المٌوُ وال

 
العراؿّة وثكٍِم الؽالب وال

الػعالة والشفافّة والكّام بعور فػال فُ مرال البصح الػلمُ وما ثموصي من درزات والكّام بعور شٍّي فُ مرال طعمة 

 المرجمع.

هساف النلٌة الصتراتٌجٌة
أ
 Strategic Objectives ا

ًعاف الؿجػاثّرّة الجالّة:
 
داب برامػة الفٍّم إلَ ثصكّق ال

آ
 ثؾػَ هلّة ال

هادِمّة والفنػِة لجصؾّن الػملّة الجػلّمّة، وذلم من طالل الجؽٍِػ المؾجمػ للبػامذ العراؿّة فُ  .1
 
إخػاء الصّاة ال

 مػشلة اللّؾاهؽ والعراؿات الػلّا بالنلّة .

هادِمُ المالئم والجٍزّي الػملُ ثػؿّض الجفاغو بّن الؽالب والنلّة وا .2
 
لمرجمع، من طالل موصٌم الٍلت ال

 والػلمُ المؾجمػ.

داب واللغات والػلٍم الزجماغّة واإلهؾاهّة،  .3
آ
إغعاد طػِرّن مؤًلّن مجمّؼِن، مجظططّن فُ مرالت ال

ضّو والبجنار.
 
 مجؾمّن بالهجماء ولادرِن غلُ الجا

 فُ الػملّة الجػلّمّة بالنلّة. الًجمام بإدطال الجنوٍلٍزّا المجؽٍرة .4

الكّام بعور لّادي وفػال غلَ مؾجٍي المصافظة واإلللّم من طالل إزػاء بصٍث ودراؿات غن المشنالت  .5

 المرجمػّة والجػاح الصلٍل الممنوة لٌا.

هافة  إِراد وؿائو اثطال فػالي مع الٌّائت والمؤؿؾات المظجلفة لعراؿة الكغاِا والمشنالت وثصكّق الجػاون مع .6

ًعاف المشجػهة.
 
 الٌّائت لجصكّق ال
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طاللّات المٌوة مع ثػؿّض الهجماء والٌٍِة الٍؼوّة وثصكّق الػعالة والشفافّة فُ زمّع  .7
 
داب وا

آ
ثػؼِؼ لّم وا

 لؽاغات النلّة.

طاللّة مجناملة. .8
 
 ثشرّع الؽالب غلَ ممارؿة الجفنّػ المبعع من طالل مػاِّػ خكافّة وا

ؼ .9
 
 ػاف الػملّة الجػلّمّة.هشػ خكافة الرٍدة بّن ا

هشؽة الؽالبّة وشؾن اؿجغالل مطادر ثمٍِلٌا بما ِظعم إغعاد زّو لادر غلُ الكّادة وثصمو  .10
 
رفع مؾجٍي ال

 المؾئٍلّة.

بصاث غلمّة مشجػهة غلُ المؾجٍي المصلُ والعولُ. .11
 
 الؿجدمار الرّع لمّؼاهّة البصح الػلمُ والجشرّع غلُ هشػ ا

 

 الدرجات العلمية

داب العرزات الػلمّة الجالّة فَ الجظططات المظجلفة لمػشلجَ اللّؾاهؽ ثموس 
آ
زامػة الفٍّم بواًء غلَ الجػاح مرلؽ هلّة ال

 والعراؿات الػلّا.

ول
أ
 مرخلة اللٌشاهس: -ا

ثّة:
آ
شع البػامذ )الجظططات( ال

 
داب درزة اللّؾاهؽ فَ ا

آ
 ثموس زامػة الفٍّم بواًء غلَ الجػاح مرلؽ هلّة ال

  الػػبّةاللغة 

 اللغة اإلهرلّؼِة 

 الجارِض 

 )الرغػافّا )شػبة غامة 

 )الرغػافّا )شػبة طػائػ 

 الفلؾفة 

 غلم الوفؽ 

 )غلم الوفؽ )شػبة غلم الوفؽ الػؾنػي 

 الزجماع 

 )المن جبات والٍخائق والمػلٍمات )شػبة المن جبات 

 )المن جبات والٍخائق والمػلٍمات )شػبة الٍخائق 

  والمػلٍمات )شػبة المػلٍمات(المن جبات والٍخائق 
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  مرخلة السراصات الػلٌا: -جاهٌا

داب العرزات الػلمّة الجالّة:
آ
 ثموس زامػة الفٍّم بواًء غلَ الجػاح مرلؽ هلّة ال

  فَ:العبلٍم  .1

 الجػزمة اإلهرلّؼِة 

 اللغٍِات الجؽبّكّة 

  الجػزمة الفػهؾّة 

  ُدب المؾػش
 
 ال

   دب المكارن
 
 ال

  الجؽبّكُ غلم الوفؽ 

 عبلٍم الػام فُ العراؿات الجارِظّةال 

 ُالزجماع الطواغ 

  .الجومّة الزجماغّة 

 المن جبات والٍخائق والمػلٍمات 
 

 المازؾجّػ فُ: .2

 )دبّة
 
دابٌا )الشػبة ال

آ
 اللغة الػػبّة وا

 )دابٌا )الشػبة اللغٍِة
آ
 اللغة الػػبّة وا

 )دبّة
 
دابٌا )الشػبة ال

آ
 اللغة اإلهرلّؼِة وا

 دابٌا )الشػبة اللغٍِة
آ
 (الجؽبّكّة اللغة اإلهرلّؼِة وا

  دابٌااللغة
آ
 الفػهؾّة وا

 )ُالجارِض )شػبة الجارِض الٍّهاهُ والػوماه 

 )َالجارِض )شػبة ثارِض الػطٍر الٍؿؽ 

 )ُالجارِض )شػبة الجارِض اإلؿالم 

 )الجارِض )شػبة الجارِض الصعِح 

 الرغػافّا 

 الفلؾفة 

 )ُغلم الوفؽ )شػبة غلم الوفؽ اإلهلّوّن 

http://www.alba7es.com/Page43.htm
http://www.alba7es.com/Page43.htm
http://www.alba7es.com/Page45.htm
http://www.alba7es.com/Page51.htm
http://www.alba7es.com/Page52.htm
http://www.alba7es.com/Page47.htm
http://www.alba7es.com/Page53.htm
http://www.alba7es.com/Page48.htm
http://www.alba7es.com/Page48.htm
http://www.alba7es.com/Page48.htm
http://www.alba7es.com/Page49.htm
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 )ُغلم الوفؽ )شػبة غلم الوفؽ الرثكائ 

  الوفؽ )شػبة غلم الوفؽ الزجماغُ(غلم 

 )غلم الوفؽ )شػبة غلم الوفؽ الػام 

 )غلم الزجماع )شػبة غلم الزجماع 

 )هدػوبٍلٍزّا
 
 غلم الزجماع )شػبة ال

 )المن جبات والٍخائق والمػلٍمات )شػبة المن جبات 

 )المن جبات والٍخائق والمػلٍمات )شػبة الٍخائق 

 ة ثكوّات المػلٍمات(المن جبات والٍخائق والمػلٍمات )شػب 

 الكوادر العلمية

غغاء ًّئة الجعرِؽ والٌّئة المػاوهة. .1
 
داب إزػاءات مٍخكة للجػامو مع الػرؼ فُ ا

آ
 ثٍزع بنلّة ال

غغاء ًّئة الجعرِؽ والٌّئة المػاوهة وفكًا لالشجّازات الفػلّة للنلّة . .2
 
 ِجم ثػّّن ا

س والهٌئة المػاوهة غضاء هٌئة التسًر
أ
غساد ا

أ
 بٌان با

داب للػام الجامػى 
آ
 م2014/2015بنلٌة ال

 المتفرغون الكشم الػلمى
 الهٌئة المػاوهة الػاملون

جمالى  الؤ
صتاذ

أ
 ا

صتاذ 
أ
ا

 مشاغس
 مسرس

مسرس 
 مشاغس

 مػٌس

 24 2 2 11 5 1 3 لغة غربٌة

ة هجلًٌز  29 5 3 18 3 - - لغة اؤ

ذ  24 6 - 8 4 3 3 تاًر

 22 4 2 8 5 2 1 جغرافٌا

 13 1 2 6 2 1 1 فلشفة

 11 4 2 4 - 1 - غلم هفس

 14 5 1 7 - 1 - غلم اجتماع

 8 1 1 5 1 - - لغة فرهشٌة

 7 2 - 4 - 1 - وجائق ومنـتبات

جمالي  115 30 13 71 20 9 8 الؤ
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 الطالب

  .المادِة والبشػِة ثػاغُ النلّة ثواؿب غعد الؽالب المكبٍلّن مع إمناهّاثٌا .1

 .العراؿّة مػلوة وواعصة وثؽبق بػعالة وشفافّةؿّاؿات لبٍل الؽالب فُ البػامذ  .2

 . ؿّاؿات وإزػاءات الجصٍِو من وإلَ النلّة مػجمعة ومػلوة ومجاشة للؽالب .3

  .ثٍفػ النلّة دلّو إرشادي للؽالب ِصجٍي غلَ مػلٍمات هافّة غن النلّة وبػامرٌا الجػلّمّة .4
 

داب
آ
وفٌما ًلي ( ؼالب وؼالبة. 2803) 2015/  2014م الرامػُ زامػة الفٍّم للػا -بلؼ غعد الؽالب المكبٍلّن بنلّة ال

غساد الطالب المكٌسًن بالنلٌة رالل الزمس صووات الماضٌة:
أ
 بٌان با

 الػام الجامػي
 غسد الطالب

هاث ذهور  جمالي اؤ  اؤ

2010  /2011 470 1229 1699 

2011  /2012 318 1482 1800 

2012  /2013 305 1336 1641 

2013  /2014 355 1479 1834 

2014  /2015 541 2262 2803 

جمالى  9777 7788 1989 الؤ

ًضاخها  ما بالوشبة للطالب المكٌسًن بالسراصات الػلٌا رالل الزمس صووات الماضٌة فٌمنن اؤ
أ
 ا

 في البٌان التالي:

 الػام الجامػي
جمالي دهـتوراى ماجشتٌر  الؤ

 موح تشجٌو موح تشجٌو موح تشجٌو

2010/2011 8 3 10 3 18 6 

2011/2012 23 3 11 8 34 11 

2012  /2013 15 7 7 12 22 19 

2013  /2014 19 16 14 10 33 26 

2014  /2015 12 19 12 11 24 30 
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 الػام الجامػي
جمالي دهـتوراى ماجشتٌر  الؤ

 موح تشجٌو موح تشجٌو موح تشجٌو

جمالي  92 131 44 54 48 77 الؤ
 

 

 

 الوضع التنافشى للكلية

بصاث داطلًّا وطارزًّا، ِمدو 
 
غغاء ًّئة الجعرِؽ بالنلّة من ا

 
داب برامػة الفٍّم بما ِوشػى ا

آ
الٍعع الجوافؾَ لنلّة ال

 وًمنن تمحٌو ذلم رالل الزمس صووات الماضٌة هما ًلى:

بداث الموشورة الػام الجامػى
أ
 غسد ال

2011/2012 1 

2012/2013 4 

2013/2014 6 

2014/2015 8 

جمالى  19 الؤ
 

ِغًا ِمدو
 
غغاء ًّئة الجعرِؽ بالنلّة من زٍائؼ غلمّة طالل الظمؽ  وا

 
الٍعع الجوافؾَ للنلّة بما شطو غلّي الؾادة ا

 ؿوٍات الماعّة وًَ:

 اصم الجائزة
غسد الداصلٌن 

 غلى الجائزة
 1 زائؼة العولة الجكعِػِة

 1 زائؼة زامػة الفٍّم الجكعِػِة

غلَزائؼة زامػة الفٍّم الجشرّػّة فُ 
 
 8 الجػلَ للعرزات ال

 4 زائؼة زامػة الفٍّم للجمّؼ فَ الوشػ الػلمَ العولَ

 46 زائؼة زامػة الفٍّم للصاضلّن غلَ المازؾجّػ والعه جٍراى

لّف الػلمَ
 
 2 زائؼة زامػة الفٍّم فَ الجا

 



 2016-2021  Scientific Research Plan 
ـطـر ـ ـة البدـ ـ ـ ـمـث الػلـ ىـ  

هشاهٌة  ملطاع الػلو داب الؤ
آ
  هلٌة ال

289 

 املراكز البحثية واخلدمية:

داب فكع ثم إهشاء بػظ من 
آ
المػاهؼ البصدّة والٍشعات ذات الؽابع الظاص بالنلّة غلَ الوصٍ هظػًا لؽبّػة العراؿة بنلّة ال

 الجالَ:

 الوخسات ذات الطابع الزاص:

 ثم إهشاء مػهؼ الظعمة الػامة وزاري إغعاد الالئصة العاطلّة. .1

 ثم إهشاء غّادة هفؾّة وزاري إغعاد الالئصة العاطلّة. .2

لؾام  .3
 
 غلم الزجماع والرغػافّا وغلم الوفؽ والٍخائق والمن جبات.ثم المٍافكة غلُ إهشاء وشعة الجعرِب المّعاهُ ل

 البنية التحتية للكلية

 وًتمحو ذلم فى:
 المػـــامــو .1

داب برامػة الفٍّم غلَ غعد                                
آ
 مػامو مجظططة هما ِلَ: 5ثصجٍى هلّة ال

لى .1
آ
 مػمو الداصب ال

زٌؼة الصاؿب 
 
لَ لجعرِب ؼالب النلّة بالؾوٍات المظجلفة.ًٍ مػمو طعمَ ِغم غعد من ا

آ
 ال

 مػمو الصوتٌات .2

ت لجعرِب ؼالب شػبجُ اللغة اإلهرلّؼِة واللغة الفػهؾّة 
 
هشا

 
زٌؼة ضٍثّات شعِدة وهمبٍّثػ وشاشات غػض ولع ا

 
وثغم ا

ؿالّب الػلمّة الصعِدة مما ِومَ لعراثٌم اللغٍِة فُ الوؽق 
 
 الطصّس.غلَ مٌارات المصادخة والؿجماع وفق ال

 مػامو الجغرافٌا .3

 
 
 مػمو الجػبة. -ج    مػمو طػائػ -ب   مػمو هظم مػلٍمات زغػافّة - ا

 مػمو هظم المتداهات والتكوًم  .4

 مػمو الوجائق والمنـتبات  .5

 مػمو الزرائط والتربة .6
 

 المنـتبة .2
 

 الػمو بمن جبة النلّة فَ الػام الرامػَ 
 
 م وثٍزع لاغجّن للمن جبة:2006/2007بعا
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 )الكاغة النبرى( منـتبة النلٌة  الرئٌشٌة:  .1
 -الرغػافّا -اللغة الػػبّة-الجارِض –ثصجٍي غلَ غعد هبّػ من الن جب فُ زمّع الجظططات المظجلفة )المن جبات 

دب -غلم الزجماع -العِاهات-غلم الوفؽ-الفلؾفة
 
زوبّة )اإلهرلّؼِة -الكطة الػػبّة-الشػػ -ال

 
-اللغات ال

 إلَ الػؿائو الػلمّة فَ مظجلف الجظططات.الفػهؾّة(، إعافة 

 :ًَغا وِبلؼ إزمالَ مصجٍِات المن جبة من الن جب والػؿائو الػلمّة هما ِل 
 ه جاب باللغة الػػبّة 12920 -
زوبّة. 1184 -

 
 ه جاب باللغة ال

 رؿالة بػٌعة دفجػ الػؿائو بالػػبّة. 180 -
 رؿالة بػٌعة باللغة اإلهرلّؼِة. 52 -

 
 المجلة الػلمٌة .3

داب مرلة غلمّة مصنمة باؿم 
آ
 ثطعر هلّة ال

داب                    
آ
 Fayoum University Journal of Artsمرلة زامػة الفٍّم لال

دبّة وهغلم إِراد لوٍات اثطال 
 
بصاث المجػلكة بالػلٍم اإلهؾاهّة والزجماغّة وال

 
وًَ مرلة هطف ؿوٍِة ثٌعف إلَ هشػ ال

داب إعافة إلَ الرثكاء بمؾجٍى العراؿات والبصٍث  غلمّة وبصدّة بّن المجظططّن
آ
فَ المرالت الجظططّة بنلّة ال

داب .
آ
 الػلمّة فَ مرال ثظطص هلّات ال

 االتفاقيات الدولية واحمللية

شعث ما وضلت 
 
داب برامػة الفٍّم غلَ الجٍاضو مع المعارس الػلمّة المظجلفة بٌعف الؼالع غلَ ا

آ
فَ إؼار شػص هلّة ال

بصاث فَ مرال الػلٍم اإلهؾاهّة فكع لامت النلّة بػكع الػعِع من الثفالّات الػلمّة ومغهػات الجفاًم مع الػعِع من 
 
إلّي ال

وًمنن توضٌح تلم لمّة وذلم بغػض ثؽٍِػ العراؿة والبصح الػلمَ بالنلّة. الرامػات والٌّائت والمؤؿؾات الػ

 التفالٌات هما ًلى:

 الػام اصم التفالٌة السولة

 2015 اثفالّة ثػاون غلمَ بّن غعد من الرامػات الطّوّة الطّن
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 املؤمترات والندوات وورش العمل

داب غلَ غكع المؤثمػات والوعوات الػلمّة وورش الػمو وذلم لموالشة الكغاِا المظجلفة الجَ ثٌم الواشّة 
آ
ثصػص هلّة ال

هادِمّة والبصدّة بالنلّة إعافة إلَ موالشة الكغاِا الجَ ثٌم المرجمع وثصػص النلّة فَ ًغى الفػالّات غلَ دغٍة الػعِع 
 
ال

 لفة. من المجظططّن فَ المرالت المظج

 وفٌما ًلى بٌان بالمؤتمرات والوسوات وورش الػمو التى هظمتها النلٌة رالل الزمس صووات الماضٌة.

الػام 
 الجامػى

ذ الهػكاد اصم المؤتمر/الوسوة/ ورشة الػمو  تاًر

2011/2012 
ول بػوٍان "الػلٍم اإلهؾاهّة فَ الكػن الصادى 

 
المؤثمػ الػلمَ العولَ ال

 والػشػِن"
12  :13/3/2012 

2013/2014 
المؤثمػ العولَ الػلمَ الداهَ بػوٍان " المرجمع الػػبَ ولغاِا الجغّّػ 

فاق وثؽلػات"
آ
 "ا

24  :25/11/2014 

 

 التوجهات البحثية للكلية 

ًم الجٍزٌات البصدّة الجَ ؿٍف ثػهؼ غلٌّا النلّة من طالل 
 
منن الجٍضو إلَ ا

 
لؾام ا

 
من طالل الموالشات بمرالؽ ال

لؾامٌا الػلمّة المظجلفة وذلم هما ِلَ:
 
 ا

دبّة واللغٍِة للمرجمع المطػى  .1
 
 ثومّة المٌارات ال

دب الػػبَ الكعِم والمػاضػ .2
 
 لغاِا ال

 دراؿات فَ الجػزمة .3

 ثارِض مطػ غبػ الػطٍر  .4

 الرغػافّا .5

 البصح فَ لغاِا المرجمع المطػى والؾلٍك اإلهؾاهَ .6

 غلم الوفؽ الزجماغَ الجػبٍى .7

 ة المصلّة لمصافظة الفٍّمثومّة البّئ .8

 ثفػّو الشػاهة المرجمػّة .9

 الممارؿات الؾّاؿّة لفائت الشػب المطػى المظجلفة .10

 العؽػابات الوفؾّة .11

 العراؿات الفلؾفّة .12

 ثؽٍِػ المن جبات الرامػّة .13
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 نشأة الكلية

 طكأل بمٍزب المػار الرمٌٍرى  رنم
أ
ت ىلّة رِأض ال

أ
 267هشأ

 م .2006لؾوة 

:ًَ نؾأم ؼلمّة
أ
 ثظم الولّة خالث ا

 نؾم الؽلٍم الوكؾّة .1
ؿأؿّة .2

أ
 نؾم الؽلٍم ال

 نؾم الؽلٍم الجػبٍِة .3

 َت العراؿة بألولّة اؼجبأرا من الؽأم الرأمؽ
أ
 م.2006/2007بعا

 َول دقؽة من الولّة قُ الؽأم الرأمؽ
أ
 م. 2009/2010ثظػزت ا

Faculty of 

Kindergarten 

2006/ 2007 

 المؽجمعة لالئصة الولّة بممجظَ المػار ثم إطأقة بػامذ دراؿّة زعِعة بوغأم الؾأؼأت
 م وًَ :2013لؾوة  3746الٍزارى رنم 

.طكأل
أ
 بػهأمذ إؼعاد مؽلمة رِأض ال

."طكأل
أ
 بػهأمذ إؼعاد مؽلمة الجػبّة الظأصة "رِأض ال

.بػهأمذ إؼعاد مؽلمة الصظأهة 

.طكأل بأللـة اإلهرلّؼِة
أ
 بػهأمذ إؼعاد مؽلمأت رِأض ال

طكأل" طمؽ ثظصصأت بعًء من وِظم بػهأمذ إؼعاد 
أ
مؽلمة الجػبّة الظأصة "رِأض ال

 المؾجٍى الدألح وًَ:

.اإلؼأنة الؽملّة 

.اإلؼأنة البصػِة 

.اإلؼأنة الؾمؽّة 

.صؽٍبأت الجؽلم 

.المًٍبة واإلبعاع 

ت العراؿأت الؽلّأ ق
أ
 م.  2011/2012الولّة اؼجبأرا من الؽأم الرأمؽَ  َوبعا
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 الرؤية والرسالة واألهداف االسرتاتيجية للكلية 

 Visionرؤية الللية 

ن ثصجي الولّة موأهة مجمّؼة بّن الولّأت الموأعػة لٌأ، 
أ
ا

قظي الممأرؿأت لمؽأِّػ الرٍدة قُ مرألت 
أ
ثطبل ا

الؽلمُ، والمشأرىة المرجمؽّة، ممأ الجؽلّم، والبصح 
ِؾٌم قُ إؼعاد مظػزأت مجوأؿبة مػ اشجّأزأت ؿٍق 
الؽمي ونأدرة ؼلَ الجٍاقل مػ مجطلبأت الجـّػ الجُ 

 .ِشٌعًأ ؿٍق الؽمي

 

 

 Missionرصالة الللية 

ى دػ ثمّؼًا بّن ىلّأت رِأض 
أ
ن ثصبس ال

أ
ثؾؽَ الولّة إلَ ا

طكأل ؼلَ المؾجٍى المصلُ واإلنلّمُ
أ
من طالل  ال

قظي الممأرؿأت لمؽأِّػ الرٍدة وثبوٌّأ 
أ
ثطبّمٌأ ل

طكأل، ممأ 
أ
للمٍاصكأت المّأؿّة إلؼعاد مؽلمأت رِأض ال

طكأل 
أ
ِؾٌم قُ ثطٍِػ موغٍمة إؼعاد مؽلمأت رِأض ال

وذله من طالل ثؽأون الولّة المؾجمػ مػ الولّأت 
 الموأعػة لٌأ مصلًّأ وإنلّمًّأ ودولًّأ وبمأ ِمون الولّة من
إؼعاد مظػزأت نأدرة ؼلَ ثلبّة اشجّأزأت ؿٍق الؽمي 
ًّي وثعرِب مؽلمأت رِأض 

أ
المصلُ واإلنلّمُ وثأ

طكأل للؽمي قُ مرألت مجؽعدة ومجوٍؼة
أ
 . ال

هراف الللية الصتراتيجية
أ
 Strategic Objectives ا

ًعاف الؿج
أ
 ػاثّرّة الجُ ثٌعف إلَ ثصمّمٌأ  وًُ:وطؽت الولّة مرمٍؼة من الـأِأت وال

 ثصؾّن بّئة الجؽلم: .1

 وذله من طالل:

 .ثصؾّن معرزأت الولّة 

 .ثصؾّن نأؼأت العروس الؽملّة 

 .ثطٍِػ مؽأمي الولّة 
 

 : ثصؾّن بّئة الؽمي .2

 وذله من طالل:

 .ىأدِمُ واإلداري
أ
دوات الالزمة للؽمي ال

أ
 ثٍقّػ بّئة ؼمي مرٌؼة بأل

 وهغم وثعاول واؿجعؼأء وشكظ الٍخأئل. ثطٍِػ نٍاؼع البّأهأت 
 

 ثصؾّن زٍدة الؽملّة الجؽلّمّة: .3

 وذله من طالل:

 .لّأت لالؿجكأدة من هجأئذ ثمّّم الكأؼلّة الجؽلّمّة
 
 وطػ ا

 .ىأدِمّة
أ
 ثبوُ المؽأِّػ المٍمّة ال
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 .مػازؽة ثٍصّف البػامذ والممػرات العراؿّة وقمأ للمؽأِّػ المجبوأة 

  والممػرات العراؿّة.ثطٍِػ البػامذ 

 والمجصأهأت. ثطٍِػ هغم ثمّّم الطالب 

 .ثبوُ المؽأِّػ المٍمّة للعراؿأت الؽلّأ 

  .ثٍصّف بػامذ وممػرات العراؿأت الؽلّأ 

 .ثٍاقل البػامذ الجؽلّمّة مػ مجطلبأت ؿٍق الؽمي 
 إبػاز دور الولّة قُ البصح الؽلمُ: .4

 وذله من طالل :

 ؼظأء ًّئة الجعر
أ
 ِؽ والٌّئة المؽأوهة قُ مرأل العراؿأت الؽلّأ والبصٍث الؽلمّة الجطبّمّة.ثطٍِػ نعرات ا

 .الجٍؿػ قُ البصٍث والؿجشأرات وزِأدة ى كأءثٌأ وقأؼلّجٌأ 

 . ثشرّػ اللجصأق بألعراؿأت الؽلّأ لظػِرأت الولّة والٍقعِن لمٍاصلة العراؿة والجؽلم بؽع الجظػج 
 

داء: .5
أ
 ثصؾّن قأؼلّة هغم ثمّّم ال

 من طالل:وذله 

 .نؾأم اإلدارِة
أ
داء الؽأملّن بأل

أ
 ثطٍِػ ا

 .داء
أ
  ثطبّل هغم ثمّّم ال

 ىأدِمّة
أ
داء للمّأدات ال

أ
ؼظأء الٌّئة المؽأوهة. -ثطٍِػ زٍدة ال

أ
ؼظأء ًّئة الجعرِؽ وا

أ
 ا

 .إمعاد الطألبأت بظعمأت ثؽلّمّة وثعرِبّة ذات زٍدة ؼألّة ثؼِع من نعراثٌم الجوأقؾّة قُ ؿٍق الؽمي 
 ور الولّة قُ طعمة المرجمػ وثومّة البّئة:إبػاز د .6

 وذله من طالل:

 .ثكؽّي دور الٍشعات ذات الطأبػ الظأص 

 .ىأدِمّة والؽلمّة والبّئّة
أ
 ثطٍِػ الظعمأت قُ المرألت ال

 .ثؾٍِل طعمأت الٍشعات ذات الطأبػ الظأص لجٍقّػ مصأدر للعؼم والجمٍِي الغاثُ للولّة 

  ُونظأِأ المرجمػ والطكٍلة والبّئة.هشػ الٍؼُ البّئُ والدمأق 

 الدرجات العلمية

طكأل العرزأت الؽلمّة الجألّة قَ الجظصصأت المظجلكة لمػشلجَ 
أ
ثموس زأمؽة الكٍّم بوأًء ؼلَ انجػاح مرلؽ ىلّة رِأض ال

 البوألٍرٍِس والعراؿأت الؽلّأ.

ول
أ
 مرحلة البلالوريوس: -ا

 بألوؾبة لالئصة الؾوٍات العراؿّة: .1
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  )طكأل
أ
 درزة البوألٍرٍِس قَ الجػبّة )رِأض ال

   

 بألوؾبة لالئصة الؾأؼأت المؽجمعة:  .2

 درزة البوألٍرٍِس قَ الجػبّة ىمأ ِلَ:    

 ."طكأل
أ
 درزة البوألٍرٍِس قَ الجػبّة "رِأض ال

 ."طكأل
أ
 درزة البوألٍرٍِس قَ الجػبّة الظأصة "رِأض ال

  شظأهة".درزة البوألٍرٍِس قَ الجػبّة "مؽلمة 

 ."طكأل "بػهأمذ اللـة اإلهرلّؼِة
أ
 درزة البوألٍرٍِس قَ الجػبّة "رِأض ال

 مرحلة الرراصات العليا: -جاهيا

طكأل العرزأت الؽلمّة الجألّة:
أ
 ثموس زأمؽة الكٍّم بوأًء ؼلَ انجػاح مرلؽ ىلّة رِأض ال

 .)طكأل
أ
 العبلٍم الجطبّمَ قَ الجػبّة )رِأض ال

  َطكأل(.العبلٍم المٌوَ ق
أ
 الجػبّة )رِأض ال

 .)طكأل
أ
 العبلٍم الظأص المو دكة قَ الجػبّة )رِأض ال

 .)طكأل
أ
 درزة المأزؾجّػ قَ الجػبّة )رِأض ال

 .)طكأل
أ
 درزة دى جٍراى الكلؾكة قَ الجػبّة )رِأض ال

طكأل( بجؽعِي مؾمَ العبلٍم الجطبّمَ قَ الجػبّة  2014( لؽأم 4865صعر المػار الٍزارى رنم ) 2014وقَ ؼأم 
أ
)رِأض ال

طكأل(.
أ
 إلَ العبلٍم الؽأم قَ الجػبّة )رِأض ال

 الكوادر العلمية

ؼظأء ًّئة الجعرِؽ والٌّئة 
أ
طكأل من الولّأت الصعِدة برأمؽة الكٍّم ولٌغا ثظم ؼعد نلّي  من ا

أ
ثؽجبػ ىلّة رِأض ال

ٍ   13ؼظٍ ًّئة ثعرِؽ وؼعد  23المؽأوهة شّح ثظم الولّة ؼعد  نؾأم المظجلكة بألولّة ؼظٍ ًّئة مؽأوهة م
أ
زؼّن ؼلَ ال

 ىمأ ِلَ:

ؼظأء ًّئة الجعرِؽ والٌّئة المؽأوهة للؽأم الرأمؽَ 
أ
ؼعاد ا

أ
 م2014/2015بّأن بأ

القشم 
 العلمى

 المتفرغون
 الهيئة المعاوهة العاملون

جمالى  الإ
صتاذ

أ
صتاذ مشاعر ا

أ
 معير مررس مشاعر مررس ا

 ؼلٍم هكؾّة
 ل ٍِزع

1 2 7 1 - 11 

 9 2 3 2 2 - ثػبٍِةؼلٍم 
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القشم 
 العلمى

 المتفرغون
 الهيئة المعاوهة العاملون

جمالى  الإ
صتاذ

أ
صتاذ مشاعر ا

أ
 معير مررس مشاعر مررس ا

ؿأؿّة
أ
 16 4 4 7 1 - ؼلٍم ا

جمالى  36 6 8 16 5 1 - الإ

 الطالب 

ؼعاد الطألبأت  316م 2014/2015بلؾ ؼعد الطألبأت الممبٍلت بألولّة طالل الؽأم الرأمؽَ 
أ
طألبة. وقّمأ ِلَ بّأن بأ

 م.2010/2015الممّعات بألولّة طالل الظمؽ ؿوٍات المأطّة 

 ؼعد الطألبأت الؽأم الرأمؽَ
2010/2011  803 
2011/2012  697 
2012/2013  547 
2013/2014  609 
2014/2015  908 

جمالى  3564 الإ

 بألوؾبة للعراؿأت الؽلّأ:

طكأل اؼجبأرا من الؽأم الرأمؽَ 
أ
ت العراؿة قَ نطأع العراؿأت الؽلّأ بولّة رِأض ال

أ
وفيما يلى بيان م.  2011/2012بعا

عراد الطالبات 
أ
ربع صووات الماضية:با

أ
 المقيرات بالرراصات العليا بالللية دالل ال

 دبلٍم الؽأم الرأمؽَ
  دى جٍراى مأزؾجّػ

 ثؾرّي ثمٌّعى ثؾرّي ثمٌّعى اإلزمألُ
2011/2012 12 - - - - 12 
2012/2013 58 - - - - 58 
2013/2014 85 2 - - - 87 
2014/2015 78 26 2 - - 106 

 263   2 28 233 اإلزمألُ

 الوضع التنافشى للكلية:

بصأث داطلّأ 
أ
ؼظأء ًّئة الجعرِؽ بألولّة من ا

أ
طكأل برأمؽة الكٍّم بمأ ِوشػى ا

أ
مَدي الٍطػ الجوأقؾَ لولّة رِأض ال ُِ

 :ويملن تمحين ذلك دالل الذمس صووات الماضية مما يلىوطأرزّأ، 

بصأث الموشٍرة الؽأم الرأمؽَ
أ
 ؼعد ال

2010/2011 3 
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بصأث الموشٍرة الؽأم الرأمؽَ
أ
 ؼعد ال

2011/2012 2 
2012/2013 4 
2013/2014 4 
2014/2015 6 

 19 اإلزمألُ
ؼظأء ًّئة الجعرِؽ بألولّة من زٍائؼ طالل الظمؽ ؿوٍات  ىغله ِمدي

أ
الٍطػ الجوأقؾَ للولّة بمأ شصي ؼلّي الؾأدة ا

 المأطّة وًَ:

 اصم الجائزة
عرد الحاصلين 

 على الجائزة
ؼلَزأئؼة زأمؽة الكٍّم الجشرّؽّة قُ 

أ
 2 الجػنَ للعرزأت ال

 15 زأئؼة زأمؽة الكٍّم للصأصلّن ؼلَ المأزؾجّػ والعى جٍراى
 

 املراكز البحثية واخلدمية

طكأل قمع ثم إهشأء بؽض من المػاىؼ الظعمّة  واإلهجأزّة والٍشعات ذات الطأبػ 
أ
هغػا لطبّؽة العراؿة بولّة رِأض ال

 الظأص بألولّة وذله ؼلَ الوصٍ الجألَ:

مٍمة والطكٍلة ) وشعة .1
أ
 روطة ؼصأقّػ الروة الومٍذزّة(.دراؿأت ال

 مؽمي إهجأج الٍؿأئي الجؽلّمّة والؽػائؽ. .2

 وشعة اللّأنة والصصة. .3

طكأل. .4
أ
 وشعة الصصة الوكؾّة لال

 وشعة الجعرِب )مؽمي الومبٍّثػ + مؽمي اللـأت(. .5

 وشعة الجوٍِػ المٍؿّمَ. .6

 البنية التحتية للكلية

 وِجمدي ذله قَ: 

 المؽأمي: .1

طكأل برأمؽة الكٍّم ؼلَ ؼعد من المؽأمي ىمأ ِلَ:
أ
 ثصجٍى ىلّة رِأض ال

لُ. .1
 
 مؽمي الصأؿب ال

 مؽمي اللـأت. .2
  مؽمي المٍؿّمَ. .3
 مؽمي ؼلم الوكؽ. .4
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 المو جبة: .2

طكأل 
أ
مو جبة شعِدة ثظم الؽعِع من المأؼأت وثٍقػ طعمة الطالع وطعمة اإلهجػهت ونٍاؼع البّأهأت ذات ثظم ىلّة رِأض ال

ؼلَ للرأمؽأت.
أ
 الجظصصأت المظجلكة من طالل اثصألٌأ المبأشػ بمشػوع المو جبأت الػنمّة الجأبػ للمرلؽ ال

 المرلة الؽلمّة: .3

طكألواقل مرلؽ زأمؽة الكٍّم ؼلَ إهشأء مرلة ؼلمّة بولّة رِأض 
أ
طكأل  -ال

أ
–زأمؽة الكٍّم ثصت مؾمَ مرلة رِأض ال

بصّح ثصعر بشوي دورى بٍانػ ؼعدِن قَ الؽأم  30/4/2014زأمؽة الكٍّم للعراؿأت الجػبٍِة والوكؾّة وذله بجأرِض 

ول من المرلة قُ ٍِلٍّ 
أ
 .م 2014طالل شٌػى ِوأِػ، ٍِلٍّ. وثم إصعار الؽعد ال

 االتفاقيات الدولية واحمللية

ن بؽمي مبأدرات لؽمع الؽعِع من الثكأنّأت ومغىػات الجكأًم المصلّة والعولّة 
 
هغػا لصعاخة إهشأء الولّة قإن الولّة ثمٍم ال

ًعاقٌأ الؿجػاثّرّة، وموٌأ:
أ
خػ قَ ثصمّل رؤِة ورؿألة الولّة وا

أ
ىبػ ال

أ
 ممأ ؿّوٍن لي ا

 العام اصم التفاقية
الدمأقة والجؽلّم بّن زمٌٍرِة مصػ الؽػبّة البػهأمذ الجوكّغى  للجؽأون قَ مرأل 

 والرمٌٍرِة اإلِطألّة
ؼٍام 

أ
 2018-2015لال

بػهأمذ قَ مرأل الجؽلّم الؽألَ بّن شوٍمة زمٌٍرِة مصػ الؽػبّة وشوٍمة 
 الرمٌٍرِة اإلؿالمّة المٍرِجأهّة 

ؼٍام 
أ
 2018-2016لال

 

 املؤمترات والندوات وورش العمل

طكأل ؼلَ ؼمع المؤثمػات والوعوات الؽلمّة وورش الؽمي وذله لموأنشة المظأِأ المظجلكة الجَ ثٌم 
أ
ثصػص ىلّة رِأض ال

ىأدِمّة والبصدّة بألولّة إطأقة إلَ موأنشة المظأِأ الجَ ثٌم المرجمػ وثصػص الولّة قَ ًغى الكؽألّأت ؼلَ 
أ
الوأشّة ال

 المظجلكة.  دؼٍة الؽعِع من المجظصصّن قَ المرألت

 وقّمأ ِلَ بّأن بألمؤثمػات والوعوات وورش الؽمي الجَ هغمجٌأ الولّة طالل الظمؽ ؿوٍات المأطّة.

ول
أ
 المؤثمػات:  -ا

ول لٌأ بؽوٍان "الطكٍلة المبوػة والثرأًأت الؽألمّة المؽأصػة" بجأرِض 
أ
 .20/4/2016نأمت الولّة بجوغّم المؤثمػ ال
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 العورات الجعرِبّة:  -ورش الؽمي -الوعوات -خأهّأ

 تاريخ الهعقاد اصم المؤتمر/ الوروة/ ورشة العمن العام الجامعى

2010/2011 

طكأل
أ
ؿبأب قمع الشٌّة ؼوع ال

أ
 11/1/2010 هعوة ؼن ا

 15/5/2010 هعوة ؼن الؽالنة بّن الجـغِة والغىأء والؿجّؽأب العراؿَ
ؿأؿّأت ثوٍِن الٍزبة الـغائّة 

أ
 8/6/2010 هعوة ؼن ا

 13/10/2010 هعوة ؼن الجدمّف الـغاىئ
طالنَ لمؽلمة الػوطة

أ
 13/12/2010 هعوة ؼن المّدأق ال

طكأل
أ
 15/12/2010 هعوة ؼن الصمأِة المعهّة لطألبأت رِأض ال

 26/12/2010 " هعوة ذاثّة بؽوٍان "الطػِل إلَ الجمّؼ قَ الصّأة
طكأل

أ
ؿألّب الجؽلم الصعِدة قَ رِأض ال

أ
 5/1/2011 هعوة ا

 5/1/2011 ورشة ؼمي هشػ خمأقة دلّي الطألب إلَ الرٍدة
هعوة ثؽػِكّة بظعمأت مشػوع ثطٍِػ هغم وثووٍلٍزّأ 

طكأل
أ
 المؽلٍمأت بولّة رِأض ال

11/4/2011 

ؿغِة الٍراخّة وؼالنجٌأ بصصة طكي الػوطة
أ
 2011/ 20/4 هعوة ال

 26/4/2011 ورشة ؼمي للجعرِب ؼلَ اؿجظعام المو جبة الػنمّة
ىٍن مجكٍنأً 

أ
 9/5/2011 هعوة ىّف ا
 30/5/2011 ىّكّة صّأؿة الظبػ وى جأبة الممأل الصصكَ هعوة ؼن

 5/6/2011 ورشة ؼمي موأنشة ططة ثوكّغ مؽأِّػ ؼملّة الجمٍِم
 6/6/2011 ورشة ؼمي الجصصّس اإللو جػوهَ

2011/2012 

ؿؽ الجـغِة المدألّة لطكي الػوطة
أ
 11/10/2011 هعوة ا

 2011/ 24/10 هعوة اإلؼالم والممأرؿة العُِممػاطّة
طكأل وىّكّة الجـلب ؼلٌّأ

أ
ؿبأب قمعان الشٌّة ؼوع ال

أ
 25/10/2011 هعوة ا

 28/11/2011 ورشة ؼمي الجـغِة الػازؽة مػ الطألبأت
زمي

أ
هت ال

أ
  2011/ 14/12 هعوة ا

 27/2/2012 هشػ خمأقة الرٍدةورشة ؼمي 
  20/3/2012 هعوة ثٍؼّة ؼن المشأرىة الؾّأؿّة وبوأء مصػ الصعِدة
طكأل

أ
  2/5/2012 هعوة الجـغِة والوشأط الؼائع ونلة الجػىّؼ لعى ال
 16/5/2012 ورشة ؼمي بمؽمي ثمٍِم الطالب والمجصأهأت

2012/2013 
ى جٍبػ

أ
  15/10/2012 هعوة إهرأزات شػب ا

لّأت ثكؽّي المشأرىة الؾّأؿّة
 
  18/4/2013 هعوة ا

2013/2014 

  29/9/2013 هعوة ؼن الؾأؼأت المؽجمعة للطألبأت الرعد
طالنّأت الطألب الرأمؽُ

أ
 25/11/2013 هعوة ا

  9/3/2014 هعوة ىّكّة إؼعاد زعول مٍاصكأت الممػر 
ىأدِمُ وطلبة العراؿأت الؽلّأ

أ
  20/3/2014 هعوة ثؽػِكّة للوأدر ال

 1/4/2014 هعوة الجٍؼّة بوغم الجمٍِم "ثأبؽة لمػىؼ ثطٍِػ وهغم الجمٍِم والمجصأهأت"
هغمة المجبؽة للجمٍِم

أ
 2014/ 6/4 ورشة ؼمي وؼصف ذًوُ للجؽػف ؼلَ ال

http://www.fayoum.edu.eg/EarlyChildhoodEducation/newsdetail.aspx?news_id=982
http://www.fayoum.edu.eg/EarlyChildhoodEducation/newsdetail.aspx?news_id=2306
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 تاريخ الهعقاد اصم المؤتمر/ الوروة/ ورشة العمن العام الجامعى
 29/4/2014 ورشة ؼمي الجصصّس اإللو جػوهُ لالطجبأرات

 30/4/2014 ورشة ؼمي زعول مٍاصكأت وبوأء الطجبأر الرّع
أ للؽأملّن بألولّة  18/5/2014 ورشة الجؽػف ؼلَ الشبوأت وىّكّة الجؽأمي مؽٌأ وثطًٍِػ

 17/8/2014 ورشة ؼمي المٌأرات المؾجٌعقة من الجعرِب المّعاهَ
زمأت داطي الولّة بّن الطلبة واإلدارِّن

أ
 9/9/2014 ورشة ؼمي ىّكّة الجؽأمي مػ ال

  11/9/2014 الرعِعة" للطألبأت الرعد بألولّة هشػ خمأقة البػامذ"هعوة 
هغمة المجبؽة للجمٍِم

أ
 28/9/2014 ورشة ؼمي الجؽػف ؼلَ ال

2014/2015 

 2014/ 20/10 هعوة طالبّة للجٍؼّة بوغم الجمٍِم
طالنّأت المرجمػ الرأمؽَ

أ
  3/11/2014 هعوة ا

ؿغِة الجُ ثؼِع من الجصصّي العراؿُ والؿجّؽأب 
أ
طكألهعوة ال

أ
 م 4/11/2011 لعي ال

 2014/ 16/11 ورشة ؼمي الجصصّس اإللو جػوهَ
ؿئلة

أ
 23/11/2014 ورشة ؼمي بوٍك ال

ؿألّب الجمٍِم
أ
 24/11/2014 ورشة ؼمي ثصعِح ا

 2014/ 25/11 هعوة اإلرشأد الىأدِمُ
 30/11/2014 ورشة ؼمي إدارة ملف اإلهرأز اإللو جػوهُ

ولّة
أ
طكأل هعوة اإلؿؽأقأت ال

أ
 3/12/2014 وثروب الصٍادث لال

 11/2/2015 هعوة الشبأب والمشأرىة الؾّأؿّة
زمأت

أ
ؼظأء ًّئة الجعرِؽ شٍل إدارة ال

أ
 2/4/2015 ورشة ؼمي ل

لمأهّة للموس
أ
 DAAD 5/4/2015 هعوة ثؽػِكّة ببػامذ الٌّئة ال

 

 التوجهات البحثية بالكلية

نؾأم 
أ
ن ثػىؼ ؼلٌّأ ىلّة رِأض من طالل الموأنشأت بمرألؽ ال

أ
ًم المرألت البصدّة الجَ من الممػر ا

أ
بألولّة ثم ثصعِع ا

نؾأم الؽلمّة بألولّة وًَ:
أ
طكأل قَ المػشلة الصألّة من طالل ال

أ
 ال

 دراؿأت قُ الؽلٍم الوكؾّة .1

ؿأؿّة .2
أ
 دراؿأت قُ الؽلٍم ال

 دراؿأت قُ الؽلٍم الجػبٍِة .3
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Sales 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

 املعهدنشأة 

  غلَ للكٍأت ألمشلصة رلم
أ

هشئ ألمػٌد بكرأر ألمرلس أل
أ

 104أ
 .2011لشوة 

 َت ألدرأصة بةلمػٌد أغجبةرًأ من ألػةم ألرةمػ
أ

/ 2012بدأ
اصة ألدأخلّة للمػٌد موس غدد من  2013 وثضموت ألال

 ألدبلٍمةت بةإلضةـة إلَ مرشلجَ ألمةزشجّر وألده جٍرأى.

