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.د/  كلمة   ▪
 
 7 رئيس الجامعة ا

.د/ نائب كلمة   ▪
 
 8 لشوئن الدراسات العليا والبحوث   رئيس الجامعة  ا

 9 وتقدير شكر   ▪

 12 تمهيد 

 13 هيكل الجامعة ▪

دارة العليا للجامعة ▪  14 الإ

 15 الرؤية والرسالة  ▪

 18 القيم الحاكمة  ▪

 19 بجامعة الفيوم  العلميمؤشرات البحث 

 20 مقدمة  ▪

 21 النشر العلمي الدولي  ▪

 23 علماء جامعة الفيوم الحاصلون على جوائز الدولة  ▪

 24 المشروعات البحثية  ▪

 36 التفاقيات ومذكرات التفاهم  ▪

 45 المعامل البحثية ▪

 48 التصنيفات الدولية  ▪

 50 الدعم المادي للبحوث:  ▪

 51 صندوق حساب البحوث ✓

 52 جوائز جامعة الفيوم ✓

 64 البرامج الدراسية المتميزة المستحدثة  ▪

 68 قواعد البيانات 

 69 الدراسات العليا ▪

 76 العالقات الثقافية ▪

 79 لجامعة الفيوم  العلمي خطة البحث 

طار   ▪  80 خطةلل  المرجعيالإ

 80 العلمي  البحث خطة معايير ▪

 81 العلمي البحث خطة تمويل مصادر ▪

 84 الخطة تنفيذ عن المسوئلة الجهات ▪

 84 الخطة  نجاح مقومات ▪

جراءات ▪  85 العلمي البحث خطة وضع اإ
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 86 العلمي البحث خطة بيانات جمع مصادر ▪

 87 الفيوم بجامعة العلمي البحث  لمنظومة البيئي التحليل ▪

ليات تحقيق ▪
 
 91 للجامعة العلمي البحث بخطة الجامعة كليات التزام ا

ليات ▪
 
داء مستوى تقييم ا

 
طار  في للكليات السنوي ال  91 العلمي البحث خطة اإ

 92 مخاطر تنفيذ الخطة  ▪

 93 القطاعات البحثية بجامعة الفيوم ▪

 95 والتطبيقية  قطاع العلوم األساسية -العلميخطة البحث 

 99 الزراعة  ▪

 115 العلوم ▪

 135 قطاع العلوم الطبية  -العلميخطة البحث 

 138 ي الطب البشر  ▪

 153 التمريض  ▪

سنان ▪
 
 165 طب ال

 172 الصيدلة ▪

 181 والتكنولوجية  قطاع العلوم الهندسية -العلميخطة البحث 

 184 الهندسة ▪

 196 والذكاء الصطناعي  الحاسبات ▪

 220 واالجتماعية قطاع العلوم اإلنسانية - العلمي خطة البحث 

 223 التربية ▪

 234 الخدمة الجتماعية ▪

 242 دار العلوم  ▪

 252 التربية النوعية ▪

 265 السياحة والفنادق  ▪

ثار ▪
 
 277 ال

داب  ▪
 
 294 ال

 307 التربية للطفولة المبكرة  ▪

 322 الحقوق ▪

 325 التربية الرياضية ▪

لسن ▪
 
 328 ال

 النيل ستراتيجية لدول حوضمعهد البحوث والدراسات الإ  ▪
 

332 
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 340 لخطة البحث العلمي لجامعة الفيوم  الخطة التنفيذية 

 341 والتطبيقية  قطاع العلوم األساسية  -الخطة التنفيذية

 342 الزراعة  ▪

 354 العلوم ▪

 362 قطاع العلوم الطبية  -الخطة التنفيذية

 363 ي الطب البشر  ▪

 403 التمريض  ▪

سنانطب   ▪
 
 413 ال

 423 الصيدلة ▪

 434 والتكنولوجية  قطاع العلوم الهندسية -الخطة التنفيذية 

 435 الهندسة ▪

 456 والذكاء الصطناعيالحاسبات   ▪

 460 واالجتماعية  قطاع العلوم اإلنسانية  -الخطة التنفيذية 

 461 التربية ▪

 500 الخدمة الجتماعية ▪

 508 دار العلوم  ▪

 518 التربية النوعية ▪

 522 السياحة والفنادق  ▪

ثار ▪
 
 527 ال

داب  ▪
 
 535 ال

 551 التربية للطفولة المبكرة  ▪

 556 الحقوق ▪

 560 التربية الرياضية ▪

لسن ▪
 
 571 ال

 577 النيل ستراتيجية لدول حوضمعهد البحوث والدراسات الإ  ▪
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عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  
 
 السادة الزمالء ا

بنائي الباحثين والباحثات برحاب جامعة الفيوم
 
 ا

 ...تحية تقدير وإعزاز

تظهر الحاجة الماسة  يظل التخطيط سمة المجتمعات المتحضرة، وفي ظل سباق المعرفة المتسارع  