 ول دـػة من خرِرَ دبلٍمةت ألمػٌد ـَ ألػةم
أ

ثخرزت أ
 .2013/2014ألرةمػَ 

 

: ًَ ألدبلٍمةت ألجَ ثموصٌة زةمػة ألفٍّم بوةء غلَ ظلب مرلس ألمػٌد 

o دبلٍم ألمّةى وألجربة 

oٍلٍزّة وألموةخ  دبلٍم ألرٍّمٍـر

oٍأرد أللجطةدِةدبلٍم ألشنةن وألم 

oدبلٍم ألشّةصة وألكةهٍن 

oدبلٍم هظم ألمػلٍمةت ألرؾرأـّة 

oدبلٍم درأصةت ألوكو 

oدبلٍم إدأرة ألمشجشفّةت وألخدمةت ألطصّة 

oمن ألؾذأىئ
أ

 دبلٍم ألجومّة ألزرأغّة وأل

 

The Institute for Nile 

Basin Countries 

Strategic Studies and 

Researches 

2012/ 2013 
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 الرؤية والرسالة واألهداف االسرتاتيجية

  Visionرؤًة المعهر 

 ثشػَ زةمػة ألفٍّم لرػو ًذأ ألمػٌد وأشدًأ من ألمرأهز ألبصدّة وألمجخططة ـَ لضةِة ومشنالت دول شٍض ألوّو

  Missionرسـالة المعهر 

صةلّب غةلّة ألجمّز 
أ

ه در من ثخطص وأشد ـَ درأصة لضةِة دول شٍض مػٌد مجفرد موٌري ألبصح وألدرأصة وـق أ
أ

بإشرأك أ
ألوّو، وألجرأح ألصلٍل ألموةصبة لٌة ضمن ـرق غمو زمةغّة ووضع وثوفّذ برأمذ ألجدرِب وإزرأء ألبصٍث ألمشجرهة لمػةلرة 

 ًذى ألكضةِة .

هراف المعهر الستراتٌجٌة 
 
 Strategic Objectiveا

 .وخكةـًّة وأزجمةغّة وألجطةدِة ثعٍِر غاللة مطر بدول شٍض ألوّو غلمّةً  .1
ن أإلـرِكُ بطفة غةمة ودول شٍض هٌر ألوّو بطفة خةضة .2

أ
ة بةلشة  .ضكو ألمػـر

شدث  .3
أ

إغدأد ألبرأمذ ألػلمّة ألمجمّزة وألبرأمذ ألجدرِبّة ألمجفردة ـُ ألمرةلت ألبصدّة لدول شٍض ألوّو لجشةِر أ
 .ألوظرِةت وألجعبّكةت ألػلمّة ـّمة ِخص شبٍن دول ألوٌر

إغدأد وثنٍِن ألنٍأدر ألػلمّة ألمجخططة ـُ لضةِة دول شٍض ألوّو للوٌٍض بمشجٍى ألصّةة لشػٍب دول  .4
 .ألصٍض

ـرِكّة. .5
أ

وأضر ألطالت بّن شػٍب دول شٍض ألوّو وثومّة ألشػٍر بةلهجمةء لدول ألصٍض وأ
أ

 زِةدة أ
ع مشجٍي ألبصح ألػلمُ ثكدِم ألخدمةت ألػلمّة وألبصدّة وألصجشةرِة وألجدرِبّة لدول ألصٍض بم  .6 ة ِشٌم ـُ ـر

 .ـُ دول ألصٍض وهرةح مشروغةت ألجصدِح وألجومّة

 الدرجات العلمية 

ثموس زةمػة ألفٍّم بوةء غلَ ألجرأح مرلس ألمػٌد غدد من ألدبلٍمةت ألمخجلفة ودرزجَ ألمةزشجّر وألده جٍرأى ـَ ألمرةلت 
ثّة:

آ
 أل

 َ دول شٍض ألوّوألشنةن ومشنالت ألبّبة ألرؾرأـّة وألمّةى ـ .1
 ألمشنالت ألشّةصّة ومشنالت ألصدود بّن دول شٍض ألوّو .2
 ألػاللةت أإلللّمّة وألدولّة وأثفةلّةثٌة بّن دول شٍض ألوّو  .3
 مؤصشةت ألوفع ألػةم وألخدمةت وألوكو وألمٍأضالت ـَ دول شٍض ألوّو .4
ة غبر شدود دول  .5 للّةت وألمرمٍغةت أللؾٍِة وألكبلّة وأهجشةًر

أ
 شٍض ألوّومشنالت أل

خرى بةلجرأح مرلس ألمػٌد ومٍأـكة مرلس ألرةمػة. .6
أ

 وِرٍز أصجصدأث مرةلت أ
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 الكوادر العلمية

صةثذة زةمػة ألفٍّم وألرةمػةت 
أ

هةدِمّة وألػلمّة من أ
أ

ِػجمد ألمػٌد ـَ ألمرشلة ألصةلّة غلَ أصجكعةب وأزجذأب ألخبرأت أل
خرى للجدرِس بةلمػٌد وذلم لصّن أصجنمةل

أ
هةدِمّة من مخجلؿ ألجخططةت ألجَ ثصجةزٌة ظبّػة  ألمطرِة أل

أ
هٍأدرى أل

 ألدرأصة وألبصح بةلمػٌد وِجٍـر بةلمػٌد شةلًّة مة ِلَ:

 ألػدد ألدرزة
صجةذ

أ
  3 أ

صجةذ مشةغد
أ

 - أ
 1 مدرس

 - مدرس مشةغد
 1 مػّد

جمالى  5 الإ
 

 الطالب

هةدِمَ وبلؼ غدد ألدأرصّن بةلمػٌد ـَ ألػةم ألرةمػَ ألدةلح لبدء  2014/2015ِػجبر ألػةم ألرةمػَ 
أ

هشةط ألمػٌد أل
 ألػةمّن ألشةبكّن وألػةم ألصةلَ همة ِلَ:

 العام الجامعى
 عرد الطالب

جمالى  الإ
ناث ذكور   اإ

2012  /2013 43 24 67 
2013  /2014 23 5 28 
2014  /2015 36 24 60 

جمالى  155 53 102 الإ
 

 ألكّد بةلمػٌد بمرشلجَ ألمةزشجّر وألده جٍرأى. 2015/ 2014ملصٍظة : شجَ ألػةم ألرةمػَ 
أ

 لم ِبدأ

 الوضع التنافسى للمعهد

بصةث دأخلّة وخةرزّة، وِمنن ثمدّو ذلم 
أ

غضةء ًّبة ألجدرِس بةلمػٌد من أ
أ

مَدو ألٍضع ألجوةـشَ للمػٌد بمة ِوشرى أ ُِ

ل ألشوٍأت ألمةضّة موذ بدء ألدرأصة بةلمػٌد همة ِلَ:  خال

بحاث المنشورة الجامعيالعام 
 
 عرد ال

2012/2013 3 
2013/2014 2 
2014/2015 2 

جمالي  7 الإ
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 البنية التحتية للمعهد:

 وِجمدو ذلم ـُ:

 المعامل .1
لَ وهظم مػلٍمةت زؾرأـّة غةلَ ألمشجٍى بػدد  2شّح ِجٍـر بةلمػٌد غدد 

آ
لَ  40مػمو شةصب أ

آ
زٌةز شةصب أ

زٌزة مشةشّة ومػلٍمةثّة شدِح ومجعٍر ومجطو بشبنة ألمػلٍمةت 
أ

ألدولّة )أإلهجرهت(. همة ِجٍـر بةلمػٌد مػمو أ
ثّة:

آ
زٌزة أل

أ
 ِجٍـر بي أل

 

 الستذرام اسم الجهاز عرد

 CX103ثٍثةل أصجّشن مٍدِو  1
ألمشروغةت ألبصدّة وألػملّة للدأرصّن 

 بوظم ألمػلٍمةت ألرؾرأـّة

 SDL 50مّزأن رلمَ مٍدِو  2
وألػملّة للدأرصّن ألمشروغةت ألبصدّة 

 بوظم ألمػلٍمةت ألرؾرأـّة

 MAP 78مٍدِو  GPSزٌةز لّةس ألمٍألع  3
ألمشروغةت ألبصدّة وألػملّة للدأرصّن 

 بوظم ألمػلٍمةت ألرؾرأـّة

4 
لٍأن مكةس 

أ
مةرهة زرأـّم  A4مةصس ضٍىئ أ

 CSX300  GRAPHTEEألّةبةهّة مٍدِو 
 ظبع وثطٍِر ألخرأاط

 
 ةالمكـتب .2

ِجٍـر بةلمػٌد من جبة شدِدة ثضم ألػدِد من ألبصٍث وألدورِةت وألمرأزع ألػلمّة ألجَ ثخدم ألدأرصّن بةلمػٌد وِجٍـر بٌة 
غلَ للرةمػةت. 

أ
لَ ألمجطلة بشبنة ألمرلس أل

آ
زٌزة ألصةصب أل

أ
 خدمة أإلهجرهت وغدد من أ

 االتفاقيات الدولية واحمللية

ٍهٍلت ألجػةون مع ألػدِد من ألرٌةت ألػلمّة ألمصلّة  لةم ألمػٌد بػكد ألػدِد من ألثفةلّةت ألػلمّة ومذهرأت ألجفةًم وبروث

 وألدولّة همة ِلَ :

 العام اسم التفاقٌة الرولة

 2014/2015 أثفةلّة ثػةون وشرأهة مع وزأرة ألثطةلت وثنوٍلٍزّة ألمػلٍمةت برمٌٍرِة مطر ألػربّة مطر

 2014/2015 ألػربَ للمّةى برمٌٍرِة مطر ألػربّةأثفةلّة ثػةون مع ألمرلس  مطر

 2014/2015 زةمػة أإلصنودرِة  –أثفةلّة ثػةون وشرأهة مع هلّة ألجرةرة  مطر

 
وروبَ ـَ مرةل بصٍث ودرأصةت غلمّة شٍل 

أ
أثفةلّة ثػةون وشرأهة غلمّة مع ألثصةد أل

 دول شٍض ألوّو 
2014/2015 
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 املؤمترات والندوات وورش العمل 

ن ألمػٌد هظم غدد 
أ

ن ألمػٌد ِػجبر ـَ مرشلة أإلهشةء وألصجنمةل إل أ
أ

من هدوأت غلمّة وورش غمو  3غلَ ألرؽم من أ
ًدأف ألمػٌد ألصجرأثّرّة همة ِلَ:

أ
 مرثبعة بمرةلت وأ

خ النعقاد اسم المؤتمر/النروة/ورش العمل العام الجامعى  تاًر

ـةق ألجػةون  2013/2014
آ

14/12/2014 بّن دول شٍض ألوّوهدوة غلمّة بػوٍأن أ  

2014/2015 
من ألمةىئ وضرورة ثرشّد ألمّةى

أ
6/1/2015 هدوة غلمّة بػوٍأن أل  

خر ألجؾّرأت ألموةخّة ـَ مطر
أ

 2015/  3/  24 ورشة غمو غن أ

 التوجهات البحثية للمعهد 

ن ِرهز غلٌّة ألمػٌد ـَ ألمرشلة من خالل ألموةلشةت بمرلس إدأرة ألمػٌد ثم ثصدِد ألمرةلت ألبصدّة ألجُ من 
أ

ألمكرر أ

 ألصةلّة وًَ:

  ألػاللةت ألمجبةدلة بّن دول شٍض ألوّو .1

 إدأرة هظم ألمّةى .2

 زؾرأـّة دول شٍض ألوّو .3
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 االجتماعيةاخلمسية لقطاع العلوم  خطة البحث العلمى

2016-2021 

 

5-Year Research Plan for the Social Sciences Sector 

2016-2021 
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FU Scientific Research Plan for Social Sciences Sector 

2021-2016 

 مقدمة:

تى خطة البحث الػلمى لكطأع الػلوم االذتمأغٌة بدأمػة الفٌوم تمشٌأ مع رؤًة الدأمػة فى توذٌه البحث الػلمى لخدمة 
 
تأ

صأصٌة من غأًأت ذأمػة الفٌوم وًمحو ذلم الكطأع بدأمػة الفٌوم بنلٌة الخدمة االذتمأغٌة. 
 
 وتومٌة المدتمع المحلى هغأًة ا

ساسية لخطة البحث العلمى لقطاع العلوم االجتماعية بجامعة الفيوم:
أ
 العناصر اال

 الرؤية: 

ن ًحكق لطأع الػلوم االذتمأغٌة بدأمػة الفٌوم الرًأدة 
 
ا

هأدًمٌة والتطبٌكٌة المحلٌة 
 
بحأث اال

 
فى تكدًم اال

والدولٌة بمأ ًشأهم فى خدمة وتومٌة المدتمع المحلى 

 والدولى .واإلللٌمي 

 الرسالة:

ًهدف لطأع الػلوم االذتمأغٌة بدأمػة الفٌوم إلى تكدًم 

بحأث دولٌأ 
 
برامخ دراصأت غلٌأ ممٌزة وتشدٌع هشر اال

حدث هظم 
 
بدأهب تكدًم االصتشأرات الػلمٌة بأصتخدام ا

 المػلومأت مع تطبٌق المػأًٌر الدولٌة للدودة .

 

هداف ا
أ
 الستراتيجية:اال

غلى تحكٌق مدموغة  2121 -2112ًػمو لطأع الدراصأت االذتمأغٌة بدأمػة الفٌوم من خالل خطة البحث الػلمى

تٌة:
آ
هداف االصتراتٌدٌة اال

 
 اال

ولوًأت البححٌة لكطأع الػلوم االذتمأغٌة. .1
 
 تحدًد اال

داء البححى للػأملٌن بألكطأع . .2
 
 تطوًر مشتوى اال

 البحوث التى ًدرًهأ موشوبى الكطأع فى خدمة المدتمع المحلى .االصتفأدة من هتأئخ  .3

بحأث الخأصة بألكطأع.  .4
 
 تحشٌن وذودة الوشر الػلمى لال
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ساسية والسمات المميزة لقطاع العلوم االجتماعية:
أ
 المالمح اال

فٌمأ بٌوهأ لتحكٌق التومٌة ًختص لطأع الػلوم االذتمأغٌة غأمة بدراصة الدواهب ذات الطبٌػة االذتمأغٌة والتى تتنأمو 

 االذتمأغٌة والبشرًة . وًدمع البأححٌن بهذا الكطأع مدموغة من الشمأت ًمنن إًضأحهأ فٌمأ ًلى .

الدمع بٌن غدد هبٌر من التخصصأت والمدأالت البححٌة المتووغة والتى تتمٌز بإمنأهٌأت تشأغد فى اإلصهأم فى  .1

 البحث الػلمى المتمٌز .

غضأء هٌئة التدرًس من مدارس بححٌة متووغة.وذود مدموغة متمٌز  .2
 
 ة من ا

 وذود برامخ دراصأت غلٌأ متمٌزة تتأبع هو مأ هو ذدًد فى مدأل الػلوم االذتمأغٌة . .3

توجٌق الػاللة بٌن الدأمػة والمدتمع غن طرًق المشأهمة فى حو مشنالت البٌئة المحٌطة بألدأمػة والػمو غلى  .4

 مع المحلى . المشأرهة الفأغلة فى تومٌة المدت

 هذا وسوف يتم تناول خطة البحث العلمى لقطاع العلوم االجتماعية بجامعة الفيوم ممثال بكلية الخدمة االجتماعية.
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 نشأة الكلية

  ت هلّة ألظعمة بمكجغَ ألكػأر ألرمٌٍري رلم
 
هشة

 
لؾوة  56أ

ت1983
 
ألعرأؿة بٌة أغجبةرأ من بعأِة ألػةم ألرةمػُ  م وبعأ

ألبنةلٍرٍِس وألعرأؿةت ألػلّة ممة  م فُ مػشلة1984/1985

غؽُ للنلّة دفػة ًةالة وعػجٌة فُ مكعمة
 
هلّةت ومػةًع ألظعمة  أ

ثٌة.
 
لصعوث مؾجرعأت غعِعة وهظػأ  أالزجمةغّة رغم شعأخة هشة

غعت ألنلّة الاصة زعِعة 
 
ومجؽلبةت مرجمػّة شعِدة بةلنلّة فكع أ

 م.1993ضعر لٌة لػأر وزأرى غةم 

 ن ؼبكت ألنلّة ألالاصة ألرعِعة غةم
 
م أؿجرعت مجغّػأت غعِعة 1993وموغ أ

غعأد ألؽالب ألمكبٍلّن بةلنلّة،  ومجؽلبةت مرجمػّة وثوظّمّة ثجمدو فُ
 
أ

ن ِجػلمٍى وِجكوٍى شجَوهٍغّة مة 
 
ِجٍأفكٍأ مع ألمرجمع بػع ثظػزٌم همة  ِرب أ

ألطػٍبةت وألدغػأت ألجُ دغت إلَ  ثبّن للكةامّن بةلجعرِؽ بةلنلّة ألػعِع من

طػى غلُ
 
 . عٍء مة ظٌػ من مالشظةت ألجفنّػ برعِة فُ ثؽٍِػ الاصة ألنلّة مػة أ

 بإضعأر  14/7/2001( بجةرِض 969ضعر ألكػأر ألٍزأري رلم )وهجّرة لغلم

( 945وألكػأر ألٍزأري رلم )ألالاصة ألعأطلّة ألصةلّة لنلّة ألظعمة أالزجمةغّة 

ن إزػأء بػظ ألجػعِالت بةلالاصة ألعأطلّة لنلّة  25/6/2006بجةرِض 
 
فُ شة

بجةرِض ( 1914ألظعمة أالزجمةغّة برةمػة ألفٍّم. وألكػأر ألٍزأري رلم )

ن إزػأء بػظ ألجػعِالت بةلالاصة ألعأطلّة للنلّة لمػشلة   15/6/2014
 
فُ شة

ول دفػة من ألنلّة فُ ألػةم ألرةمػُ 
 
ألعرأؿةت ألػلّة ًغأ ولع ثظػزت أ

 لعرزة ألبنةلٍرٍِس . 1988/1989

   ول موس لعرزة ألعه جٍرأى فُ ألػةم
 
م  1987وبةلوؾبة للعرأؿةت ألػلّة هةن أ

 م .1988ؾجّػ فُ ألػةم ولعرزة ألمةز

Faculty of 

Social Work 

1984/ 1985 
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قشام الللّة
 
 :ا

 لؾم ؼػق ألظعمة أالزجمةغّة  .1

 لؾم مرةالت ألظعمة أالزجمةغّة  .2

 لؾم ألجومّة وألجظؽّػ  .3

 لؾم ألػلٍم أالزجمةغّة .4

 الرؤية والرسالة واألهداف االسرتاتيجية للكلية

 Visionرؤِة الللّة 

ططةاُ
 
ًّو وثظػِذ أ

 
أالزجمةغّة مصلًّة وإللّمّة بمؾجٍى  مؼود بةلمػةرف وألمٌةرأت ألػلمّة لممةرؿة مٌوة ألظعمة إغعأد وثة

دأء ألمٌوُ
 
  .مجمّؼ من أال

 Missionرصالة الللّة 

ططةاُ أزجمةغُ فُ ثظططةت ألظعمة أالزجمةغّة ثكٍم هلّة ألظعمة
 
بةالشجّةزةت أإلدأرِة وألفوّة ِفُ  أالزجمةغّة بجظػِذ أ

ؿؽ ألمػػفة وألمٌةرأت ؼبكة للمػةِّػ للمؤؿؾةت أالزجمةغّة
 
أإلللّمّة فُ مرةالت ألظعمة أالزجمةغّة.  وألجومٍِة، مؼودًأ بة

طاللّةت ولعِي وغُ هةمو
 
وهغلم ثمجع رؿةلة ألنلّة لجشمو رفع 0ألمٌوة بةشجّةزةت ومشنالت ألمرجمع وألبّبة ألمصلّة وأ

ألعرأؿةت ألػلّة ودرزةت ألمةزؾجّػ  طالل دورأت ثعرِبّة من دفة وورش غمو وثكعِم بػأمذ دبلٍمةت ألظػِرّن من لعرأت

ضّلة وطعمة ألمرجمع  ثؾةًم ألنلّة فُ إخػأء ألػلٍم أالزجمةغّة وأإلهؾةهّة من طالل غالوة غلَ ذلم 0وألعه جٍرأى
 
بصٍث أ

ومؤؿؾةت ألمرجمع  ألمٌوّة وثفػّو مشةرهة هو من ألٌّائت ألصنٍمّةأالزجمةغّة و وثومّة ألبّبة من طالل أالؿجشةرأت

  .ألمعهُ فُ ثصكّق ألجومّة ألمؾجعأمة

ًساف الللّة االصتراتّجّة
 
 Strategic Objectives ا

ًعأف ألجةلّة:
 
 ثؾػَ ألنلّة إلَ ثصكّق أال

  هةدِمُ زّع من شملة
 
ألبنةلٍرٍِس وألمةزؾجّػ وألعه جٍرأى فُ مرةل ألجػلّم: إمعأد ألمرجمع بظػِرّن ذوى مؾجٍى أ

 وثؼوِعًم بةلمٌةرأت وألكعرأت ألػلمّة وألجؽبّكّة للػمو فُ مظجلف ألجظططةت ومرةالت ألظعمة أالزجمةغّة.

  فُ مرةل ألبصح ألػلمُ: إزػأء ألبصٍث ألػلمّة وألجؽبّكّة وأإلهؾةهّة ألٌةدفة إلَ مػةلرة ألمشةهو أالزجمةغّة ألصٍِّة

هصةء ألكؽةغةت ألبشػِة. ألجُ ثٍأزي أل
 
زو رفع ه فةءة ولعرة أإلهؾةن غلَ أإلبعأع وألػؽةء فُ زمّع أ

 
 مرجمع أإلهؾةهُ من أ

  ٍع ألكؽةغةت فُ مرةل طعمة ألمرجمع وثومّة ألبّبة: ثٍضّو هجةاذ ألبصٍث ألجؽبّكّة وأإلهؾةهّة بطٍرة مبؾؽة إلَ زم

ة( وألجُ ثجفةغو مع  -مؤثمػأت -أتمصةعػ  -هعوأت -دورأت ثعرِبّة -ألبشػِة )هشػأت إرشةدِة أؿجشةرأت غلمّة وغًّػ

 مشةهو ألكؽةع أإلهؾةهُ وأالزجمةغُ وألمصةفظة غلَ ألبّبة.
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 الدرجات العلمية

ثموس زةمػة ألفٍّم بوةًء غلَ ألجػأح مرلؽ هلّة ألظعمة أالزجمةغّة ألعرزةت ألػلمّة ألجةلّة فُ ألجظططةت ألمظجلفة 

 وألعرأؿةت ألػلّة.لمػشلجُ ألبنةلٍرٍِس 

وال
 
ٍس: -ا  مرخلة البلالٍِر

 ثموس زةمػة ألفٍّم بوةًء غلَ ألجػأح مرلؽ هلّة ألظعمة أالزجمةغّة درزة ألبنةلٍرٍِس فُ ألظعمة أالزجمةغّة .

  مرخلة السراصات الػلّا: -جاهّا

 ثموس زةمػة ألفٍّم بوةًء غلَ ألجػأح مرلؽ هلّة ألظعمة أالزجمةغّة ألعرزةت ألجةلّة:

    دبلٍم ألعرأؿةت ألػلّة فُ ألظعمة أالزجمةغّة.  .1

 درزة ألمةزؾجّػ فُ ألظعمة أالزجمةغّة  فُ ألجظططةت ألمظجلفة. .2

 درزة ده جٍرأى ألفلؾفة فُ ألظعمة أالزجمةغّة فُ ألجظططةت ألمظجلفة. .3

 الكوادر العلمية

هلّة  –م ألدالخة بعرزة إدأرة غةمة )هلّة ألجػبّةثػجبػ هلّة ألظعمة أالزجمةغّة برةمػة ألفٍّم من إشعى هلّةت زةمػة ألفٍّ

هٌة من ألنلّةت ألجُ ثغم غعدأ هبّػأ من ألؽالب. –ألظعمة أالزجمةغّة
 
 هلّة دأر ألػلٍم( وذلم هظػأ ال

غغةء ًّبة مػةوهة هةالثُ :
 
غغةء ًّبة ألجعرِؽ وأ

 
 -ثغم ألنلّة أ

لؾةم ألمظجلفة بةلنلّة همة ِلُ:27( غغٍ ًّبة ثعرِؽ وغعد )70غعد ) 
 
 ( غغٍ ًّبة مػةوهة مٍزغّن غلَ أال

غضاء ًّئة التسِرس والٌّئة المػاوهة بللّة الزسمة االجتماغّة  للػام الجامػُ 
 
غساد ا

 
 2014/2015بّان با

 المتفرغٍن القشم الػلمُ
 الٌّئة المػاوهة الػاملٍن

جمالَ  االإ
صتاذ

 
 ا

صتاذ 
 
ا

 مشاغس
 مسرس

مسرس 
 مشاغس

 مػّس

 31 7 3 5 4 11 1 مجاالت الزسمة االجتماغّة

 28 5 2 7 6 3 5 ظرق الزسمة االجتماغّة

 31 5 5 6 7 5 3 التومّة والتزعّط

 7 - - 2 2 1 2 الػلٍم االجتماغّة

جمالُ  97 17 10 20 19 20 11 االإ
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 الطالب

غساد العالب المقّسِن بالللّة رالل الزمس صوٍات الماضّة 
 
وال: بّان با

 
 ا

 الػام الجامػَ
 غسد العالب

هاث ذمٍر  جمالَ اإ  اإ

2010/2011 772 1461 2233 
2011/2012 892 1959 2851 
2012/2013 914 1661 2575 
2013/2014 1231 1751 2982 
2014/2015 1207 1963 3170 

جمالَ  13811 8795 5016 االإ
 

ِضاخٌا فُ البّان التالُ :  جاهّا : بالوشبة للعلبة المقّسِن بالسراصات الػلّا رالل الزمس صوٍات الماضّة فّملن اإ

جمالَ  ماجشتّر دمـتٍراى االإ
 الػام الجامػَ

 تشجّن موح تشجّن موح تشجّن موح
25 95 10 37 15 58 2010/2011 
40 160 15 60 25 100 2011/2012 
19 132 7 60 12 72 2012/2013 
34 171 9 58 25 113 2013/2014 
27 155 15 56 12 99 2014/2015 
جمالُ 442 89 271 56 713 145  االإ

 

 الوضع التنافشى للكلية

غغةء ًّبة ألجعرِؽ وألٌّبة ألمػةوهة 
 
مَدو ألٍعع ألجوةفؾُ لنلّة ألظعمة أالزجمةغّة برةمػة ألفٍّم بمة ِوشػى أ ُِ هغلم 

بصةث دأطلّة وطةرزّة، 
 
 همة ِلَ: وِملن تمحّن ذلك رالل الزمس صوٍات الماضّة مما ِلُبةلنلّة من أ

بداث الموشٍرة الػام الجامػُ
 
 غسد اال

6 2010/2011 
4 2011/2012 
5 2012/2013 
8 2013/2014 
19 2014/2015 
جمالُ 42  االإ
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غغةء ًّبة ألجعرِؽ بةلنلّة من زٍأاؼ غلمّة طالل ألظمؽ ؿوٍأت وِمدو 
 
ألٍعع ألجوةفؾَ للنلّة بمة شطو غلّي ألؾةدة أ

 ألمةعّة وًَ:

 

 اصم الجائزة
غسد الداصلّن 
 غلَ الجائزة

غلَزةاؼة زةمػة ألفٍّم ألجشرّػّة فُ 
 
 3 ألجػلَ للعرزةت أال

 1 زةاؼة زةمػة ألفٍّم للجمّؼ فَ ألوشػ ألػلمَ ألعولَ

 33 زةاؼة زةمػة ألفٍّم للصةضلّن غلَ ألمةزؾجّػ وألعه جٍرأى
 

 

 املراكز البحثية واخلدمية

وألٍشعأت ذأت ألؽةبع هظػأ لؽبّػة ألعرأؿة بنلّة ألظعمة أالزجمةغّة فكع ثم إهشةء بػظ من ألمػأهؼ ألبصدّة وأإلهجةزّة 

 ألظةص بةلنلّة وذلم غلَ ألوصٍ ألجةلُ:

هتاجّة: وال: المرامز البدحّة واالإ
 
 ا

 مرمز بدٍث الزسمة االجتماغّة وتومّة المجتمع: -1

هٍشعة للبصٍث أالزجمةغّة إلزػأء ألعرأؿةت وألبصٍث ألمظجلفة ألمجطلة بةلجومّة ألػِفّة وألصغػِة وغكع  1996ُأهشئ غةم 

وألوعوأت وألمؤثمػأت ألمجطلة بمرةلُ ألجومّة ألػِفّة وألصغػِة من ألوةشّة أالزجمةغّة وثكعِم أالؿجشةرأت فُ ورش ألػمو 

فػأد وألٌّائت وإمعأد ألرٌةت ألمػوّة بوجةاذ ألبصٍث ألجُ ِرػٌِة ألمػهؼ .
 
 مرةالت ألظعمة أالزجمةغّة لال

  هادى تلوٍلٍجّا المػلٍمات: -2

 وِكعم ألظعمةت ألجةلّة :

 ة أؿجظعأم ألشبنة ألعولّة للمػلٍمةت .طعم 

 . زٍر رمؼِة
 
 غمو دورأت ثعرِبّة فَ ألجظططةت ألمظجلفة بة

 . بصةث ألػلمّة
 
  ؼبةغة أال

  أإلؿٌةم فَ ألعورأت ألظةضة بةلمٍظفّن أإلدأرِّن بةلرةمػة ثمٌّعأ للصطٍل غلَ ألػططة ألعولّة للصةؿب

لُ.
آ
  أال
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  جاهّا: الٍخسات ذات العابع الزاص:

 وخسة االهتشاب المٍجي: -1

ثم إهشةء وشعة أالهجؾةب ألمٍزة للؽالب ألموجؾبّن بةلنلّة هٍشعة ذأت ؼةبع طةص لٌة أؿجكالًة ألفوَ 

من ألالاصة ألجوفّغِة لكةهٍن ثوظّم ألرةمػةت وألكػأر ألٍزأرى رلم  307وألمةلَ وأإلدأري ؼبكة لوص ألمةدة 

 م وثٌعف ألٍشعة إلَ : 1994لؾوة  1599

 ًعأف أالهجؾةب ألمٍزي.وعع أ
 
 لظؽػ ألالزمة لجوفّغ وثصكّق أ

 . ولَ وفكة لوظةم أالهجؾةب ألمٍزي
 
غمةل شبٍن ألؽالب ألمكبٍلّن فَ ألمػشلة ألرةمػّة أال

 
 ألكّةم بة

  .ة ن ثؽًٍِػ
 
 أإلشػأف غلَ ألظعمةت ألجَ ثكعم لؽالب أالهجؾةب ألمٍزي وثكعِم ألمكجػشةت ألالزمة بشة

 مٍأل ألمجصطلة غلَ ًغأ  ألوظةم .أإلشػأف غلَ ألظعمة ألج
 
  ػلّمّة لؽالب ًغأ ألوظةم وإدأرة أال

 البنية التحتية للكلية

 وِجمدو ذلم فُ: 

 الملـتبة: .1

لعم من جبةت ألرةمػة وثغم من جبجّن إشعأًمة لؽالب مػشلة ألبنةلٍرٍِس 
 
ثغم هلّة ألظعمة أالزجمةغّة من جبة من أ

طػى لؽالب ألعرأؿةت ألػلّة  وثغم 
 
ألػعِع من ألكةغةت وثٍفػ طعمة أالؼالع وطعمة أإلهجػهت ولٍأغع ألبّةهةت ذأت وأال

غلَ للرةمػةت.
 
 ألجظططةت ألمظجلفة من طالل أثطةلٌة ألمبةشػ بمشػوع ألمن جبةت ألػلمّة ألجةبع للمرلؽ أال

 المجلة الػلمّة: .2

ظعمة أالزجمةغّة زةمػة ألفٍّم ثصت م غلَ إهشةء مرلة غلمّة بنلّة أل28/11/2015وأفق مرلؽ زةمػة ألفٍّم بجةرِض 

 زةمػة ألفٍّم -مؾمَ مرلة هلّة ألظعمة أالزجمةغّة للعرأؿةت وألبصٍث أالزجمةغّة 

Journal of Faculty of Social Work for Social Studies and Research 

Fayoum University 

غغةء ًّبة
 
بصةث ألمكعمة من أ

 
ألجعرِؽ وألٌّبة ألمػةوهة ؿٍأء من دأطو ألنلّة  وًَ ثطعر بشنو ربع ؿوٍى وِوشػ فٌّة أال

طػى.
 
و من ألرةمػةت وألمػةًع وألمػأهؼ ألبصدّة أال

 
 وألرةمػة أ
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 االتفاقيات الدولية واحمللية 

شعث 
 
فَ إؼةر شػص هلّة ألظعمة أالزجمةغّة برةمػة ألفٍّم غلَ ألجٍأضو مع ألمعأرس ألػلمّة ألمظجلفة بٌعف أالؼالع غلَ أ

بصةث فَ مرةل ألػلٍم أالزجمةغّة فكع لةمت ألنلّة بػكع ألػعِع من أالثفةلّةت ألػلمّة ومغهػأت ألجفةًم 
 
مة وضلت إلّي أال

وِملن تٍضّح ألمؤؿؾةت ألػلمّة وذلم بغػض ثؽٍِػ ألعرأؿة وألبصح ألػلمَ بةلنلّة. مع ألػعِع من ألرةمػةت وألٌّائت و

 تلك االتفاقّات مما ِلَ:

 الػام اصم االتفاقّة السولة

 لبوةن
ألجػةون بّن هلّة ألظعمة أالزجمةغّة وألرةمػة ألصعِدة لإلدأرة وألػلٍم 

 ببّػوت
2015 

 املؤمترات والندوات وورش العمل 

ألظعمة أالزجمةغّة غلَ غكع ألمؤثمػأت وألوعوأت ألػلمّة وورش ألػمو وذلم لموةلشة ألكغةِة ألمظجلفة ألجُ ثصػص هلّة 

هةدِمّة وألبصدّة بةلنلّة إعةفة إلَ موةلشة ألكغةِة ألجُ ثٌم ألمرجمع وثصػص ألنلّة فُ ًغى ألفػةلّةت غلَ 
 
ثٌم ألوةشّة أال

جلفة. ًغأ بةإلعةفة إلَ شػص ألنلّة ألعأام غلَ غكع ألمؤثمػ ألػلمُ للنلّة دغٍة ألػعِع من ألمجظططّن فُ ألمرةالت ألمظ

مٍر ألمجػلكة بةلػملّة ألجػلّمّة وألبصح ألػلمُ فَ مرةل ألػلٍم أالزجمةغّة.
 
 بشنو ؿوٍي شّح ِجم موةلشة هةفة أال

 ات الماضّة.وفّما ِلُ بّان بالمؤتمرات والوسوات وورش الػمن التُ هظمتٌا الللّة رالل الزمس صوٍ

ذ االهػقاد  الػام الجامػَ اصم المؤتمر تاِر

6-7/5/2010 
ألمؤثمػ ألػلمُ ألػشػون "ألظعمة أالزجمةغّة ومشنالت ألشبةب 

 فَ عٍء ألمجغّػأت ألػةلمّة وألمصلّة ألصعِدة"
2009/2010 

5-6/5/2011 
ألمؤثمػ ألػلمُ ألصةدى وألػشػون "ألظعمة أالزجمةغّة وأإلثرةر 

 بةلبشػ"
2010/2011 

9-10/5/2013 

ألمؤثمػ ألػلمُ ألدةهُ وألػشػون "ألظعمة أالزجمةغّة وثفػّو 

ألموظمةت ألجؽٍغّة لمٍأهبة ألمجغّػأت ألمصلّة وألػةلمّة 

 ألصعِدة"

2012/2013 

5- 6/4/2014 
ألمؤثمػ ألػلمُ ألدةلح وألػشػون "ألظعمة أالزجمةغّة وثصكّق 

 ألمجغّػأت ألػةلمّة وألمصلّة"ألػعألة أالزجمةغّة فُ عٍء 
2014/2014 

6- 7/4/2015 
ألمؤثمػ ألػلمُ ألػأبع وألػشػون "ألظعمة أالزجمةغّة وثفػّو 

 ألمٍأؼوة فُ عٍء ألمجغّػأت ألمػةضػ"
2014/2015 
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ذ االهػقاد  الػام الجامػَ اصم المؤتمر تاِر

4-5/5/2016 
ألمؤثمػ ألػلمَ ألظةمؽ وألػشػون "ألظعمة أالزجمةغّة وألكغةِة 

 ألمػةضػة للشبةب ألػػبَ"
2015/2016 

 

 التوجهات البحثية للكلية

ن ثػهؼ غلٌّة هلّة 
 
لؾةم بةلنلّة ثم ثصعِع ألػعِع من ألمرةالت ألبصدّة ألجُ من ألمكػر أ

 
من طالل ألموةلشةت بمرةلؽ أال

لؾةم 
 
ألظعمة أالزجمةغّة فُ ألمػشلة ألصةلّة وطةضة فّمة ِجػلق بةلمرةالت ذأت ألرةهب ألجؽبّكُ وفق ألظؽػ ألبصدّة لال

 ألػلمّة وًُ:

 درأؿةت فَ مرةل ؼػق ألظعمة أالزجمةغّة .1

 درأؿةت فَ مرةل ألجومّة وألجظؽّػ وألؾّةؿةت أالزجمةغّة .2

 درأؿةت فَ مرةالت ألظعمة أالزجمةغّة وشو مشنالت ألمرجمع .3
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 اخلالصة

كاديمى من قطاغات جامػة الفيوم وبػد ثدديد الجوجهات البدثية لكل 
 
بػد دراسات القدرات المادية والبشرية لكل قطاع ا

مع  2120-2106بالجامػة خالل الفجرة من قطاع من القطاغات كان ال بد من وضع الخطة الجوفيذية للمجاالت البدثية 

خذ فى االغجبار:
 
 اال

 لوجاح للمجاالت البدثية المخجلفةالمخرجات ومؤشرات ا 
 

نباخجالف المخرجات ومؤشرات الوجاح لكل مجال بدثى
 
ساسية الجالية: ، يجب ا

 
ولوية للمؤشرات اال

 
 ثػطى اال

 ومؤسسات اإلهجاج الخارجية.زيادة مػدل المشروغات البدثية المشجركة بين الجامػة  .0

فاق الجػاون بين الجامػة ومدافظة الفيوم فى مجال االسجشارات. .2
 
 زيادة ا

 كبيت خبرة للجهات الخارجية بمدافظة الفيوم.اغجماد الجامػة  .3

 ارثفاع مػدل موح رسائل الماجسجير والدك جوراى. .4

بداث الػلمية فى دوريات مصوفة غالميا. .5
 
 ارثفاع مػدل هشر اال

 .غدد المؤثمرات المدلية والدولية المجخصصةزيادة  .6

 .زيادة غدد الودوات وورش الػمل المجخصصة .7

 .للطالب فى مجاالت ذات غالقة بالخطة البدثية جخرج المشروغات زيادة مػدل  .8

 فجرة الجوفيذ 
 

 م.2120وخجى  2106خالل المدة المدددة لجوفيذ الخطة من 

  قيمة الجمويل 
 

م2120-2106لجامػة الفيوم  راثيجيةثم ثدديدى من خالل المخصصات المالية للبدح الػلمى بالخطة االسج
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

هتاج  الوهوض با 

المحاضيل 

 الحقلية بطفة

غامة 

والمحاضيل 

الستراتيدية 

 بطفة خاضة

ع إهجاخية المراغيو الركلية بػفة غامة  .1 ـر

 والمراغيو االصجراثيحية بػفة خاغة.

 .اإلخٌاد ظروف ثرت المراغيو وإهجاج ثربية .2

 وثرشين الركو مراغيو إهجاخية زيادة غٍامو دراصة .3

 .للمرػٍل االلجػادى الموجج خٍدة

للمة واصجوباط ثربية .4
 
غواف وا

 
 ؽير الظروف ثجرمو ا

 .المواصبة

 اصجوباط مراغيو خديدة مكاومة للملٍذة والحفاف. .5

اصجخدام مخلفات المراغيو ـَ الجشميد وثؾذية  .6

ا.  الريٍان وؽيًر

  هٍاع من المراغيو الحديدة الجَ ثجرمو الظروف
 
ظٌٍر ا

 البيئية المخجلفة.

 الفيٍم بمراـظة االصجراثيحية المراغيو إهجاخية زيادة. 

 مراض مراغيو الركو إغابة مػدل ثراخع
 
 .المخجلفة باال

)لشم 

 المراغيو(

+ 

هلية الػلٍم 

 )لشم الوبات(

 

9/2116 9/2121 511 

لؿ 
 
ا

 خويي

التطور فى 

تطويع موتدات 

لبان 
أ
ال

 بػؼ ثػويع ـَ للريٍية الداغمة البن جريا اصجخدام .1

لبان موجحات
 
 .اال

غواف بػؼ غفات ثفٍير غلَ ثنوٍلٍخية دراصة .2
 
 ا

 .زيادة ملرٍظة هما وهيفا ـَ الموجحات اللبوية المخجلفة 

 .رؽا المشجفيدين غن الموجحات اللبوية الموجحة 

هلية الزراغة 

لبان(
 
 )لشم اال

4/2117 4/2121 411 

لؿ 
 
ا

 خويي
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

والوضول 

قطى استفادة 
أ
ل

ضحية وغذائية 

 للموتخ

 .المرلية الحبن

لبان. .3
 
 الٌودصة الٍراثية وبادائت اال

تػظيم دور 

القتطاد 

الزراغى 

رشادى  وال 

لتومية المدتمع 

بكافة مؤسساته 

الزراغية والريفية 

والربػ المالى 

للمدالت 

الزراغية 

دور اإلرظاد الزراغَ ودور الموظمات االخجماغية  .1

 الريفية.

 الجػاديات: لمحا ـَ ثرليلية الجػادية دراصات .2

 .الزراغَ اإلهجاج

 اإلرظادية البرامج ثخفيؿ: محالَ ـَ إرظادية دراصات .3

 والموظمات المؤصشاتإدارة و الريفية للجومية

 .الريفية االخجماغية

 الجمٍيو ـَ والممثو المالية المٍارد هكع مػالحة .4

 والمٍالع النلية بين المطارهة خالل من الذاثَ

 الريفية للجومية إرظادية برامج وخٍد. 

  بموفكة الزراغية الجومية مطروغات ـَ وهٍغَ همَ ثفٍر 

 .الفيٍم

 الزراغَ الوطاط من المشجفيدين رؽاء غلَ الرػٍل 

 .الفيٍم بموفكة

الزراغة هلية 

)لشم االلجػاد 

 الزراغَ(

1/2117 1/2121 411 

لؿ 
 
ا

 خويي
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التنويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

والتقييم 

 القتطادى

 ثلم ثمٍيو ـَ المٍالع ثلم ومشاًمة اإلهجاخية

براث
 
 .اال

 االلجػادى للمطروغات الػؾيرة.الجكييم  .5

الحدوى االلجػادية والفوية والجمٍيوية للمطروغات  .6

 الػمراهية والزراغية.

تومية الحروة 

الحيواهية 

والداذوة 

والسمكية غلى 

المستوى 

قليمى  ال 

 والقومى

 محالَ ـَ الوٍغية وثرشين اإلهجاخية زيادة غٍامو .1

 .والشمنَ الريٍاهَ اإلهجاج

ثير .2
 
 الػفات غلَ المياى اصجٌالك وهكع الػفض ثا

 الػؾيرة المحجرات ـَ والمواغية والجواصلية اإلهجاخية

 .الرار الحٍ ظروف ـَ الػرراوية المواـق ـَ

غالف اصجخدام .3
 
 الفبية الوباثات وهذلم الجكليدية ؽير اال

 .الريٍان ثؾذية ـَ

ع ه فاءة منٍهات  .4 اصجخدام ثنوٍلٍخيا الواهٍ ـَ ـر

 الفيٍم بموفكة الريٍاهَ اإلهجاج مػدالت ثزايد. 

 هٍاع إهجاج
 
غالف من خديدة ا

 
موة الريٍاهية اال

آ
 وذات اال

 .الػالية الؾذائية الكيمة

  غواف ظٌٍر
 
 .المرلية الزراغية الريٍاهات من مرشوة ا

 الفيٍم بموفكة وهٍغا هما الداخوَ اإلهجاج مػدالت ثزايد. 

 الفيٍم بمراـظة وهٍغا هما الشمنَ اإلهجاج مػدالت ثزايد. 

 صماك إغابة هشب ثراخع
 
مراض الفيٍم بمراـظة اال

 
 باال

 .المخجلفة

 الشمنَ المخزون زيادة. 

هلية الزراغة 

)لشم اإلهجاج 

لشم  -الريٍاهَ

 الدواخن(

+ 

هلية الػلٍم 

)لشم غلم 

 الريٍان(

9/2117 9/2121 851 

لؿ 
 
ا

 خويي



 

 

2016-2021 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـمـث الػلــ  ىـ
ساسية قطاع الػلوم -الخطة التوفيذية

أ
 كلية الزراغة -ال

336 

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
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التنويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

غالف.
 
 اال

صماك. .5
 
ثير الػالئق غلَ اال

 
 ثا

 غلَ للمراـظة الريٍاهات غلَ الررارى  الػبء ثخفيؿ .6

 .إهجاخيجٌا

 محال ـَ الوٍغية وثرشين اإلهجاخية زيادة غٍامو .7

 .الدواخن إهجاج

 .الدواخن إهجاج محال ـَ البيىئ الٍراثَ الجرشين .8

ع ه فاءثٌا اإلهجاخية لجواـس  .9 ثومية الثروة الداخوة وـر

 اللرٍم الرمراء.

ع ه فاءثٌا اإلهجاخية  .11 بموفكة ثومية الثروة الشمنية وـر

 الفيٍم.

غٍل الريٍاهات الزراغية المرلية. .11
 
غواف وا

 
 ثرشين ا

بكار وخامٍس ذلٍب خديدة ثواصب  .12
 
إهجاج غروق ا

 مراض الريٍاهات إغابة مػدالت ثراخع
 
 المخجلفة باال

 .الفيٍم بمراـظة
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

 ظروف البيئة المػرية.

 إهجاج لفيع مرشن من الدخاج البلدى. .13

صماك مػدلة وراثيا ومكاومة لملٍذة المياى. .14
 
 إهجاج ا

صماك ذات ليمة  .15
 
إهطاء مزارع صمنية وإهجاج زريػة ال

 الجػادية غالية.

ا الفبيػَ. .16 صماك خارج مٍاصم ثناثًر
 
 ثفريؼ وثناثر اال

زيادة المخزون الشمنَ لبريرة لارون وبريرات وادى  .17

 الريان.

تػظيم دور 

الكيمياء 

الحيوية 

بتطبيقاتها فى 

المدال الزراغى 

 .والمينروبية الوباثية الريٍية النيمياء .1

 .البيئة محال ـَ الريٍية النيمياء ثفبيكات .2

يؼ وهٍاثج الفبيػية الموجحات هيمياء .3
 
 .الثاهٍية اال

 .هلية الزراغة  زيادة الموجحات الفبيػية هما وهيفا

)لشم النيمياء 

 الريٍية(

+ 

هلية الػلٍم 

9/2116 9/2121 411 

لؿ 
 
ا

 خويي
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التنويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

 )لشم النيمياء( لخدمة البيئة

تػظيم 

الستفادة من 

تقوية بػظ 

ذات الديوات 

همية 
أ
ال

 القتطادية

 وغزل النائوات لبػؼ الٍراثية الػفات ودراصة ثػويؿ .1

ًمية ذات الحيوات بػؼ
 
 .االلجػادية اال

 الحيوات بػؼ هكو من الموجحة البروثيوات اصجخدام .2

 .البيٍلٍخية المناـرة ـَ

 ثفٍير إهجاج الٌحن مبنرة الوؾج. .3

الجنيؿ الحيوَ للريٍاهات المدخلة ثرت الظروف  .4

 البيئية المخجلفة ـَ مػر.

غٍل الريٍاهات الزراغية المرلية. .5
 
غواف وا

 
 ا

ٍع البيٍلٍخَ والزراغَ ـَ  .6 المخاـر الجَ ثٍاخي الجو

 مواـق االصجػالح الحديدة.

ثفبيكات الٌودصة الٍراثية لمحابٌة الجؾيرات المواخية  .7

 ـَ لفاع الزراغة والؾذاء.

  َإهجاج الٌحن ثجرمو الظروف البيئية زيادة ملرٍظة ـ

 المخالفة.

 .زيادة ـَ إهجاج الٌحن مبنرة الوؾج 

هلية الزراغة 

 )لشم الٍراثة(

+ 

هلية الػلٍم 

 )لشم الريٍان(

12/2117 12/2119 611 

لؿ 
 
ا

 خويي
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التنويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

خوة. .8
 
 دراصات  غلَ ثحميد اال

تومية وتحسين 

هتاذية  ا 

الحاضالت 

البستاهية من 

الفاكهة والخغر 

 وهباتات الزيوة

 الراغالت البشجاهية.ثرشين إهجاخية  .1

دور الجنوٍلٍخيا الريٍية ـَ المحاالت الزراغية  .2

 البشجاهية.

غواف إهجاج .3
 
 الوباثات -الزيوة – الخؾر –الفاهٌة من ا

 والجؾيرات الررارة درخات ثجرمو والػفرية الفبية

غٍام خالل ذدوثٌا المجٍلع المواخية
 
 .الكادمة اال

 الراغالت إهجاخية ثرشين ـَ الرديثة الجكويات .4

 .البشجاهية

ه ثر ثرمال الرثفاع  .5
 
ثٍـين المراغيو البشجاهية اال

لو اصجٌالها للمياى.
 
 درخات الررارة والحفاف واال

ظحار الماهحٍ  .6
 
هاروصات غلَ ا

 
ثير الرطرات واال

 
ثا

 والمٍالد بموفكة الفيٍم.

  غواف ظٌٍر
 
 الظروف ثجرمو الوباثات من خديدة ا

 .المخجلفة البيئية

 ظحار إهجاخية زيادة
 
 .الفيٍم بمراـظة والمٍالد الفاهٌة ا

 الفيٍم بمراـظة البشجاهية الوباثات إهجاخية زيادة. 

  ظحار وهباثات بشجاهية مكاومة للػديد من
 
ظٌٍر ا

مراض الموجطرة بمراـظة الفيٍم.
 
 اال

هلية الزراغة 

)لشم 

 البشاثين(

+ 

هلية الػلٍم 

 )لشم الوبات(

9/2116 9/2121 751 

لؿ 
 
ا

 خويي
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

بدور الوهوض 

الميكروبيولوذيا 

الزراغية فى 

راعى 
أ
مدال ال

غذية 
أ
وال

لبان
أ
 وال

راؽَ مينروبيٍلٍخيا محال .1
 
ؽذية اال

 
 واللبن واال

 .البيئة ومينروبيٍلٍخيا وموجحاثي

 –غزل وثػريؿ الففريات المخجلفة ودراصة ثوٍغٌا .2

االصجفادة من النائوات الدليكة ـَ ثفبيكات الرياة 

 المخجلفة.

 النائوات الدليكة ـَ محال الػواغة والزراغة.ثفبيكات  .3

 اصجخدام الفرالب ـَ مػالحة المطاهو البيئية. .4

موة ـَ  .5
آ
صاليب اصجخدام الجنوٍلٍخيا الريٍية اال

 
ثفٍير ا

 الزراغة.

 .مراض الوباثية
 
 إهجاج مراغيو خالية من اال

 .زيادة إهجاخية المراغيو والػواغات الؾذائية 

 .الرػٍل غلَ بيئة هظيفة 

الزرغة  هلية

)لشم 

المينروبيٍلٍخيا 

 الزراغية(

+ 

هلية الػلٍم 

 )لشم الوبات(

11/2116 11/2121 411 

لؿ 
 
ا

 خويي

الرتقاء بدراسة 

جير الػوامل 
أ
تا

البيئية غلى 

هتاج الوباتى  ال 

ثير .1
 
 الجطريرَ الجرهيب غلَ البيئية الػٍامو ثا

 .الزراغية للراغالت

 غن الواثج اإلخٌاد ثرمو غلَ الوبات لدرة دراصة .2

 .الومٍ موظمات باصجػمال والررارة والحفاف الملٍذة

 .إيحاد الػديد من الشالالت ذات الكدرة اإلهجاخية الػالية 

 .زيادة إهجاخية المراغيو المخجلفة هما وهٍغا 

 .إهجاج هباثات مكاومة للظروف البيئية المػاهشة 

 .غواف خديدة
 
 اصجوباط ا

هلية الزراغة 

)لشم اإلهجاج 

 الوباثَ(

+ 

11/2117 11/2121 511 

لؿ 
 
ا

 خويي
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التنويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

ثيرات المخجلفة غلَ الوبات. .3 بكافة مدالته
 
 دراصة الجا

الػمليات المخجلفة ـَ الوبات هالجوفس والبواء الؾٍىئ  .4

 ودراصة اإلهزيمات المخجلفة.

هشحة. .5
 
 اصجخدام الجكويات الرديثة هزراغة اال

ٍع البيٍلٍخَ للوباثات. .6  الجو

الشالالت المخجلفة لبػؼ الوباثات الركلية ثكييم  .7

 باصجخدام الدالئو الٍراثية.

  مراض.إهجاج هباثات خالية من
 
هلية الػلٍم  اال

 )لشم الوبات(

استخدام بدائل 

المبيدات 

والزراغة 

الػغوية 

والمقاومة 

مراض 
أ
الحيوية ل

ا ـَ المحال الزراغَ. .1 ثيًر
 
 ثكييم المبيدات وثا

 المرؽية المشببات وثػريؿ اله جطاف الرديثة الفرق  .2

 .للوباثات

 .الواـػة الرطرات غلَ دراصات .3

 والمكاومة الػؾٍية والزراغة المبيدات بدائو اصجخدام .4

 .مراض المخجلفة
 
 ثراخع مػدل إغابة الوباثات باال

  هٍاع ظٌٍر
 
غو ذات المبيدات من خديدة ا

 
 .الػؾٍى اال

 .الرػٍل غلَ هباثات خالية من الملٍثات 

هلية الزراغة 

)لشم ولاية 

لشم  -الوبات

النيمياء 

 الريٍية(

+ 

2/2117 2/2121 511 

لؿ 
 
ا

 خويي



 

 

2016-2021 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـمـث الػلــ  ىـ
ساسية قطاع الػلوم -الخطة التوفيذية

أ
 كلية الزراغة -ال

342 

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
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التنويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

الوبات ودراسة 

الحشرات 

جرها 
أ
الوافػة وا

 غلى البيئة

مراض مكاومة ـَ المشجردثة الريٍية
 
 .الوبات ا

ثير  من للرد المخجلفة الٍصائو اصجخدام .5
 
ـاتثا

آ
 غلَ اال

 .المراغيو

ـات لمناـرة المخجلفة الٍصائو .6
آ
ا اال ثًر

 
 .البيئة غلَ وا

إهجاج مرهبات هاهٍمجرية مٌحوة مرملة بمبيدات  .7

 ومخػبات زراغية للجفبيكات الزراغية.

هلية الػلٍم  

)لشم غلم 

لشم  -الريٍان

 النيمياء(

مػالدة هقص 

الموارد المائية 

ومػالدة ظاهرة 

الحتباس 

الحرارى ودراسة 

الطاقة الدديدة 

والمتدددة 

مثو  .1
 
رؽية والمائية بمراـظة االصجخدام اال

 
للمٍارد اال

 الفيٍم.

بػاد .2
 
 .الررارى  االذجباس وظاًرة المواخية الجؾيرات ا

رؽية المٍارد غلَ الرفاظ .3
 
 .المجاذة والمائية اال

 .والمجحددة الحديدة الفالة محال .4

خو من والمياى الجربة إدارة .5
 
االصجفادة من  ثػظيم ا

 .المٍارد المجاذة

 ليات وخٍد
آ
 .وثفبيكٌا الزراغَ الػرف مياى لمػالحة ا

 .زيادة هشبة مٍارد المياى بالمراـظة 

 .راؽَ الػالرة للزراغة
 
 زيادة هشبة اال

 .ثكليو ثنلفة اصجخدام الفالة 

 الزراغية الرلػة غلَ الرفاظ. 

 ـؾو الجٍغو
 
راؽَ الصجػالح الفرق  ال

 
 الزراغية اال

 .الحديدة

هلية الزراغة 

راؽَ 
 
)لشم اال

 والمياى(

+ 

هلية الػلٍم 

 -)لشم الوبات

لشم 

3/2117 3/2121 451 

لؿ 
 
ا

 خويي
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

والستشػار غن 

بػد لرسم 

 الخرائػ

ن بػد ـَ ثرديد ورصم اصجخدام ثكويات االصجطػار غ .6

راؽَ الكابلة لالصجػالح.
 
 خرائؿ دليكة لال

إخراء مشد للمػادر المائية المشجخدمة للزراغة  .7

 بمراـظة الفيٍم.

ثكييم مياى الػرف الزراغَ بمراـظة الفيٍم وإيحاد ـرق  .8

 للمػالحة.

راؽَ ذماية .9
 
 .الجدًٍر  من الزراغية اال

صاليب .11
 
راؽَ الصجػالح مبجنرة ا

 
 .اال

 -الحيٍلٍخيا

 لشم الفيزياء(

تطوير 

التكوولوذيا 

الدديدة 

للطواغات 

 الغذائية

 ثفٍير ثنوٍلٍخيا خديدة للػواغات الؾذائية. .1

 اصجخدام البيٍثنوٍلٍخَ ـَ الزراغة. .2

 والؾذاء الزراغة محال ـَ الريٍية الجنوٍلٍخيا ثفبيق. 

 

هلية الزراغة 

)لشم 

ثنوٍلٍخيا 

الػواغات 

 الؾذائية(

9/2116 9/2121 451 

لؿ 
 
ا

 خويي
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 (6160-6102) فرتة التنفيذ
قينة 

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 الرياضيات

 وتطبيقاتها

 .المواخّة للجغّرات مصنمة رِاػّة هماذج ثكدِم .1

 .الرِاػّة الومذزة .2

 .الجناملّة والممامالت الجفاػلّة الممادالت .3

 البصجة الرِاػّات مراالت فَ مجوٍلة دراسات .4

 .والجؿبّكّة

 الرِاػَ اإلشعاء مراالت فَ مجوٍلة دراسات .5

 .وثؿبّكاثي

لَ الصاسب مراالت فَ مجوٍلة دراسات .6
آ
 .اال

 .الدالَ والجصلّو المررد الربر .7

 .والمروهة المٍاهك ومّناهّنا النم مّناهّنا .8

 .المددي الجصلّو .9

 .الموجٌّة والزمر االهسّابّة الزمر بوّة .11

 المخجلفة العوالات ثوفّذ فَ االسجٌالك ثكلّو. 

 العوالات  من والمخزون اإلهجاج ثنالّف ثكلّو

 .المخجلفة

 شد ثؿبّق
 
دق ثا

 
 .المجرددة الؿالة السجغالل الؿرق  وا

 سالّب ؾرق  اسجخدام
 
 مصاهو للَ للجغلب شدِدة وا

 .الؿالة

 هسب الجٍظو
 
 .المٍارد هافة السجغالل الؿرق  ال

 المخجلفة المراالت فَ ثؿبّكّة رِاػّة هماذج. 

 هسب الجٍظو
 
 شرهة مصاهو من الن دّر شو فَ الؿرق  ال

ا المائّة المرارى  فَ المّاى   فَ واهجصاًر
 
 زساماال

 .الخرساهّة

  وزٍد ثكوّات زدِدة فَ مرال فّزِاء البالزما واللّزر

 .والفلم

)لسم 

 الرِاػّات(

+ 

هلّة الٌودسة 

)لسم 

الرِاػّات 

والفّزِكا 

 الٌودسّة(

+ 

هلّة الصاسبات 

والمملٍمات 

للٍم )لسم 

 الصاسب(

2116 2121 751 

لف 
 
ا

 زوّي
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 (6160-6102) فرتة التنفيذ
قينة 

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

الردِدة  الؿالة مرال فَ الجؿبّكّة الرِاػّات .11

 .والمجرددة

الت االفجراػَ الممر .12
آ
 .والممدات لال

 الكٍى ماهّوات داخو السٍائو ثدفق لن دراسات .13

 .المصرهة

 .الجٍبٍلٍزَ فَ دراسات .14

 اخجبارات فَ الٍراخّة الخٍارزمّات اسجخدام .15

 .البرمرّات

 .مّنروبٍالرِة لمٍاهك الصدِة الؿبكة ثدفق دراسة .16

 .المادِة الجفاػلّة الممادالت .17

 .الذهّة المٍاد ثعوّك مصاهو ثكلّو فَ دراسات .18

 .لّة الرزئّة وثؿبّكاثٌاالممادالت الجفاػ .19

 



 

 

2016-2021 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ  ىـ
ساسية -الخطة التنفيذية

أ
 كلية العلوم -قطاع العلوم ال

347 
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 (6160-6102) فرتة التنفيذ
قينة 

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

بحاث
أ
 مجال فى ا

 الفيزياء

 .والمجرددة الردِدة الؿالة .1

 .الصمسّة الخالِا ثؿٍِر .2

 .دمالرٍا فّزِاء فَ الواهٍثنوٍلٍزَ ثؿبّكات .3

لّاف ثعوّك .4
 
 .الواهٍ ا

 .هاهٍمجرِة بخعائط البٍلّمرات بمغ ثصؼّر .5

 ة:المخجلف المراالت فَ الواهٍ ثنوٍلٍزّا ثؿبّكات .6

 .الؿالة ثخزِن -العوالة -ةالزرال

 .المّاى ثلٍث ممالرة فَ الواهٍ ثنوٍلٍزّا اسجخدام .7

ثصؼّر بمغ المٍاد الواهٍمجرِة واسجخدامٌا همٍاد  .8

 موقفة ذاثّا.

 : المخجلفة المراالت فَ لالسجخدام بٍلّمرات ثعوّك .9

ا الدواء ظوالة -الؿب -العوالة -الزرالة  .وغًّر

 .الوٍوى إلضماعا .11

 .وزٍد ثكوّات شدِدة إلهجاج الخالِا الصمسّة 

 .وزٍد ثكوّات شدِدة السجخدام ؾالة الرِاح 

 موة السجخدام الؿالة الوٍوِة. وزٍد ثكوّات
آ
 شدِدة وا

  إهجاج مٍاد هاهٍمجرِة ِمنن اسجخدامٌا فَ المراالت

 المخجلفة.

 .ٍثكوّات شدِدة لجصلّة المّاى باسجخدام ثنوٍلٍزّا الواه 

 .اسجصداث ثكوّات ثنوٍلٍزّة فَ مرال ثخزِن الؿالة 

  وزٍد ثكوّات شدِدة السجخدام البٍلّمرات فَ لملّات

راػَ الزرالّة وإهجاج البجروهّماوِات زِادة اإلهج
 
ازّة لال

دوِة وإهجاج مصٍالت الؿالة.
 
 وظوالة اال

  هو
آ
ًم المٍامو الجَ ثؤدى إلَ ثا

 
وزٍد لالدة بّاهات با

 المٍاد وهّفّة الجغلب للٌّا.

  االسجفادة من المعادر المصمة فَ المراالت المخجلفة

 وخاظة الؿبّة.

 -)لسم الفّزِاء

 لسم النّمّاء(

+ 

 هلّة الٌودسة

+ 

 هلّة الزرالة

ملٍّن  2121 2116

ربمما
 
وا

لف 
 
ئة ا

 زوّي
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 (6160-6102) فرتة التنفيذ
قينة 

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 المراالت فَ الوٍوى اإلضماع فّزِاء ثؿبّكات .11

 .الؿب -لؿالةا -ةالزرال -العوالة ة:المخجلف

 .للؿالة مٍفرة هٌربّة لمبات إهجاج .12

الخٍاص المغواؾّسّة وخٍاص المزل النٌربَ  .13

 للمرهبات الواهٍمجرِة والمّنرومجرِة.

ثعوّك مرهبات ززازّة لصفـ المٍاد المصمة  .14

 الوٍوِة.واسجخدامٌا فُ المفالالت 

 Computational  Science.الملٍم الصاسٍبّة .15

هٍِة ومكارهة بمغ  .16
 
دراسة الجرهّب الوٍوي لبمغ اال

 البارامجرات بالوجائذ المملّة.

وساط  .17
 
ثفالو المٍزات النٌرومغواؾّسّة مك اال

المخجلفة ودراسة مدي الجصٍى الصادث فُ هكو 

البّاهات لن ؾرِق المٍزات النٌرومغواؾّسّة 

  هٍاع زدِدة من الموقفات
 
 الواهٍمجرِة.فٌٍر ا

  ثوالط ملصٍظ فَ اسجٌالك النٌرباء هجّرة اسجخدام

 لمبات اللّد المسجصدخة.

  اسجخدام مرهبات هاهٍمجرِة ومّنرومجرِة فَ مرال الؿب

ورام.
 
مراض اال

 
 المالزَ ال

  فٌٍر مرهبات زدِدة من سبائم العلب والرظاص

 ثسجخدم فَ العوالات اإللن جروهّة المجمددة.

 ت ثؿبّكات ظوالّة  مخجلفةالصعٍل للُ مٍاد ذا. 
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 (6160-6102) فرتة التنفيذ
قينة 

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

ا  خًر
 
 باػؿرابات الٍسؽ.وثا

دراسة الجعادمات بّن -فّزِاء الؿالات المالّة .18

ٍِهات الدكّلة لود الؿالات المالّة.
 
 البروثٍهات واال

 .المٍاد فائ كة الجٍظّو .19

 .المٍاد الفّروهٌربّة وثؿبّكاثي .21

 الكيمياء

 

خّر  .1
 
ثصؼّر المرهبات الصلكّة غّر المجراهسة ذات الجا

 البٍّلٍزَ والفارماهٍلٍزَ.

ثصؼّر المٍاد اإلسموجّة المخلٍؾة بمخلفات  .2

 لجكلّو ثنلفة اإلهجاج.المعاهك 

ا للَ الخالِا الصّة. .3 خًّر
 
 البٍلّمرات العوالّة وثا

االسجفادة من مخلفات المزارع والمعاهك إلهجاج مٍاد  .4

 مفّدة وولٍد.

الجخلط من ملٍخات المرهبات المؼٍِة الواثرة لن  .5

  َإهجاج بمغ المرهبات ذات االسجخدام الٍاسك ف

دوِة.
 
 المراالت الؿبّة وظوالة اال

 .لو
 
سموت بمٍاظفات زدِدة وثنلفة ا

 
 إهجاج ا

 .ثٍفّر معادر زدِدة للؿالة من المخلفات 

  موة للجخلط من
آ
اسجخدام ؾرق ثنوٍلٍزّة شدِدة وا

 المعاهك.الوفاِات العصّة ومخلفات 

 .سمدة هّماوِة من المخلفات الزرالّة
 
 إهجاج ا

 .اسجخدام ؾرق شدِدة فَ مرال ثوكّة وممالرة المّاى 

  َاسجخدام واسك لمّاى العرف العصَ والعرف الزرال

لسام 
 
)ا

 -النّمّاء

 الفّزِاء(

+ 

 هلّة الزرالة

+ 

 هلّة العّدلة

+ 

 هلّة الٌودسة

ملٍّن   

ومائ جان  

وخمسٍ

لف 
 
ن ا

 زوّي
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 (6160-6102) فرتة التنفيذ
قينة 

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 ظرف مخلفات العوالة فَ المّاى.

 ثصؼّر مٍاد شفازة هصؿة ظدِكة للبّئة. .6

ّمّائّة لجخلّق موجرات من اسجخدام ؾرق ه .7

 المخلفات الزرالّة.

اسجخدام ؾرق شدِدة فَ الجصلّو الؿّفَ لجصلّو  .8

دوِة.
 
 اال

ثؿبّكات النّمّاء الؼٍئّة فَ مرال ثوكّة مّاى  .9

العرف العصَ والزرالَ من الملٍخات المؼٍِة وغّر 

 المؼٍِة.

 اهجصار المواظر الدكّلة فَ مّاى بصّرة لارون بالفٍّم. .11

الٍراخّة والموالّة لبمغ المرهبات الجغّرات  .11

 النّمّائّة.

 اسجخدام ثنوٍلٍزّا الواهٍ فَ ثوكّة وممالرة المّاى. .12

 بمد لملّات الممالرة.

  وزٍد لالدة بّاهات الهجصار المواظر الدكّلة بمّاى بصّرة

 لارون بالفٍّم.

  ثسجخدم فَ المراالت المخجلفة.إهجاج مٍاد هّمّائّة 

  إهجاج همّات هبّرة من خام البوجٍهّت من الؿفلة

 المجٍازدة بالفٍّم.

 .دراسات همّة وهٍلّة لن مٍاد البواء بمصافقة الفٍّم 

 .اسجخدام ؾرق مبجنرة لمالج مرػَ البلٌارسّا 

  ثٍفّر 
 
داء وللّا

 
 ة الجنلفة .لسموجات لالّة اال

 لو ثنل
 
سموت ظدِق للبّئة و ا

 
ه در ثٍفّرًا للؿالة.ا

 
 فة و ا

 مجراهبات ذات ثراهّب وخعائط زدِدة. 

  سموجات زدِدة ذات خٍاص ًودسّة
 
الصعٍل للَ ا

 وهّمّائّة مصسوة.
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 (6160-6102) فرتة التنفيذ
قينة 

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 ممالرة اإلسموت ببمغ المرهبات لجصسّن خٍاظي. .13

فعو خام البوجٍهّت من الؿفلة المٍزٍدة بموؿكة  .14

الفٍّم وممالرجي هّمّائّا السجخدامي فَ لملّات شفر 

بار البجرول.
آ
 ا

 ت الفرز الغصاىئ النٌربَ لجصلّة المّاى.ثؿٍِر ثكوّا .15

ثؿٍِر ؾرق الجكؿّر المادى والجكؿّر الٍمّؼَ  .16

 مجمدد المراشو لجصلّة المّاى.

 الخٍاص النّمّائّة لخام البجرول. .17

 دراسة هّمّائّة لن مٍاد البواء بمصافقة الفٍّم. .18

خّر  .19
 
ثصخّط ودراسة المٍامو الصٍِّة ذات الجا

مراض 
 
 المزموة.الفارماهٍلٍزَ للَ اال

سموجات  .21
 
اسجخدام المٍاد الواهٍمجرِة فَ ثصؼّر ا

 .زدِدة ذات خٍاص مّناهّنّة لالّة
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 (6160-6102) فرتة التنفيذ
قينة 

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

ثصؼّر مجراهبات زدِدة ودراسة خعائعٌا  .21

 .وثؿبّكاثٌا المخجلفة

 .النّمّاء الصٍِّة والبٍّلٍزّا الرزِئّة .22

 َ.البٍّثنوٍلٍز .23

دراسات بٍّلٍزّة فُ الموالة، السرؾان،  .24

مراض النبد اإلهزِمات، المّنروبٍّلٍ
 
زُ، السنر ، ا

 .والفّروسات

وثٍازداثٌا فَ مصّؽ مصافقة العخٍر الرسٍبّة  .1 الجيولوجيا

 الفٍّم.

 المصمّات الؿبّمّة فَ مصافقة الفٍّم. .2

وإمناهّات خزاهات المّاى الرٍفّة بموؿكة  ثٍازدات .3

 الفٍّم وما شٍلٌا.

 الجمرف للَ البّائت الكدِمة باسجخدام الصفرِات. .4

  وزٍد خرائؽ زٍّلٍزّة لجٍازد العخٍر الرسٍبّة

 بموؿكة الفٍّم وما شٍلٌا.

  وزٍد لالدة بّاهات بالمصمّات الؿبّمّة بموؿكة الفٍّم

المصجٍى  -ووادى الرِان ضاملة المصجٍى العخرى 

ٍع البٍّلٍزَ. -الصفرى   الجو

  وزٍد خرائؽ ثفعّلّة لخزاهات المّاى الرٍفّة بموؿكة

)لسم 

 -الرٍّلٍزّا

 لسم النّمّاء(

+ 

 هلّة الٌودسة

+ 

ملٍّن  2121 2116

ومائ جان  

وخمسٍ

لف 
 
ن ا

 زوٌّا
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 (6160-6102) فرتة التنفيذ
قينة 

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

ضنال الؿٍبٍغرافّة السؿصّة بموؿكة الفٍّم. .5
 
 اال

 الفٍّم.ثٍازدات البجرول بمصّؽ مصافقة  .6

الصفرِات الفكارِة والالفكارِة بموؿكة الفٍّم ووادى  .7

 الرِان.

خر البّىئ الواثذ لن المعاهك الموجصرة  .8
 
ثكّّم اال

 بالمدن العوالّة الردِدة بمصافقة الفٍّم.

لّات البصح لن المٍاد المصمة وهّفّة شفقٌا. .9
آ
 ا

شرار مٍاد البواء بموؿكة الفٍّم. .11
 
 ثٍازد ا

 فقة الفٍّم.ثلٍث معادر المّاى بمصا .11

ثؿبّق ثنوٍلٍزّا االسجصمار لن بمد فَ الدراسات  .12

 الرٍّلٍزّة الجؿبّكّة.

ٍهّمّائّة لعخٍر لممادن الؿّن  .13 زٍّلٍزّة وزّ

 بموؿكة الفٍّم.

 الفٍّم.

 .اه جصافات زدِدة لخزاهات البجرول بمصافقة الفٍّم 

  وزٍد لالدة بّاهات بالخامات الممدهّة فَ موؿكة

 الفٍّم.

 .وزٍد خرائؽ لجٍازد خام الناولّن بموؿكة الفٍّم 

 لّات زدِدة للجوبؤ بصد
آ
 وث الزالزل.وزٍد ا

  ضنال السؿس بموؿكة الفٍّم
 
وزٍد خرائؽ ثفعّلّة ال

 ثسالد فَ اخجّار مواؾق الجومّة الردِدة بالموؿكة.

  لّات زدِدة للنصف لن الممادن والعخٍر
آ
وزٍد ا

 باسجخدام الؿرق الرٍّفّزِكّة المخجلفة.

  ٍع الصفرى بموؿكة الفٍّم وزٍد خرائؽ زٍّلٍزّة للجو

 وما شٍلٌا.

  هاملة لن ثٍازدات الصفرِات الالفكارِة وزٍد دراسة

 بموؿكة الفٍّم ووادى الرِان.

 هلّة الزرالة
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 مسئولية التنفيذ النجاح املخرجات ومؤشرات اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

 (6160-6102) فرتة التنفيذ
قينة 

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

الجراهّب الرٍّلٍزّة المسئٍلة لن ثنٍِن الخزاهات  .14

 البجرولّة بموؿكة الفٍّم ووادى الرِان.

 الجؿبّكات العوالّة للممادن والعخٍر. .15

 الرٍّلٍزّا البّئّة. .16

 زٍّ هّمّاء المّاى الجصت سؿصّة. .17

ظخٍر الكالدة وما ثصجٍِي من خامات ممدهّة  .18

 الجعادِة.

ثٍازدات خزاهات المّاى الرٍفّة بمواؾق مخجلفة من  .19

 معر.

العخٍر الرسٍبّة وما ثصجٍِي من معادر ؾبّمّة  .21

 هالمّاى الرٍفّة والبجرول والغاز الؿبّمَ.

 لعخٍر والممادن.الجؿبّكات البّئّة ل .21

اسجخدام الؿرق الرٍّفّزِائّة فَ النصف لن  .22

 خزاهات البجرول والمّاى الرٍفّة.

 .وزٍد مجصف للصفرِات الفكارِة براممة الفٍّم 

 .لّة شفقٌا
آ
 اه جصاف المٍاد المصمة وا

 .وزٍد خرائؽ للبّئة الكدِمة بمواؾق مخجلفة من معر 

  َلّات االسجفادة من الممادن والعخٍر وخاظة ف
آ
ثؿٍِر ا

 الزرالَ.المرال العوالَ و
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 مسئولية التنفيذ النجاح املخرجات ومؤشرات اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

 (6160-6102) فرتة التنفيذ
قينة 

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

دراسات فى 

علم مجال 

 الحيوان

 

سماك  .1
 
هٍاع المخجلفة للؿفّلّات الجَ ثعّب اال

 
اال

 بموؿكة الفٍّم.

دراسة فسٍّلٍزّة وثنوٍشٍِّة للَ اإلهسان  .2

 بالجغّرات البّئّة المخجلفة. والصٍّان ولاللجي

مراض البصرِة  .3
 
دراسات بٍّلٍزّة وموالة للَ اال

 الموجصرة بموؿكة الفٍّم.

ٍع البٍّلٍزَ للفكارِات بموؿكة الفٍّم. .4  الجو

ا للَ البّئة المائّة بموؿكة  .5 خًّر
 
الجغّرات البّئّة وثا

 الفٍّم.

 الصصرات وثوٍلٌا بموؿكة الفٍّم. .6

مصاهو بصّرة لارون وبصّرات وادى الرِان والممو  .7

للَ شماِجٌا من الجلٍث واسجخدام النائوات همرضد 

 .Bio-indicatorللجلٍث 

  من  من الوفاِات الخؿرة
آ
وزٍد ؾرق شدِدة للجخلط اال

 والمبّدات الزرالّة.

 َثعّب  وزٍد لالدة بّاهات همّة وهٍلّة للؿفّلّات الج

سماك بمصافقة الفٍّم.
 
 اال

  ٍَع البٍّلٍز وزٍد لالدة بّاهات همّة وهٍلّة للجو

 بموؿكة الفٍّم.

  سماك
 
ثوالط لدد اإلظابات الواثرة لن ثواول اال

 الموجرة بموؿكة الفٍّم.

  اسجخدام ثؿبّكات ثنوٍلٍزّة شدِدة لرفك إهجازّة الدروة

 الصٍّاهّة بالفٍّم.

  ه در
 
مراض.إهجاج سالالت شٍّاهّة ا

 
 إهجازّة ومكاومة لال

 .اسجخدام الجنوٍلٍزّا الصٍِّة فَ إهجاج الٍلٍد الصٍّى 

 .وزٍد ثصرِمات ولٍاهّن لصماِة البّئة 

  وزٍد خؿة واػصة إلدارة المصمّات الؿبّمّة بموؿكة

)لسم للم 

 الصٍّان(

+ 

هلّة الزرالة 

)لسم اإلهجاج 

 الصٍّاهَ(

+ 

 هلّة العّدلة

+ 

 هلّة الؿب

ملٍّن  2121 2116

وخالخما

لف 
 
ئة ا

 زوٌّا
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 مسئولية التنفيذ النجاح املخرجات ومؤشرات اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

 (6160-6102) فرتة التنفيذ
قينة 

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

ًمّة االلجعادِة  .8
 
اسجزراع بمغ النائوات ذات اال

 المالّة فَ بصّرة لارون وبصّرات وادى الرِان.

مسس للفكارِات الكاؾوة من الجربة الرؾبة والرافة  .9

خّراثٌا شٍل بصّر 
 
ة لارون وثصدِد ثٍزِمٌا وثا

 المجٍلمة للَ ه دافة ًذى النائوات.

شّاء المائّة. .11
 
خّر ملٍخات المّاى للَ اال

 
 ثا

بٍّلٍزّة الالفكارِات البصرِة فَ بصّرة لارون  .11

 وبصّرات وادى الرِان.

فات والؿفّلّات الصصرِة. .12
آ
 دراسات لن اال

 دراسات للَ الخالِا الرذلّة. .13

فات اسجخدام الواهٍثنوٍ .14
آ
لٍزَ فَ منافصة اال

 المخجلفة.

هٍاع من الٌائمات هٍسائو بٍّلٍزّة  .15
 
اسجخدام بمغ ا

 الفٍّم.

 .زوة
 
 الصد من فٌٍر ثصًٍات اال

  وزٍد لالدة بّاهات همّة وهٍلّة بالؿفّلّات الجَ ثسبب

مراض فَ مصافقة الفٍّم.إظابة 
 
سماك باال

 
 اال

 .مراض الموجصرة بموؿكة الفٍّم
 
 وزٍد لالدة بّاهات لال

 .وزٍد لالدة بّاهات للفكارِات بموؿكة الفٍّم 

  وزٍد لالدة بّاهات همّة وهٍلّة للصصرات بموؿكة

 الفٍّم.

  دراسة هاملة لن بصّرة لارون وبصّرات وداى الرِان

 جراح وسائو المالج.ضاملة هسب الجلٍث ومعادرى وال

 .فات المخجلفة
آ
 ثكوّات بٍّلٍزّة شدِدة لمنافصة اال

 .ثوالط اسجخدام المبّدات الصصرِة 

  مراض
 
وزٍد اسجراثّرّات واػصة لمنافصة هٍالو اال

 لإلهسان والصٍّان.
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 مسئولية التنفيذ النجاح املخرجات ومؤشرات اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

 (6160-6102) فرتة التنفيذ
قينة 

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

للسّؿرة للَ لٍالك البلٌارسّا والمٍائو المجٍسؿة 

 لٌا.

دوِة المسجخدمة للَ الخالِا  .16
 
خار الراهبّة لبمغ اال

آ
اال

زوة الصٍّاهّة.
 
 واال

الجلٍث بالسمٍم المّنروبّة فَ غذاء اإلهسان  .17

 ة الجخلط موٌا.والصٍّان وهّفّ

الصد من اسجخدام المبّدات الصصرِة واسجخدام  .18

 الزرالة الصٍِّة.

فات  .19
آ
المبّدات المصبّة والصصرِة ومكاومة اال

 بٍّلٍزّا.

دوِة والمٍاد النّمّائّة والملٍخات البّئّة  .21
 
خّر اال

 
ثا

 للَ الجرهّب الوسّرَ والفسٍّلٍزَ للصٍّاهات.

مراض  .21
 
 الٍراخّة.الجصًٍات النرومٍسٍمّة فَ بمغ اال

  زِادة اإلهجاج السمنَ لبصّرة لارون وبصّرات وادى

 الرِان.

  ٍع البٍّلٍزَ بمصمّة ثصرِمات واػصة للصفاظ للَ الجو

 لارون ومصمّة وادى الرِان.
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 مسئولية التنفيذ النجاح املخرجات ومؤشرات اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

 (6160-6102) فرتة التنفيذ
قينة 

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

دراسات ًسجٍلٍزّة وخلٍِة للَ الكٍارض بموؿكة  .22

 الفٍّم.

هسدة الؿبّمّة. .23
 
خّرات الفسٍّلٍزّة لمؼادات اال

 
 الجا

مراض اإلهسان  .24
 
ثعمّم اسجراثّرّات منافصة هٍالو ا

 والصٍّان.

دوِة المسجخدمة للَ الخالِا  .25
 
خار الراهبّة لبمغ اال

آ
اال

زوة.
 
هسرة الصٍّاهّة واال

 
 واال

خّر المال .26
 
لصاب الجا

 
زَ والٍلاىئ لبمغ اال

والمسجخلعات الوباثّة والمخلكة للَ سمّة بمغ 

مراض.
 
 المٍاد وبمغ اال

مراض للَ الخالِا  .27
 
دراسة مّناهّنّة لمو بمغ اال

هسرة لبمغ النائوات الصّة.
 
 واال

فات والؿفّلّات الصصرِة والجراح  .28
آ
دراسات للَ اال
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 مسئولية التنفيذ النجاح املخرجات ومؤشرات اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

 (6160-6102) فرتة التنفيذ
قينة 

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 ؾرق هازصة لمكاومجٌا.

 قة الفٍّم.ثؿٍِر المزارع السمنّة بمصاف .29

دراسات بٍّلٍزّة للَ ذباب الفاهٌة بمصافقة الفٍّم  .31

 ومنافصجي.

ٍع البٍّلٍزَ بمصمّة لارون  .31 المصافقة للَ الجو

 ومصمّة وادى الرِان.

زوة. .32
 
 للم اال

دراسات فى علم 

 النبات

 البّئة الوباثّة فَ مصافقة الفٍّم. .1

ٍع  .2 البٍّلٍزَ للبّئة البّئة الملصّة والعصراوِة والجو

 الوباثّة بموؿكة الفٍّم.

خّر البّئة المصّؿة للَ همٍ وإهجاج الوباثات. .3
 
 ثا

هٍالٌا بموؿكة الفٍّم. .4
 
 بّئة الصصائش والجمرف للَ ا

هسرة الوباثّة. .5
 
 زرالة اال

 ِة البّئة الوباثّة وزٍد خؿؽ واػصة ومؿبكة لصما

 والمصمّات الؿبّمّة بموؿكة الفٍّم.

  فٌٍر زِادة واػصة فَ إهجازّة الصاظالت الزرالّة

 بمصافقة الفٍّم.

 .لّات لجصسّن إهجازّة الوباثات
آ
 وزٍد ا

  وزٍد لالدة بّاهات لن الوباثات الؿبّة بموؿكة الفٍّم

 )لسم الوبات(

+ 

هلّة الزرالة 

)لسم 

 -ظّوالمصا

 -لسم البساثّن

2116 2121 911 

لف   
 
ا

 زوّي
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 (6160-6102) فرتة التنفيذ
قينة 

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

رِة بموؿكة الفٍّم. .6  ثعوّف الوباثات الًز

 دراسة الفلٍرا المعرِة. .7

رِؿة الوباثات الؿبّة بموؿكة الفٍّم ولمو خ .8

 ثعوّف لٌا.

لصاب البصرِة  .9
 
ثكّّم المٍارد الؿبّمّة الخاظة باال

 والٌائمات الوباثّة.

اسجخدام البن جّرِا والؿصالب فَ ثوكّة وممالرة مّاى  .11

 الصرب والعرف العصَ.

مراض البّائت الفؿرِة. .11
 
 ا

هٍاع الوباثّة. .12
 
 إهصاء الخرائؽ الٍراخّة لبمغ اال

ٍع الٍراخَ اسجخدام الدالئو الٍراخّة فَ ثكّّم  .13 الجو

 للوباثات.

إلادة ثدوِر المخلفات الزرالّة إلهجاج مٍاد هّمّائّة  .14

 ورسم خرِؿة ثعوّف لٌا.

 ِر  ة بمصافقة الفٍّم.وزٍد لالدة بّاهات للوباثات الًز

 .هٍاع الوباثّة
 
 وزٍد خرائؽ وراخّة لبمغ اال

  إهجاج سماد لؼٍى من المخلفات الزرالّة واسجخدامي

سمدة النّمّائّة.
 
 بدِال لال

  وزٍد سالالت هباثّة ثجصمو فروف اإلزٌاد من

فات المخجلفة. -الملٍشة -الرفاف
آ
 وزٍد اال

  باسجخدام ؾرق بٍّلٍزّة شدِدة لممالرة وثوكّة المّاى

 الؿصالب والبن جّرِا.

  هسرة الوباثّة لٌا ثؿبّكات
 
اسجوباط مرهبات من اال

 ظوالّة وؾبّة.

  اسجصداث ؾرق لجكلّو مخاؾر الملٍخات الدكّلة

 واإلضمالّة والسمٍم البّئّة باسجخدام الؿصالب.

 .وزٍد ؾرق شدِدة لجدوِر المخلفات الزرالّة 

لسم 

المّنروبٍّلٍزَ

لسم اإلهجاج  -

 الوباثَ(
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 مسئولية التنفيذ النجاح املخرجات ومؤشرات اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

 (6160-6102) فرتة التنفيذ
قينة 

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 زدِدة.

ٍع الوباثَ فَ مصمّة لارون  .15 المصافقة للَ الجو

 ومصمّة وادى الرِان.

اسجوباط سالالت هباثّة زدِدة مكاومة للجغّرات  .16

وزٍد  -الملٍشة -البّئّة المخجلفة مدو الرفاف

فات.
آ
 اال

هٍاع الوباثّة الوادرة اسجصداث برامذ ش .17
 
ماِة لال

 والمٌددة باالهكراض.

هسرة لجصسّن إهجازّة بمغ  .18
 
اسجخدام ثكوّة زرالة اال

 الوباثات.

لّات الفسٍّلٍزّة والرزِئّة لجوقّم لملّات  .19
آ
اال

ِغ الوباثَ.
 
 اال

ثصسّن السالالت الوباثّة بالفٍّم واسجوباط سالالت  .21
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 (6160-6102) فرتة التنفيذ
قينة 

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 زدِدة من المصاظّو والخؼر.

للمسجخلعات الوباثّة والزٍِت الوصاط البن جّرى  .21

 الؿّارة ػد بمغ المزالت البن جّرِة الممرػة.

اسجخدام الجنوٍلٍزّا الصٍِّة وثكوّات  .22

ظواف زدِدة من 
 
الواهٍثنوٍلٍزَ السجوباط ا

مراض الوباثّة وفروف اإلزٌادات 
 
الوباثات ثكاوم اال

 الصٍِّة المخجلفة.

 الؿصالب الوباثّة. .23
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  الطبيةلقطاع العلوم  اخلطة التهفيذية -ثانيا
 

 الطب البشرى كلية . 1
 التمريضكلية . 2
سنان3

أ
 . كلية طب ال

 كلية الصيدلة. 4
 

Second- Action Plan for Medical Sciences Sector 

1. Faculty of Medicine 

2. Faculty of Nursing 

3. Faculty of Dentistry 

4. Faculty of Pharmacy 
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

تحديد المشاكل 

الصحية فى 

 الفيوممحافظة 

 المشاهو زدم لتسدِد شامو ضسَ مشرإذراء  .1

 بمسافظة الفٍّم.الطسّة 

مراض  .2
أ
إغداد لاغدة بّاهات وخرِطة لتٍطن ال

 والمشنالت الطسّة بمسافظة الفٍّم.

إذراء مشر شامو للمؤصشات الطسّة المكدمة  .3

للشنان بمسافظة الفٍّم وتسدِد مشتٍى الخدمات 

 المكدمة من لبلٌا.

الخدمات الطسّة بالمسافظة ورفع وعع خطة لدغم  .4

داء بٌا.
أ
 مشتٍى ال

اذتماغّة متناملة لموطكة الفٍّم  -غمو خرِطة ضسّة .5

صلٍب لتسدِث البّاهات بشنو دائم.
أ
 ووعع ا

  مراض والمشاهو
أ
وذٍد خرِطة ولاغدة بّاهات لال

 الطسّة بمسافظة الفٍّم.

  وذٍد لاغدة بّاهات للخدمات الطسّة والذتماغّة

 ن بمسافظة الفٍّم.المكدمة للشنا

 .لّة واعسة لتسدِث البّاهات بشنو دورى
 
 وذٍد ا

)لشم الطسة  

 الػامة(

+ 

 هلّة التمرِظ 

+ 

 هلّة الخدمة

 الذتماغّة

2116 2119 111 

لف 
أ
ا

 ذوّي

علوم الطب 

ساسية
أ
 ال

هشدة وخالِا الدشم. .1
أ
 تنٍِن ا

ذوة. .2
أ
 غلم ال

  ى خلو
أ
الومٍ  فُتكلّو المشاهو الطسّة المترتبة غلَ ا

 الطبّػَ.

لشام  
أ
)ا

هشدة
أ
  -ال

مراض
أ
 -غلم ال

2117 2121 211 

لف 
أ
ا
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 الخالِا الدذغّة. .3

 الػمر. فُالتغّرات المطازبة للتكدم  .4

تطبّكات الواهٍتنوٍلٍذَ والبٍّتنوٍلٍذَ فَ  .5

 الدراصات الطبّة.

 .ذوة
أ
ِة تشًٍات لال

أ
الباجٍلٍذّا  السد من ظٌٍر ا

 الهلّوّنّة(

+ 

 هلّة التمرِظ 

+ 

 هلّة الػلٍم 

 ذوّي

التقنيات 

الحديثة فى 

تشخيص وعالج 

مراض 
أ
 ال

ا. .1 مراض والسد من اهتشاًر
أ
 اله تشاف المبنر لال

مراض. .2
أ
 التداًات السدِحة لتشخّص وغالج ال

 صالّب
أ
مراض  تكوّات وا

أ
زدِحة لاله تشاف المبنر لال

ا.  للسد من اهتشاًر

  إصػاف مرعَ الطٍارئ  فُاصتخدام التكوّات السدِحة

 والسالت السرذة.

لشام الباطوة  
أ
)ا

مراض -الػامة
أ
ال

 -المتٍطوة

 الطسة الػامة(

+ 

 هلّة الطّدلة 

2116 2121 111 

لف 
أ
ا

 ذوّي

مراض 
أ
ال

 الجلدية

ٍهس  .1 ٍهّن  2لّاس مشتٍى ه هترل
أ
مرعَ  فُ 17وا

 البٌاق.

  طرق زدِحة مطبكة لػالج مرعَ البٌاق والتّوّا الملٍهة

 والطدفّة.

مراض 
أ
)لشم ال

 الدلدِة(

+ 

2116 2121 251 

لف 
أ
ا

 ذوّي
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

جّر مغاد الفطرِات عد صاللت المالصّزِا  .2
أ
اختّار تا

 المػزولة من مرعَ التّوّا الملٍهة.

ٍهّن لّاس مشتٍى  .3 بالدم وغاللتي بشدة  21اإلهترل

 مرض الطدفّة.

 هلّة الطّدلة 

مراض
أ
 الكبد ا

 

هٍاغٌا .1
أ
مراض النبد با

أ
بموطكة  تسدِد مػدل اهتشار ا

 الفٍّم.

  مراض النبد غن مػدل اوذٍد لاغدة بّاهات
أ
هتشار ا

 .بموطكة الفٍّم

لشام الباطوة  
أ
)ا

مراض  -الػامة
أ
ال

-المتٍطوة

 الطسة الػامة(

+ 

 هلّة الطّدلة 

+ 

 هلّة الػلٍم 

لف  51 2118 2117
أ
ا

 ذوّي

صباب زِادة هشب اإلضابة  .2
أ
 باللتٌاببسث ودراصة ا

 المختلفة. اتيومغاغف َالنبدى الفّروص

النبدى ٌاب اإلضابة باللتدراصة وصائو تشخّص  .3

 .َالفّروص

 من طرق زدِحة للنشف المبنر والػالجالبسث غن  .4

 .َالفّروص باللتٌاب النبدىاإلضابة 

 تكّّم الػالذات السدِحة لفّروس صَ النبدى . .5

 .تٍفر وصائو تشخّص زدِحة للمرض 

  َاهخفاض مػدلت اإلضابة باللتٌاب النبدى الفّروص

 بمسافظة الفٍّم.

 وجود مراكز لتحليل الفريوس 

  وذٍد دراصات إلجبات مدى هداح الػالذات غلَ هطاق

 غددى واصع

 

2116 

 

 

2121 

 

451 

لف 
أ
ا

 ذوّي
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

م .6
أ
 ال للٍلاِة من اللتٌاب النبدى الٍبائُ.طاصتوباط ا

وعع موظٍمة ضسّة للسد من اهتشار الفّروصات  .7

 المختلفة بالموطكة.النبدِة 

مراض الكلى
أ
وذٍد لاغدة بّاهات غن مػدل اهتشار الفشو النلٍي   الفشو النلٍي بمسافظة الفٍّم.تسدِد مػدل اهتشار  .1 ا

 بموطكة الفٍّم.

)لشم الباطوة 

لشم   –الػامة 

 الطسة الػامة (

+ 

 هلّة الطّدلة 

+ 

 هلّة الػلٍم 

+ 

 هلّة التمرِظ 

لف  51 2118 2117
أ
ا

 ذوّي

صباب اهتشار الفشو النلٍي وغاللتي بالتغذِة  .1
أ
بسث ا

 المّاى المشتخدمة. وهٍغّة

 دراصة وصائو تشخّص وغالج المرض. .2

 .تٍفر وصائو تشخّص وغالج ذدِدة للمرض 

 .اهخفاض هشب اإلضابة بالفشو النلٍى فَ المسافظة 

2116 2121 251 

لف 
أ
ا

 ذوّي

 جراحة 
أ
وعية ال

 الدموية

 غالج الكدم الشنرى. .1

 غالج الكرح الٍرِدِة. .2

 غالج الكطٍر الٍرِدى المزمن. .3

  صالّب
أ
رح كحة مطبكة لػالج الكدم الشنرى، الزدِا

 .ىالٍرِدِة والكطٍر الٍرِد

 اهخفاض هشب اإلضابة ب 
أ
 مراض الشابكة.ال

)لشم الدرازة  

 الػامة (

2116 2121 4,5 

 ملٍّن

 ذوّي
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

  وغّة
أ
مراض ال

أ
وذٍد وزدة للكشطرة التداخلّة خاضة با

 1الدمٍِة الطرفّة

مراض 
أ
ا

 الطفيليات

 بّاهات لإلضابة ب غمو لاغدة .1
أ
مراض الطفّلّة ال

 المختلفة لشنان موطكة الفٍّم.

جّر الطفّلّات غلَ النائوات السّة. .2
أ
 دراصة تا

دراصات إلهتاج مرهبات طبّػّة زدِحة للٍلاِة من  .3

 
أ
 .مراض الطفّلّةال

  هٍاع ومػدل اهتشار
أ
 وذٍد لاغدة بّاهات غن ا

أ
مراض ال

 الطفّلّة بّن صنان مسافظة الفٍّم.

لشام  
أ
)ا

الطفّلّات 

الطسة  -الطبّة

 الػامة (

+ 

 هلّة الطّدلة

+ 

 هلّة الػلٍم

+ 

 هلّة التمرِظ 

+ 

 هلّة الطب 

لشام 
أ
) ا

مراض 
أ
ال

لف  51 2118 2117
أ
ا

 ذوّي

  مراضوذٍد مرهبات طبّػّة زدِحة للٍلاِة من
أ
 ال

 الطفّلّة.

 مراض الطفّلّة بّن صنان  اهخفاض
أ
هشب اإلضابة بال

 مسافظة الفٍّم.

2118 2121 211 

لف 
أ
ا

 ذوّي
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 -الدلدِة

 -الباطوة الػامة

 الطسة الػامة( 

+ 

 هلّة الطّدلة 

 اصتخدام الخالِا الدذغّة فَ غالج  .1 الخاليا الجذعية
أ
 مراض المزموة.ال

اصتخدام الخالِا الدذغّة هػامو مشاغد لدفع ه فاءة  .2

 الدٌاز المواغُ لإلهشان.

  َلّات للتطبّق الػالذَ للخالِا الدذغّة ف
 
مراضا

أ
 ال

 المزموة.

  زِادة مػدل اصتخدام الخالِا الدذغّة فَ رفع ه فاءة

 الدٌاز المواغُ لإلهشان.

)لشم  

الباجٍلٍذّا 

الهلّوّنّة 

مراض الدم 
أ
 وا

+ 

 هلّة الطّدلة 

2119 2121 211 

لف 
أ
ا

 ذوّي

 دراسات الغدد

 

مراض دراصة مدى اهتشار .1
أ
 ) الدرلّة ( الغدة الػوكٍدِة ا

 بّن صنان مسافظة الفٍّم.

مراضطرق زدِحة للتشخّص والٍلاِة والػالج من  .2
أ
 ا

 بّن صنان مسافظة الفٍّم.) الدرلّة (  الغدة الػوكٍدِة

  بّن  الدرلّةوذٍد لاغدة بّاهات غن مدى اهتشار الغدة

 صنان مسافظة الفٍّم.

  الدرلّةاهخفاض فَ هشب اإلضابة بالغدة. 

لشام الطسة  
أ
)ا

الدرازة -الػامة

طب  -الػامة

طفال( 
أ
 ال

2117 2119 211 

لف 
أ
ا

 ذوّي
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

+ 

 هلّة الطّدلة 

الجراحات 

العامة والدقيقة 

 وجراحة 
أ
ورام ال

 والتجميل

 

ط ذرازات الػٍّب الخلكّة لدى .1
أ
 .فالال

 لدرازات الكلب والطدر. التكوّات السدِحة .2

زدث التكوّات فَ مدال الدرازة  .3
أ
الػامة التٍضو إلَ ا

 والدلّكة.

مراض  .4
أ
اصتخدام الكشاطر الطبّة والدغامات فَ غالج ا

وغّة الدمٍِة.
أ
 الكلب وال

 اصتخدام المواظّر فَ الدرازات المختلفة. .5

ورام المػدة والبونرِاس  .6
أ
ورامغالج ا

أ
 النبد. وا

ذرازات غالج الشموة المفرطة والمرعّة بالموظار  .7

  1الدرازَ

 السروق. اصتخدام الخالِا الدذغّة فَ غالج .8

  صالّب زدِحة فَ الػملّات الدرازّة الػامة
أ
طرق وا

 والدلّكة وذرازة 
أ
 ورام والتدمّو.ال

  تسشن فَ الطسة الػامة لمرعَ الػملّات الدرازّة

 المختلفة.

 1وذٍد وزدة لدرازات البطن بالموظار 

لشام الدرازة  
أ
)ا

طب  -الػامة

طفال
أ
ذرازة  -ال

 الكلب والطدر (

+  

 هلّة الطّدلة

2116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2121 

 

 

 

 

 

1,5 

ملٍّن 

 ذوّي
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 .دور الدًٍن التدمّلَ فَ ذرازات التدمّو واإلضالح .9

مراض
أ
 ال

البكـتيرية 

 ريةطوالف

 

مراض البن تّرِة والف .1
أ
رِة طغمو لاغدة بّاهات لال

 الموتشرة فَ مسافظة الفٍّم.

صباب اهتشار  .2
أ
مراضدراصة ا

أ
رِة طالبن تّرِة والف ال

 بموطكة الفٍّم.

  هٍاع ومػدل اهتشار
أ
مراضوذٍد لاغدة بّاهات غن ا

أ
 ال

 البن تّرِة بموطكة الفٍّم.

  طرق تشخّص وغالج زدِحة مطبكة له تشاف وغالج

مراض
أ
 البن تّرِة والفطرِة بمسافظة الفٍّم. ال

)لشمَ الباطوة  
مراض  -الػامة

أ
ال

 الدلدِة(
+ 

 هلّة الطّدلة 
+ 

 هلّة الػلٍم 
+ 

 هلّة التمرِظ 

2117 2119 251 

لف 
أ
ا

 ذوّي

مراض السكر 
أ
 ا

 

هٍاغي فَ مسافظة  .1
أ
تسدِد مػدل اهتشار مرض الشنر با

 الفٍّم.

صباب ووصائو اإلضابة والتشخّص للمرض. .2
أ
 بسث ا

 بسث صبو الػالج من مرض الشنر. .3

  مراض الشنر
أ
وذٍد لاغدة بّاهات غن مػدل اهتشار ا

 بموطكة الفٍّم.

)لشم الباطوة  

 الػامة(

+ 

 هلّة الطّدلة 

لف  51 2118 2116
أ
ا

 ذوّي

 .تٍفر وصائو تشخّص وغالج زدِحة للمرض 

 .اهخفاض مػدل اهتشار مرض الشنر بمسافظة الفٍّم 

2117 2121 211 

لف 
أ
ا

 ذوّي

مراض
أ
ًم  .1 المهنية ال

أ
مراضإهشاء لاغدة بّاهات غن ا

أ
هٍاع  التَ تطّب  ال

أ
مراضمػدل اهتشار ووذٍد لاغدة بّاهات غن ا

أ
 251 2118 2116)لشم الطسة   ال
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

ضساب 
أ
 ا

أ
الفٍّم محو الػاملّن  شغال الخاضة بموطكةال

بمٌوة الطّد، ضواغة الشّرامّم، إهتاج النّماوِات 

ا.  وغًّر

جّر بّئة الػمو غلَ الػاملّن فَ المدالت الشابكة. .2
أ
 تا

مراضالبسث غن طرق زدِحة للٍلاِة من  .3
أ
 المٌوّة. ال

 المٌوّة بموطكة الفٍّم.

  مراض المٌوّة لشنان موطكة اهخفاض هشب
أ
اإلضابة بال

 الفٍّم.

 الػامة(

+ 

 هلّة الطّدلة 

+ 

 هلّة الػلٍم 

لف 
أ
ا

 ذوّي

 دراصة مػدل ًشاشة الػظام لشنان مسافظة الفٍّم. .1 جراحة العظام

غلَ غظمة الفخذ. .2
أ
 الطرق السدِحة لػالج هشٍر ا

 وتشٍى الػمٍد الفكري. اغٍذاج .3

 الفكرات الطواغّة والمفاضو الطواغّة.اصتخدام  .4

  وذٍد لاغدة بّاهات بمػدلت اإلضابة بٌشاشة الػظام

 لشنان مسافظة الفٍّم.

 .تطبّق طرق زدِحة لػالج النشٍر والتشًٍات 

)لشم ذرازة  

 الػظام(

 

2116 2121 111 

لف 
أ
ا

 ذوّي

طفالطب 
أ
  ال

 

طفال فَ مسافظ .1
أ
ة الفٍّم من تكّّم السالة الطسّة لال

 اإلضابة ب -لطر الكامة -السالة الغذائّةزّث 
أ
مراض ال

 .والبن تّرِةالطفّلّة 

طفال .2
أ
 الومٍ. َزدِحَ الٍلدة هالط ال

  طفال فَ مسافظة لاغدة بّاهات بالسالة الطسّة
أ
لال

 تغّرات مسددة.مالفٍّم وفكا ل

  َصالّب زدِحة للتغلب غلَ المشنالت الطسّة الت
أ
ا

طفالتٍاذي 
أ
 فَ موطكة الفٍّم. ال

)لشم طب  

طفال
أ
قسم  -ال

األنف واألذن 

2116 2121 251 

لف 
أ
ا

 ذوّي
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

مراض السلق والتٌاب اللٍزتّن المزمن  .3
أ
طفال فَ الفٍّم.  ا

أ
 واحلنجرة ( تسشن السالة الطسّة لال

 
أ
ورام دراسات ال

نواعها 
أ
با

شكالها 
أ
وا

 المختلفة

 

ورامتسدِد مػدل اهتشار اإلضابة  .1
أ
 بموطكة الفٍّم. بال

صباب زِادة هشبة اإلضابة  .2
أ
ورامبسث ودراصة ا

أ
 بال

 المختلفة.

ورام المختلفة. .3
أ
 دراصة وصائو تشخّص اإلضابة بال

البسث غن طرق زدِحة للتشخّص المبنر لإلضابة  .4

ورام
أ
 المختلفة. بال

 تسدِد طرق زدِحة للػالج من المرض. .5

 غالج  .6
أ
 .وتخلّكّةورام من مطادر طبّػّة ال

ورامواإلضابة  َالػامو الٍراج بّن بسث الػاللة .7
أ
 .بال

هشدة فَ الػالج التسفظ .8
أ
جّر البٍّلٍذُ لال

أ
لمرعَ  َالتا

ورام.
أ
 ال

 ػدل اهتشار موذٍد لاغدة بّاهات ل 
أ
صباب ال

أ
ورام وا

ا بمسافظة الفٍّم.  اهتشاًر

 .تٍفر تكوّات زدِحة ولائّة وغالذّة للمرض 

  ورام.وذٍد تكوّات زدِحة لاله تشاف المبنر
أ
 لال

 .ورام بمسافظة الفٍّم
أ
 اهخفاض مػدل اهتشار ال

لشام الباطوة  
أ
)ا

مراض  -الػامة
أ
ال

-المتٍطوة

-الدرازة الػامة

الباجٍلٍذّا 

-الهلّوّنّة

شػة 
أ
ال

-التشخّطّة

 الوشاء والتٍلّد(

+ 

 هلّة الطّدلة 

2116 2121 211 

لف 
أ
ا

 ذوّي
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

السمنة 

 والنحافة

 

بالشموة طبكا لفائتٌم دراصات لتسدِد هشب المطابّن  .1

 الػمرِة بموطكة الفٍّم.

دراصات لتسدِد الػاللة بّن صٍء التغذِة والشموة  .2

ذٌزة الدشم المختلفة.
أ
ا غلَ ا جًر

أ
 وا

صباب الشموة والوسافة المفرطة لدى النبار و .3
أ
 ا

أ
 طفال.ال

 اصتخدام التكوّات السدِحة لػالج الشموة. .4

 ذرازات الشموة المفرطة. .5

 صبا
أ
 ب مشنلة الشموة المفرطة.لاغدة بّاهات غن ا

  و
أ
وذٍد هظام غذائُ ضسُ ِموع اإلضابة بالشموة ا

 الوسافة المفرطة.

 .موة لػالج الشموة المفرطة
 
 تكوّات زدِحة وا

 .اهخفاض مػدل اإلضابة بالشموة المفرطة بموطكة الفٍّم 

لشام الباطوة 
أ
)ا

طب  -الػامة

طفال
أ
 -ال

 -الطسة الػامة

 الدرازة الػامة(

+ 

 هلّة الطّدلة 

+ 

 هلّة التمرِظ 

  111 

لف 
أ
ا

 ذوّي

لمعالج 
أ
لممشببات وغالج  .1 ال

 
طفال والنبار. ال

أ
 فَ ال

لمغالج  .2
 
هٍاغٌا المختلفة. ال

أ
ورام  با

أ
 الواتدة غن ال

  لملاغدة بّاهات بمشببات
أ
طفالغود  ال

أ
 والنبار. ال

  لمزلٍل طبّة زدِحة لػالج
أ
ورامالواتخ غن  ال

أ
 ال

هٍاغٌا المختلفة.
أ
 با

)لشمَ الباطوة  

 -الػامة

 التخدِر(

+ 

 هلّة الطّدلة 

2116 2121 211 

لف 
أ
ا

 ذوّي
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 (6160-6102) فرتة التنفيذ
قينة 

التنويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

ض  دور التمًر

فى رعاًة 

ومتابعة مرضى 

مراض
أ
 المزمنة ال

 الرغاًة التمرًغٌة لمرعى الكلى والكبد للبالغٌن. .1

طفال.ر ال .2
أ
 غاًة التمرًغٌة لمرعى الكلى والكبد لل

مراض  .3
أ
االرتقاء بالحالة الطحٌة للمرعى المطابٌن با

 الطدر المزموة.

االرتقاء بالحالة الطحٌة للمرعى كبار الشن المطابٌن  .4

مراض
أ
 المزموة. باال

صالٌب للوقاًة من الػدوى  .5
أ
غلى الرغاًة  للقائمٌنا

 الطحٌة للمرعى.

ثواء وبػد غملٌات زراغة  .6
أ
الرغاًة التمرًغٌة قبل وا

غغاء
أ
 لتقلٌل المغاغفات. اال

اصتخدام التقوٌات الحدًثة فى إصػاف مرعى الطوارئ  .7

 .والحاالت الحرخة

  طفالدلٌل إرشادى للرغاًة الطحٌة للكبار
أ
 واال

 ب الكبد الفٌروصى.المطابٌن بالتها

  طفالدلٌل إرشادى للرغاًة الطحٌة للكبار
أ
 واال

المطابٌن بالفشل الكلوى وكٌفٌة مواخهة التغٌرات 

 المرعٌة الشرًػة.

  المرعى المطابٌن  لرغاًةبرهامج إرشادى تمرًغى

مراض
أ
 المزموة. باال

 .برهامج تمرًغى لرغاًة المرعى كبار الشن 

 ار الشن المطابٌن تحشن فى الحالة الطحٌة للمرعى كب

مراض
أ
 المزموة. باال

  برامج تدرًبٌة للممرعٌن والممرعات غن خطوات

غغاءتحهٌز المػطى والمشتقبل لػملٌات هقل 
أ
 .اال

 ارئ والحاالت وتقوٌات حدًثة فى إصػاف مرعى الط

 الحرخة.

 .رعا المشتفٌدًن غن الخدمات المقدمة 

قشام 
أ
)خمٌع اال

 الػلمٌة(

+ 

 كلٌة الطب 

2116 2118 151 

لف 
أ
ا

 خوٌه
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 (6160-6102) فرتة التنفيذ
قينة 

التنويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

ض ورعاًة  تمًر

وراممرضى 
أ
 ال

ورام بالبالغٌن  .1
أ
طفالطرق التشخٌص المبكر لل

أ
 .واال

ورامرغاًة مرعى  .2
أ
طفالمن البالغٌن  اال

أ
 .واال

هٌل الوفشى لمرعى  .3
أ
ورامالتا

أ
 .اال

ورامدراصة تفطٌلٌة غن  .4
أ
ة. اال

أ
 التى تطٌب المرا

لٌات الوقاًة من  .5
 
ورامدراصات غن ا

أ
 .اال

  ورامدلٌل إرشادى للكشف المبكر غن
أ
بالبالغٌن  اال

طفال
أ
 .واال

  بروتوكوالت خدًدة للرغاًة التمرًغٌة للمطابٌن

مراض
أ
طفالمن البالغٌن  باال

أ
 .واال

  صردلٌل إرشادى
أ
ورامالمطابٌن  ال

أ
وخاضة من  باال

طفال
أ
 .اال

  هٌل مرعى
أ
ورامبرهامج إرشادى لتا

أ
 هفشٌا. اال

  ورامبرهامج إرشادى للكشف المبكر غن
أ
التى تطٌب  اال

ة.
أ
 المرا

  صبابدلٌل إرشادى
أ
ك ثرالمحتملة  باال

أ
شٌوغا  واال

ورام وكٌفٌة تحوبها.
أ
 كمشببات لل

قشام )
أ
خمٌع اال

 الػلمٌة(

+ 

 كلٌة الطب

+ 

كلٌة الخدمة  

 االختماغٌة

2117 2119 211 

لف 
أ
ا

 خوٌه

 البٌئة وصحة

المجتمع 

سرة
أ
 وال

 برهامج تثقٌفى لطلب خامػة الفٌوم غن مشببات .1

مراض المختلفة وطرق الوقاًة موها.
أ
 اال

 تحشٌن خودة موظمات الرغاًة الطحٌة. .2

  مراض وتوزًػه غلى
أ
إضدار دلٌل إرشادى غن مشببات اال

 طلب الحامػة.

  دلٌل إرشادى غن المشاكل الطحة المرتبطة بووغٌة

قشام )
أ
خمٌع اال

 الػلمٌة(

+ 

2116 2121 351 

لف 
أ
ا

 خوٌه
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

 (6160-6102) فرتة التنفيذ
قينة 

التنويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

 تقدًم الخدمات الطحٌة للمشوٌن. .3

طفال. .4
أ
صرى بٌن اال

أ
 الػوف اال

الرغاًة التمرًغٌة للمشاكل الطحٌة المرتبطة بتلوث  .5

 البٌئة من الماء والهواء.

الرغاًة التمرًغٌة للمشاكل الطحٌة المرتبطة بووغٌة  .6

 الغذاء.

 التوغٌة الطحٌة في محال الطحة اإلهحابٌة. .7

مراض  .8
أ
دور التمرًظ في محال الطحة الوقائٌة من اال

 المهوٌة.

 الغذاء.

 .برامج خدًدة لتحشٌن ضحة المشوٌن 

  صرًة.تقوٌات حدًثة
أ
 للحد من المشكلت اال

 .إضدار ك تٌب غن المخاطر والشلمة المهوٌة 

كلٌة الخدمة  

 االختماغٌة

 فيالجودة 
التعلٌم 

ب على  والتدًر
الممارسات 
ضٌة   التمًر

غغاء هٌئة التدرًس والهٌئة  .1
أ
داء ا

أ
تحشٌن وتطوًر ا

توفٌذ الػملٌة التػلٌمٌة والتدرًب المهوى  فيالمػاوهة 
 للطلب.

ى التدرًس والتدرًب فاصتخدام تكوولوخٌا حدًثة  .2
 لطلب كلٌة التمرًظ.

  صالٌب تدرًس وامتحاهات وتقٌٌم حدًثة لطلب
أ
طرق وا

 كلٌة التمرًظ.
 .برهامج تدرًبى محدد لطلب كلٌات التمرًظ 
 .زًادة قابلٌة الطلب غلى االلتحاق بالكلٌة 
  الشووات الدراصٌة  فيزًادة هشب هحاح الطلب

 المختلفة.

قشام 
أ
)خمٌع اال

 الػلمٌة(
+  

 كلٌة التربٌة

2116 2121 151 
لف 

أ
ا

 خوٌه
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

 (6160-6102) فرتة التنفيذ
قينة 

التنويل 

 النهاية البداية باجلنيه

جراحة الفم 

 والوجه والفكين

 التقوٌات الردًثة لحراذات الوخه والفكٌن.استخدام  .1

 كسور الوخه والفكٌن. .2

سوان  .3
أ

سؽد غارسات ال
أ

( (Dental implantsترغٌر ا

 .باستخدام الواهوتكوولوخي والهودسة الوراثٌة

سوان. .4
أ

 زراغة ال

سوان الخلقٌة. .5
أ

 غالج تشوهات ال

 الػملٌات المػقدة الػالخٌة للوخه والفكٌن. .6

لى والبرمحٌات فى استخدام تقوٌات الراسب  .7
آ

ال

سوان.
أ

 محال التقوًم الخلقى وزراغة ال

 .مراض ومشاكل الوخه والفكٌن
أ

 غالج المرعى من ا

  استرداث تقوٌات خدًدة فى الػالج وتسرًع غملٌات

 الشفاء.

 

)قسم خراذة  
-الوخه والفكٌن

قسم 
الستػاعة 

قسم -الطواغٌة
التركٌبات 

 السوٌة المثبتة(

ملٌون  2121 2116

 خوٌه

عالج حالت 

سنان
أ
 تسوس ال

سوان. .1
أ

 دراسة تسوس ال

سوان. .2
أ

ك تشاف تسوس ال خهزة الردًثة ل
أ

 الؽرق وال

سوان غلى مواد الرشو المختلفة. .3
أ

ثٌر ال
أ

 تا

سوان المطابة  .4
أ

استخدام مواد ذدًثة فى غالج ال
 بالتسوس.

 .سوان لدى الكبار والطغار
أ

 القغاء غلى تسوس ال
  الوقاًة من تسوس وخود مواد خدًدة تستخدم فى

سوان.
أ

 ال
  وخود مواد خدًدة تستخدم فى الوقاًة من ذساسٌة

سوان.
أ

 ال
 .سوان

أ
 وخود مواد ذدًثة تستخدم فى غالج تسوس ال

)قسم ؼب 
قسم  -الفم

 -بٌولوخٌا الفم
قسم خواص 

 المواد(

2116 2119 751 

لف 
أ

ا

 خوٌه
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 (6160-6102) فرتة التنفيذ
قينة 

التنويل 

 النهاية البداية باجلنيه

 .وخود تؽبٌقات وبرامج إلك تروهٌة لتخؽٌػ وتوفٌذ الػالج 

المحافظة على 

سنان اللبنية 
أ
ال

طفال
أ
 لال

ؼفال. .1
أ

سوان لال
أ

مراض الفم وال
أ

 التشخٌص المبكر ل

ؼفال من التسوس. .2
أ

سوان ال
أ

 ؼرق ذماًة ا

استخدام مواد وتقوٌات ذدًثة فى محال غالج تسوس  .3

ؼفال.
أ

سوان ال
أ

 ا

سوان  .4
أ

استخدام التقوٌات الردًثة فى متابػة همو ا

ؼفال.
أ

 ال

  سوان
أ

ؼفال.الرفاظ غلى ال
أ

 اللبوٌة لال

  ؼفال من
أ

سوان ال
أ

وخود مواد خدًدة تستخدم فى وقاًة ا

 التسوس.

  وخود مواد خدًدة تستخدم فى الوقاًة من ذساسٌة

ؼفال.
أ

سوان ال
أ

 ا

)قسم ؼب  
ؼفال

أ
سوان ال

أ
 -ا

قسم خواص 
قسم  -المواد

ؼب الفم 
مراض اللثة

أ
 -وا

شػة 
أ

قسم ا
 الفم(

+ 
 كلٌة الؽب

2117 2121 511 

لف 
أ

ا

 خوٌه

استخدام 

جهزة والطرق 
أ
ال

الحديثة فى 

مجال طب الفم 

سنان
أ
 وال

مراض الفم  .1
أ

استػمال برامج الكمبٌوتر فى تشخٌص ا

سوان.
أ

 وال

شػة المختلفة فى محال ؼب الفم  .2
أ

استخدام ال

سوان.
أ

 وال

  مراض فى محال ؼب الفم
أ

سرغة ودقة تشخٌص ال

سوان وغالخها .
أ

 وال

  ؼول فترة ممكوة بدل من
أ

سوان سلٌمة ل
أ

الرفاظ غلى ال

 خلػها.

  مراض الفم
أ

سالٌب ذدًثة لتشخٌص وغالج ا
أ

وخود ا

)قسم ؼب  
مراض 

أ
الفم وا

قسم  -اللثة
شػة الفم

أ
 -ا

قسم خواص 
قسم  -المواد

2116 2121 751 

لف 
أ

ا

 خوٌه
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

 (6160-6102) فرتة التنفيذ
قينة 

التنويل 

 النهاية البداية باجلنيه

سوان. .3
أ

 الوسائل الردًثة فى غالج خذور ال

الخالًا الحذغٌة واستخداماتها فى ؼب الفم  .4

سوان.
أ

 وال

هسحة الفموًة التالفة إهتاج  .5
أ

مواد فػالة لػالج ال

 وتػوًظ المفقود موها.

تقوٌة البٌولوخٌا الحزًئٌة واستخداماتها فى تشخٌص  .6

سوان.
أ

مراض الفم وال
أ

 وغالج ا

سوان.
أ

 -غالج الحذور  وال
قسم ؼب الفم 

مراض اللثة
أ

 -وا
قسم بٌولوخٌا 

قسم  -الفم
 باثولوخٌا الفم(

+ 
 كلٌة الهودسة

تقويم تشوهات 

سنان
أ
 ال

سوان. .1
أ

 البرامج والؽرق الردًثة فى محال تقوًم ال

سوان. .2
أ

 المواد الردًثة المستخدمة فى محال تقوًم ال

 .سوان والفكٌن
أ

)قسم تقوًم   تقوًم تشوهات ال
سوان

أ
قسم  -ال

 -خواص المواد
قسم التركٌبات 
 السوٌة المثبتة(

2116 2118 351 

لف 
أ

ا

 خوٌه

سنان 
أ
تعويض ال

 المفقودة

سوان المتهالكة.استخدام مواد  .1
أ

 خدًدة لترمٌم ال

سوان الردًثة. .2
أ

 تركٌبات ال

 .سوان المفقودة
أ

)قسم   تػوًظ ال
الستػاعة 

قسم  -الطواغٌة

2117 2121 451 

لف 
أ

ا
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

 (6160-6102) فرتة التنفيذ
قينة 

التنويل 

 النهاية البداية باجلنيه

سوان الكاملة. .3
أ

ؼقم ال
أ

التركٌبات  ا
 السوٌة المثبتة(

+ 
 كلٌة الهودسة

 خوٌه

ورام الفم 
أ
ا

 والفكين

ورام فى الفم والفكٌن. .1
أ

 اهتشار ال

و سقالت باستخدام الواهوتكوولوخى ترغٌر  .2
أ

ذمالت ا

هسحة 
أ

والهودسة الوراثٌة لتػوًظ وبواء الػظام وال

ورام الوخه والفكٌن.
أ

 التالفة هتٌحة اإلضابة با

 .ورام الفم والفكٌن
أ

)قسم خراذة   القغاء غلى ا
الوخه والفم 

قسم  -والفكٌن
الستػاعة 

قسم  -الطواغٌة
شػة الفم

أ
 -ا

قسم باثولوخٌا 
 الفم(

+ 
 كلٌة الؽب

2116 2121 911 

لف 
أ

ا

 خوٌه
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
قينة  (6160-6102) فرتة التنفيذ

التنويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

اكـتشافات 

 الدواء الحديثة

 

 

دوية حريدة اغجمادا غلى الكيمياء الحيوية اك جشاف  .1
 
ا

 وثكوولوزيا الواهو والجكوولوزيا الحيوية.

ثطميم مواد غالزية فػالة لمرعى االلجهاب الكبرى  .2

 الفيروسى ومرض هكص المواغة.

 .مراض مسجػطية
 
 الجوضل لمسجحغرات حريدة لػالج ا

  خيرات
 
دوية زريرة من مطادر مذجلفة بجا

 
الجػرف غلى ا

 مجػردة.

 دوية المسجحرخة وذات وز
 
ود لاغرة بياهات برميع اال

 الفػالية الػالية.

 ثسريل براءات ادجراع. 

 االسجفادة من الذبرات الذارزية فى المراالت البحدية. 

 

 كلية الطيرلة

لسام(
 
 )زميع اال

+ 

 كلية الػلوم

+ 

 كلية الؽب

+ 

 كلية الزراغة

مليون  3 2121 2116

 زويه

بحاث فى 
 
ا

مجال الكيمياء 

العضوية 

والكيمياء 

الدوائية 

والكيمياء 

دوية. .1
 
 اسجذرام برامذ المحاكاة لجطميم اال

 ثطميم مواد غالزية فػالة لػروى الكبر الفيروسية.  .2

ثذليق وثطميم المركبات الحلكية غير المجراهسة  .3

إلهجاج مغادات: السرؼان، الفيروسات ومغادات 

 االلجهابات.

  ليةالجوضل
آ
 .غمل بػظ المركبات الكيميائية ال

  هجائذ بحدية غن مركبات ذات فاغلية كمغادات

 .لاللجهابات

 ظ الجوضل لمركبات كيميائية ذات فاغلية فى بػ

مراض
 
 .السكرى  –الفشل الكلوى  –: كالكبر اال

  الجوضل لمركبات كيميائية ذات فاغلية كمغادات

 كلية الطيرلة

لسام
 
 )ا

الكيمياء 

 -الػغوية

الكيمياء 

 -الروائية

2117 2121 651 

لف 
 
ا

 زويه
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
قينة  (6160-6102) فرتة التنفيذ

التنويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

 مغادات االلجهاب. .4 الحيوية

مراض الكبر  .5
 
الوماذج المػملية المطممة لرراسة ا

والسكرى والفشل الكلوى ومحاولة غالزهم ببػظ 

كسرة.
 
 مغادات اال

 

 

كسرة
 
الكيمياء  .لال

 الحيوية(

+ 

 كلية الػلوم

+ 

 كلية الؽب

دوية. ثؽبيكات ثكوولوزيا الواهو .1 الصيدالنيات
 
 كحامالت ا

دوية من دالل ثحسين  .2
 
ثحسين اإلثاحة الحيوية لال

 دطائطها.

خير  .3
 
دوية غلى حركية الرواء.ثا

 
 اال

مدل الرواىئ غن ؼريق الجحكم فى مرة  .4
 
الجوضيل اال

 بكاء الرواء دادل الرسم

ثؽبيكات هماذج رياعية حريدة لجحسين المادة  .5

 .دوية المسجذرمة
 
 هجائذ بحدية غن زيادة فاغلية اال

 ذرم هجائذ بحدية غن دفظ زرغات الرواء المسج

خارها الراهبية.
آ
 وثكليل ا

  دوية وغالزات زريرة ذات فػالية غالية
 
اك جشاف ا

مراض مسجػطية.
 
 لػالج ا

  دوية لػالج
 
وزود ثكارير غن زيادة فػالية امجطاص اال

مراض المذجلفة.
 
 اال

كلية الطيرلة 

)لسم 

 الطيرالهيات(

+ 

 كلية الؽب

+ 

 كلية الػلوم

2117 2121 711 

لف 
 
ا

 زويه
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
قينة  (6160-6102) فرتة التنفيذ

التنويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

دوية.
 
 الفػالة من اال

دوية المسجػملة. ثحسين الطفات الػالزية لبػظ .6
 
 اال

ثؽوير هماذج محاكاة حيوية وغير حيوية للجوبؤ  .7

دوية.
 
 بامجطاص اال

ثؽبيكات هماذج االمجطاص فى ثحسين ثحرر المادة  .8

 الفػالة من المسجحغرات الروائية.

يظ واهؽالق الرواء. .9
 
 الجحكم فى مػرل ا

دوية. .11
 
 دراسة مسارات الجذليق الحيوى لجؽوير اال

خير الرواء  .11
 
المسجذرم غلى بػظ الذاليا دراسة ثا

 باسجذرام مزارع الذاليا.

اك جشاف ؼرق حريدة للحر من مكاومة البك جيريا  .12

دوية المذجلفة.
 
 لال

هسرة  .13
 
شكال الطيرلية لجحسين امجطاص اال

 
ثؽوير اال

  دوية المسجحرخة وذات
 
وزود لاغرة بياهات لرميع اال

 الفػالية الػالية.

 المسجحغرات  ظهور لوجائذ بحدية غن فاغلية بػظ

خيرات مجػردة من مطادر مذجلفة.
 
 الرريرة ذات الجا

 .دوية
 
 غكر اثفاليات ثػاون مع شركات ا

  
آ
دويةلية غمل بػظ الجوضل ال

 
 اال

  شكال ضيرلية مذجلفة وزريرة لبػظ
 
الجوضل ال

دوية
 
 اال
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
قينة  (6160-6102) فرتة التنفيذ

التنويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

دوية
 
 .المذجلفة لال

دوية 
 
اال

 والسموم

مراض الكبر  .1
 
خيرات الوالية للمواد المذجلفة غلى ا

 
الجا

والكلى والمفاضل والمػرة والكولون المسجحرخة 

و زراحيا.
 
 كيميائيا ا

مراض المخ  .2
 
خيرات الوالية للمواد المذجلفة غلى ا

 
الجا

و 
 
والشػب الهوائية والبوكرياس المسجحرخة كيمائيا ا

 زراحيا.

المكاومة للمغادات الحيوية دراسة اهجشار وؼرق  .3

 ودراسة ثػرد المكاومة وؼرق موػها.

دوية المسجذرمة. .4
 
غراض الراهبية وسمية اال

 
 اال

  دوية المسجذرمة لػالج
 
لاغرة بياهات كمية وهوغية لال

مراض المذجلفة.
 
 اال

 .عرار اسجذرام المغادات الحيوية
 
 هجائذ بحدية غن ا

  ورش  –هروات  –الجوغية بالؽرق المذجلفة )هشرات

عرار المغادات الحيوية 
 
غراضغمل( غن ا

 
الراهبية  واال

 لها

 كلية الطيرلة

دوية 
 
)لسم اال

 والسموم(

+ 

 كلية الؽب

+ 

 كلية الػلوم

2116 2121 711 

لف 
 
ا

 زويه

الكيمياء 

 التحليلية

 .دراسة الدبات للػكالير الروائية .1

ثحليل الشوائب المرثبؽة بالػكالير الروائية  .2

 .المذجلفة

 هجائذ بحدية غن خبات بػظ الػكالير. 

 دوية المذجلفة
 
 .هجائذ بحدية غن الشوائب فى اال

  دوية باسجذرام ؼرق ثحليل
 
هجائذ ثحليلية غن بػظ اال

 كلية الطيرلة

)لسم الكيمياء 

 الجحليلية(

2118 2121 651 

لف 
 
ا

 زويه
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قينة  (6160-6102) فرتة التنفيذ

التنويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

دويةثحليل  .3
 
 .باسجذرام الؽرق الكيمومجرية اال

اسجذرام ؼرق الجحليل الؽيفية المذجلفة فى ثحليل  .4

دوية.
 
 اال

اسجذرام ؼرق الفطل الكروماثوزرافى بالؽبكة  .5

دوية
 
 الرليكة فى ثحليل ودراسة خبات اال

لى الؽيفية وكروموثوزرافيا  .6
آ
اسجذرام ؼرق الجحليل اال

 السائل ثحت الغغػ الػالى فى دراسات خبات

دوية
 
 .اال

 .ؼيفية مذجلفة

  دوية باسجذرام الؽرق
 
هجائذ دراسات خبات اال

 .الكروماثوزرافية المذجلفة

+ 

 كلية الػلوم

الميكروبيولوجيا 

 والمناعة

 غزل وثػريف البك جيريا. .1

مراض. .2
 
 اسجذرام الجوضيل الريوى الموزه لػالج اال

 اك جشاف مغادات حيوية من مطادر ؼبيػية  .3

الجؽبيكات المذجلفة للبك جيريا فى المراالت المذجلفة  .4

 من الطواغة.

  وزود لاغرة بياهات كمية وهوغية للبك جيريا المذجلفة

 راماثها.واسجذ

  ظهور ؼرق حريدة للجػرف غلى اإلضابة بالميكروبات

 المذجلفة.

  وزود لاغرة بياهات غن هسب وبياهات المطابين

 كلية الطيرلة

)لسم 

روبيولوزيا الميك

 والمواغة(

+ 

2116 2121 711 

لف 
 
ا

 زويه
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
قينة  (6160-6102) فرتة التنفيذ

التنويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

الرزئية فى الجػرف غلى ثؽبيكات الجكويات الحيوية  .5

 الميكروبات.

مغادات الميكروبات: دراسة االهجشار وغاللجه  .6

 بالرغاية الطحية.

اسجذرام الجكويات الرزئية فى كشف وثطويف  .7

همية الؽبية 
 
وثوضيف الميكروبات ذات اال

 والجؽبيكية.

اك جشاف ميكروبات زريرة من بيائت ضػبة المواخ  .8

 مواؼق ملوخة(. -)ضحارى 

دوية المذجلفة.اك جشاف  .9
 
ليات مكاومة للبك جيريا لال

آ
 ا

اسجذرام بػظ المكوهات الؽبيػية لػالج  .11

 الفيروسات.

مراض المػرية. .11
 
 الولاية والػالج من اال

مراض الميكروبية بمحافظة الفيوم.
 
 باال

  اك جشاف مسببات اهجشار الفيروسات المذجلفة والحر

 موها.

 .اهذفاض مػرل اهجشار الػروى الميكروبية 

 كلية الػلوم

+ 

 كلية الؽب

+ 

 كلية الزراغة
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
قينة  (6160-6102) فرتة التنفيذ

التنويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

سباب اهجكال الػروى الميكروبية فى الجرمػات  .12
 
ا

 السكاهية والمرارس بمحافظة الفيوم. 

دراسة فيجوكيميائية وبيولوزية للوباثات الؽبية  .1 العقاقير

 والػؽرية بالبيائت المطرية.

 حطر بالوباثات الؽبية والػؽرية بموؽكة الفيوم. .2

هزيمات إلهجاج مواد  .3
 
ذات هواثذ ؼبيػية كمدبؽات لال

خير بيولوزى.
 
 ثا

 اك جشاف مغادات حيوية من مطادر ؼبيػية  .4

 فطل مركبات فػالة ؼبيا من الكائوات البحرية. .5

هواع الوباثات المسجذرمة فى مرال الؽب  .6
 
ثحرير ا

 الشػبى بموؽكة الفيوم.

إهجاج مركبات مفيرة من الميكروبات بجكويات الهورسة  .7

 الوراخية.

  وزود لاغرة بياهات كمية وهوغية غن الوباثات الؽبية

 الموجشرة بالبيائت المطرية المذجلفة.

  وزود لاغرة بياهات كمية وهوغية غن الوباثات الؽبية

 الموجشرة بمحافظة الفيوم.

  المػرعة لالهكراض بموؽكة الحفاظ غلى الوباثات الوادرة

 الفيوم.

  هجائذ بحدية غن مغادات حيوية من مسجذلطات

 بك جيرية وفؽرية.

  وزود لاغرة بياهات كمية وهوغية للوضفات الشػبية

 المسجذرمة فى السوق المطرى فى الػالزات المذجلفة.

 .ورام السرؼاهية
 
 هجائذ بحدية غن غالزات حريدة لال

  هجائذ بحدية غن غالزات ؼبيػية حريدة لػالج

 كلية الطيرلة

 )لسم الػكالير(

+ 

 كلية الػلوم

+ 

 كلية الؽب

+ 

 كلية الزراغة

مليون  2121 2116

 زويه
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
قينة  (6160-6102) فرتة التنفيذ

التنويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

اإلك دار المػملى لبػظ المركبات الكيميائية الؽبيػية  .8

والوباثات الؽبية المهردة باالهكراض بموؽكة الفيوم 

هسرةباسجذرام زراغة 
 
  .اال

خير غلى اإلهزيمات  .9
 
ثحغير مطادر ؼبيػية ذات ثا

 المسئولة غن الجراغير الرلرية.

مرالبة الرودة لبػظ الوضفات الػشبية فى السوق  .11

مراض الرهاز الجوفسى.المطرية والمسجذ
 
 رمة فى ا

 ثحغير مطادر ؼبيػية كمغادات لاللجهابات. .11

ورام  .12
 
هواع من اال

 
ثحغير مطادر ؼبيػية لػالج بػظ ا

 السرؼاهية )الرحم، الدرى، الخ...(.

 اك جشاف مطادر ؼبيػية لػالج الزهايمر. .13

خير  .14
 
الجذليق الوطف ضواغى لمركبات ؼبيػية ذات ثا

مراض.
 
 بيولوزى لػالج بػظ اال

مراض الرلرية.. إلخ. -االلجهابات -الزهايمر
 
 اال

  ثحغير مسجحغرات ؼبية وثرميلية من مطادر

 هاهومجرية.

  هجائذ بحدية لمطادر ؼبيػية ثسجذرم فى غالج بػظ

هواع
 
ورام ا

 
 .اال

 هجائذ بحدية لمطادر ؼبيػية ثسجذرم فى غالج الزهايمر 

 ت كيميائية مذجلفة بؽريكة الجذليق الوطف مركبا إهجاج

 م فى بػظ الػالزاترضواغى ثسجذ

  اسجرالء الجركيب الكيمياىئ للمركبات الؽبيػية 

 من بػظ المركبات الكيميائية الؽبيػية ذات  اإلك دار

خير البيولوزى فى المػمل
 
 الجا

 ثحغير مغادات حيوية من مطادر ؼبيػية. 

 حرمثحغير مطادر ؼبيػية هاهومجرية ال.  
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
قينة  (6160-6102) فرتة التنفيذ

التنويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

اسجذرام مطادر ؼبيػية هاهومجرية الحرم فى إهجاج  .15

 مسجحغرات ؼبية وثرميلية.

اسجذرام الؽرق الؽيفية فى اسجرالء الجركيب  .16

الكيمياىئ للموجرات الؽبيػية المسجذرمة فى 

  .الػالزات المذجلفة

مراض السكرى  .17
 
 .البحح غن هباثات مغادة ال

هسرة الوباثات الؽبية  .18
 
اإلك دار المػملى واسجزراع ا

 المػرعة لالهكراض بموؽكة الفيوم.

 اك جشاف مغادات حيوية من مطادر ؼبيػية. .19
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 الهندسةكلية  .1
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Third- Action Plan for Engineering Sciences Sector 

1. Faculty of Engineering 
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

لكـترونٌات  المجناملة ذات الؾاغات الػالّة.ثطمّم العوائػ  .1 الإ

 ثطمّم دوائػ هٌػبّة. .2

 ثطمّم دوائػ رلمّة. .3

 ثطوّع دوائػ مجناملة. .4

  ثنٍِن مػهؼ طبػة بنلّة الٌوعؿة لجكعِم طعمات
ثطمّم العوائػ النٌػبّة والػلمّة وثطوّع العوائػ 
المجناملة للمطاهع المٍزٍدة بالموؽكة )ثطمّم وثوفّغ 

 اإللنػجػوهّة(.لؽع الغّار للنػوت 

لؾم الٌوعؿة 
النٌػبّة  شػبة 
النػجػوهّات 
 واثطاالت

+ لؾم الٌوعؿة 
 المّناهّنّة

2118 2121 111 
 
 
لف ا

 زوّي

 هظم وشبنات االثطاالت. .1 التصالت

هظمة الجلّفٍهات، اإلذاغة والجلّفؼٍِن. .2
 
 ا

 اثطاالت المجصػهات. .3

لمار الطواغّة. .4
 
 اال

مّن الشبنات و ثشفّػ البّاهات. .5
 
 ثا

 إشارات الطٍت والطٍرة.فٌم  .6

 االؿجشػار غن بػع. .7

 ثصلّو االشارات الػلمّة. .8

  ثنٍِن مػهؼ اؿجشارات لجكعِم طعمة االؿجشارات الفوّة
المؽلٍبة لجنٍِن وثطمّم شبنات الرّو الػابع 
 واالثطاالت الػلمّة والشبنات الجلّفؼٍِهّة الفغائّة.

  ثنٍِن مػهؼ ثكوَ لجكعِم طعمات ثطمّم االهظمة
 واالؿجشػار غن بػع. الغهّة

لؾم الٌوعؿة 
 النٌػبّة

+ 
لؾم الػِاعّات 

والفّؼِكا 
 الٌوعؿّة

2116 2121 211 
 
 
لف ا

 زوّي

لى 
آ
التحكم ال
 والنظم

 المشغالت العلّكة. .1

 اهظمة الجصنم الػلمّة. .2

 .ثنٍِن مػهؼ  طبػة لجطمّم اهظمة المّنوة للمطاهع 
  ثنٍِن مػهؼ طبػة إلهجاج ثكوّات الػؿٍمات الجفاغلّة

 خالخّة االبػاد للمطاهع.

لؾم الٌوعؿة 
 النٌػبّة

+ 

2116 2121 
 
 

151 
الف 
 زوّي
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 مّنوة المطاهع. .3

 الػؿم باؿجظعام الصاؿب. .4

 الػوبٍت والغهاء االضؽواغُ. .5

 اهظمة ثشغّو الصاؿبات. .6

 Networkثطمّم الشبنات الجٍاضلّة غلَ الشػائس  .7
on chip. 

لؾم الٌوعؿة 
 المػمارِة

 

الموجات 
 الدقٌقة

 إلنػجػوهّات الجػدد الػالُ. .1

 ثطمّم المشػار. .2

  ثنٍِن مػهؼ طبػة لجطمّم وثوفّغ العوائػ الماِنػوهّة
 والمشػار للجؽبّكات الطواغّة المظجلفة.

لؾم الٌوعؿة 
النٌػبّة + لؾم 

الٌوعؿة 
 المّناهّنّة

2117 2121 111 
الف 
 زوّي

 
لت 

آ
ال

والمحركات 
 الكهربٌة

 اهجشار المٍزات. .1

 المٍزات النٌػومغواؼّؾّة. .2

  ثنٍِن مػهؼ اؿجشارات ًوعؿّة لمػالبة مؾجٍى
 اإلشػاع.

 
لؾم الٌوعؿة 
النٌػبّة + لؾم 

الٌوعؿة 
 المّناهّنّة

2117 2119 111 

الف 

 إلنػجػوهّات الكٍى للمصػهات النٌػبّة. .1 زوّي

ثؽبّق هظم الجصنم المجؽٍرة فُ مراؿ المصػهات  .2
 النٌػبّة.

الت  .1
آ
 النٌػبّة.ثطمّم اال

  
آ
 2121 2116 الت النٌػبّة للمطاهع.ثنٍِن مػهؼ طبػة لجطمّم اال
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 ثٍزِع الؽالة النٌػبّة.ولاِة شبنات ثٍلّع وشماِة و  .1 الجهد الػالي

 الرٌع الػالُ. .2

 الجطادِات هظم الكٍى. .3

ثؽبّكات هظم الجصنم المجؽٍرة فُ مراؿ  شبنات  .4
 الكٍى النٌػبّة.

  لجكعِم االؿجشارات ثنٍِن مػهؼ اؿجشارات ًوعؿّة
 الظاضة  بجطمّم شبنات النٌػباء.

 
 

لؾم الٌوعؿة 
 النٌػبّة

2117 
 
 

2121 
 
 

151 
الف 
 زوّي

المٍاد الػازلة الصعِدة واؿجظعاماثٌا فُ هظم الوكو  .1

 والجٍزِع النٌػبّة.

  ثنٍِن مػهؼ طبػة لجطمّم غٍازؿ النابالت واهػجشاؼ

غؽاؿ.
 
 اال

2116 2119 

ع القوى  توًز
 الكهربٌة

 شبنات الكٍى النٌػبّة الغهّة. .1

 ؼػؽ ثٍزِع الؽالة النٌػبّة ذات النػفاءة الػالّة. .2

 الجصنم و إدارة ثٍزِع الؽالة. .3

  ثنٍِن مػهؼ طبػة لجكعِم االؿجشارات الٌوعؿّة

 للجػهّبات النٌػبّة للمباهُ والمطاهع.

لؾم الٌوعؿة 
 النٌػبّة

2117 2121 111 
 
 
لف ا

 زوّي

الطاقة الجدًدة 
 والمتجددة

 ثٍلّع النٌػباء من ؼالة الػِاح. .1

 ثٍلّع النٌػباء من الؽالة الشمؾّة. .2

 إلنػجػوهّات الكٍى فُ ثؽبّكات الؽالة الشمؾّة. .1

فُ مراؿ الؽالة  ثؽبّكات هظم الجصنم المجؽٍرة .3
 المجرعدة.

  ُثنٍِن مػهؼ طبػة لجكعِم االؿجشارات الٌوعؿّة ف

 مراؿ ثطمّم الؽالة البعِلة.

 لؾم الٌوعؿة
 النٌػبّة

+ 
هلّة الػلٍم 
 )لؾم الفّؼِاء(

 
2117 

 
2119 

 
151 

 
 
لف ا

ًوعؿّة لجطمّم دوائػ الجغغِة البعِلة  ةثنٍِن وشع  زوّي

 للؽالة النٌػبّة الؿجظعامات الموازؿ.

2118 2121 
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

الهندسة 
 الصناغٌة

 همغزة وثصلّو الموظٍمات الطواغّة. .1

 ثؽبّكات الجطوّع الػشّق والؾجة ؿّرما.  .2

داء الوظم  .3
 
ثؽٍِػ موٌرّات ًرّوة لجصؾّن ا

 االهجازّة والظعمّة.

ؿالّب الغهاء االضؽواغُ وبصٍث  .4
 
ثؽبّكات ا
 الػملّات.

 دارة المظؼون.إهماذج الجوبؤ بالؽلب و .5

 ثظؽّػ الؽالة اإلهجازّة. .6

  ثؽٍِػ وضّاغة هماذج رِاعّة لمشاهو ثظؽّػ االهجاج

 والػملّات.

 ٌا فَ ثصؾّن ثؽٍِػ موٌرّات شعِدة ِمنن اؿجظعام

داء الشػهات الطواغّة المصلّة.
 
 ا

  هجازّة المؤؿؾات الطواغّة والظعمّة بالفٍّم.إزِادة 

 .زِادة زٍدة الموجرات والظعمات بموؽكة الفٍّم 

 هجاج هماذج ذهاء اضؽواغُ لغبػ زٍدة الػملّات.إ 

لؾم الٌوعؿة 
المّناهّنّة+ 
زامػة روما 
"الؿابّوؼا" +  
 شػهاء الطواغة

 

2116 2121 
 

111 
 
 
لف ا

 زوّي

 همغزة ومصاهاة وثصلّو ؿالؿو اإلمعاد والجمٍِن. .1

 دِوامّنّة واعؽػاب ؿالؿو اإلمعاد.  .2

داء ؿالؿو اإلمعاد. .3
 
 ثكّّم ا

 هماذج الجوبؤ وؿّاؿات ثرعِع المظؼون.  .4

  داء
 
ثؽٍِػ هماذج مصاهاة وهماذج رِاعّة لجصلّو ا

 معاد.ؿالؿو اإل
 والجمٍِن الؿو اإلمعاد ثٍفّػ ثطمّمات لبػظ ؿ

 المصلّة ب
 
 لو ثنلفة.ا

 .لو ثنلفة
 
 ثطمّم شبنات زمع المظلفات من المعن با

  إهجاج هظم مػلٍماثّة وبػامذ شاؿٍبّة لجؾٌّو ثشغّو
 ؿالؿو االمعاد.

لؾم الٌوعؿة 
 المّناهّنّة

+ 
لؾم ًوعؿة 
 االثطاالت

+ 
زامػة روما 
 "الؿابّوؼا"

+ 

2116 2121 111 
لف 

 
ا

 زوّي
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 شػهاء الطواغة

 ومصاهاة وثصلّو هظم وؿّاؿات الطّاهة.همغزة  .1

 ثكّّم ؿّاؿات الطّاهة. .2

  ثؽٍِػ هماذج رِاعّة وهماذج مصاهاة لوظم وؿّاؿات
 ضّاهة زعِعة.

  ثؽٍِػ هظم مػلٍماثّة وبػامذ شاؿٍبّة لجؾٌّو
 غملّات الطّاهة.

  ثؽبّق هظم الطّاهة المظجلفة غلَ موظٍمات ضواغّة
 وطعمّة مصلّة.

لؾم الٌوعؿة 
ّة + المّناهّن

لؾم ًوعؿة 
االثطاالت+ 
 شػهاء الطواغة

2116 2121 151 
لف 

 
ا

 زوّي

 همغزة ومصاهاة وثصلّو هظم الؽالة. .1

الجوبؤ بالؽلب غلَ الؽالة وثظؽّػ اشجّازات  .2
 الؽالة.

الجكّّم الفوُ وااللجطادي لمٍارد الؽالة الرعِعة  .3
 والمجرعدة.

 هظم الؽالة االلجطادِة.  .4

 (.Smart gridالغهّة )هػفاءة الؽالة والشبنات  .5

 .ثؽٍِػ هماذج رِاعّة وهماذج مصاهاة لوظم الؽالة 
  ثؽٍِػ هماذج دِوامّنّة لعراؿة هظم الؽالة وثكّّم

 ؿّاؿات الؽالة.
  ثكلّو ثنلفة النٌػباء بالنلّة والرامػة والمرجمع

 المصّػ.
 .هشػ مشارِع الؽالة المجرعدة بالفٍّم ومصّؽٌا 
  مجرعدة وًرّوة.اهجاج هماذج اولّة لوظم ؼالة 
 بصاث الؽالة والبّئة

 
 اهشاء مػمو مبعئُ ال

لؾم الٌوعؿة 
المّناهّنّة + 
لؾم ًوعؿة 
الكٍى النٌػبّة 
+ لؾم ًوعؿة 
االثطاالت +  
زامػة روما 
"الؿابّوؼا" + 
 شػهاء الطواغة

2116 2121 151 
لف 

 
ا

 زوّي

هندسة 
التصمٌم 
المٌكانٌكي 

 هظػِات الجطمّم المّناهّنَ. .1

 ًوعؿة المٍاد و اإلهجاج. .2

  لُ فَ ثطمّم
آ
زِادة مػعالت اؿجظعام الصاؿب اال

زؼاءًا.
 
 الماهّوات و ا

  زؼاء
 
مدو لبػظ اال

 
زِادة مػعالت الٍضٍؿ للجطمّم اال

لؾم الٌوعؿة 
 المّناهّنّة

+ لؾم الٌوعؿة 

2116 
 

2118 
 

111 
لف 

 
ا

 زوّي
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

المعهّة + لؾم  المّناهّنّة. والنتاج
الػِاعّات 

والفّؼِكا + لؾم 
مّناهّنا 

الرٍامع+ هلّة 
الٌوعؿة 
 –)زامػة لٍهع

الؾٍِع( + لؾم 
الٌوعؿة 

المّناهّنّة 
)زامػة 

 فػهؾا( –هاهؾَ

 .ثظلّق مٍاد زعِعة 
  زِادة مػعؿ اِراد الصلٍؿ لمشاهو ثشنّو المٍاد و

 لصامٌا.
 .زِادة فاغلّة المٍاد المػهبة والبالؿجّنّة 

2117 
 

2121 
 

151 
لف 

 
ا

 زوّي
 

 
 

الٍضٍؿ الَ شلٍؿ غّػ ثكلّعِة للمشنالت للجؽبّكات   مّناهّنا الرٍامع.  .1
 المػكعة.

  زِادة اؿجظعام مٍاد مػهبي فَ ثؽبّكات ذات مػعؿ
 اهفػاؿ غالَ.

 2116 
 

2119 
 

111 
لف 

 
ا

 زوّي
 

هظمة العِوامّنّة و الجصنم. .1
 
زِادة مػعؿ دراؿة المٍاد المؾجظعمة فَ الؽّػان   اال

 والػوبٍثات.
  لعراؿة المٍاد ذات  ةلَ شلٍؿ غّػ ثكلّعِإالٍضٍؿ

 2118 2121 151 
الف 
 زوّي
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 الؾلٍؾ الغّػ طؽَ.
 

هندسة القوى 
 المٌكانٌكٌة

 مػالرة المّاى .1

 الصع من إًعار المّاى وؼػؽ ثػشّع االؿجٌالؾ .2

 الصع من الجلٍث  .3

 إغادة ثعوِػ المظلفات .4

هظمة ثصلّة المّاى .5
 
 ثصؾّن ا

  للؼراغة.زِادة همّات المّاى الطالصة 
 .ثكلّو هؾبة الملٍخات 
 .ثكلّو ثنلفة ثوكّة وثصلّة المّاى 
 ؿالّب زعِعة إلدارة المظلفات الطلبة

 
 .ا

شػبة ًوعؿة 
الكٍي 

 المّناهّنّة

2116 2121 111 
لف 

 
ا

 زوّي

 ثصؾّن هػفاءة وثظفّظ اؿجٌالؾ مصػهات االشجػاؽ .1

 بعائو الٍلٍد  .2

داء مصػهات االشجػاؽ .3
 
ٍع الٍلٍد غلَ ا خّػ ه

 
 ثا

 هػفاءة ثشغّو الغالِات رفع .4

 .ثكلّو هؾبة الملٍخات الموبػدة من مصػهات االشجػاؽ 
 إهجاج بعائو للٍلٍد الجكلّعي 
 .ُثكلّو همّات الٍلٍد المؾجٌلنة غلَ المؾجٍى المصل 

2117 2119 111 
لف 

 
ا

 زوّي

 دراؿة ثصؾّن اهجكاؿ الصػارة .1

داء المبادالت الصػارِة .2
 
 ثطمّم ودراؿة ا

داء الوظم   .3
 
 الصػارِة.ثصلّو ا

ثصؾّن اهجكاؿ الصػارة باؿجظعام ؿٍائو ثصجٍي غلَ  .4
 زؼِائت هاهٍمجػِة.

 .رفع هػفاءة مصؽات الؽالة 
 )ضغػ شرما

 
 ثٍفّػ مبادالت شػارِة معمرة )ا

 .لو فالع وثنلفة ممنوة
 
 ثٍضّو وإهجاج الؽالة با

2118 2121 111 
لف 

 
ا

 زوّي



 

 

2016-2021 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث الػلـ  ىـ
 الهندسةكلٌة  -الهندسٌةقطاع الػلوم  -الخطة التنفٌذًة

414 

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 .ثصؾّن ؼػؽ اهجاج وثٍزِع الؽالة .5

هظمة  .2
 
داء اال

 
 باؿجظعام وؿائػ ثبػِع ضعِكة للبّئة.ا

هظمة الجبػِع   .3
 
اؿجظعام الؽػؽ غّػ الجكلّعِة فُ ا

 .وثنّّف الٌٍاء

هظمة الجبػِع وثنّّف الٌٍاء .4
 
داء ا

 
 .دراؿة ا

هظمة منافصة الصػائق. .5
 
 دراؿة وثطمّم ا

  هظمة الجبػِع
 
ثكلّو االعػار البّئّة الواثرة غن ا

 وثنّّف الٌٍاء.
 زٌؼة االلنػجػوهّة. ظٌٍر ؼػؽ زعِعة فُ ثبػِع

 
 اال

  هظمة الجبػِع وثنّّف
 
ثكلّو الؽالة المؾجٌلنة فُ ا

 الٌٍاء.

لف  51 2121 2119
 
ا

 زوّي

داء الوظم الصػارِة باؿجظعام الؽالة  .1
 
دراؿة ا
 الشمؾّة.

 ثصؾّن اؿجغالؿ الؽالة الشمؾّة. .2

ثصؾّن هػفاءة وزِادة اؿجظعام مطادر الؽالة  .3
 الرعِعة والمجرعدة.

 الؽالة المجرعدة.هظم ثظؼِن  .4

هظمة ثصلّة المّاى باؿجظعام الؽالة  .5
 
داء ا

 
ثصلّو ا
 الشمؾّة.

  هجاج الؽالة من المطار غّػ الجكلّعِة.إثكلّو ثنلفة 
 .ظٌٍر ؼػؽ مؾجعامة لجظؼِن الؽالة 
 .ثٍفّػ الؽالة والمّاى للمرجمػات الطصػاوِة والموػؼلة 

2117 2121 151 
لف 

 
ا

 زوّي

زؾام والمباهُدراؿة ؿػِان المٍائع شٍؿ  .1
 
 اال

الت الٌّعرولّنّة )مغظات .2
آ
داء اال

 
ثٍربّوات  -دراؿة ا

 .ظٌٍر رؤِة زعِعة للجظؽّػ الػمػاهُ داطو المعن 
  الت الٌّعرولّنّة.ثكلّو ثنلفة ثشغّو وضّاهة

آ
 اال

 .ثكلّو ثنلفة اؿجظػاج المٍاد البجػولّة 

2117 2121 151 
لف 

 
ا

 زوّي
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 مػاوح ..... الض(. -

هابّب .3
 
 دراؿة ؼػؽ ثعفق المٍائع فُ طؽٍط اال

داء موظٍمات الجصنم الٌّعرولّنُ  .4
 
دراؿة ثصؾّن ا

 والوٍّماثُ.

التصمٌم 
 المػماري 

الوكع المػمارى للجٍزٌات الفلؾفّة المػمارِة  .1
خّػى غلَ البّئة المبوّة والمرجمع. 

 
 المػاضػة وثا

االبػاد الفنػِة والجطمّمّة الناموة فَ ثارِض  .2
واهػناؿاثٌا غلَ الػمارة المػاضػة وهظػِات الػمارة 

 والمؾجكبلّة.

خّػات الظارزّة للمرجمػات االزوبّة بمظجلف  .3
 
الجا

ا غلَ الػمارة والػمػان فَ مطػ.  مؾجٍِاثٌا وغواضًػ

  شّاء
 
ثصؾّن ملصٍظ فُ المظٌػ الصغاري للمواؼق واال

 الػمػاهُ بالمعن المطػِة
  المجٍافكة ثبوَ ودغم هماذج للػمارة المصلّة المػاضػة

 مع البّئة والمرجمع المطػي 

لؾم الٌوعؿة 
 المػمارِة

 

2116 
 
 

2118 
 
 

151 
لف 

 
ا

 زوّي

ا غلَ    .1 خًّػ
 
خٍرة غلٍم الجنوٍلٍزّا الصعِدة وثا

 ثطمّم الفػاغ المػمارى.

خّػ مفاًّم وثؽبّكات ثنوٍلٍزّا الواهٍ غلَ الػمارة  .2
 
ثا

 المػاضػة والمؾجكبلّة.

خّػى غلَ الػمارة والػمػان.ثؽٍر ثنوٍلٍزّا البواء  .3
 
 وثا

دوات الجصنم فَ الجنلفة  .4
 
شع ا

 
الػمارة المصلّة ها

  ظٌٍر مٍاد بواء مصلّة شعِدة ثجٍافق مع االثراًات
المػاضػة والمؾجكبلّة فُ الجطمّم المػماري 

 وثنوٍلٍزّا البواء.
  الٍضٍؿ إلَ هظم وثكوّات بواء زعِعة مصعودة

 الجنالّف ِمنن اؿجظعامٌا لعغم الٌٍِة المصلّة.

لؾم الٌوعؿة 
 المػمارِة +

)لؾم الٌوعؿة 
 المعهّة(
 

2117 
 
 

2121 
 

151 
لف 

 
ا

 زوّي
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 االلجطادِة للمبوَ.

هّفّة إهجاج غمارة مصعودة الجنالّف غالّة الكّمة  .5
 الفنػِة

الجػمّم المػمارى همعطو للصفاظ غلَ البّائت  .1
ٍهّات شاغلٌّا.    الجارِظّة وثػعِو ؿل

 مشػوغات الجػمّم المػماري  ثؽٍر ملصٍظ فُ غعد
 ومشارهة المرجمع المصلُ فٌّا.

لؾم الٌوعؿة 
المػمارِة + 
خار 

آ
هلّة اال

 )لؾم ثػمّم(

لف  51 2119 2117
 
ا

 زوّي

 دور الجػلّم المػمارى فَ ثؽٍِػ الػمارة الشػبّة. .1

المشارهة المرجمػّة همعطو لجؽٍِػ فنػ المػمارى  .2
 المطمم.

  ُالمعن المطػِة ؼػح هماذج للػمارة المصلّة ف
 بمشارهة مرجمػّة واؿػة.

لؾم الٌوعؿة 
 المػمارِة

لف  51 2121 2117
 
ا

 زوّي

ا غلَ الموجذ  .1 خًّػ
 
الجغّػات المواطّة الػالمّة وثا

 المػمارى المصلَ.

ًم وؿائو ثػشّع  .2
 
شع ا

 
الموجذ المػمارى المصلَ ها

 اؿجٌالؾ الؽالة.

الػمارة المصلّة همعطو إلهجاج غمارة ضعِكة للبّئة  .3
 )إهجاج غمارة مؾجعامة(.

  الٍضٍؿ إلَ مػالرات مػمارِة مصلّة زعِعة ثجٍافق
 والجغّػات المواطّة ومبادئ االؿجعامة.

 

لؾم الٌوعؿة 
 المػمارِة

2118 2121 111 
لف 

 
ا

 زوّي

لف  51 2119 2117لؾم الٌوعؿة ثكعِم شلٍؿ ثوفّغِة لكغاِا الػمارة والػمػان بمصافظة  دور معارس والؾام الػمارة فَ طعمة المرجمع  .1
 
ا
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 المصلَ.

 هظػِات واثراًات الجشنّو والجنٍِن المػماري. .2

 الفٍّم  وإللّم شماؿ الطػّع.
  ؼػح اشجػاؼات بوائّة مصلّة لغبػ وثصؾّن الموجذ

 المػماري بمصافظة الفٍّم.

المػمارِة( + 
داب 

آ
هلّة اال

لؾم ) غلم 
 هفؽ(
 

 زوّي

خّػ االثراًات الفنػِة  .1
 
والفلؾفّة المػاضػة للػمارة ثا

والػمػان غلَ ثػعِو ؿلٍؾ مؾجظعمَ الفػاغات 
 العاطلّة والظارزّة.

ٍهّة للمرجمع ثراى الػمارة والػمػان  .2 المشاهو الؾل
المػاضػ والصلٍؿ المػمارِة والػمػاهّة المكجػشة 

 لصلٌا.

  اهظفاض ملصٍظ فُ إعافات المؾجػملّن بالبّئة
 المػمارِة والػمػاهّة.

  ثصؾّن البّئة المػمارِة بالمواؼق الػشٍائّة
 والمجعًٍرة.

لؾم الٌوعؿة 
المػمارِة + 
هلّة الظعمة 
االزجماغّة 
)لؾم الجومّة 
 والجظؽّػ(

لف  51 2118 2116
 
ا

 زوّي

لّات ثوفّغِة إلعافة اشجّازات المػٍلّن   الجطمّم المػماري للمػٍلّن. .1
آ
الٍضٍؿ إلَ ا

 والرعِعة.بالمباهُ الػامة الكائمة 
لف  51 2121 2117 

 
ا

 زوّي

غلوم 
وتكنولوجٌا 

 البناء

 ثنوٍلٍزّا البواء المؾجعامة. .1

 الجٍزٌات المؾجكبلّة لجنوٍلٍزّا البواء. .2

 هظم مػلٍمات البواء. .3

 الجكوّات الصعِدة وثؽبّكاثٌا بالمباهَ الظغػاء. .4

 .ثؽٍر ملصٍظ فُ ثكوّات البواء المصلّة 
  ثجٍافق والبّائت اؿجصعاث ثكوّات بوائّة زعِعة

 المصلّة.
  ثغّػ ملصٍظ فُ مٌارات الظػِذ المػثبؽة باؿجظعام

 الجنوٍلٍزّا الرعِعة فُ اغماؿ الجوفّغ.

لؾم الٌوعؿة 
 المػمارِة

+ مػهؼ بصٍث 
اإلؿنان والبواء 
+ لؾم الٌوعؿة 

2116 
 

2118 
 

151 
لف 

 
ا

 زوّي
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

المػمارِة + 
لؾم  الٌوعؿة 
 المّناهّنّة

 الؽبّػّة والطواغّة.الجٌٍِة واإلعاءة  .1

 الطٍثّات فَ الػمارة والػمػان. .2

  ؿالّب زعِعة لػفع هػفاءة هظم الجٌٍِة الطواغّة
 
ثبوَ ا

وثػشّع اؿجٌالؾ الؽالة وؼػح مػالرات زعِعة 
هظمة الطٍثّات بالمباهُ.

 
 ال

لؾم الٌوعؿة 
المػمارِة + 
لؾم الٌوعؿة 
 اإلهشائّة

2117 
 

2119 
 

151 
لف 

 
ا

 زوّي

 المػمارى.الجػمّم  .1

 دور الجكوّات الصعِدة فَ ضّاهة وثػمّم المباهَ. .2

 إدارة المظاؼػ فَ الجشّّع.  .3

 ثؽبّكات ًوعؿة الكّمة فَ المشارِع المػمارِة .4

 عبػ الرٍدة وثصؾّن االداء. .5

لَ فَ ضواغة الجشّّع. .6
آ
 اؿجظعامات الصاؿب اال

  ًُّو المباه
 
ارثفاع هؾبة مشػوغات إضالح وإغادة ثا

 لة بمصافظة الفٍّم.ذات الكّمة المؾر
  ُثبوَ وؿائو وثكاهات شعِدة ِمنن اؿجظعامٌا ف

 مشػوغات الطّاهة والجػمّم.
  ُمان وإدارة المظاؼػ ف

 
ثصعِح هظم عبػ الرٍدة واال
 ثوفّغ المشػوغات المػمارِة.

  ثؽٍر ملصٍظ فُ مٌارات الظػِذ المػثبؽة بمراالت
 الجشّّع والبواء.

 ؿالّب اؿجظعام الصاؿب
 
لُ فُ  ثصعِح ؼػؽ وا

آ
اال

 ضواغة الجشّّع.

لؾم الٌوعؿة 
المػمارِة + 

 لؾم
الٌوعؿة 

الطواغّة  + 
لؾم الٌوعؿة 
 اإلهشائّة
 

2117 
 

2121 151 
لف 

 
ا

 زوّي

ؿالّب وؼػؽ الجصنم فُ  .1
 
ؿالّب  المٍازهات والغبػ المالُ وا

 
لّات وا

آ
شعوث ثؽٍر ملصٍظ فُ ؿّاؿات وا

المٍازهات والرعوى االلجطادِة والغبػ المالُ 
لؾم الٌوعؿة 
النٌػبّة/ 

2118 
 

2121 
 

151 
لف 

 
ا
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 ثنلفة المشػوغات الٌوعؿّة.

ا فُ  .2 موٌرّات غمو الجصلّو الكّمُ للمشػوغات ودوًر
الكّمّة والجكّّم لػفع هػفاءة المشػوغات غػض البعائو 

 الٌوعؿّة.

دور إدارة المشػوغات فُ الجظؽّػ ومػالبة الجوفّغ  .3
 وإدارة المٍارد المجػعدة بالمشػوغات.

 للمشػوغات المػمارِة.
 ِؿالّب ثكعِم موٌرّات ثوفّغ

 
لّات عبػ الرٍدة وا

آ
ة ال

الجظؽّػ ومػالبة الجوفّغ وإدارة المٍارد المجػعدة 
 بالمشػوغات المػمارِة.

 اثطاالت +
لؾم الٌوعؿة 
المػمارِة + 
هلّة الػلٍم 
 )لؾم فّؼِاء(

 زوّي

 ثؽبّكات الواهٍ ثنوٍلٍزَ فَ ضواغة البواء والجشّّع. .1

 مٍاد البواء الغهّة. .2

 هظم المباهَ الغهّة. .3

  الجٍؿع فُ اؿجظعامات الواهٍ ثنوٍلٍزُ  فُ ضواغة
 مٍاد البواء والجشؽّبات المػمارِة.

 2118 2121 111 
لف 

 
ا

 زوّي

تخطٌط المدن 
والمستقرات 
 الػمرانٌة

راعُ المجٍافكة. .1
 
 هظم ثظؽّػ وادارة اؿجػماالت اال

 –)االثراى الجٍاضلَثؽٍر اثراًات الفنػ الجظؽّؽَ  .2
 اثراى الػمػان الرعِع.( –الجٍافكَ

 إغعاد  ظٌٍر ثؽٍر هٍغُ فُ ؿّاؿات ومػاِّػ
 المظؽؽات االؿجػاثّرّة للمعن والكػى.

لؾم الٌوعؿة 
 المػمارِة

 

2116 
 

2118 
 

151 
لف 

 
ا

 زوّي

 ثٍزٌات الجظؽّػ الػمػاهَ بالمشارهة المرجمػّة. .1

خّػ الجصٍالت االلجطادِة النبػى  .2
 
 غلَ غمػان المعن.ثا

ولٍِات  .3
 
هماط الجومّة االلجطادِة المالئمة ال

 
دراؿة ا

لالّم فَ مطػ.
 
 ثومّة اال

   ؿالّب زعِعة للجصفّؼ والمشارهة المرجمػّة
 
ثبوَ ا

مصافظة الفٍّم طاضة لجؽٍِػ الػشٍائّات غلَ مؾجٍى 
 والمواؼق المجعًٍرة والكعِمة.

  ثبوَ موٌرّات لجٍزّي الؾّاؿات االلجطادِة
لمشػوغات الجظؽّػ والجومّة الػمػاهّة بمصافظة 

لؾم الٌوعؿة 
 المػمارِة

+ 
هلّة الظعمة 
االزجماغّة 

2118 2121 111 
لف 

 
ا

 زوّي
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 اؿجػاثّرّات وؿّاؿات الجظؽّػ اإلللّمُ فُ مطػ. .4

هظم الجظؽّػ الػمػاهَ المالئم للبّئة الطصػاوِة  .5
 والؾاشلّة فُ مطػ.

 الفٍّم.
  للّم شماؿ إثصعِح المظؽؽات االؿجػاثّرّة لجومّة

 الطػّع.
 ثبوَ اؿجػاثّرّات ومشػوغات غمػاهّة زعِعة لعفع 

 الجومّة االلجطادِة لكػى مصافظة الفٍّم.
  ثكعِم مكجػشات ثظؽّؽّة ثوفّغِة لجصؾّن وثؽٍِػ

 مشػوغات معِوة الفٍّم الرعِعة.

)لؾم الجومّة 
 والجظؽّػ(

+ 
داب 

آ
هلّة اال

)لؾم هظم 
المػلٍمات 
 الرغػافّة(

ثكّّم مظؽػ لجومّة المرجمػات الػمػاهّة من طالؿ  .1
 .مؤشػات االؿجعامة

 –غادة ثظؽّػ وثؽٍِػ المواؼق الػشٍائّة )الظؽػةإ .2
 غّػ الظؽػة(.

االثراًات  المػلٍماثّة الصعِدة فَ ثظؽّػ المعن:  .3
مناهّة إالمعن الغهّة و  المعن الظغػاء –معن المػػفة

 .ثؽبّكٌا فَ مطػ

اثٌا فَ مطػ والعوؿ الػػبّة المعن الػلمّة وثؽبّك .4
 .ومصاهاثٌا بالجرارب الػالمّة

مػاِّػ ومؤشػات االؿجعامة الػمػاهّة وؿّاؿات  .5
 الجظؽّػ الػمػاهُ.

  شّاء ولػى مصافظة
 
رفع هػفاءة البّائت الػمػاهّة با

 الفٍّم.
  ُاهجاج طػائػ رلمّة هاملة لػضع وثٍخّق الػمػان الػؿم

 والغّػ رؿمُ بمصافظة الفٍّم.
 ِم مشػوغات ثوفّغِة لجؽٍِػ وثصؾّن المواؼق ثكع

 الػشٍائّة الصالّة بمصافظة الفٍّم.
  َاهظفاض مػعالت ظٌٍر الجرمػات الػشٍائّة غل

 مؾجٍى مصافظة الفٍّم.
  دلة واشجػاؼات بوائّة وثظؽّؽّة لجصكّق

 
إضعار ا

اؿجعامة مواؼق االمجعاد الػمػاهُ الرعِعة بمصافظة 
 الفٍّم.

 لّات وموٌرّا
آ
داء البّئُ للمعن ثكعِم ا

 
ت لجصؾّن اال

لؾم الٌوعؿة 
 المػمارِة

+ 
مم 

 
بػهامذ اال
المجصعة 

للمؾجٍؼوات 
البشػِة 

HABITAT 
 

2117 
 
 
 
 
 
 
 
 

2121 
 
 
 
 
 
 
 

151 
لف 

 
ا

 زوّي
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 الكائمة والرعِعة بمصافظة الفٍّم. 
  فنار زعِعة وبعائو ثوفّغِة لجؽبّق المعن

 
ؼػح ا

 الغهّة والػلمّة بالٍالع المصلُ.

التصمٌم 
والتخطٌط 

 البٌئي

الجنامو بّن ثنوٍلٍزّا الػمارة وزٍدة البّئة  .1
 العاطلّة للمبوَ.

الػمارة الغهّة وثنوٍلٍزّات الغالؼ الظارزَ  .2
 للمبوَ.

الػمارة البّئّة والػمارة الظغػاء والػمارة  .3
 اإلِنٍلٍزّة.

  ثبوَ شلٍؿ ثوفّغِة لمشنالت الفكع فُ اؿجٌالؾ
 الؽالة.

  دلة اؿجػشادِة لجطمّم الغالؼ ثكعِم مػاِّػ
 
وا

الظارزُ للمبوَ المجٍافق مع اشجػاؼات الػاشة الصػارِة 
 والػمارة الظغػاء.

  داء البّئُ للمباهُ الكائمة
 
ثكعِم شلٍؿ لجصؾّن اال

 ..إلض(. -ثرارِة  –ضصّة  –)ثػلّمّة 

لؾم الٌوعؿة 
المػمارِة + 
لؾم الٌوعؿة 
اإلهشائّة + 
لؾم الٌوعؿة 
 المّناهّنّة

2116 
 

2118 
 

151 
لف 

 
ا

 زوّي

 الجطمّم البٍّ مواطَ للمباهَ. .1

ثنامو المبوَ مع مطادر الؽالة الرعِعة  .2
 والمجرعدة.

الػاللة بّن الجشنّو المػمارى والػمػاهَ للمباهَ  .3
 والجطمّم المؾجعام.

الجنامو بّن الجطمّم المػمارى وغلٍم الصفاظ  .4
 البّىئ والػمػاهَ.

الجطمّم البّىئ المؾجعام فَ المرجمػات الصغػِة  .5

  ًُّو المباه
 
ثكعِم شلٍؿ ثوفّغِة إلغادة ثطمّم وثا

 الػامة الكائمة لجػشّع اؿجٌالؾ الؽالة.
  ثكعِم مشػوغات مػمارِة للصفاظ غلَ المباهُ الجارِظّة

والٍظّفّة داطو مصافظة الفٍّم من موظٍر االؿجعامة 
 البّئّة.

عؿة لؾم الٌو
المػمارِة + 
لؾم الٌوعؿة 
النٌػبّة + لؾم 

الٌوعؿة 
المّناهّنّة + 
لؾم الٌوعؿة 
 النٌػبّة لٍى

2117 
 

2119 
 

111 
لف 

 
ا

 زوّي
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 والػِفّة.

خػ البّىئ للمباهَ والمشػوغات الػمػاهّة .1
 
 ثكّّم اال

الجظؽّػ والجكّّم البّىئ االؿجػاثّرُ للجومّة  .2
 الػمػاهّة

 والؾّاشة البّئّة.اإلدارة البّئّة للمطادر الؽبّػّة  .3

 ثصلّو البطمة البّئّة للجومّة الػمػاهّة. .4

  داء
 
ضّاغة بػامذ مصاهاة زعِعة لجكعِم ططائص اال

 البّئُ للمباهُ.
  خػ البّئُ عمن مظؽؽات

 
ثفػّو دراؿات ثكّّم اال

الجومّة الؾّاشّة للمواؼق ذات الكّمة البّئّة بمصافظة 
 الفٍّم.

  الجومّة الؾّاشّة ثوفّغ مشػوغات غمػاهّة زعِعة لعفع
 بالمصمّات الؽبّػّة لمصافظة الفٍّم.

لؾم الٌوعؿة 
 المػمارِة

+ 
هلّة الؾّاشة 
)لؾم العراؿات 

 الؾّاشّة(
+ 

البػهامذ 
اإلهمائُ 

للمؾجٍؼوات 
البشػِة 

HABITAT 

2117 
 

2121 151 
لف 

 
ا

 زوّي

التنمٌة 
الػمرانٌة 
وتصمٌم 
 المجتمػات

داء الٍظّفُ والرمالُ للػمػان  .1
 
والجوؾّق اال

 الصغاري للمعن.

مػاِّػ ومؤشػات االؿجعامة وثطمّم وثؽٍِػ  .2
 الفػاغات الػمػاهّة.

ًّو الػمػاهُ للمواؼق ذات الكّمة. .3
 
 إغادة الجا

  اهجاج طػائػ رلمّة ولٍاغع بّاهات زغػافّة للٍعع
الػاًن والجومّة المكجػشة للمواؼق الػمػاهّة ذات 

 الؽبّػة الظاضة بمصافظة الفٍّم.
  ًّو ثكعِم

 
مشػوغات غمػاهّة مجناملة إلغادة الجا

الػمػاهُ فَ المواؼق ذات الكّمة الٍظّفّة بمصافظة 
 الفٍّم.

لؾم الٌوعؿة 
 المػمارِة

2117 
 
 
 

2119 
 
 
 

151 
لف 

 
ا

 زوّي
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

بػاد  .1
 
ًّو واإلشّاء واال

 
الصفاظ الػمػاهُ وإغادة الجا

 االزجماغّة وااللجطادِة والبّئّة.

للمواؼق المجعًٍرة الجؽٍِػ والجرعِع الصغػي  .2
 والػشٍائّات.

 الجومّة الػِفّة والجصعِات االزجماغّة وااللجطادِة. .3

هظم المػلٍمات الرغػافّة  GIS ثؽبّكات الػ .4
 .واؿجظعاماثٌا لػفع هػفاءة المشػوغات الػمػاهّة

 –ثطمّم وثوؾّق المٍالع: الفػاغات المفجٍشة .5
مؾارات  –الجشرّػ –ممػات المشاة–الصعائق
 إلضالصػهة .. 

 –الجطادِات اإلؿنان –اإلؿنان: ثطمّم المؾنن .6
هماط وؿّاؿات   اإلؿنان

 
ًّو المواؼق  –ا

 
إغادة ثا

 الؾنوّة.. إلض

  ثؽٍر ملصٍظ فُ ثوفّغ مشػوغات الصفاظ غلَ المواؼق
خػِة بمصافظة الفٍّم.

 
 اال

  إهشاء لٍاغع بّاهات رلمّة لػضع وثؾرّو وثٍخّق
بّػُ غلَ مٍالع الجػاث المػماري والػمػاهُ والؽ

 مؾجٍى مصافظة الفٍّم.
  إهشاء طػائػ رلمّة ولٍاغع بّاهات غمػاهّة  ازجماغّة

الجطادِة للمواؼق ذات الكّمة والمواؼق الؾنوّة 
هٍاغٌا.

 
 با

  ثكعِم مكجػشات ثوفّغِة لجطمّم وثرمّو غواضػ
ثوؾّق الفػاغات الػمػاهّة وشبنات الؽػؽ والمّادِن  

 بمعن مصافظة الفٍّم.
 ِعة لجطمّم هماذج إؿنان مجٍافكة بّئّا مكجػشات زع

وازجماغّا بالمشػوغات الكٍمّة لإلؿنان غلَ مؾجٍى 
 المصافظة.

لؾم الٌوعؿة 
 المػمارِة

+ 
مػهؼ شغارة 
وثػاث الفٍّم + 
خار 

آ
هلّة اال

 )لؾم ثػمّم(
+ 

مصافظة الفٍّم 
)إدارات 
الجظؽّػ 
 واإلؿنان(

2116 2118 151 
لف 

 
ا

 زوّي

تكنولوجٌا 
 ونظم مػلومات
التصمٌم 
 والتخطٌط

لُ الصعِدة فُ  .1
آ
ؿؽ ومبادئ الصاؿب اال

 
اؿجظعام ا

 ثطمّم وثٍلّع الشنو المػماري 

 الجطمّم والجطوّع الػلمُ. .2

 الجطمّم البارامجػي. .3

  اؿجصعاث بػامذ رلمّة زعِعة لجٍفّػ بعائو ثطمّمّة
البّئّة وااللجطادِة الػاًوة ثجٍافق والمصعدات 
 بالمرجمػات المصلّة.

  ثبوَ ؿّاؿات رلمّة مجؽٍرة لعغم وثػؼِؼ الؽابع

لؾم الٌوعؿة 
 المػمارِة

+ 
لؾم الٌوعؿة 

2116 
 
 
 

2119 
 
 
 

151 
لف 

 
ا

 زوّي
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

هظم المصاهاة والومغزة الػلمّة فُ الجطمّم  .4
 والجظؽّػ.

 

النٌػبّة  المػماري والػمػاهُ المصلُ بمعن مصافظة الفٍّم.
)اثطاالت 
لُ(

آ
 وثصنم ا

 
 

 
 

ؼػ الػامة  .1
 
والجشػِػّة والبوُ الجصجّة الالزمة اال

 إلهجاج بّئة ثفاغلّة

ماهن االفجػاعّة  ) .2
 
 Virtual)الػاللة بّن اال

Places( ماهن المبوّة
 
( غوع Physical Places، واال

 الجطمّم والجظؽّػ.

مفٌٍم المبوَ المػلٍماثُ من طالؿ االًجمام فُ  .3
 الجٍفّق بّن مفٌٍم )الجنوٍلٍزّا والغهاء والٍظّفة(.

 ؽٍر ملصٍظ فُ مٌارات الظػِذ المػثبؽة باؿجظعام ث
 وثؽبّق ثنوٍلٍزّا المػلٍمات فُ الجطمّم والجظؽّػ.

  ُل
آ
ابجنار وؿائو مجؽٍرة لػبػ ثنوٍلٍزّا الجصنم اال

 والغهاء الطواغُ بالموجذ المػماري.

لؾم الٌوعؿة 
 المػمارِة

+ 
لؾم الٌوعؿة 
النٌػبّة 
)اثطاالت 
لُ(

آ
 وثصنم ا

2117 
 

2121 
 

لف  75
 
ا

 زوّي

الجغّػ المؾجمػ للٍظائػف الجُ ثؤدٌِا المباهُ  .1
والفػاغات الػمػاهّة؛ لغمان اؿجمػار شّاة المبوُ 

 والفػاغ الػمػاهُ ودورى فُ المرجمع والبّئة.

هظم المصاهاة والومغزة الػلمّة فُ الجطمّم  .2
 والجظؽّػ والجؽٍر الػمػاهَ.

 ثؽبّكات هظم المػلٍمات المناهّة وثكّّم مؤشػات .3
 الجومّة المؾجعامة.

  اؿجظعام امناهات الجنوٍلٍزّا الػلمّة فُ وعع عٍابػ
للجصنم فُ الػمػان واشجػاؼات الجطمّم فُ المواؼق 

 ذات الؽبّػة الظاضة.
  ثكعِم بعائو لجؽٍِػ المشػوغات الجظؽّؽّة الكٍمّة

عة غلَ مؾجٍى مصافظة الفٍّم باؿجظعام الكائمة والرعِ
الجنوٍلٍزّا الػلمّة وبػامذ المصاهاة البّئّة 

 والجطمّمّة.
  لّة ًامة فُ دغم

آ
اؿجظعام بػامذ الجصلّو المناهُ ها

لؾم الٌوعؿة 
 المػمارِة

+ 
داب 

آ
هلّة اال

)لؾم هظم 
المػلٍمات 
 الرغػافّة(

2118 2121 151 
لف 

 
ا

 زوّي
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

الجصلّالت المناهّة ودغم ضواغة الكػار االؿجػاثّرُ  .4
 الػمػاهَ.

 وضواغة الكػارات الجظؽّؽّة واالؿجػاثّرّة.

هندسة 
نشاءات  الإ

ثصؾّن طٍاص الظػؿاهة المؾلصة باؿجظعام  .1
 ثنوٍلٍزّا الواهٍثنوٍلٍزَ.

 دراؿة طٍاص الظػؿاهة المؾلصة ضعِكة البّئة. .2

ت الظػؿاهّة من الصػِق. .3
آ
 شماِة الموشا

 دراؿة طٍاص الظػؿاهة المؾلصة ذاثّة العمم. .4

دراؿة اخػ اؿجظعام مٍاد زعِعة غلَ ططائص  .5
 الظػؿاهة المظجلفة. غّوات

ؿالّب شعِدة لجصلّو  .6
 
اؿجظعام بػامذ زعِعة وا

ت المظجلفة.
آ
هٍاع الموشا

 
 ؿلٍؾ ا

 دراؿة ثصؾّن إهجاج المٍاد الواهٍمجػِة. .7

ثؽبّكات مٍاد اإلهشاءات المؾجصعخة ووؿائو إؼالة  .8
ت.

آ
 غمػ الموشا

ت الكعِمة. .9
آ
ًّو الموشا

 
 إغادة ثا

اؿجظعام المٍاد ضعِكة البّئة والظػؿاهة الظغػاء  .11

  ت
آ
ثصؾّن طٍاص الظػؿاهة المؾلصة وشماِة الموشا

 الظػؿاهّة من الصػِق.
  الظػؿاهة المؾلصة ذاثّة العمم واؿجظعام اؿجظعام

 مٍاد زعِعة.
  ؿالّب زعِعة ومٍاد مؾجصعخة لجػمّم

 
اؿجظعام ا

ت
آ
ت ووؿائو إؼالة غمػ الموشا

آ
 وثكٍِة الموشا

 .خػِة إهشائّا
 
ت الكعِمة واال

آ
ًّو الموشا

 
 إغادة ثا

  َاؿجظعام المٍاد ضعِكة البّئة والظػؿاهة الظغػاء ف
 اإلهشاءات.

  ؿؽ الصماِة
 
بوّة والنبارى ثؽبّق ا

 
من الؼالزؿ غلَ اال

هفاؽ.
 
 واال

  إهجاج مٍاد بواء لصو مشاهو إهشائّة والجطادِة وبّئّة
 مصلّة.

  اؿجظعام ؼػؽ الومغزة والجصلّو الصعِدة فَ دراؿة
ت والػواضػ االهشائّة 

آ
الؾلٍؾ الالهشاىئ للموشا

 المظجلفة.

)لؾم الٌوعؿة 
 المعهّة(

+ 
هلّة الػلٍم  
لؾم ) هّمّاء(  
مع االؿجػاهة 
بمػامو 
الٌوعؿة 
االهشائّة 

ومػامو مػهؼ 
بصٍث اإلؿنان 

 والبواء
 
 
 

2116 2121 151 
لف 

 
ا

 زوّي
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 فَ اإلهشاءات.

بوّة  .11
 
امجطاص الطعمات فَ شالة الؼالزؿ مدو اال

هفاؽ.
 
 والنبارى واال

هو الطلب فُ المصالّو الصمغّة والمائّة. .12
آ
 دراؿة ثا

خػِة  .13
 
ثؽٍِػ ؼػؽ ثعغّم وثػمّم المباهَ الكعِمة واال

 إهشائّا.

لصعِدة فَ دراؿة اؿجظعام ؼػؽ الومغزة والجصلّو ا .14
ت.  

آ
 الؾلٍؾ اإلهشائُ للموشا

خّػ الؼالزؿ والػِاح واالشماؿ العِوامّنّة  .15
 
دراؿة ثا

ت الػالّة. 
آ
 غلَ الموشا

خّػ  .16
 
دراؿة ؿلٍؾ النبارى الملرمة والمػلكة ثصت ثا

 االشماؿ المظجلفة.  

  خّػ االشماؿ والػٍامو
 
ت ثصت ثا

آ
ثصؾّن ؿلٍؾ الموشا

 المظجلفة.

شغال غامة 
 
ا

)هندسة الطرق 
 والمطارات(

ا من  .1 دراؿة ثػهّبة المػور والؽػؽ والجكاؼػات وغًّػ
 غواضػ الؽػؽ .

ثكوّات زعِعة ومٍاد مبجنػة فَ ثطمّم اؿجظعام  .2
 وثوفّغ رضف الؽػؽ الػئّؾّة والفػغّة .

 ثظؽّػ الؽػؽ. .3

  ثصؾّن ثظؽّػ الؽػؽ و ثصكّق االهؾّابّة للصػهة
المػورِة والؽػؽ والجكاؼػات مع اؿجظعام ثكوّات 

الؽػؽ زعِعة ومٍاد مبجنػة فَ ثطمّم وثوفّغ رضف 
 الػئّؾّة والفػغّة بمصافظة الفٍّم .

لؾم الٌوعؿة 
المعهّة  مع 
االؿجػاهة 

 بمػمو الؽػؽ 

2116 2121 151 
لف 

 
ا

 زوّي
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 دراؿة ثصكّق االهؾّابّة للصػهة المػورِة. .4

شغال غامة 
 
ا

)هندسة التربة 
ساسات(

 
 وال

هٍاع زعِعة من  .1
 
ثؾلّس الجػبة غن ؼػِق اؿجظعام ا

 المٍاد ذات الكعرة غلَ الجصمو.

للجصكق من  اؿجظعام الؽػؽ الرٍّفّؼِكّة المظجلفة .2
ؿاؿات الػمّكة ودراؿة وثٍضّف الجػبة.

 
 ؿالمة اال

بػاد والؽػؽ  .3
 
اؿجظعام الوماذج الػعدِة خالخّة اال

المظجلفة لعراؿة وثطمّم ؿوع زٍاهب الصفػ 
 الػمّق.

اؿجظعام الؽػؽ الصعِدة لؾصب المّاى الرٍفّة  .4
ت
 
ؿاؿات والموشا

 
خّػ غلَ اال

 
من بعون الجا

 
 1اال

ّة وشكلّة( لعراؿة ؿلٍؾ غمو هماذج فّؼِكّة )مػمل .5
 1الجػبة وثصؾّن لٍة الجصمو

ثصؾّن طٍاص الجػبة باؿجظعام ثنوٍلٍزّا  .6
 الواهٍثنوٍلٍزَ.

اؿجظعام الرٍّفٍم لؼِادة لعرة ثصمو الجػبة الؽّوّة  .7
 الغػّفة.

 .ثصؾّن ؿلٍؾ الجػبة وثكٍِجٌا 
  وزٍد ؼػؽ شعِدة ثؾجظعم فَ ؿوع زٍاهب الصفػ

خّػ غلَ الػمّق وؿصب المّاى الرٍفّة 
 
من بعون الجا

 
اال

ت.
آ
ؿاؿات والموشا

 
 اال

  وزٍد هماذج فّؼِكّة )مػملّة وشكلّة( لؾلٍؾ الجػبة
 وثصؾّن لٍة الجصمو.

لؾم الٌوعؿة 
المعهّة( مع 
االؿجػاهة 
بمػمو 
 االؿاؿات

2116 2121 111 
لف 

 
ا

 زوّي

 151 2121 2116لؾم الٌوعؿة اؿجظعام ثكوّات زعِعة فَ مراؿ إدارة المٍارد المائّة   إدارة المٍارد المائّة. .1هندسة الري 
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

والهٌدرولٌكا 
 والموارد المائٌة

هظمة الػى .ثؽٍِػ  .2
 
 ا

 المّاى الرٍفّة وهمغزجٌا. .3

هابّب  .4
 
اؿجظعام هماذج لجصلّو غواضػ الجعفق فَ اال

 والكوٍات المفجٍشة.

 ثؽبّكات ثنوٍلٍزّا الواهٍ فَ مػالرة المّاى. .5

لمار الطواغّة فُ مراؿ ثكعِػ مّاى  .6
 
اؿجظعام اال

مؽار
 
 اال

همغزة الرػِان الؾؽصُ فُ شبنات ثطػِف مّاى  .7
مؽار

 
 اال

 الجلٍث فَ المّاى الرٍفّة والؾؽصّةهمغزة  .8

 دراؿة الؽػؽ الصعِدة فَ الػى والطػؼ الؼراغَ .9

هظمة الػى .
 
 وثؽٍِػ ا

  اؿجظعام ثكوّات زعِعة فَ مراؿ إدارة مٍارد المّاى
لمار الطواغّة فُ مراؿ ثكعِػ 

 
الؾؽصّة واؿجظعام اال

مؽار
 
 .مّاى اال

 .ثؽبّق ثنوٍلٍزّا الواهٍ فَ مػالرة المّاى 
  َثؽبّق الؽػؽ الصعِدة فَ الػى والطػؼ الؼراغ

 وهمغزة الجلٍث فَ المّاى الرٍفّة والؾؽصّة
 
 

 المعهّة +
مػمو الػى 
 والٌّعرولّنا

لف 
 
ا

 زوّي

اضٌات ال ًر
 هندسٌةال

ر الكسرى المتقطع .1  :تحوًل فوًر
 
 
المدلَ الِراد المجرٌات الغاثّة لمطفٍفة الؽػؽ  . ا

ثصٍِو فٍرِػ المجكؽع واؿجظعامٌا فَ ثػػِف 
 ثصٍِو فٍرِػ النؾػى المجكؽع.

اؿجظعام الجصٍِو الفٍرِػى النؾػى المجكؽع فَ  . ب
ثؽبّكات ًوعؿّة مجػعدة مدو البطػِات وفطو 

  الجصٍِو الفٍرِػى النؾػى المجكؽع فَ   هراح اؿجظعام
غؽاؿ فَ النابالت النٌػبّة.

 
ماهن اال

 
 الصطٍؿ غلَ ا

  الجصٍِو الفٍرِػى النؾػى المجكؽع فَ   هراح اؿجظعام
طػى.

 
 ثؽبّكات ًوعؿّة مجػعدة ا

لؾم الػِاعّات 
والفّؼِكا 
 الٌوعؿّة

+ 
الٌوعؿة لؾم 

 النٌػبّة

لف  51 2121 2116
 
ا

 زوّي
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

اإلشارات النٌػبّة غن الجشٍِشات المشجػهة مػٌا 
غؽاؿ فَ فَ الجػدد و الصطٍؿ غل

 
ماهن اال

 
َ ا

 النابالت النٌػبّة.

 :التفاضل والتكامل الكسري  .2
 
 
دراؿة ثػػِف الجفاعو والجنامو النؾػي  . ا

 وثؽبّكاثي الٌوعؿّة والػِاعّة.

  هراح اؿجظعام الجفاعو النؾػى فَ  الصطٍؿ غلَ دلة
هبػ فَ ثطمّم المػشصات.

 
 ا
  هراح اؿجظعام  الجفاعو النؾػى  فَ  ثؽبّكات ًوعؿّة

طػى.
 
 مجػعدة ا

 

لؾم الػِاعّات 
والفّؼِكا 
 الٌوعؿّة

2116 

 
 

لف  61 2121
 
ا

 زوّي

 :الموًجات .3
 
 
دراؿة المٍِرات وثؽبّكاثٌا فُ المراالت الٌوعؿّة  . ا

 مدو ثكلّو الغٍعاء.

  بصاث فَ مؤثمػات دولّة ودورِات غالمّة
 
هشػ اال
 مصنمة.

لؾم الػِاعّات 
والفّؼِكا 
 الٌوعؿّة

+ 
لؾم الٌوعؿة 
 النٌػبّة

2116 
 

لف  51 2119
 
ا

 زوّي

مٌكانٌكا الموائع، مٌكانٌكا الموائع المغناطٌسٌة،  .4
  :انتقال الحرارة

 
 
المصاهاة والومغزة الػِاعّة لمؾائو ؿػِان المٍائع  . ا

هٍاغٌا المظجلفة. واهجكاؿ
 
 الصػارة والمادة با

  غغاء ًّئة
 
إهشاء معرؿة بصدّة فَ الجظطص ِغم ا

 ثعرِؽ من لؾم الػِاعّات والفّؼِكا الٌوعؿّة.
  غغاء ًّئة الجعرِؽ هػغٍ مصنم فَ  مؤثمػات

 
ثػشّس ا

 ودورِات غلمّة مصلّة وغالمّة.
  غغاء ًّئة الجعرِؽ هػغٍ مصنم فَ  ثصنّم

 
ثػشّس ا

ؾم الػِاعّات ل
والفّؼِكا 
 الٌوعؿّة

+ 
 -لؾم الػِاعّات

لف  41 2121 2116
 
ا

 زوّي
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

و غّػ  . ب
 
هظمة المػادالت الجفاعلّة الظؽّة ا

 
شو ا
و غعدِا وإغعاد  الظؽّة

 
 البػمرّات الالزمة.ثصلّلّا ا

 -هلّة الػلٍم ملفات ثػلّي فَ زامػات دولّي.
 زامػة بوَ ؿٍِف

+ 
لؾم الفّؼِكا 
والػِاعّات 

هلّة  –الٌوعؿّة
الٌوعؿة 

زامػة  -بالمؽػِة
 شلٍان
+ 

 -لؾم الػِاعّات
 -هلّة الجػبّة
زامػة غّن 

 شمؽ
+ 

لؾم الػِاعّات 
والفّؼِكا 
هلّة  -الٌوعؿّة 
زامػة  -الٌوعؿة 
 شمؽ.غّن 

جسام المتػددة .5
 
غغاء ًّئة    :دًنامٌكا ال

 
لف  41 2121 2116لؾم الػِاعّات إهشاء معرؿة بصدّة فَ الجظطص ِغم ا

 
ا
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 
 
هظمة  . ا

 
الجصلّو والمصاهاة والومغزة العِوامّنّة لال

زؾام شؾابّا.
 
 المّناهّنّة مجػعدة اال

هظمة المػادالت الجفاعلّة . ب
 
الربػِة -الصلٍؿ الػعدِة ال

و غّػ الظؽّة وإغعاد البػمرّات 
 
هّة الظؽّة ا

آ
اال

 الالزمة.

 ثعرِؽ من لؾم الػِاعّات والفّؼِكا الٌوعؿّة.
  غغاء ًّئة الجعرِؽ هػغٍ مصنم فَ  مؤثمػات

 
ثػشّس ا

 ودورِات غلمّة مصلّة وغالمّة.

والفّؼِكا 
 الٌوعؿّة

 زوّي

 مٌكانٌكا الموائع النانونٌة .6

مؾائو الؾػِان واهجكاؿ الصػارة والمادة للمٍائع دراؿة  . أ
 الواهٍهّة.

  بصاث للمؤثمػات والمرالت المصلّة
 
الجػشس لجصنّم اال

 والعولّة.
  الجػشس لجصنّم رؿائو المازؾجّػ والعهػجٍراى لرامػات

 مصلّة ودولّة.

لؾم الػِاعّات 
والفّؼِكا 
 الٌوعؿّة
 

2116 
 
 

لف  51 2121
 
ا

 زوّي

 ثؽبّكات الربػ الفازى فَ البػمرة الظؽّة وغّػ الظؽّة.  المجموغات  والحلقات الجبر الفازى وجبر .7
  ثؽبّكات الربػ الفازى فَ الجصنم الطواغَ والجؽبّكات

 االطػى.
  غغاء ًّئة

 
إهشاء معرؿة بصدّة فَ الجظطص ِغم ا

 ثعرِؽ من لؾم الػِاعّات والفّؼِكا الٌوعؿّة

لؾم الػِاعّات 
والفّؼِكا 
 الٌوعؿّة

لف  41 2121 2116
 
ا

 زوّي

طرق غددًة لحل المػادلت التفاضلٌة المركبة وغٌر  .8
 الخطٌة )مػادلة شرودنجر(.

 

 .ثؽبّكات مػادلة شػودهرػ فُ النّمّاء الٌوعؿّة 
 الفّؼِاء الٌوعؿّة.ؽبّكات مػادلة شػودهرػ فَ الؽب وث 
  غغاء ًّئة

 
إهشاء معرؿة بصدّة فَ الجظطص ِغم ا

 .والفّؼِكا الٌوعؿّةثعرِؽ من لؾم الػِاعّات 

لؾم الػِاعّات 
والفّؼِكا 
 الٌوعؿّة

2116 
 

لف  41 2121
 
ا

 زوّي



 

 

2016-2021 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث الػلـ  ىـ
 الهندسةكلٌة  -الهندسٌةقطاع الػلوم  -الخطة التنفٌذًة

422 

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

ر الحنائي .9  تحوًل فوًر
Double Fourier Transform 

 
 
اؿجظعام ثصٍِو الفٍرِػى الدوائُ  فَ ثؽبّكات  . ا

ًوعؿّة مجػعدة مدو ؿػِان المائع واهجكاؿ الصػارة 
طالؿ ممػات  وشؾاب الؾػغات وثٍزِع الصػارة 

 وشؾاب مػامو االشجناؾ وهغلم رلم هؾلت.

  هراح اؿجظعام   ثصٍِو الفٍرِػى الدوائُ  فَ  الصطٍؿ
غلَ  ممػات  والؾػغات وثٍزِع الصػارة وشؾاب مػامو 

 االشجناؾ وهغلم رلم هؾلت.
  هراح اؿجظعام   ثصٍِو الفٍرِػى الدوائُ  فَ   ثؽبّكات

طػى.
 
 ًوعؿّة مجػعدة ا

لؾم الػِاعّات 
والفّؼِكا 
 الٌوعؿّة

+ 
لؾم الػِاعّات 
بنلّة الجػبّة 
زامػة غّن 

 شمؽ

لف  25 2121 2116
 
ا

 زوّي

قة التحوًل التفاضلي .10  :طًر
     Differential Transformation Method   

 
 
الؽػِكة فُ شو هظم المػادالت  اؿجظعام . ا

الجفاعلّة الػادِة والرؼئّة غّػ الظؽّة ودراؿة 
 ثكارب الصلٍؿ المظجلفة.

 :اؿجظعام ؼػِكة الجصٍِو الجفاعلُ فُهراح 
    ؿػِان المائع واهجكاؿ الصػارة والجػهّؼ غلَ اؿؽس مظجلفة

وشؾاب الؾػغات وثٍزِع الصػارة وشؾاب مػامو 
االشجناؾ و مػامو شّػوود وهغلم رلم هؾلت  

بصاث فَ الػام(.
 
 )المظؽػ لغلم خالث ا

 ثؽبّكات  دراؿة االهبػاج والٌبٍط واالًجؼازات الصػة 
لٍاح وهشػ بصدّن ؿوٍِا.

 
 والكؾػِة للنمػات واال

  مكارهة الصلٍؿ الػعدِة والجصلّلّة للمػادالت الجفاعلّة
 الظؽّة والغّػ طؽّة للػثب الػلّا.

لؾم الػِاعّات 
والفّؼِكا 
 الٌوعؿّة

+ 
لؾم  

الػِاعّات 
 بنلّة الجػبّة
زامػة غّن 

 شمؽ

2116 
 
 

لف  25 2121
 
ا

 زوّي

قة الفروق المحدودة  .11 ٍهؽ -هراح اؿجظعام الؽػِكة فُ شو مػادالت هافّّي  .طًر ؿج
ت الؽالة والجػهّؼ  للمٍائع الوٍّثوّة وغّػ ومػادال

لؾم الػِاعّات 
والفّؼِكا 

2116 
 

لف  25 2121
 
ا

 زوّي
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

Finite Difference Method 
 
 
-الؽػِكة فُ شو مػادالت هافّّي اؿجظعام . ا

ٍهؽ للمٍائع الوٍّثوّة وغّػ الوٍّثوّة ودراؿة  ؿج
ثكارب الصلٍؿ المظجلفة والمكارهة بالصلٍؿ 

 الجصلّلّة والوجائذ المػملّة .

الوٍّثوّة ودراؿة ثكارب الصلٍؿ المظجلفة والمكارهة 
بالصلٍؿ الجصلّلّة و الوجائذ المػملُ وهغلم  وشؾاب 
مػامو االشجناؾ ومػامو شّػوود وهغلم رلم هؾلت  

بصاث فَ الػام(.
 
 )المظؽػ لغلم خالث ا

 مػادالت الجفاعلّة مكارهة الصلٍؿ الػعدِة والجصلّلّة لل
 الظؽّة والغّػ طؽّة للػثب الػلّا.

 الٌوعؿّة
+ 

لؾم الػِاعّات 
بنلّة الجػبّة 
زامػة غّن 

 شمؽ
+ 

 –هلّة الٌوعؿة
 زامػة الكاًػة

قا هندسٌة جٌرات الشػاع غلى خواص المواد .1 فًٌز
 
 غلم المواد وتا

 

 والمتجددةالطاقة الجدًدة  .2
 

  ثصغّػ مٍاد بمٍاضفات مصعدة لالؿجظعامات الػملّة
ولّاس الظطائص الفّؼِائّة لٌا مع دراؿة الجػهّب 
البوائُ لٌا وغاللة الظٍاص الفّؼِائّة للمٍاد بالجػهّب 

 البوائُ.
  خّػ االشػاع المظجلف

 
ثجبع الجغّػات الواثرة هجّرة ثا

ناهّة غلَ المٍاد ولّاس الظطائص المطاشبة لٌا وإم
ثصؾّن طٍاص المٍاد لالؿجظعام بجؽبّكات غملّة 
دراؿة مطادر الؽالة الرعِعة والمجرعدة والػٍامو 

 المؤخػة غلٌّا من ازو رفع هػفاءثٌا.
  الجكعم بمكجػشات مشػوغات بصدّة للصطٍؿ غلَ ثمٍِو

لؾم فّؼِكا 
 ًوعؿّة

2116 
 
 

2121 1,5 
ملٍّن 
 زوّي
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

بصاث.
 
 لال

 .البعء فُ ثنٍِن معرؿة بصدّة فُ مراالت الجظطص 
 

مٌكانٌكا 
 هندسٌة

جسام الصلبة:1
 
 .مٌكانٌكا ال

 
 
 
دراؿة االهبػاج والٌبٍط واالًجؼازات الصػة  . ا

لٍاح.
 
 والكؾػِة للنمػات واال

 هراح اؿجظعام  Differential transformation 
methods    فَ ثؽبّكات  دراؿة االهبػاج والٌبٍط

لٍاح وهشػ 
 
واالًجؼازات الصػة والكؾػِة للنمػات واال

 بصدّن ؿوٍِا.

لؾم الػِاعّات 
والفّؼِكا 
 الٌوعؿّة

لف  41 2121 2116
 
ا

 زوّي

دراسة الهتزازات المٌكانٌكٌة الخاصة بالػناصر . 2

نشائٌة .  الإ
 
 
الجفاعلّة الصلٍؿ الػعدِة والجصلّلّة للمػادالت  . ا

 الظؽّة والغّػ طؽّة للػثب الػلّا.

  هراح اؿجظعام الصلٍؿ الػعدِة والجصلّلّة للمػادالت
 الجفاعلّة الظؽّة والغّػ طؽّة للػثب الػلّا.

  دراؿة االًجؼازات المّناهّنّة الظاضة بالػواضػ
 اإلهشائّة.

لؾم الػِاعّات 
والفّؼِكا 
 الٌوعؿّة

لف  41 2121 2116
 
ا

 زوّي
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 .الصور  وثكسٌم بواء إغادة .1 الصور  معالجة

 .الصور  ححم ضغط فى دراسات إغداد .2

 .اإلشارة لغة فى دراسات إغداد .3

لٌات .4
 
 .الوصوص فى الجزًٌف كشف ا

لٌات .5
 
 .الػٌن بصمة وثحدًد الوخه غلى الجػرف ا

 .الٌد وهودسة الجولٌع غلى الجػرف .6

 فى الصور  السجخدام ثطبٌكٌة وبرامج حدًثة طرق  وخود 

مٌن مثل المخجلفة  الجطبٌكٌة المحاالت
 
 المطارات ثا

 .والمواهئ

)لسم غلوم 

 الحاسب(

+ 

 كلٌة الهودسة

2116 2121 251 

لف 
 
ا

 خوٌه

 الذكاء

 االصطناعى

 .الكالم غلى الجػرف فى دراسات إغداد .1

 .الحاسب رؤًة إمكاهٌات فى دراسات إغداد .2

 .الطبٌػٌة اللغات مػالحة فى دراسات إغداد .3

 .الػصبٌة الشبكات فى دراسات إغداد .4

 الوراثٌة البصمة ثػٌٌن محال فى دراسات إغداد .5

 ل.الكج وخرائم الوسب إلثبات للحٌوات

 فى ثطبٌكٌة لالسجخدام وبرامج حدًثة طرق  وخود 

 .المخجلفة المحاالت

)لسم غلوم  

 الحاسب(

2116 2121 251 

لف 
 
ا

 خوٌه

)لسم غلوم  .ثطبٌكٌة لبرامج  هماذج وخود  .لىآلا الحاسب شبكات فى الجحكم .1 االتصاالت
 الحاسب(

2116 2121 211 



 2016-2021 Scientific Research Plan 
ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ  ىـ

 الحاسبات والمعلوماتكلية  -قطاع العلوم الهندسية -الخطة التنفيذية

426 

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 .الالسلكٌة الشبكات .2 والشبكات

من فى دراسات إغداد .3
 
 .الشبكات ا

+ 
 كلٌة الهودسة

لف 
 
ا

 خوٌه

 المعلومات نظم

 الجغرافية

لٌات .1
 
 .الحغرافٌة البٌاهات لواغد ثصمٌم ا

 .الحغرافٌة البٌاهات خمع ثكوٌات .2

 .الحغرافٌة الومذخة فى دراسات إغداد .3

 المحاالت فى الحغرافٌة المػلومات هظم ثطبٌكات .4

 .المخجلفة

 هظم )لسم  .ثطبٌكٌة لبرامج هماذج وخود

 (المػلومات

+ 

 كلٌة الهودسة

+ 

داب
 
 كلٌة اال

2116 2121 211 

لف 
 
ا

 خوٌه

 فى التنقيب

 البيانات

 الحوسبة

 السحابية

 .البٌاهات لواغد ثصمٌم .1

 .البٌاهات غن الجوكٌب .2

 .المػلومات واسجرخاع ثخزًن .3

من هظم .4
 
 .المػلومات ا

 .المػلومات هظم ثطوًر .5

 لسم هظم  .للجطبٌق لابلة لبرامج هماذج وخود(

 المػلومات(

+ 

 كلٌة الهودسة

)لسم غلوم 

2116 2121 311 

لف 
 
ا

 خوٌه
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 ثصمٌم الحوسبة السحابٌة. .1

 ثوكٌب بٌاهات غلى الحوسبة السحابٌة. .2

مٌن الحوسبة السحابٌة. .3
 
 ثا

داء الحوسبة السحابٌة. .1
 
 ثحسٌن ا

  لابلة للجطبٌق فى الحوسبة.وخود برامج ثطبٌكٌة 

 المشاركة فى المشارًع البحثٌة.

 311 2121 2116 الحاسب(

لف 
 
ا

 خوٌه

 البيانات الكبيرة

 ىالويب الدالل

 إغداد دراسات فى ثحسن  .1
 
 داء البٌاهات الكبٌرةا

 غداد دراسات فى ثإ .2
 
 .مٌن البٌاهات الكبٌرةا

 المحاالت المخجلفة. ثطبٌكات البٌاهات الكبٌرة فى .3

  المشارًع البحثٌةالمشاركة فى. 

 وخود برامج ثطبٌكٌة. 

  وخود 
 
 بحاث موشورة فى محال البٌاهات الكبٌرة.ا

 .غكد مؤثمرات فى المحال البحثى 

)لسم غلوم 

 الحاسب(

)لسم هظم 

 (المػلومات

2116 2121 251 

لف 
 
ا

 خوٌه

 اغداد دراسات وثحارب بحثٌه في محال الوًب الداللي. .1

 اغداد ثحارب ودراسات في محال  .2
 
 وهجولوخيهودسة اال

 .غداد دراسات وثحارب بحثٌة في الدًبي بٌدًاإ .3

 .اغداد دراسات وثحارب بحثٌه في البٌاهات واللغوًات .1

 غداد ابحاث غلمٌةإ. 

 الامة مدرسة صٌفٌة وشجوًة غلمٌة. 

 ثطوًر ثطبٌكات في المحاالت سابكة الذكر. 

 لامة مشروغات بحثٌة مشجركة مع خهات غلمٌةإ. 

2116 2121 411 

لف 
 
ا

 خوٌه
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

اغداد دراسات وثحارب بحثٌة في لواغد البٌاهات  .1 نظم المعلومات

 .الحدًثة

غمالالجحارة اإل  .2
 
 .لك جروهٌة وثحلٌل اال

اغداد دراسات وثحارب بحثٌة في محال هظم  .3

 .ًثةدالمػلومات الح

 اغداد دراسات وثحارب بحثٌة في اهجرهت االشٌاء. .4

 غداد إ 
 
 .بحاث غلمٌةا

  المحاالت السابكة الذكرثطوًر ثطبٌكات في. 

 لامة مشروغات بحثٌة مشجركة مع خهات غلمٌةإ. 

)لسم هظم 

 المػلومات

2116 21121 351 

لف 
 
ا

 خوٌه
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  اإلنسانيةلقطاع العلوم  اخلطة التهفيذية -رابعا
 

 التربيةكلية  .1
 دار العلومكلية  .2
 التربية والنوعيةكلية  .3
 السياحة والفنادقكلية  .4
 كلية الجار .5

داب .6
آ
 كلية ال

طفال .7
أ
 كلية رياض ال

ات ـــــــدراســــــــوث والــــــــــــد البحــــــــــــــمعه .8
 لــوض النيـــدول حـــة لـــــــراتيجيـــــالست

 

Fourth- Action Plan for Humanities Sector 

1. Faculty of Education 

2. Faculty of Dar Al-Oloum 

3. Faculty of Specific Education 

4. Faculty of Tourism & Hotels 

5. Faculty of Arts 

6. Faculty of Arts 

7. Faculty of Kindergarten 

8. Institute for Nile Basin 

Countries Strategic Studies & 

Researches  
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

التعلٌم قبل 

 الجامعي

الدراصّة لمراشو الجػلّم ما لبو ثكٍِم المواًذ  .1

 الرامػُ.

مطنالت ثػلم المٍاد الدراصّة المخجلفة فُ مرشلة  .2

 الجػلّم ما لبو الرامػُ.

ثػٍِر المواًذ الدراصّة لمراشو الجػلّم لبو الرامػُ  .3

 فُ طٍء المػاِّر الكٍمّة للجػلّم.

صالّب ثدرِس المٍاد الدراصّة المخجلفة  .4
 
ثػٍِر غرق وا

 المػاِّر الكٍمّة للجػلّم.فُ طٍء 

ثخػّع برامذ ثدرِبّة لرفع ه فاءة مػلم الجػلّم لبو  .5

 الرامػُ.

داء مٍزٌُ المٍاد المخجلفة فُ مراشو الجػلّم  .6
 
ثكٍِم ا

 ما لبو الرامػُ.

ثػٍِر هظم االمجصاهات فُ مرشلة الجػلّم ما لبو  .7

 الرامػُ.

  وزٍد دراصات ثفصّلّة غن مطنالت الجػلّم لبو

 الرامػَ.

 اًذ دراصّة مػٍرة ثجفق مع المػاِّر الكٍمّة مو

 للجػلّم.

  غلَ موظٍمة 
 
وزٍد دراصات غن الجغّرات الجَ ثػرا

ا المخجلفة.  الجربّة والجػلّم بػواصًر

  وزٍد خػع لجػٍِر الػملّة الجػلّمّة بمدارس مصافظة

 الفٍّم.

  الصصٍل غلَ رطا المشجفّدِن من الجػلّم لبو

 الرامػَ.

)لشم مواًذ  

 درِس(وغرق ث

+ 

هلّة الجربّة 

 الوٍغّة

2116 2121 151 

لف 
 
ا

 زوّي
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

سٌاسات 

التعلٌم: 

التخطٌط 

 والقتصادًات

لٍاغد وطع الشّاصات الجػلّمّة فُ طٍء مفاًّم ولّم  .1

 المرجمع المصرى.

الجخػّع للػملّة الجػلّمّة من شّح: اإلهفاق والػائد  .2

 المجٍلع.

 لظّة مراهّة الجػلّم: مالٌا وما غلٌّا. .3

 المطارهة المرجمػّة فُ المؤصشات الجػلّمّة. .4

 .وزٍد صّاصات واطصة غن الػملّة الجػلّمّة 

  دراصة شدِدة غن شرم اإلهفاق غلَ الجػلّم والػائد

 المجٍلع.

)لشم مواًذ 

 وغرق ثدرِس(

لف  51 2117 2116
 
ا

 زوّي

التعلٌم 

 الجامعي

ثػٍِر مواًذ إغداد المػلم بنلّات الجربّة فُ طٍء  .1

 الرٍدة الطاملة.مػاِّر 

صالّب الجدرِس/ الجكٍِم/ المجابػة  .2
 
ثػٍِر غرق وا

 بنلّات الجربّة فُ طٍء مػاِّر الرٍدة الطاملة.

دراصة الصػٍبات الجُ ثٍازي غالب الجربّة الػملّة  .3

 غود ثػبّكٌم لما ثػلمٍى فُ هلّات الجربّة.

غظاء ًّئة الجدرِس  .4
 
دراصة االشجّازات الجدرِبّة ال

 .برامذ مجػٍرة إلغداد المػلم بنلّات الجربّة 

  غرق ثدرِس/ ثكٍِم شدِدة ثػبق غلَ الػالب بنلّات

 الجربّة.

  غظاء ًّئة الجدرِس
 
لائمة االشجّازات الجدرِبّة ال

 بنلّات الجربّة.

 .ثػبّق هظم شدِدة لالمجصاهات فَ هلّات الجربّة 

  لّاس مشجٍى ثصصّو الػالب صوٍِا. مػدالتارثفاع 

)لشم مواًذ 

 وغرق ثدرِس(

+ 

هلّة الجربّة 

 الوٍغّة

2117 2121 111 

لف 
 
ا

 زوّي
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 بنلّات الجربّة.

 ثػٍِر هظم االمجصاهات فُ هلّات الجربّة. .5

التوجهات 

فى  العالمٌة

 مجال التعلٌم

ثصمّم برامذ فُ المٍاد الدراصّة لغرس مفٌٍم الشالم  .1

 الػالمُ فُ مراشو الجػلّم.

 الػالمّة.ثكٍِم مواًذ الجػلّم فُ طٍء الجٍزٌات  .2

دراصات هكدِة للمواًذ المجبػة فُ مرال الجربّة  .3

 البّئّة والجربّة الشناهّة.

ثكٍِم مفاًّم الػالب فُ مراشو الجػلّم المخجلفة  .4

 بمصافظة الفٍّم فُ طٍء الجٍزٌات الػالمّة.

 .مواًذ ثػلّمّة ثٍاهب الجٍزٌات الػالمّة 

 .مواًذ مػٍرة فَ مرال الجربّة البّئّة والشناهّة 

)لشم مواًذ 

 وغرق ثدرِس(

+ 

هلّة الجربّة 

 الوٍغّة

2117 2121 111 

لف 
 
ا

 زوّي

 التعلٌم المـوازي 

مٌة  محو
أ
ال

 وتعلٌم الكبار

 

ثػٍِر مكررات المدارس الصدِكة فَ طٍء ثػدد  .1

 الصفٍف والمشجٍِات.

دلة للمػلم فُ هافة المٍاد الدراصّة  .2
 
دراصات إلغداد ا

طٍء ثػدد لمشاغدة المّشرات غلَ الجدرِس فُ 

 الصفٍف والمشجٍِات.

  ارثفاع مػدالت لّاس المشجٍى الجصصّلَ للػالب

 بالمدارس الصدِكة.

)لشم مواًذ  

 وغرق ثدرِس(

)لشم مواًذ  

 وغرق ثدرِس(

2118 2121 111 

لف 
 
ا

 زوّي
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

هادِمّة للمّشرات فُ هافة  .3
 
ثومّة المٌارات اال

 الجخصصات.

ثكٍِم برامذ ثدرِب المّشرات غلَ الجدرِس/ غرق  .4

 الجكٍِم/ المجابػة وفق الجػلم الوطع.

ثكٍِم برامذ ثدرِب مطرفات المدارس الصدِكة غلَ  .5

 الجدرِس وإهجاج وصائو ثػلّمّة من خامات البّئة.

م برامذ ثدرِب مطرفات المدارس الصدِكة غلَ ثكٍِ .6

غرق الجكٍِم والمجابػة للفجّات المواصبة للجػلم 

 الوطع.

مّة فُ  .1
 
مرال )اللغة الػربّة ثػٍِر مكررات مصٍ اال

 والرِاطّات(.

 الجراح غرق ثدرِس مواصبة للنبار. .2

مّة وثػلّم  .3
 
االثراًات المػاصرة فَ مرال مصٍ اال

 النبار.

 .مّة
 
 برامذ شدِدة إلغداد مػلم مصٍ اال

 .مّة بموػكة الفٍّم
 
 اهخفاض هشبة اال

 برامذ ثكٍِم وهظم امجصاهات شدِدة.

2117 2121 111 

لف 
 
ا

 زوّي



 2016-2021 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ نسانٌةقطاع العلوم  -الخطة التنفٌذًة ىـ  التربٌةكلٌة  -الإ

435 

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

دلة للمػلم فُ المٍاد الدراصّة لمشاغدة المػلم  .4
 
إغداد ا

 غلَ الجدرِس.

مّة. .5
 
 إغداد برامذ مجخصصة إلغداد مػلم مصٍ اال

مّة وثػلّم النبار.الجرارب الػالمّة فَ مرال مصٍ ا .6
 
 ال

مّة. .7
 
 ثكٍِم برامذ ثدرِب مػلم مصٍ اال

 دراصات لجػٍِر هظام االمجصاهات للنبار. .8

مدارس الفصل 

 الواحد

 النـفــــــــــسعلــم 

 التعلٌمى

ثػٍِر مكررات وغرق الجدرِس فَ مدارس الفصو  .1

 الٍاشد.

/ مػلمة الفصو إغداد برامذ مجخصصة إلغداد مػلم .2

 الٍاشد.

هادِمّة لمػلمة الفصو الٍاشد فُ  .3
 
ثومّة المٌارات اال

 الجخصصات المخجلفة.

 /مػلمة الفصو الٍاشد. برامذ مجخصصة إلغداد مػلم 

  ٍع من الدراصة.زِادة إلبال  الػالب غلَ ًذا الو

)لشم مواًذ  

 وغرق ثدرِس(

)لشم غلم 

 الوفس(

+ 

داب 
آ
هلّة اال

)لشم غلم 

 الوفس(

لف  51 2121 2117
 
ا

 زوّي

 111 2121 2116 مػدالت لّاس دافػّة الػالب هصٍ الجػلم. زِادة  اصجراثّرّات ثػلم النبار وشو المطنالت. .1
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 الجػلم الوطع والجػلم الجػاوهُ. .2

 دوافع/ مػٍلات غملّة الجػلم. .3

 بالجػلم.مطنالت المجػلمّن وغاللجٌا  .4

 ثػٍِر مػامو غلم الوفس بما ِجفق وهظرِات الجػلم. .5

 المؤصشات الجربٍِة المرجمػّة وغملّة الجػلم. .6

غفال غّر الػادِّن. .7
 
صرة فُ رغاِة اال

 
 دور اال

 المٍّل واالثراًات غود المًٍٍبّن. .8

داء لدى ذوي االشجّازات الخاصة .9
 
 ثكٍِم اال

 اإلرظاد الوفشُ لذوي االشجّازات الخاصة .1

 .لّات مػجمدة للنطف غن المًٍٍبّن
آ
 وزٍد ا

  لّات مػجمدة للنطف غن ذوى االشجّازات
آ
وزٍد ا

 الخاصة.

 .غفال
 
 وزٍد برامذ لجومّة اإلبداع واالبجنار لدى اال

  وزٍد برامذ شدِدة للجػامو مع الفائت الخاصة من

غفال.
 
 اال

لف 
 
ا

 زوّي

القٌــاس 

 والتقــوًم

 

شادِة والدوائّة والدالخّة  .1
 
دراصات فُ الوماذج اال

 والرباغّة فُ هظرِة االصجرابة للمفردة.

صئلة. .2
 
 دراصات فُ إهطاء بوٍك اال

 الجكٍِم الطامو. .3

 .لّات شدِدة للجكٍِم
آ
 ا

 .اخجبارات هفشّة مكّمة 

  مكجرشة الخجبارات الكبٍل بالرامػات.لٍاغد 

)لشم غلم  

 الوفس(

2116 2121 111 

لف 
 
ا

 زوّي
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 ثكوّن االخجبارات الوفشّة. .4

 اخجبارات الكبٍل بالرامػات. .5

علــم نـــفس 

 النمــو

 اه جشاب اللغة الػربّة فُ مرشلة ما لبو المدرصة. .1

 دراصات شٍل صن الجكاغد ومطنالت الطّخٍخة. .2

 برامذ غالج صػٍبات الجػلم. .3

خرِن دراصّا. .4
 
 دراصات شٍل المجا

 لػالب الرامػة.اإلرظاد الوفشُ  .5

 اإلرظاد الوفشُ لذوي صػٍبات الجػلم. .6

غفال الطٍارع .7
 
 -المطنالت الوفشّة الجُ ِػاهُ موٌا ا

غفال المالزئ
 
صرة الػاملة -ا

 
بواء اال

 
بواء المػلكات  -ا

 
ا

رامو
 
بواء المدموّن. -واال

 
 ا

مراض المزموة. .8
 
 المطنالت الوفشّة لذوي اال

 

 َغفال ف
 
مرشلة ما  ثومّة مٌارات الكراءة والن جابة لال

 لبو المدرصة.

 .لاغدة بّاهات بمطنالت الفائت الخاصة الوفشّة 

 .برامذ شدِدة فَ اإلرظاد الوفشَ للفائت المخجلفة 

 .برامذ شدِدة لػالج اطػرابات الوػق والنالم 

غلم  )لشم
لشم  -الوفس

الصصة 
 الوفشّة(

+ 
داب

آ
 هلّة اال
+ 

هلّة الخدمة 
 االزجماغّة

2116 2121 111 

لف 
 
ا

 زوّي
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

صـــول التربـــــٌة
أ
 ا

دور المؤصشات الجػلّمّة فُ ثومّة المرجمػات  .1

 المصّػة بٌا.

زمات البّئّة والرغرافّة. .2
 
 الجربّة وهّفّة إدارة اال

الكظاِا والظٍاًر االزجماغّة والجػلّمّة بمصافظة  .3

 الفٍّم.

المطنالت الجربٍِة الجُ ثٍازي المرجمع المصري مع  .4

 الجرهّز غلَ مصافظة الفٍّم.

هماط الجػلّمّة المواصبة للمواغق المٌم .5
 
 ة والفكّرة.طاال

إغداد مػلم الجربّة الشناهّة، ومػلم ثػلّم النبار  .6

مّة ومػلم الجربّة الصصّة.
 
 ومصٍ اال

ا فُ مٍازٌة بػض المطنالت  .7 وصائع الجربّة ودوًر

 الجػلّمّة واالزجماغّة بمصافظة الفٍّم.

 الػوف المدرصُ فُ الجػلّم. .8

  ًم الكظاِا والظٍاًر االزجماغّة
 
لاغدة بّاهات با

 والجػلّمّة بمصافظة الفٍّم.

 مرجمع  لاغدة بّاهات بالمطنالت الجربٍِة الجَ ثٍازي

 الفٍّم.

صٍل  )لشم
 
ا

 الجربّة(

+ 

هلّة الخدمة 

 االزجماغّة

لف  51 2118 2117
 
ا

 زوّي

 .هماط الجػلّمّة المواصبة للفائت المخجلفة
 
 لائمة باال

  :برامذ شدِدة إلغداد مػلمّن ففَ مراالت مصددة

 ثػلّم النبار. -الجربّة الصصّة -الجربّة الشناهّة

  بالمدارس الداهٍِة.ارثفاع مػدل شظٍر الػلب 

2118 2121 111 

لف 
 
ا

 زوّي
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

لغض فُ االمجصاهات لدى غالب الجػلّم االثراى هصٍ ا .9

 الداهٍي.

غٍامو اهكػاع ثالمّذ الداهٍِة الػامة غن الذًاب إلَ  .11

 المدرصة لرب هٌاِة الػام الدراصُ ومكجرشات شلٌا.

التعلٌم الفني 

وربطو بسوق 

 العمل

 

ثػٍِر الجػلّم الفوُ فَ طٍء االثراًات الػالمّة  .1

 المػاصرة.

الربع بّن المؤصشات الجػلّمّة ومؤصشات الػمو  .2

 واإلهجاج والجدرِب.

دراصة مكارهة للجػلّم الفوُ فُ مصر وبػض الدول  .3

خرى.
 
 اال

 الجػلّم الفوُ فُ مصافظة الفٍّم.والع  .4

 مطنالت الجػلّم الفوُ هظام الخمس صوٍات. .5

 إشرام الػالب غن الجػلّم الفوُ. .6

 .ًَم مطنالت الجػلّم الفو
 
 لائمة با

 .لاغدة بّاهات بٍالع الجػلّم الفوَ بمصافظة الفٍّم 

 ل غلَ االلجصاق بالجػلّم الفوَ.زِادة فَ شرم اإللبا 

صٍل 
 
)لشم ا

 الجربّة(

+ 

هلّة الخدمة 

 االزجماغّة

لف  51 2118 2116
 
ا

 زوّي
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

وصبو مٍازٌجٌا فُ مصافظة  الفوَمطنالت الجػلّم  .7

 الفٍّم.

عداد المعلم  اإ

س  لمهنة التدًر

 

 ثكٍِم برامذ إغداد وثدرِب المػلمّن. .1

 الظغٍط المٌوّة الجُ ِجػرض لٌا المػلم. .2

 الرطا الٍظّفُ/ الجومّة المٌوّة للمػلمّن. .3

 االزجماغّة للػالب/ المػلم.الجوطئة  .4

االثراًات الصدِدة فُ إغداد المػلم اإلغداد الكائم غلَ  .5

 الن فاِة.

خاللُ لمٌوة الجدرِس. .6
 
 هصٍ دصجٍر ا

دوار المػلم فُ طٍء االثراًات الػالمّة المػاصرة. .7
 
 ا

 االشجّازات الجدرِشّة للمػلم بالمراشو المخجلفة. .8

صجاذ الرامػُ  .9
 
خاللُ لال

 
ًمّة المّداق اال

 
)اال

 والمبررات(.

 .ًّو المػلم
 
 وزٍد مػاِّر واطصة ومصددة الخجبار وثا

  وزٍد برامذ ثدرِبّة للمػلم غٍال فجرة غملي وزػو

غلَ.
 
ا ظرط من ظروط الجرلَ للٍظائ ف اال  ازجّاًز

  ارثفاع مػدل هراح وازجّاز المػلمّن لبرامذ الجكٍِم

 الشوٍِة.

 .خاللَ للمػلم
 
 وزٍد مّداق ا

 خ
 
صجاذ الرامػَ.وزٍد مّداق ا

 
 اللَ لال

صٍل  
 
)لشم ا

 الجربّة(

+ 

هلّة رِاض 

غفال
 
 اال

2116 2121 111 

لف 
 
ا

 زوّي
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

ة
أ
 تعلٌم المرا

ة فُ الجومّة والػائد االزجماغُ من  .1
 
مطارهة المرا

 ثػلّمٌا.

 مطنالت ثػلّم الفجاة. .2

ة فُ الػملّة الجػلّمّة. .3
 
 مطارهة المرا

ة فُ الرِف المصري دراصة  .4
 
 ثكٍِمّة.والع ثػلّم المرا

الرٌٍد الجربٍِة لبػض المؤصشات غّر الصنٍمّة فُ  .5

ة الرِفّة.
 
مّة المرا

 
 مصٍ ا

دراصة مكارهة بّن مخرزات الجػلّم من الوشاء  .6

 والرزال.

ة فُ البّائت الفكّرة. .7
 
 ثػلّم المرا

  ة
 
ًم المطنالت الجَ ثٍازي ثػلّم المرا

 
لائمة با

 والصلٍل المكجرشة لصلٌا.

  اإلهاث بمراشو الجػلّم زِادة هشبة المجػلمّن من

 المخجلفة.

صٍل  
 
)لشم ا

 الجربّة(

+ 

هلّة الخدمة 

 االزجماغّة

2117 2121 111 

لف 
 
ا

 زوّي

 البحث التربوي

 

 ثػٍر البصح الجربٍي واثراًاثي المشجكبلّة. .1

الدراصات الػلّا بنلّات الجربّة فُ طٍء  برامذ ثػٍِر .2

 خبرات بػض الدول المجكدمة.

  لائمة باشجّازات لػاغات اإلهجاج المخجلفة من بصٍث

 لصو مطنالثي.

  برامذ دراصات غلّا شدِدة بنلّات الجربّة ثٍاهب

صٍل  
 
)لشم ا

 الجربّة(

2117 2121 111 

لف 
 
ا

 زوّي
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

بالدراصات الػلّا بنلّات هظم الكبٍل برامذ ثػٍِر  .3

 الجربّة.

االصجفادة من هجائذ البصح الػلمُ فُ الوٌٍض  .4

 بالػملّة الجػلّمّة.

 موٌرّات البصح الػلمُ ذات االرثباط الٍخّق بالجربّة. .5

 الدوافع الصكّكّة اللجصاق الػالب بالدراصات الػلّا. .6

 الجػٍرات الػلمّة الصدِدة.

 .هظم شدِدة للكبٍل بالدراصات الػلّا بنلّات الجربّة 

التربٌة 

 السٌاحٌة

ا فُ ثومّة الٍغُ  .1 المؤصشات الجػلّمّة واإلهجرهت ودوًر

 الشّاشُ بمصر.

الجربٍي للمجاشف الجػلّمّة فُ ثومّة الٍغُ الدور  .2

 الشّاشُ بمصافظة الفٍّم.

خار ودور الجربّة فُ  .3
آ
خاللّات المرثبػة بصماِة اال

 
اال

 ثومّجٌا.

 مصلّامكارهة الجػلّم الداهٍي الفودلُ بمصافظة الفٍّم  .4

 .خار
آ
 برامذ ثػلّمّة مجخصصة فَ الجػلّم الشّاشَ واال

  اإللبال غلَ الجػلّم الفودلَ.زِادة فَ هشب 

صٍل  
 
)لشم ا

 الجربّة(

+ 

هلّة الشّاشة 

 والفوادق

+ 

خار
آ
 هلّة اال

2118 2121 111 

لف 
 
ا

 زوّي
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 ولٍمّا وغالمّا.

مستقبل 

 التعلٌم وتطوره

 

إصالح الجػلّم المصرى وثػٍِرى فَ طٍء الجصدِات  .1

 المػاصرة.

صالّب الصدِدة فُ صوع الكرار الجػلّمُ  .2
 
االثراًات واال

 واثخاذى.

 وثكٍِم الخدمات الجػلّمّة فُ مصافظة الفٍّممشس  .3

 مػٍلات الوطاط الػالبُ فُ الجػلّم الػام .4

إزراء دراصات غن زِادة الػلب االزجماغُ غلَ الجػلّم  .5

 بما فُ ذلم الجػلّم الرامػُ

الجػلّم االبجدائُ الصنٍمُ والخاص دراصات مكارهة  .6

ثجواول مخجلف الػواصر )ثالمّذ، برامذ، مشجٍِات، 

 .ن( وغّر ذلممػلمّ

  لّات للجوفّذ والمجابػة
آ
وزٍد خػع للجػٍِر وا

 والجكٍِم لػواصر الػملّة الجػلّمّة.

 .صالّب شدِدة مجػٍرة فَ موظٍمة الجػلّم المصرى
 
 ا

 .لاغدة بّاهات بالخدمات الجػلّمّة بمصافظة الفٍّم 

  دراصة إشصائّة غن مػدالت االلجصاق بالجػلّم

 لشنان.الرامػَ بالفٍّم بالوشبة لػدد ا

صٍل  
 
)لشم ا

 الجربّة(

+ 

هلّة الخدمة 

 االزجماغّة

2116 2121 111 

لف 
 
ا

 زوّي

الجودة الشاملة 

في المؤسسات 

ا والرٌٍد  .1 خكافة الرٍدة الطاملة، ومنٍهاثٌا، ومػاًِّر

 المجبػة فُ لّاصٌا.

  الرٍدة واالغجماد بالمؤصشات وزٍد خػع لوطر خكافة

 الجػلّمّة المخجلفة بالفٍّم.

صٍل 
 
)لشم ا

 الجربّة(
لف  51 2118 2116

 
ا

 زوّي
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

زِادة غدد المؤصشات الجػلّمّة المػجمدة بمصافظة   هّفّة ثػبّق الرٍدة الطاملة فُ المؤصشات الجػلّمّة. .2 التعلٌمٌة

 الفٍّم.

+ 
مرهز طمان 

الرٍدة برامػة 
 الفٍّم

دارة التربوًة  الإ

وسٌاسات 

التعلٌم  

 والتربٌة المقارنة

والمٌام لمخجلف المشجٍِات ثصدِد االخجصاصات  .1

 اإلدارِة فُ الجػلّم.

 االرثفاع بن فاءة الػمو اإلداري فُ المؤصشات الجربٍِة. .2

دراصة الػاللة بّن اإلدارة المدرصّة والػملّة  .3

 الجػلّمّة.

 الدور اإلداري والجربٍي للمػلم. .4

 اإلدارة المجمّزة ومكٍماثٌا وخصائصٌا ووالػٌا. .5

 اإلداري.الن فاِات الالزمة للرٌاز  .6

زمات بالمؤصشات الجػلّمّة. .7
 
 الجخػّع إلدارة اال

 إدارة الرامػات فُ طٍء مفٌٍم الرٍدة الطاملة. .8

  وزٍد دراصة ثفصّلّة غن والع اإلدارة المدرصّة

 بمدارس مصافظة الفٍّم.

 ّة بمدارس الفٍّم وزٍد دراصة مكارهة لإلدارة المدرص

 المخجلفة الصنٍمّة والخاصة.

  َخرى ف
 
وزٍد دراصة مكارهة بّن مصر والدول اال

 مرال  اإلدارة الجػلّمّة.

  وزٍد دراصة غن االثراًات المػاصرة فَ مرال ثػٍِر

 اإلدارة الجػلّمّة.

  وزٍد دراصة غن االهظباط المدرصَ للػالب والمػلم

 الجػلّم.فَ طٍء اإلدارة الصدِدة لمؤصشات 

)لشم اإلدارة  
لشم  -الجربٍِة

 الجربّة المكارهة(

2116 2121 111 

لف 
 
ا

 زوّي
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

ثػٍِر إدارة المؤصشات الجػلّمّة فُ طٍء مفٌٍم  .9

 الرٍدة الطاملة.

  َوزٍد خػع لجػٍِر اإلدارة المدرصّة وثػبّكٌا غل

 مدارس الفٍّم المخجلفة.

  مٍر والػالب غن
 
ولّاء اال

 
ارثفاع هشب رطاء ا

الممارصات والشّاصات اإلدارِة فَ المؤصشات 

 الجػلّمّة.
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

الرراسات 
اللغوية 
 والنحوية

ضول الوصوًة.بصوث في  .1
أ

 ال

 بصوث في لواغع الجوزٌه الوصوي. .2

 دراؿات في ثارًض الوصو والوصاة. .3

 ثصكٌق الجػاث الوصوي. .4

لة. .5  الػبط بٌن الوصو والعل

 هصو الوص وثعبٌكاثه. .6

 بصوث غن البوٌة والشجكاق. .7

لة. .8  الػبط بٌن الطػف والعل

لة. .9 دبٌة من شٌح البوٌة والعل
أ

 دراؿة الوطوص ال

لي.ثصولت الوشعة  .11 خػها الوصوي والعل
أ

 الطػفٌة وا

 موؿٌكى الشػػ الكعًم. .11

 موؿٌكى الشػػ الصعًح. .12

 الموازهة بٌن لواغع بواء الشػػ لعًما وشعًدا. .13

 موؿٌكى الشػػ ًن الكعًم والجرعًع. .14

 الكوافي هظػًا وثعبٌكٌا. .15

  وزود دراؿات مجظططة وموشورة فى كافة مرالت
 الوصو والطػف والػػوض.

  لٌف ك جب ثظططٌة
أ

في مرال الوصو والطػف ثا
 والػػوض.

 .لجصاق بالكلٌة  زًادة فى إلبال العالب غلى ال
 .همو الدكافة اللغوًة لعى المرجمع 
  زًادة فى فػص الػمل لظػًرى الكلٌة بالكعاغات

 المجظططة.
 .دباء الشبان بمرجمع الفٌوم

أ
 زًادة فى غعد ال

لؾم الوصو 
والطػف 

 والػػوض +
داب 

آ
كلٌة ال

)لؾم اللغة 
 الػػبٌة(

2116 2121 211 
لف 

أ
ا

 زوٌه

ضوات واللهرات الػػبٌة الصعًدة. .1
أ

 دراؿة ال
  وزود دراؿة ثهجم باللهرات الرغػافٌة المصلٌة

واللهرات الزجماغٌة الصعًدة فى زمهورًة مطػ الػػبٌة 
 غامة وفى مصافظة الفٌوم بطفة طاضة.

لؾم غلم اللغة 
+ كلٌة الظعمة 

 الزجماغٌة

لف  51 2118 2116
أ

ا
 زوٌه
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

العراؿات الجعبٌكٌة  والؿجظعامات الػملٌة للغة فى  .2
 المرجمع. 

  خػ
أ

زًادة الؿجظعامات الػملٌة للغة فى المرجمع وا
الجكوٌات الصعًدة فى اللغة؛ كمرال اللغة والصاؿوب، 
بوائها ولغٌػ 

أ
واللغة والجػزمة، ومرال ثػلٌم الػػبٌة ل

الواظكٌن بها، ومرال دراؿة المطعلس الػلمى وثػػًب 
 الػلوم. 

لؾم غلم اللغة 
+ 

 كلٌة الجػبٌة

لف  31 2121 2118
أ

ا
 زوٌه

 الػػبٌة. للغة ثارًظي مػرم وضع .3
   وزود دراؿات لغوًة فى  الجػاث  اللغوى الكعًم

 والمػاضػ فى مرال المفػدات والدػوة اللفظٌة. 
لف     51 2121 2118 لؾم غلم اللغة

أ
ا

 زوٌه

 اللغة دراؿة فى والمؤؿؾات اللغوًة  الػلماء زهود .4
 .المػاضػة   الػػبٌة

  الػػبٌة المػاضػة  فى كافة وزود دراؿات لغوًة غن
مؾجوًاثها الطوثٌة والطػفٌة والوصوًة والمػرمٌة 

لٌة.  والعل

 لؾم غلم اللغة
 لؾم غلم اللغة

لف  41 2118 2116
أ

ا
 زوٌه

 المكارهة العراؿات مرال فى بغلت الجى الرهود .5

 .الػػبٌة للغة المػاضػة والجكابلٌة

وزود دراؿات لغوًة فى مرال المكارهة بٌن اللغة الػػبٌة 

واللغات الؾامٌة، ودراؿات ثكابلٌة بٌن اللغة الػػبٌة 

زوبٌة لإلفادة  موها فى مرال ثػلٌم اللغة. 
أ

 واللغات ال

لف  31
أ

ا

 زوٌه

 
الرراسات 

دبية والنقرية
أ
 ال

 

 .العراؿات الوطٌة والجعاولٌة للغة الػػبٌة .1
  مام العراؿات الجعبٌكٌة  الصعًدة للغة

أ
فجس المرال  ا

 الػػبٌة فى مرال غلم اللغة الوطى والعراؿة  الجعاولٌة.  
 لؾم غلم اللغة

لؾم البالغة 
دبي

أ
 والوكع ال

+ 
داب 

آ
كلٌة ال

)لؾم اللغة 
 الػػبٌة(

لف  21 2121 2118
أ

ا
 زوٌه

دبي الصعًدة لعراؿة الفوون  .1
أ

ثوظٌف مواهذ الوكع ال

 .اإلبعاغٌة الجػاخٌة

  وزود دراؿات لجػػًف الباشدٌن بالمواهذ الوكعًة
دبي.

أ
لٌات ثعبٌكها غلى الوص ال

آ
 الصعًدة وروادها وا

  دبي الصعًدة
أ

وزود دراؿة غن ثوظٌف المواهذ الوكع ال
 غلى الفوون اإلبعاغٌة الجػاخٌة.

  وزود دراؿات ثعبق مفػدات المواهذ البصدٌة الصعًدة

لف  31 2121 2117
أ

ا

 زوٌه
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

دبٌة
أ

 من الجػاث الػػبي شػػا وهدػا. غلى غٌوات ا
  وزود دراؿات ثػجمع غلى ثوظٌف المواهذ الصعاخٌة غلى

غمال ثػاخٌة فى غعد من دورًات ذات الدكل في المرال 
أ

ا

خٌػ مواؿب.
أ

كادًمي والجي لها مػامل ثا
أ

 ال

 الكطة المؾػشٌة(. -بالغة الفوون الودػًة )الػواًة .1

  بصاث وزود دراؿات
أ

ثػمل غلى ثوضٌس كٌفٌة إزػاء ال
 الػلمٌة في مرال بالغة الفوون الودػًة.

  وزود دراؿات ثعبق مفػدات المواهذ البصدٌة الصعًدة
دبٌة من اإلبعاع الودػي.

أ
 غلى غٌوات ا

لف  31 2121 2117
أ

ا
 زوٌه

 العراؿات الجواضٌة. .1

  وزود دراؿات مجظططة غن العراؿات الجواضٌة
 وثارًظها وروادها. 

  وزود دراؿات ثعبق مفػدات المواهذ البصدٌة الصعًدة
دبٌة من الجػاث الػػبي شػػا وهدػا.

أ
 غلى غٌوات ا

لؾم البالغة 
دبي

أ
 والوكع ال

لف  31 2121 2117
أ

ا
 زوٌه

 الوكع الدكافي. .1

  وكٌفٌة ثواول وزود دراؿات مجظططة غن الوكع الدكافي
دبٌة اغجمادا غلٌه.

أ
 الوطوص ال

  وزود دراؿات مجظططة ثعبق مفػدات المواهذ البصدٌة
دبٌة من اإلبعاع الػػبي شػػا وهدػا.

أ
 الصعًدة غلى غٌوات ا

لف  31 2121 2117
أ

ا
 زوٌه

الػطػ المملوكي )المػرم الشامل لعراؿات الػطػ  .1
 .المملوكي(

  دب
أ

 والوكع.وزود دراؿات مجظططة غن ال
 .دباء الشبان

أ
غعاد ال

أ
 زًادة فى ا

 .دبى
أ

لٌات مصعدة للصفاظ غلى الجػاث ال
آ

 وزود ا
 .وزود هماذج للكطة مؾجوشاة من بٌئة مصافظة الفٌوم 

لؾم العراؿات 
دبٌة

أ
 ال

2116 2118 111 
لف 

أ
ا

 زوٌه
 2121 2118 الكطة الكطٌػة والشػػ زمع ودراؿة في بٌئة الفٌوم .2

دب  .3
أ

 2121 2117 .الػػبى الكعًمالؾػدًات فى ال
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 2121 2118 .الشػػ الػػبى الصعًح والمػاضػ من موظور الجلكى .4

هم ثطوراثه .5
أ

دب الجطوف مرالثه وا
أ

 2121 2119 .ا

موى .6
أ

ؿلوبى فى الشػػ ال
أ

 2121 2121  .العرس ال

 2121 2121 .الظعاب الجكوى والصضارى فى الشػػ الػباؿى .7

 العلوم
سالمية  الإ

 الكضاًا الفكهٌة المػاضػة بما ًجفق مع فكه الوالع. .1

الجػاث الفكهي بما ًجفق مع فكه الوالع وثرعًع الظعاب  .2
 العًوي.

خػ الوؿائل والجكوٌات الصعًدة في لضاًا الفكه  .3
أ

ا
 اإلؿالمي.

زهود الػلماء الكعامى والمػاضػًن ومواهرهم في  .4
 ثواول الكضاًا الفكهٌة.

ضول  .5
أ

 الفكه اإلؿالمي.ثرعًع ا

 مكاضع الشػًػة اإلؿالمٌة. .6

 الكواغع الفكهٌة وثعبٌكاثها المػاضػة. .7

 زهود الػلماء في الصعًح والجفؾٌػ. .8

ن. .9
آ

 المواهذ المػاضػة في الجفؾٌػ وغلوم الكػا

خػها في اطجالف الفكهاء  .11
أ

ضولٌة وبٌان ا
أ

المطعلصات ال
 والمفؾػًن.

  ضول الكعامى
أ

غمل موؿوغة لػلماء الفكه وال
 مػاضػًن.وال

  غمل موؿوغة لػلماء الجفؾٌػ والصعًح الكعامى
 والمػاضػًن. 

   ضولٌة والفكهٌة
أ

غمل موؿوغة لشػح المطعلصات ال
 والصعًدة.

  وزود دراؿات مجظططة غن: مكاضع الشػًػة
 الزجهاد الفكهى. -الوظػًات الفكهٌة -اإلؿالمٌة

  وزود موؿوغة غلمٌة غن الػلماء المؾلمٌن ودورهم فى
مور الفكهٌة المظجلفة.الشػح 

أ
 والجفؾٌػ لال

لؾم الشػًػة 
 اإلؿالمٌة

  211 
لف 

أ
ا

 زوٌه
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

التاريخ 
سالمى  الإ

 ومواهذ الوبوًة والؾٌػة اإلؿالمي الجارًض مطادر .1
 .ومعارؿهم المؾلمٌن المؤرطٌن

  وخق
أ

ن الكػًم كا
آ

وزود دراؿات مجظططة غن الكػا
 مطعر للجارًض اإلؿالمي.

 ن
آ

الكػًم كمطعر  وزود دراؿات مجظططة غن الكػا
 للصضارة اإلؿالمٌة.

  وزود دراؿات مجظططة غن الؾٌػة الوبوًة كمطعر
 للجارًض اإلؿالمي والصضارة اإلؿالمٌة

 وزود دراؿات مجظططة غن الوخائق الػؿمٌة المك جوبة- 
وراق البػدي

أ
الولفٌات كمطعر للجارًض اإلؿالمي  -ا

 والصضارة اإلؿالمٌة
  خػ

أ
خػًة وزود دراؿات مجظططة غن ا

أ
الك جابات ال

 والوكوش في ثوخٌق الصكائق الجارًظٌة والصضارًة.
  و

أ
خػ  الػمالت )الومٌات ا

أ
وزود دراؿات مجظططة غن ا

 المؾكوكات( في ثوخٌق الصكائق الجارًظٌة والصضارًة.
  خار المػمارًة كمطعر

آ
وزود دراؿات مجظططة غن ال

 للجارًض اإلؿالمي والصضارة اإلؿالمٌة.
 ثراهات ك جابة الؾٌػة ططة غن اوزود دراؿات مجظ

 مطػ في الػطػ الصعًح.الوبوًة في 

لؾم الجارًض 
 اإلؿالمي

+ 
داب 

آ
كلٌة ال

 )لؾم الجارًض(

لف  51 2121 2116
أ

ا
 زوٌه

شعاث الؾٌػة .1
أ

  الوبوًة ا

  وزود دراؿات مجظططة غن الؾٌػة الوبوًة في
 المؤلفات الرغػافٌة واللغوًة.

  خػ الشػػ
أ

في ثوخٌق وزود دراؿات مجظططة غن ا
شعاث الؾٌػة الوبوًة.

أ
 ا

  وزود دراؿات مجظططة غن الصػف والطواغات في مكة

لف  51 2116 2121
أ

ا
 زوٌه
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 والمعًوة في غطػ الوبوة.
 

 ثوخٌكٌة ثصلٌلٌة دراؿة الػاشعًن الظلفاء ؿٌػة .1

  شوال الؾٌاؿٌة زمن
أ

خػ ال
أ

وزود دراؿات مجظططة غن ا
غلى الصٌاة الدكافٌة  الظلٌفة الػاشع الصؾن بن غلي 

 والزجماغٌة.
  دب الصػب العاطلٌة زمن

أ
وزود دراؿات مجظططة غن ا

بي ظالب 
أ

 .الظلٌفة الػاشع غلي بن ا
  وزود دراؿات مجظططة غن لضٌة الجصكٌم بٌن رواًات

دباء.
أ

 المصعخٌن والمؤرطٌن وال
  وزود دراؿات مجظططة غن الرواهب الػمػاهٌة في

 مطػ زمن الػاشعًن.
  اؿات مجظططة غن المػارضات والمػازػات وزود در

و 
أ

ضٌل الشػغي والوالع الجارًظي ا
أ

زمن الػاشعًن بٌن الجا
 )بٌن الفكه والجارًض(.

  وزود دراؿات مجظططة غن الؾٌادة البصػًة
 للمؾلمٌن زمن الظلفاء الػاشعًن.

لف  51 2121 2116
أ

ا
 زوٌه

 

موي الػطػ في اإلؿالمٌة الظالفة دولة .1
أ

 ال

  مجظططة غن الرواهب الػمػاهٌة في وزود دراؿات
موًٌن.

أ
 مطػ زمن ال

  الكٌم الصضارًة للػمل وزود دراؿات مجظططة غن
موًٌن اإلداري 

أ
 .زمن الػاشعًن وال

  للٌات غٌػ المؾلمة في
أ

وزود دراؿات مجظططة غن ال
موًٌن.

أ
 العولة اإلؿالمٌة زمن الػاشعًن وال

 وزود دراؿات مجظططة غن دور الطصابة في فجس بالد 

لف  51 2121 2116
أ

ا
 زوٌه
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

المغػب وهشػ اللغة الػػبٌة واإلؿالم فٌها. )ًمكن اطجٌار 
ك دػ ومكارهة زهودهما(.

أ
و ا

أ
 ضصابي ا

  الموظور الصضاري في وزود دراؿات مجظططة غن
 مؾلمٌن.الجعوًن الجارًظي غوع ال

  خػ ولة مطػ في الػطػ
أ

وزود دراؿات مجظططة غن ا
موي في هشػ اإلؿالم واللغة الػػبٌة في المغػب.

أ
 ال

العلوم 
سالمية  الإ

ول. الػباؿي الػطػ في اإلؿالمٌة الظالفة .1
أ

 ال

  شوال الؾٌاؿٌة غلى
أ

خػ ال
أ

وزود دراؿات مجظططة غن ا
 المرجمع زمن الظلٌفة المهجعي باهلل الػباؿي.

  ظباء
أ

خػ الؾٌاؿي ل
أ

وزود دراؿات مجظططة غن ال
ول.  

أ
موي والػباؿي ال

أ
 الظلفاء في الػطػًن ال

  وزود دراؿات مجظططة غن الجارًض الؾٌاؿي
والصضاري لبالد الصبشة موغ الفجس اإلؿالمي شجى ههاًة 

ول. 
أ

 الػطػ الػباؿي ال
  خػ الصوابلة غلى الصٌاة

أ
وزود دراؿات مجظططة غن ا

ل ك جابات المؤرطٌن المطػًٌن  الزجماغٌة من طال
 والمغاربة.

  وزود دراؿات مجظططة غن دولة الؼهذ في الجارًض
ة شجى الههٌار.

أ
 اإلؿالمي من الوشا

لؾم الجارًض 
 اإلؿالمي

لف  51 2121 2116
أ

ا
 زوٌه

 وثعبٌكا. هظػًة اإلؿالمٌة، الوظم .1

  وزود دراؿات مجظططة غن الكٌم الصضارًة في الوظم
 اإلؿالمٌة.

  وزود دراؿات مجظططة غن هظم العولة اإلؿالمٌة في
 غطػ الوبوة والػاشعًن.

لف  31 2121 2116
أ

ا
 زوٌه
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 ؿؽ الػكعًة في الوظم  وزود دراؿات مجظططة غن
أ

ال
 اإلؿالمٌة.

 وثعبٌكا. هظػًة اإلؿالمٌة الصضارة .1

  ضلس  –وزود دراؿات مجظططة غن شوار الصضارات
 الصعًبٌة هموذزا.

  وزود دراؿات مجظططة غن الؾمات الصضارًة في
 وخٌكة المعًوة الموورة.

  خػها وزود دراؿات مجظططة غن الصضارة اإلؿالمٌة
أ

وا
 في لضاًا البٌئة زمن الػاشعًن.

لف  41 2121 2116
أ

ا
 زوٌه

 غطػ موغ والدكافي واللجطادي الزجماغي الجارًض .1
ول. الػباؿي الػطػ ههاًة شجى الوبوة

أ
 ال

  وزود دراؿات مجظططة غن الرواهب الػمػاهٌة في
ول.

أ
 مطػ في الػطػ الػباؿي ال

 في  وزود دراؿات مجظططة غن الرواهب الػمػاهٌة
المغػب موغ الفجس اإلؿالمي شجى ههاًة الػطػ الػباؿي 

ول.
أ

 ال
  العور الزجماغي للمػ وزود دراؿات مجظططة غن 

أ
 ة فيا

ول الػػاق ومطػ
أ

 .في الػطػ الػباؿي ال
  خػ المؾلمٌن في هشػ

أ
وزود دراؿات مجظططة غن ا

 اللغة الػػبٌة في الصبشة. 

لف  51 2121 2116
أ

ا
 زوٌه
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

قتصاد ال
 المنزلى

 التغذِة والسالة الطسّة لإلهشان.الػاللة بّن  .1

 المركبات الكمّائّة الوباتّة وضسة اإلهشان. .2

كشدة وضسة اإلهشان. .3
أ

 مضادات ال

 التغذِة الػالذّة. .4

غذِة الٍظّفّة. .5
أ

 ال

 السالة الغذائّة للفائت المختلفة فَ مدتمع الفٍّم. .6

جّر الػٍامل التكوٍلٍذّة غلَ الكّمة الغذائّة  .7
أ

تا

ظػمة
أ

 .والخٍاص السشّة لال

 تعٍرات ملسٍظة فَ السالة الطسّة للمٍاظوّن. 

  لاغدة بّاهات للوظام الغذاىئ للفائت المختلفة بمدتمع

 .الفٍّم

 موتدات غذائّة ذات لّمة غذائّة وضسّة. 

لتطاد لشم ال
 الموزلَ

تخطص تغذِة 
ظػمة

أ
 وغلٍم ا

2017 2021 200 
لف 

أ
ا

 ذوّي

 .ودورى فَ ذٍدة تػلّم الموتخ الملبشَ البتكار .1

الموشٍذات وتطمّم  التداًات السدِحة فَ تدٌّز .2

 .المالبس

 دراصات فَ تكوّات الموشٍذات السدِحة .3

 المشتسدجات فَ برامخ الباتروهات الداًزة .4

لُ .5
آ

شغال الكروشّي الّدوى وال
أ

 .المشتسدجات فَ ا

 لمشة
أ

 .تطمّمات زدِحة من ال

 الكروشّي  –موتدات زدِحة ومتوٍغة من الباتروهات

لَ  والترِكٍ الّدوى وال

  َالسطٍل غلَ رضا المشتفّدِن من المدتمع المسل

 المٍاد الموتدةمن 

  تطمّمات زدِحة من المالبس تواصب كافة فائت

لتطاد لشم ال
 الموزلَ

تخطص مالبس 
 وهشّخ

2017 2021 200 
لف 

أ
ا

 ذوّي
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

شغال الترِكٍ الّدوى  .6
أ

لُالمشتسدجات فَ ا
آ

 .وال

ذ اصتخدام التكوٍلٍذّا السدِحة فَ تطمّم وتوفّ .7

 المالبس.

ظرق مبتكرة لتلبّة ازتّاج فائت المدتمع  اصتسداث .8

 المختلفة من المالبس.

 ظرق ذدِدة للػواِة بالوشّخ. اصتسداث .9

 .المدتمع الرِفَ والسضرى 

 .هتاج الكلّة
أ

 مػارض للموتدات المختلفة من ا

 .ظرق ذدِدة للػواِة بالوشّخ 

 التربية الفنية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من خالل مدالت التربّة الفوّة.السفاظ غلَ الٌٍِة  .1

المدارس الفوّة السدِحة والمػاضرة وغاللتٌا  .2

 بالدراصات البسحّة السالّة.

 دراصة تسلّلّة مكارهة فَ مدالت التربّة الفوّة. .3

 مواًخ التربّة الفوّة فَ ضٍء مػاِّر الدٍدة والغتماد .4

 الوظرِات الفوّة وتعبّكاتٌا فَ مدال التربّة الفوّة. .5

ات التكوٍلٍذّة والتكوّة وغاللتٌا بمدالت التعٍر  .6

 التربّة الفوّة.

 الربط بّن البساث الػلمّة وبّن مشكالت المدتمع. 

 .الٍلٍف غلَ زلٍل اِدابّة تفّد المدتمع 

 زدِحة مؤلفات فوّة وذٍد. 

  مشروغات اهتاذّة متوٍغة تٍضر دور التربّة الفوّة

 فَ المدتمع.

 .الٍضٍل بالبسث الػلمَ للػالمّة 

 لتساق بكشم التربّة الفوّة غلَ لبال زِادة اإل ال

لشم التربّة 
 ّةالفو

2017 2021 250 
لف 

أ
ا

 ذوّي
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

اصتلٌام فوٍن السضارات الكدِمة فَ مدالت التربّة  .7

 الفوّة.

 الصتراتّدّات السدِحة لفوٍن الفائت الخاضة. .8

 السرف والموتدات الّدوِة الممّزة لمدتمع الفٍّم. .9

الدراصات التعبّكّة وغلٍم الكائوات السّة وغاللتٌا  .10

 لت التربّة الفوّة.بمدا

 .ى بالكلّةبدمّع تخططات الماذشتّر والدك تٍرا

تكنولوجيا 
 التعليم

 التعٍر التكوٍلٍذَ فَ غملّة التػلّم والتػلم. .1

لك تروهَ. .2  تعبّكات التػلّم اإل

 تكوٍلٍذّا التػلّم والدٍدة التػلّمّة. .3

 تكوٍلٍذّا التػلّم.تعٍِر غملّات  .4

 تعبّكات التػلم الوكال. .5

 تسلّالت التػلم. .6

لتساق الٌائل. .7 لك تروهّة ذات ال  المكررات اإل

لك تروهّة. .8 هشعة التػلّمّة اإل
أ

 ال

  صالّب زدِحة فَ التػلّم والتػلم فَ مدال
أ

ظرق وا

 الدراصات الوٍغّة

  َمدال التخطص.مكررات الك تروهّة ف 

 .ٍع من الدراصة  زِادة دافػّة العالب هسٍ ًذا الو

 .صالّب زدِحة غّر تكلّدِة لغداد المػلم
أ

 وذٍد ا

  ظرق تكوٍلٍذّة زدِحة للتػلّم لذوى الزتّاذات

 الخاضة.

لشم تكوٍلٍذّا 
  التػلّم

+ 
كلّة التربّة  

)لشم مواًخ 
 وظرق تدرِس(

2016 2021 450 
لف 

أ
ا

 ذوّي
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

لك تروهَ التكّفَ. .9  التػلّم اإل

هظم التػلم الذكّة وتعبّكاتٌا فَ الػملّة التػلّمّة  .10

 بمسافظة الفٍّم.

لزتّاذات مػالدة الطٍر والصتشارات لذوى ا .11

 الخاضة بمدارس مسافظة الفٍّم.

لَ وتعبّكاتي. .12
آ

 شبكات الساصب ال

 هظم المساكاة. .13

 الوظم الخبّرة. .14

لك تروهَ. .15  هظم الدٍدة فَ التػلّم اإل

بػاد فَ التػلّم .16
أ

 اصتخدام الوظم جالجّة ال

 .السطٍل غلَ رضا المشتفّدِن فَ الػملّة التػلّمّة 

 .صالّب زدِحة فَ غملّات التػلّم
أ

 تعبّق ظرق وا

 بة تسطّل العالب بالمدارس.ارتفاع هش 
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

نماط
أ
 ال

 السياحية

 الجديدة

المؤثرة غلى والء الػمالء للمكصد السياحى الػوامو  .1

 .المصرى 

فى توشيط الحرهة ودورها مكومات السياحة الديوية  .2

 .السياحية فى مصر

حد مكومات الموتج السياحى. .3
 
 الصحارى المصرية ها

  هم المواظق السياحية بمصر غامة
 
لاغدة بياهات با

 والفيوم بشنو خاص.

هلية السياحة 

والفوادق 

لسام النلية 
 
)ا

 مختلفة(ال

+ 

ثار 
آ
 هلية اال

لف  51 2117 2116
 
ا

 خويه

  هماط سياحية خديدة للخريعة السياحية
 
إدخال ا

 المصرية.

2116 2118 151 

لف 
 
ا

 خويه

زمات
أ
 ال

 السياحية

زمات. .1
 
خهزة السياحية الرسمية فى مواخهة اال

 
 دور اال

ثرها غلى الوشاط السياحى. .2
 
زمات السياسية وا

 
 اال

ثرها غلى الوشاط السياحى.التغيرات المواخية  .3
 
 وا

 اإلدارة البيئية للموالع السياحية فى مصر. .4

 .زيادة غدد السائحين إلى مصر 

 .ت سياحية خديدة بموعكة الفيوم
آ
 موشا

 .زيادة غدد السائحين إلى موعكة الفيوم 

هلية السياحة 

والفوادق 

لسام النلية 
 
)ا

 المختلفة(

+ 

ثار 
آ
 هلية اال

2116 2118 211 

لف 
 
ا

 خويه

 نظم

 وتكنولوجيا

هظم وتنوولوخيا المػلومات فى إدارة استخدام  .1

ت السياحية والفودلية بمصر.
آ
 الموشا

 .برامج حديثة لتوشيط السياحة خارخيا 

 .ت السياحية والفودلية
آ
 برامج حديثة إلدارة الموشا

هلية السياحة 

والفوادق 

2117 2119 211 

لف 
 
ا
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

لسام النلية  المعلومات
 
)ا

 المختلفة(

+ 

هلية الحاسبات  

 والمػلومات

 خويه

 السياحة

 والضيافة

 للسياحة. تحسين الخدمات اللوخستية .1

 -تػظيم االستفادة من المواهئ المصرية )الحوية .2

 .فى صواغة السياحة البرية( -البحرية

 .السياحى االتحاهات الحديثة فى التسويق .3

ثيرها غلى المحتمػات يالفوادق الخضراء والبيئ .4
 
ة وتا

ثرها غلى رضا الػمالء.المحلية المحيعة 
 
 وا

هظم وإخراءات السالمة والصحة المهوية فى  .5

ثرها فى زيادة الحذب السياحى.
 
ت الفودلية وا

آ
 الموشا

 .برامج خذب سياحى خوية وبحرية وبرية 

 .برامج حديثة للتسويق السياحى 

 والبيئية الخضراء الفوادق غدد فى زيادة. 

 ت السي
آ
من والسالمة بالموشا

 
 احية.تػظيم إخراءات اال

هلية السياحة 

 والفوادق

+ 

 هلية العب 

2117 2121 211 

لف 
 
ا

 خويه

ت السياحية  .1 التجاهات
آ
ت  تعبيكات هظم الحودة الشاملة بالموشا

آ
داء بحودة غالية فى الموشا

 
 111 2121 2118هلية السياحة ارتفاع مػدالت اال
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

دارية  الحديثة الإ

 السياحة فى

 والضيافة

داء 
 
ثرها غلى مػدالت الحذب السياحى وغلى ا

 
وا

ت.
آ
 الػاملين بتلم الموشا

 السياحية.

  ت الفودلية غلى شهادات خودة واغتماد
آ
حصول الموشا

 من المؤسسات الدولية.

 والفوادق

+ 

 هلية الهودسة 

لف 
 
ا

 خويه
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

دراسات فى 

جار مجال 
آ
ال

 المصرية

خػًة بالفٌوم طالل الػطػ  ثؾرٌل .1
أ
وثوخٌق الموالع ال

 الصعًح.

خار الفٌوم طالل غطػ العولة  .2
 
 الكعًمة.ا

 غمارة وفوون موعكة الالهون بالفٌوم . .3

خػًة دراؿة لػمارة وفوون معًوة ماضي .4
أ
طالل غطػ  ال

 الوؿعي.العولة 

المػجكعات العًوٌة والصٌاة الٌومٌة لمرجمع الفٌوم  .5

 .الوؿعيطالل غطػ العولة 

خار هوارة طالل غطػ العولة  .6
 
غمارة وفوون موعكة ا

 الوؿعي.

هػامات الفٌوم طالل غطػ العولة الوؿعي. .7
أ
 ا

  خػًة بموعكة الفٌوم طالل غطػ
أ
لائمة بالموالع ال

 العولة الكعًمة.

  خػًة بموعكة الفٌوم طالل غطػ
أ
لائمة بالموالع ال

 العولة الوؿعى.

  خػًة بموعكة الفٌوم طال
أ
ل غطػ لائمة بالموالع ال

 العولة الصعًدة.

خار 
 
كلٌة ال

خار 
 
)لؾم ال

 المطػًة(

+ 

كلٌة الؾٌاشة 

 والفوادق

+ 

داب
 
 كلٌة ال

6106 6107 011 

لف 
أ
ا

 زوٌه

اللوشات الروائؼًة بالفٌوم طالل غطػ العولة  .1

 الوؿعي.

خار .2
 
فػاد بموعكة ا

أ
الالهون طالل غطػ العولة  مكابػ ال

 الوؿعي.

 .وزود دراؿة غن الػمارة والفوون بموعكة الفٌوم 

  بو ماضى
أ
خار موعكة لطػ الطاغة/ ا

 
وزود دراؿة ل

 طالل الػطػًن البعلمى والػوماهى.

6107 6161 651 

لف 
أ
ا

 زوٌه
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

فػاد طالل  .3
أ
 ىغطػ العولة الوؿعدراؿة لجوابٌت ال

 بالفٌوم.

 بالفٌوم. ىمػابع العولة الوؿع .4

 الصعًدة.غمارة وفوون الفٌوم طالل غطػ العولة  .5

طػ  .6
أ
 بالفٌوم.مكابػ الػطػ المجا

خار كػاهٌؽ طالل الػطػًن  .7
 
غمارة وفوون موعكة ا

 .ىالبعلمي والػوماه

خار موعكة لطػ الطاغة طالل الػطػًن البعلمي  .8
 
ا

 والػوماهي.

ماضي طالل الػطػًن البعلمي مػبع معًوة  .9

 والػوماهي.

دراسات فى 

جار مجال 
آ
ال

سالمية  الإ

ن من طالل  .1
 
ثارًض الفٌوم موغ الفجس اإلؿالمي شجى ال

خار والوخائق. 
 
 ال

ثارًض الػمارة اإلؿالمٌة في مطػ في ؿٌالها  .2

  خار موعكة الفٌوم
 
لاغعة بٌاهات كمٌة وهوغٌة ل

 اإلؿالمٌة.

خار 
 
كلٌة ال

)لؾم الخار 

 اإلؿالمٌة(

لف  51 6107 6106
أ
ا

 زوٌه
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 

الصضاري، والمػماري، والبٌئي، والرغػافي، 

 والدكافي، والؾٌاؿي.

ثارًض الػمارة اإلؿالمٌة طارج مطػ )شػق الػالم  .3

 اإلؿالمي، غػب الػالم اإلؿالمي، البلكان وزؼر 

البصػ المجوؿط( ومكارهجها بوظٌػها زموًٌا بمطػ، في 

ؿٌاق المعارس المػمارًة المظجلفة والػمارة 

ضول، الػوامل المؤخػة، 
أ
ة وال

أ
اإلؿالمٌة: الوشا

 الزدهار والهجشار، الؾمات والظطائص. 

الفوون اإلؿالمٌة في مطػ في ؿٌالها الصضاري،  .4

والؾٌاؿي، والفوي، والبٌئي، والرغػافي، والدكافي، 

دبي.
أ
 والػلمي، وال

الفوون اإلؿالمٌة طارج مطػ، ودللثها الصضارًة،  .5

، والؾٌاؿٌة والػلمٌةوالعًوٌة، والفوٌة، والدكافٌة، 

دبٌة.
أ
 وال

 ثها.وزود دراؿ
أ
 ة غن ثارًض الفٌوم موغ هشا

  وزود دراؿة غن الػمارة والفوون اإلؿالمٌة فى مطػ

 -الدكافٌة -البٌئٌة -من الوواشى المظجلفة: الصضارًة

 الرغػافٌة والؾٌاؿٌة.

 .وزود دراؿة غن المؾكوكات اإلؿالمٌة وغلومها 

+ 

كلٌة الؾٌاشة 

 والفوادق

+ 

داب كلٌة
 
 ال

6107 6160 651 

لف 
أ
ا

 زوٌه
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

المؾكوكات اإلؿالمٌة وغلومها في ؿٌاق إغادة ك جابة  .6

ثارًض مطػ والعول اإلؿالمٌة ؿٌاؿًٌا والجطادًًا 

 وخكافًٌا.

خٌػات  .7
أ
خار اإلؿالمٌة وغٌػها من الجا

 
المجبادلة بٌن ال

لٌات والوجائذ.
 
ؿباب وال

أ
طػى: ال

أ
خار الصضارات ال

 
 ا

هواغها في ؿٌاق إغادة ك جابة ثارًض  .8
أ
خػًة وا

أ
الك جابات ال

 مطػ والعول اإلؿالمٌة ؿٌاؿًٌا والجطادًًا وخكافًٌا.

دراسات فى 

ترميم مجال 

جار
آ
 ال

ثعبٌكات الواهوثكوولوزي في دراؿة وثصلٌل وثػمٌم  .1

خار الػضوًة وغٌػ الػضوًة.
 
 وضٌاهة ال

خار  .2
 
ثعبٌكات اللٌؼر في الجصلٌل والجػمٌم والطٌاهة لال

 غٌػ الػضوًة والػضوًة.

خار اؿجظعام  .3
 
البولٌمػات الصعًدة في ثكوًة وغؼل ال

 الػضوًة وغٌػ الػضوًة.

خار الفٌوم ووضع طعط الػالج  .4
 
الوضع الػاهن ل

 لها. المواؿبة والجػمٌم والطٌاهة

  هواغها
أ
خار با

 
بػامذ طاضة بطٌاهة وثػمٌم ال

 المظجلفة.

 خػًة ز
أ
ًادة مػعل الؼًارات الؾٌاشٌة للمواظق ال

 بمصافظة الفٌوم.

 .خار
 
 ثعبٌق ثكوولوزٌا الواهو فى ثػمٌم وضٌاهة ال

  خار
 
ظػق شعًدة فى فصص وغالج وثػمٌم وضٌاهة ال

هواغها المظجلفة.
أ
 با

خار 
 
كلٌة ال

)لؾم ثػمٌم 

خار(
 
 ال

+ 

كلٌة الؾٌاشة 

 والفوادق

+ 

6106 6160 451 

لف 
أ
ا

 زوٌه
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

الجكوٌات الصعًدة المؾجظعمة في الفصص والجػمٌم  .5

خػًة.
أ
خار الصرػًة والمباهي ال

 
 والطٌاهة لال

صص والػالج الجكوٌات الصعًدة المؾجظعمة في الف .6

 والجػمٌم والطٌاهة للوكوش والطور الرعارًة.

الجكوٌات الصعًدة المؾجظعمة في الفصص والجػمٌم  .7

خار الظشبٌة
 
 .والمػعهٌة والطٌاهة لال

الجكوٌات الصعًدة المؾجظعمة في الفصص والجػمٌم  .8

والموؾوزات والؾراد  والطٌاهة للمظعوظات

خػى 
أ
 .ال

فصص والجػمٌم الجكوٌات الصعًدة المؾجظعمة في ال .9

خار
 
 والظؼفٌة. الؼزازٌةالفظارًة و والطٌاهة لال

الجكوٌات الصعًدة المؾجظعمة في الفصص والجػمٌم  .11

غمال الجطوًػ الؼًجي. والطٌاهة للوشات الؼًجٌة
أ
 وا

الجكوٌات الصعًدة المؾجظعمة في الفصص والجػمٌم  .11

خػًة
أ
رضٌة والرعارًة. والطٌاهة للفؾٌفؾاء ال

أ
 ال

 كلٌة الهوعؿة

+ 

 كلٌة الػلوم
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

الصعًدة المؾجظعمة في الفصص والجػمٌم الجكوٌات  .12

خػًة
أ
ًكوهات ال

أ
خار  والطٌاهة لال

 
 .الخووزػافٌةوال

الجكوٌات الصعًدة المؾجظعمة في الفصص والجػمٌم  .13

خػي والمظعوظات الورلٌة. رق البػديو والطٌاهة ل
أ
 ال

رًضالجكوٌات الصعًدة المؾجظعمة في  .14
أ
المواد  ثا

خػًة.
أ
 ال

والجػمٌم والطٌاهة مظاهػ الجلف وظػق الػالج  .15

خار غٌػ
 
الػضوًة  لمكجوٌات المجاشف المطػًة من ال

 والػضوًة.

خػًة. .16
أ
 الجػمٌم المػماري للمباهي والموالع ال

خػًة. .17
أ
 إدارة المظاظػ في المجاشف والموالع ال

خػًة. .18
أ
 الطٌاهة الولائٌة للمباهي والموالع ال
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 المٌارات ثومّة

دبّة
أ

 واللغٍِة ال

 للمرجمع

 الممػى 

 .هصٍِة ومفنالت لواِا .1

 .بالمرجمع وارثبايٌا اللغات .2

 الفظمّة لعى والمٍايوة والٍلء الهجماء روح ثومّة .3

 .الممػِة

ا الممػِة للعولة الدكافَ الجػاث .4 خًػ
أ

 المرجمع غلَ وا

 .والظارزَ اإلللّمَ

دبَ اللغٍى بالمؾجٍى الرثكاء .5
أ

 للمرجمع والمػػفَ وال

 .الممػى 

زوبَ الػػبَ الدكافَ الجػاث مكارهة .6
أ

 .بال

 المٍايوّن لعى اللغٍِة المٌارات ثومّة. 

 غعاد فَ زِادة
أ

دباء ا
أ

 .الفبان ال

 ٍالمٍايوّن لعى اإلِرابَ الٍيوَ الفػٍر  هم. 

 مػ غلَ الممػى  الدكافَ الجػاث غن دراؿة وزٍد 

خػى الػمٍر 
أ

 .المظجلفة الدكافات غلَ وا

 وزي لجصعِع مكارهة دراؿة وزٍد
أ

 والطجالف الفبي ا

زوبّة الػػبّة الدكافة بّن
أ

 .وال

لؾام اللغة 
أ

ا

 -الػػبّة

 -الجارِض

 الزجماع

+ 

لؾام اللغات  
أ

ا

زوبّة
أ

 ال

2116 2121 251 

لف 
أ

ا

 زوّي

دب لواِا
أ

 ال

 الكعِم الػػبَ

 والمػالػ

 

دب لواِا .1
أ

 .الكعِم والصعِح الػػبَ ال

دب لواِا بّن مكارهة دراؿة .2
أ

 الكعِم الػػبَ ال

 .والصعِح

دبَ الجػاث .3
أ

غمال ال
أ

دبّة وال
أ

 اللغات فَ الصعِدة ال

 .المظجلفة

 للػاللة والباشدّن الًالب إدراك مػعل ارثفاع 

داب بّن الرعلّة
آ

 .والصعِدة الكعِمة المظجلفة؛ ال

 لٍان غاللة غن دراؿة وزٍد
أ

دبّة ال
أ

 المظجلفة ال

 الؾائعة واللجمادِة الزجماغّة بالمجغّػات

 .بالمرجمع

لؾم اللغة 

 الػػبّة

2117 2121 211 

لف 
أ

ا

 زوّي



 2016-2021 Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ  ىـ
نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية دابكلية  -الإ

آ
 ال

471 

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

دب إقنالّات .4
أ

 .المكارهة والجػزمة المكارن  ال

 .الفػبّة والممارؿات الوكعِة المعارس .5

 .والمػالػة الصعِدة الوكعِة المعارس .6

زوبّة الػػبّة الػواِة .7
أ

 .وال

 لّات وزٍد
آ

دبَ الجػاث غلَ للصفاظ ا
أ

 .ال

 فَ دراؿات

 الجػزمة

 اللغات إلَ الػػبّة للومٍص الجػزمة غن دراؿات .1

زوبّة
أ

 .ال

زوبّة للومٍص الجػزمة غن دراؿات .2
أ

 اللغة إلَ ال

 .الػػبّة

خّػ .3
أ

دبّة الصػهة غلَ الجػزمة غملّات ثا
أ

 ممػ فَ ال

 .الػػبَ والػالم

 لؾام اللغة  .المجبادلة والمّاغة الجػزمة غملّات مػعل ارثفاع
أ

ا

 -اإلهرلّؼِة

 -الفػهؾّة

 المّوّة

2118 2121 211 

لف 
أ

ا

 زوّي

 غبػ ممػ ثارِض

 الػمٍر 

 

 .اإلللّمَ المصّى فَ لممػ الؾّاؿّة الػاللات .1

 .الظارزَ الػالم فَ لممػ الؾّاؿّة الػاللات .2

 فَ العول بّن ةوالعولّ واإلللّمّة المصلّة الػاللات .3

 .المظجلفة الػمٍر 

 بّن الػاللات وثًٍر  قنو غن ثفمّلّة دراؿة وزٍد 

 الممالس إيار فَ اإلللّمَ الرٍار ودول ممػ

 .الكٍى وثٍازن  المفجػهة

 ؿباب لائمة
أ

 مع الؾّاؿّة الػاللات وثًٍر  همٍ با

 211 2121 2117 لؾم الجارِض

لف 
أ

ا

 زوّي
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 .اإلؿالم لعر غمػ فَ ثارِظّة لواِا .4

 .الػمٍر  غبػ الممػِة الػؾنػِة .5

طػ البػن مع وثغبغبٌا اإلللّمُ الرٍار دول بػن
آ

 .ال

 الػاللات وثًٍر  قنو غن ثفمّلّة دراؿة وزٍد 

 المػاِّػ هٍء فَ الظارزَ والػالم ممػ بّن الؾّاؿّة

 .المفجػهة والممالس العولّة

 ا الممػِة الػؾنػِة ثًٍر  غن دراؿة  العاطلَ ودوًر

 .المظجلفة الػمٍر  غبػ والظارزَ

 ممػ قػب لعى الممػى  الرّـ مناهة ارثفاع. 

 الجصعِات لمٍازٌة الرّـ وثعرِب بجؾلّس الًجمام. 

 .ممػ فَ الؼراغَ الوفاط ثًٍر  .1

 .ممػ فَ المواغَ الوفاط ثًٍر  .2

 .ممػ فَ الجرارى  الوفاط ثًٍر  .3

 .الزجماغَ ممػ ثارِض .4

 .الػمٍر  غبػ الممػى  الفػب وثكالّع غادات .5

 الؼراغَ الوفاط ثًٍر  غن ثفمّلّة دراؿات وزٍد 
 .الجارِظّة الػمٍر  مػ غلَ وغٍاملي

 المواغَ الوفاط ثًٍر  غن ثفمّلّة دراؿات وزٍد 
 .الػمٍر  مػ غلَ ومٍاردى

 العاطلَ الجرارى  الوفاط ثًٍر  غن دراؿات إلعار 
 .الػمٍر  مػ غلَ والظارزَ

 والػادات الزجماغَ البواء ثًٍر  غن دراؿات إلعار 
 .الممػى  للفػب والجكالّع

2118 2121 151 

لف 
أ

ا

 زوّي
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 .العِوَ ممػ ثارِض .1
 ة غن دراؿات إلعار

أ
ا العِوّة الػكّعة هفا  وثًًٍر

خػ وبّان
أ

 .وشعِدا لعِما الممػى  المرجمع غلَ ذلم ا

لف  51 2121 2118
أ

ا

 زوّي

 .المظجلفة الػمٍر  غبػ وثًٍرى الممػى  الفن .1

 الػمٍر  غبػ الممػى  لإلهؾان الٍّمّة الصّاة .2

 .المظجلفة الجارِظّة

دهَ والفػق  ممػ ثارِض .3
أ

 .الكعِم ال

 الػمٍر  غبػ وثًٍرى الممػى  الفن غن دراؿات إلعار 

خػى
أ

 .المصًّة والظػوف بالبّئة وثا

 لإلهؾان الٍّمّة الصّاة غن ثفمّلّة دراؿات وزٍد 

 .الممػى 

2117 2121 111 

لف 
أ

ا

 زوّي

 .ممػ فَ المواطّة الجغّػات .1 الرغػافّا

طًار .2
أ

 .الًبّػّة والنٍارث ال

 .الممػى  للمرجمع اللجمادِة المفنالت .3

 .الممػى  بالػِف الػمػاهّة الجومّة .4

 .الممػى  بالمرجمع واإلؿنان الؾنان مفنالت .5

 .الفٍّم لمرجمع البّئّة المفنالت .6

 .إهفاء بصٍث مجًٍرة ثػالذ ًغى المٍهٍغات 

 .ًم المفنالت البّئّة لمرجمع الفٍّم
أ

 لاغعة بّاهات با

 451 2121 2117 لؾم الرغػافّا

لف 
أ

ا

 زوّي

 فَ حصالب

 المرجمع لواِا

 .الفٍّم مصافظة بمرجمع للفباب البفػِة الجومّة .1

ة لواِا ثصلّو .2
أ

 .الفٍّم بمرجمع والًفٍلة المػا

 ًم لائمة
أ

 .الفٍّم بمرجمع الموجفػة الكواِا با

 الفٍّم بمرجمع للفباب بفػِة ثومّة طًى. 

لؾم  غلم 

لؾم  -الزجماع

2117 2121 211 

لف 
أ

ا
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 الممػى 

 والؾلٍك

 اإلهؾاهَ

 الفظمّة ثًٍر  فَ الصعِدة نوٍلٍزّاجال دور  .3

 .الممػِة

طاللّة المػاِّػ .4
أ

 .الفٍّم لمرجمع ال

مػاض اهجفار .5
أ

 .الفٍّم بمرجمع الوفؾّة ال

 .الظالة الشجّازات ذوى الفائت .6

 .الفٍّم بموًكة الػِفَ بالمرجمع الفائػة الظػافات .7

يفال .8
أ

 .الفٍارع ا

 .الػفٍائّات .9

 .واإلدمان الػوف .11

ا الصعِدة الػالمّة الجغّػات .11 خًػ
أ

 الٌٍِة غلَ وا

 .والدكافّة الزجماغّة

ا المرجمع فَ الرعِعة المجغّػات .12 خًػ
أ

 المٍارد غلَ وا

ؿػة المظجلفة
أ

 .الممػِة لال

 ًم لائمة
أ

ة ثٍازي الجَ الكواِا با
أ

 والًفٍلة المػا

 .والصوػى  الػِفَ الفٍّم بمرجمع

 المكجػشة والصلٍل الظالة الفائت اشجّازات ثصعِع 

 .لجوفّغًا

 من والؿجفادة بالمرجمع الظالة الفائت إدماج 

 .المصلَ المرجمع وثومّة طعمة فَ إمناهّاثٌم

 العولّة للمٍاخّق وفكا الًفو شكٍق غن دراؿة وزٍد. 

 يفال مفنلة غلَ للكواء ملمٍؿة شلٍل وزٍد
أ

 ا

 .الفٍارع

 الػفٍائّات مفنلة لصو مجناملة اؿجػاثّرّة وهع 

 .الممػى  المرجمع فَ

 ؿالّب الجػاح
أ

 الػوف مفنلة من للصع شعِدة ا

 .انمواإلد

 زوّي غلم الوفؽ
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

  الزجماغّة المجغّػات غلَ للجغلب مبجنػة يػق 

 .والدكافّة

 ؿػة لعى الٍغَ زِادة
أ

زمات إلدارة الممػِة ال
أ

 ال

ؿػِة
أ

 .ال

 ؿػة قئٍن إلدارة شعِدة يػق  وزٍد
أ

 .ال

غلم الوفؽ 

الزجماغَ 

 الجػبٍى

الصازات والمفنالت الوفؾّة لمظجلف الفائت  .1

 الػمػِة.

 الوفؾَ.الثراًات الصعِدة فَ اإلرقاد والػالج  .2

  ًم الصازات والمفنالت الوفؾّة
أ

لاغعة بّاهات با

 للفائت المظجلفة بمرجمع الفٍّم.

 .َؿالّب شعِدة فَ الػالج واإلرقاد الوفؾ
أ

 وزٍد ا

 2117 2121 151 

لف 
أ

ا

 زوّي

ٍهّة للًالب بمػاشو الجػلّم  .1 دراؿة الهصػافات الؾل

 المظجلفة.

ٍهّة  .2 والجػبّة دراؿة الػاللة بّن الهصػافات الؾل

ؿػِة.
أ

 ال

دوار الزجماغّة. .3
أ

 دراؿات فَ اإلدراك الزجماغَ وال

  ٍهّة لعى لعور دراؿة ثكّّمّة غن الهصػافات الؾل

 الًالب بموًكة الفٍّم.

  ٍهّة لعى الًالب ثوالك مػعل الهصػافات الؾل

 بموًكة الفٍّم.

 .ثػازع مػعل الرػِمة بمرجمع الفٍّم 

لؾم غلم 

لؾم -الزجماع

 غلم الوفؽ

2118 2121 211 

لف 
أ

ا

 زوّي
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

ثومّة البّئة 

المصلّة 

 لمصافظة الفٍّم

 رلع المفنالت البّئّة الجَ ثػاهَ موٌا موًكة الفٍّم. .1
  لاغعة بّاهات بالمفنالت البّئّة بموًكة الفٍّم

 والصلٍل المكجػشة لٌا.

لؾمَ 

 -الرغػافّا

المن جبات 

 والمػلٍمات

لف  51 2119 2118
أ

ا

 زوّي

 البفػِة والًبّػّة بالموًكة.ثومّة المٍارد  .1

  لاغعة بّاهات بالمٍارد البفػِة والًبّػّة المجاشة

 بموًكة الفٍّم.

  َا المصػاوى ف طًى ثومّة لموًكة الفٍّم وظًٌّػ

 المرالت المظجلفة.

2119 2121 151 

لف 
أ

ا

 زوّي

ثفػّو الفػاهة 

 المرجمػّة
 هفػ خكافة المػػفة فَ مرجمع الفٍّم. .1

 المٌوّة فَ مرجمع الفٍّم.هفػ خكافة الجومّة  .2

  وزٍد اثفالّات ثػاون بّن الرامػة وًّائت

 ومؤؿؾات المرجمع المعهَ.

لؾام
أ

 211 2121 2117 زمّع ال

لف 
أ

ا

 زوّي

الممارؿات 

الؾّاؿّة لفائت 

الفػب الممػى 

 المظجلفة

 الكّم الؾّاؿّة بالمرجمع الممػى. .1

 ؿّنٍلٍزّة الٍغَ الؾّاؿَ لعى المٍاين الممػى. .2

 ؿّنٍلٍزّة الػوف الؾّاؿَ والجًػف. .3

 الجوفئة الؾّاؿّة للمٍاين الممػى. .4

 الغجػاب الؾّاؿَ لعى المٍاين الممػى. .5

  شؼاب الؾّاؿّة
أ

زِادة فَ هؾبة الموومّن لال

 المظجلفة.

  َالؿجصكالات زِادة فَ هؾب ثمٍِت الممػِّن ف

 الهجظابّة المظجلفة.

لؾام
أ

 311 2121 2119 زمّع ال

لف 
أ

ا

 زوّي
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

الؾلٍك الجمٍِجَ فَ الهجظابات وغاللجي بالمجغّػات  .6

 الزجماغّة والوفؾّة.

  زِادة فَ هؾبة الٍغَ الؾّاؿَ لعى المٍاين

 الممػى.

 .شؼاب الؾّاؿّة
أ

 زِادة فَ غعد ال

الهًػابات 

 الوفؾّة

مػاض الوفؾّة والػمبّة. .1
أ

 ال

 ثكّّم ه فاءة الػالج الوفؾَ. .2

مػاض الرؾماهّة .3
أ

والهًػابات  دراؿة الػاللة بّن ال

 الوفؾّة.

  وزٍد بػامذ إرقاد وغالج هفؾَ مكّمة ولابلة

 للجًبّق.

لؾم غلم 

 الوفؽ

2118 2119 251 

لف 
أ

ا

 زوّي

العراؿات 

 الفلؾفّة

 الثراًات الصعِدة فَ الفلؾفة الٍّهاهّة. .1

 الثراًات المػالػة فَ الموًق الصعِح. .2

 الثراًات الصعِدة فَ الفلؾفة اإلؿالمّة. .3

 الصعِدة فَ فلؾفة الػلٍم.الثراًات  .4

 الثراًات الصعِدة فَ الفلؾفة المػالػة. .5

 .ؿالّب وثٍزٌات شعِدة فَ العراؿات الفلؾفّة
أ

 211 2121 2119 لؾم الفلؾفة ا

لف 
أ

ا

 زوّي

ثًٍِػ المن جبات 

 الرامػّة

داء الجكوَ والفوَ والمٌوَ  .1
أ

الرثكاء بمؾجٍى ال

 لمن جبات زامػة الفٍّم.

  داء المن جبات بنلّات وزٍد هظام
أ

مجنامو وفػال ل

 الرامػة المظجلفة.

لؾم المن جبات 

 والمػلٍمات

2118 2121 251 

لف 
أ

ا
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

ؿالّب البصح المن جبات الػلمّة  .2
أ

ا فَ ثًٍِػ ا ودوًر

 الػلمَ.

لن جػوهّة. .3 من وشماِة المػلٍمات اإل
أ

 ا

طماىئ المن جبات فَ الػمػ  .4
أ

ًّو وثومّة لعرات ا
أ

ثا

 الػلمَ.

طاللّات البصح الػلمَ فَ هًاق البّئة الػلمّة. .5
أ

 ا

لن جػوهّة فَ  .6 لن جػوهَ وبواء المكػرات اإل الجػلّم اإل

 مرال المن جبات والمػلٍمات.

  زِادة هؾب المجػددِن غلَ المن جبات من الفائت

 المظجلفة.

  ارثفاع هؾب رها المؾجفّعِن من طعمة المن جبات

 الػلمّة.

  هظمة
أ

طماىئ المن جبات المعربّن غلَ ال
أ

زِادة هؾب ا

 الصعِدة للبصح.

 لمن جبات ثكعم ثػثّب الرامػة فَ مرال اؿجظعام ا

 الػلمّة غلَ مؾجٍى الرامػات الممػِة.

  ثصٍِو هو هظم الجػامو مع من جبات هلّات الرامػة

لن جػوهَ.  إلَ الوظام اإل

 زوّي
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

دراسات في 

 العلوم النفسٌة

ثطها غلى تكوولوخٌا المػلومات ووػائل  .1
 
اإلغالم وا

ظفال
 
 .ال

ظفال .2
 
ظفالذوى الذتٌاخات الشاصة فى رًاض  ال

 
 .ال

ظفال إرشادفوٌات مبتكطة فى  .3
 
 .ال

ظفالتومٌة وغى الكائمٌن غلى رغاًة  .4
 
غطاض  ال

 
با

ػالٌبالضعطابات المشتلفة 
 
 المبصئٌة لتششٌصها. وال

 .تطػٌز ثكافة الضكاءات المتػصدة  .5

ظفالتومٌة  .6
 
 ومهاراتهم.الموهوبٌن  ال

ظفال.تومٌة المهارات الختماغٌة غوص  .7
 
 ال

 اإلًحابيتومٌة الحواهب المشتملة غلى غلم الوفع  .8

مثل )الضكاء الختماغى، الضكاء الوخصاهى، الثكة 

ظفال بالوفع، تكصًط الضات ...إلز (
 
 .لصى ال

ػالٌب .9
 
 ة .الرصًثة فى التكوًم التطبوى لعفل الطوض ال

 ثطائٌة لعفل ما لبل المصرػة.البطامج اإل .11

 ظفال التكوولوخٌة الثكافة همو
 
 .الطوضة ل

 الطوضة لعفل مبتكطة إرشاد بطامج. 

 ظفال مشصصة تلٌفظًوهٌة بطامج
 
 كافة تطاغى لال

ػطًة: الحواهب
 
ساللٌة -ال

 
 .إلز الػلمٌة، -ال

 والمغتكبلٌة الرالٌة المشكالت لرل ذصًثة بطامج 

ظفال رًاض لمػلمة
 
ظفال وال

 
هفغهم ال

 
 .ا

 مهات ذصًثة إرشاد بطامج
 
 .لال

 ظفال إلبال مػصل فى ارتفاع
 
 اللتراق غلى ال

ظفال رًاض بمصارس والتواخص
 
 .ال

كلٌة رًاض 

ظفال )خمٌع 
 
ال

لغام(
 
 ال

+ 

كلٌة التطبٌة  

)لغم مواهج 

 وظطق  تصرًع(

+ 

كلٌة التطبٌة  

الووغٌة )لغم 

تكوولوخٌا 

 التػلٌم(

2116 2121 211 

لف 
 
ا

 خوٌه
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

هماطالكشف المبكط غلى  .11
 
ظفالالتفكٌط لصى  ا

 
فى  ال

 مطذلة ما لبل المصرػة.

 المصرػة.تومٌة التفكٌط الواخد لعفل ما لبل  .12

مهاتبطامج إرشادًة  .13
 
فى محال تػلٌم ظفل ما لبل  لال

 المصرػة.

ظفالدور مؤػغات رًاض  .14
 
فى هشط ثكافة تومٌة  ال

 .ات ظفل الطوضةمهار 

دراسات في 

ساسٌةالعلوم 
أ
 ال

/ التطبٌة الفوٌة/ دراػات ساصة بمحال التطبٌة الرطكٌة .1

 .التطبٌة الموػٌكٌة

 دراػات ساصة بمحال التغضًة والصرة. .2

/ التطبٌة الفوٌة/ التطبٌة لػاللة بٌن التطبٌة الرطكٌةا .3

 واإلغالات المشتلفة. الموػٌكٌة

 بٌن التغضًة والصرة واإلغالات المشتلفة.الػاللة  .4

 التكوولوخٌا وغاللتها باإلغالات المشتلفة. .5

ظفال. .6
 
 اللغة اإلهحلٌظًة في محالت رًاض ال

  ظفال تغاًط مفهوم التػلم
 
بطامج تػلٌمٌة تفاغلٌة لال

 الوشط.

  مهات فى محال تغضًة وصرة العفل
 
بطامج إرشاد لال

 ولٌالته البصهٌة.

 ظفال الطوضة.ترغن فى الرالة الص
 
 رٌة الػامة ل

  صراب اإلغالات  ابطامج إرشاد ساصة للتػامل مع
 
ا

 المشتلفة.

كلٌة رًاض 

ظفال )خمٌع 
 
ال

لغام(
 
 ال

+ 

كلٌة التطبٌة  

لغام مواهج 
 
)ا

 -وظطق تصرًع

2117 2121 211 

لف 
 
ا

 خوٌه
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

ظفال. .7
 
ظفالبطامج مشصصة لصمج   اللغة الػطبٌة في محالت رًاض ال

 
ذوى الذتٌاخات  ال

 الشاصة.

  ظفالبطامج تكوولوخٌة للتػامل مع
 
 ذوى اإلغالات. ال

 .بطامج ساصة لتػلٌم اللغة للمػلمة والعفل 

 -غلم الوفع

الصرة 

 الوفغٌة(

دراسات في 

 العلوم التربوًة

 

دراػة مكارهة في تطبٌة العفل بٌن الصول الػطبٌة  .1

خوبٌة.
 
 وال

ظفال بٌن الوالع  .2
 
إدارة مؤػغات رًاض ال

 والمغتكبل.

 الذتٌاخاتتػلٌم وتػلم ذوي  واػتطاتٌحٌاتبطامج  .3

 الشاصة.

تصمٌم بطامج تصرًبٌة لمػلمات/ مشطفات رًاض  .4

دائهم
 
ظفال لتعوًط ا

 
 .ال

ظفال. ةإغصاد مػلم بطامجتكوًم  .5
 
 رًاض ال

ظفال.تصور مكتطح لغٌاػات رًاض  .6
 
 ال

  تعوًط المؤػغات التطبوًة فى محال العفولة: مصارس

ظفال رًاض
 
مطاكظ ذوى الذتٌاخات  -الرضاهات -ال

 الشاصة.

  ظفالبطامج تػلٌمٌة ذصًثة لتػلٌم
 
تواكب  ال

التعورات الػالمٌة وبما ًضمن تركٌق هظم الحودة 

ظفالالشاملة فى مؤػغات رًاض 
 
 .ال

  بطامج تصرًبٌة متعورة لمػلمات ومشطفات رًاض

ظفال
 
 تواكب التعورات الػالمٌة الرصًثة. ال

  ػالٌب ذصًثة إلدارة مؤػغات رًاض
 
ظفالا

 
 .ال

كلٌة رًاض 

ظفال )لغم 
 
ال

 الػلوم التطبوًة(

+ 

ة كلٌة التطبٌ

لغام التطبٌة 
 
)ا

اإلدارة  -المكارهة

 التطبوًة(

+ 

كلٌة التطبٌة  

2116 2121 351 

لف 
 
ا

 خوٌه
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

ػالٌب تكوًم مػلمة رًاض  .7
 
ظفال.ا

 
 ال

ظفال باػتشصام الوػائل لبطامج  .8
 
تػلٌم ال

 التكوولوخٌة الرصًثة.

 مطذلة ما لبل المصرػة غن بػص.إدارة  .9

  ػالٌب ذصًثة لتكوًم مػلمة رًاض
 
ظفالا

 
 .ال

  ظفالوػائط تكوولوخٌة فى محال تػلٌم
 
 .ال

الووغٌة )لغم 

تكوولوخٌا 

 التػلٌم(

+ 

كلٌة الراػبات 

 والمػلومات
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

العالقات 

المتبادلة بين 

دول حوض 

 الويل 

 

 .التبادل التجارى بين دول حٍض الويل .1

 .العاللات اإللليمية بين دول حٍض الويل .2

 .االتفاليات المشتركة بين دول حٍض الويل .3

العاللات بين مصر ودول الجٍار الماىئ السٍدان  .4

 وإثيٍبيا.

 المشكالت الرئيسية بين دول حٍض الويل. .5

جوبَالتدخل  .6
أ
 فَ سياسات دول حٍض الويل. اال

  لاعدة بياهات بحجم التبادل التجارى بين دول حٍض

 الويل.

 الكرارات الصادرة من  حٍلدول حٍض الويل  تٍافق

 المؤسسات الدولية.

  االلتصادية -المتبادلة السياسيةتحسن فَ العاللات

بين مصر ودول الجٍار الماىئ السٍدان التعليمية 

 وإثيٍبيا.

معٌد البحٍث 

والدراسات 

 االستراتيجية

+ 

داب
آ
 كلية اال

11/2116 11/2121 1,5 

مليٍن 

 جويي

دارة  المياى هظم اإ

 

االتفاليات الدولية المٍلعة بين دول حٍض الويل فَ  .1

 المياى.وإدارة مجال تكسيم 

دراسات حٍل ترشيد استخدام المياى فَ دول حٍض  .2

 الويل.

ثار .3
آ
االلتصادية واالجتماعية لسد الوٌضة اإلثيٍبَ  اال

 علَ مصر.

  لائمة باالتفاليات الدولية والمعاًدات الخاصة

 بالمجارى المائية.

  لائمة باالتفاليات الدولية المٍلعة بين مصر ودول

 حٍض الويل فَ مجال تكسيم واستخدام المياى

  ثاروجٍد دراسة تفصيلية عن
آ
االلتصادية  اال

 واالجتماعية لسد الوٌضة اإلثيٍبَ علَ مصر.

معٌد البحٍث 

والدراسات 

 االستراتيجية

+ 

 كلية الٌودسة

+ 

داب
آ
 كلية اال

11/2117 9/2121 1,5 

مليٍن 

 9/2121 11/2119 جويي
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام

قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

جغرافية دول 

 حوض الويل

 

 الجغرافيا الطبيعية لدول حٍض الويل. .1

 الويل.الجغرافيا السكاهية لدول حٍض  .2

لليات العرلية فَ دول حٍض الويل. .3
أ
 اال

  خرائط تفصيلية للظٍاًر الطبيعية بدول حٍض

 الويل.

 .لٍاعد بياهات بالتركيبة السكاهية لدول حٍض الويل 

 .لليات العرلية بدول حٍض الويل
أ
 لٍاعد بياهات باال

معٌد البحٍث 

والدراسات 

 االستراتيجية

+ 

داب
آ
 كلية اال

11/2121 9/2121 911 

لف 
أ
ا

 جويي
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  االجتماعيةلقطاع العلوم  اخلطة التنفيذية -خامسا
 

 الخدمة االجتماعيةكلية  .1
 

 

Fifth- Action Plan for Social Sciences Sector 

1. Faculty of Social Work 
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

دراسات فى 

طرق مجال 

الخدمة 

 االجتماعية

 

االتحاهات المعاصرة فى الممارصة المهنية لعرق  .1

 الخدمة االختماعية

ة و .2
 
 االهتمام بمشكلة المرا

 
ظاا  والمشني  بمحتم  اال

 الايوم.

صحاب اإلعاقات  .3
 
دراصة المشكالت االختماعية لدى ا

العقلية' وتوفير برامج  -الحشية -المختلاة 'الحشمية

 تعامل خاصة معهم.

 االختماعية لدى الشباب الحامعى.دراصة القيم  .4

 

  هم المشاكل االختماعية التى يعانى منها
 
قاعدة بيانات با

 المحتم  المصرى وخاصة الشباب.

  خعط مشتقبلية لحل المشكالت المحتمعية العديدة

 بالمحتم  المصرى وخاصة بمحتم  محافظة الايوم.

 تدخل مهنى معدلة ومقيمة وفقا لنتائج الدراصة  برامج

ة للتعبيق فى المؤصشات المختلاة على حية وصالالبحث

صرة والمحتم  والمؤصشة.
 
 مشتوى الارد واال

  صعى مؤصشات المحتم  المدنى للحصو  على نتائج

 الدراصات والبحوث المنتحة م  الكلية.

  ظرق حديثة فى الممارصة االختماعية تتوافق م  تغيرات

 العصر ومشكالته.

  الخدمة  حا منماذج واصتراتيحيات حديثة فى

 االختماعية.

)قشم ظرق 

الخدمة 

 االختماعية(

+ 

داب  
آ
كلية اال

)قشم علم 

قشم  -االختماع

 علم الناس(

2116 2121 351 

لف 
 
ا

 خنيه
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قينة  (6160-6102فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

دراسات فى 

التنمية مجال 

والتخطيط 

والسياسات 

 االجتماعية

 

 قضايا التنمية المحلية. .1

 تقويم مشروعات وبرامج التنمية. .2

التنمية العمرانية البعد االختماعى فى خعط  .3

 للمحتمعات المختلاة.

دعم خهود المشاركة الشعبية والمحتمعية بالمحتم   .4

 المصرى.

 اصتراتيحيات التخعيط االختماعى. .5

 إدارة مؤصشات الرعاية االختماعية. .6

 المحتم  المدنى وإصهاماته فى التنمية. .7

ثارها على خعط  .8
آ
المعاهدات واالتااقيات الدولية وا

 ة بالمحتم  المصرى.التنمية االختماعي

اصتخدام تكنولوخيا المعلومات فى تخعيط خدمات  .9

 الرعاية االختماعية.

 مشكلة بعالة الخريحي  والتخعيط لمواخهتها. .11

   زيادة معد  المشاركة الشعبية م  فائت المحتم

 المختلاة فى خعط ومشروعات التنمية بالريف والحضر.

 ليات خديدة للعمل ال
آ
 محتمعى.وخود ا

  ثارها
آ
برامج خديدة للتغلب على مشكلة البعالة وتقليل ا

 على المحتم .

   زيادة رضاء المشتايدي  ع  الخدمات المقدمة م

 المنظمات غير الحكومية.

   عداد المشروعات الصغيرة الممولة م  خال
 
تعور فى ا

 الصندوق االختماعى.

  وخود قاعدة بيانات كمية ونوعية ع  مدى انتشار

 العشوائيات بمحافظة الايوم.

  وخود اصتراتيحيات واضحة لحل مشاكل العشوائيات

 بمحافظة الايوم.

)قشم التنمية 

 والتخعيط(

+ 

داب  
آ
كلية اال

)قشم علم 

 االختماع(
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

العمل م  الاائت المهمشة بالمحتم  وتخعيط  .11

 الخدمات االختماعية لها.

داء المؤصشى للمنظمات غير الحكومية. .12
 
 اال

نمية فى تنمية دور مشروع الصندوق االختماعى للت .13

 .المحلية المحتمعات

صباب انتشار العشوائيات  .14
 
دراصة تاصيلية ع  ا

والمشاكل الناخمة عنها بمحافظة الايوم والحلو  

 المقترحة لمواخهتها.

دراسات فى 

ة مجاالت الخدم

االجتماعية 

وحل مشكالت 

 المجتمع

 

فى المحتم  المصرى دراصة المشكالت المشتحدثة  .1

 فى ظل الظروف الشياصية واالقتصادية الشائدة.

 دراصة مشكالت الشباب فى المحتم  المصرى مثل: .2

ثارها التحرش الحنشى  -اإلدمان -الزواج العرفى
آ
وا

 .الشلبية على خعط التنمية

المرتبعة باإلصابة دراصة الحوانب االختماعية  .3

  دراصات تقييمية ع  االنحرافات الشلوكية وخود

 بمحافظة الايوم.

 .تناقص معد  الحرائم بمحتم  الايوم 

 .تناقص معد  االنحرافات الشلوكية بمنعقة الايوم 

  ارتااع نشب رضا المشتايدي  م  الخدمات االختماعية

 المقدمة لذوى االحتياخات الخاصة.

)قشم محاالت 

الخدمة 

 االختماعية(

+ 

داب  
آ
كلية اال

)قشم علم 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

مراض الحش
 
 -الشرظانة والمشتحدثة مثل يمباال

 الايروصات الكبدية وغيرها. -الاشل الكلوى

 الخدمة االختماعية وقضايا الاائت الخاصة. .4

ظاا  بالمؤصشات اإليوائية. .5
 
 الخدمة االختماعية لال

 دراصة مشكالت ظالب مراحل التعليم قبل الحامعى. .6

 الخدمة االختماعية ورعاية المشني . .7

هيل ذ .8
 
وى دراصات متعمقة ع  الدمج االختماعى وتا

 االحتياخات الخاصة.

ظاا  فى محتم   .9
 
دراصة ظاهرة انتشار عمالة اال

 محافظة الايوم.

صرة فى تنمية الثقافة الذكورية والتمييز ضد  .11
 
دور اال

ة بمحتم  الايوم.
 
 المرا

 الخدمة االختماعية فى محا  المحتمعات االفتراضية. .11

 االتحاهات المعاصرة فى محاالت الخدمة االختماعية. .12

 إليواء.رضا المشتايدي  ع  الخدمات المقدمة م  دور ا 

  رضا المشتايدي  ع  الخدمات المقدمة لكبار الش  بدور

 المشني .

 .هيل ذوى االحتياخات الخاصة
 
 وخود برامج خديدة لتا

   ظاا  بمحتم
 
وخود قاعدة بيانات ع  نشب عمالة اال

 الايوم.

 .ارتااع نشب تعليم وتوظيف الاتيات بمحتم  الايوم 

 مل م  ارتااع معد  تعبيق البرامج المشتحدثة للتعا

 الاائت الخاصة بمحتم  الايوم.

  ارتااع معد  االصتاادة م  نتائج البحوث والدراصات

العلمية لتعوير الممارصة المهنية فى محاالت الخدمة 

 االختماعية.

قشم  -االختماع

 علم الناس( 

+ 

كلية التربية  

)قشم علم 

قشم  -الناس

الصحة 

 الناشية(
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