العلمي  إلى وضع البحث  همية 
 
با الفيوم  إيماًنا من جامعة  وإنه  الحضارة،  لمواكبة ركب  تسعى  البناءة في    ،خطة طموحة  وإسهاماته 

الجامعة بشكل خاص الجامع  ،نهضة  سسها  والمجتمع بشكل عام، فقد شرعت 
 
ا العلمي وفق  البحث  ة منذ سنوات في إعداد خطة 

الخمسية ) البحثية  الخطة  تلك  تي 
 
تا النهج  بهذا  والتزاًما  إقامة 2022/2027المنهجية،  تستهدف  ممتدة  لتشكل حلقة في سلسلة   )

ركان.  ،بيئة بحثية وفق خطة واضحة المعالم
 
 ومحددة ال

مس،  
 
فكار ال

 
وصلته ا

 
همية   -بال شك  -فإنهفإذا كان اإلنسان نتاج ما ا

 
مر الذي يكسب التخطيط ا

 
سيكون غًدا حيث يخطط اليوم، ال

فادت  
 
كبرى قبل الشروع في العمل، ومن ثم فإن خطة البحث العلمي التي تستهدفها الجامعة خالل الخمس سنوات المقبلة، قد ا

ك ثر ت
 
ن تستشرف لجامعتها غًدا ا

 
مر الذي مكنها من ا

 
 قدًما ورقًيا. ك ثيًرا من قراءة واقعها، ال

عزاء
 
 ...الباحثين والباحثات السادة ال

نتم مداد تلك الخطة
 
بحاثكم النظرية  ، ا

 
ا ثر البالغ   ،ونواتها الصلبة، وبقدر ما تحققون من منجزات في 

 
والتطبيقية سيجد الجميع ال

لجهد في الوفاء بكل متطلبات  ومشاريع بحثية رائدة، وإن جامعتكم تبذل قصارى ا  ،لتلك الخطة متجسًدا في بحوث علمية متميزة

البحثية الخطة  تلك  الحبيبة    ؛إنجاح  مصرنا  لرؤية  وتحقيًقا  الغالي،  وطننا  نهضة  في  العلمي  البحث  يشغله  الذي  برز 
 
ال للدور  تقديًرا 

2030 . 

بالجامعة العليا  الدراسات  لقطاع  والتقدير  الشكر  الطموحة،  ،كل  الخطة  تلك  إعداد  في  خبرته  برصيد  سهم 
 
ا من  كل   ولكل  وإلى 

 .والقلوب المخلصة المحبة لجامعتها ووطنها كل تقدير واحترام ،السواعد الفتية

 رئيس جامعة الفيوم 

 حتاتة   جمدي ياسر  أ.د/  
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عزاء
 
 جموع الباحثين والباحثات الزمالء ال

صبح التخطيط اإلستراتيجي العنصر الفعال في توجيه 
 
مسارات مؤسسات التعليم العالي صوب ما  لقد ا

تتطلع إليه مجتمعاتها، ويظل البحث العلمي هو حجر الزاوية في إنجاز تلك المخططات الساعية نحو 

للبحث   ولوية 
 
ا إعطاء  على  الفيوم  جامعة  حرصت  وقد  المستدامة،  التنمية  مفهوم  وتحقيق  البناء، 

الرافع  هي  الجامعة  كون  وتنفيًذا،  تخطيًطا  ما  العلمي  عبر  والحضارة  التقدم  نحو  للمجتمع  الحقيقية  ة 

لجميع  الرغيد  العيش  سبل  وتوفير  المجتمع،  احتياجات  تلبية  في  تسهم  علمية  بحوث  من  تنجزه 

فراده. 
 
 ا

قدم لكم اليوم خطة جامعة الفيوم الخمسية للبحث العلمي )
 
ن ا

 
( في ظل شعار جامع لها،  2022/2027وفي هذا اإلطار يسعدني ا

 محتواها، نصه:ومفصح عن 

 )بحث علمي متميز، داعم للتنمية، ومساهم في مجتمع المعرفة( 

البحثية الطموحة؛   الخطة  ن ندرك عناصر الجدة والبتكار في صياغة تلك 
 
الشعار يمكننا ا نية لمفردات هذا 

 
إنه من خالل قراءة متا

ل في الهتمام بالتنمية بما يعكسه تمث   لعنصر الثاني الم  معه ا  رافق  حيث جاءت مرتكزة على مقومات ثالثة تصدرها التميز البحثي، وت  

براج عاجية، ويمثل العنصر الثالث 
 
ذلك من ضرورة ارتباط النتاج البحثي بمجتمعه، بحيث ل تغدو المختبرات البحثية منعزلة في ا

همية المعلومة في مجتمع المعرفة القائم على 
 
 ثورة التصالت الحديثة.المتمم للشعار إدراًكا واعًيا من الجامعة ل

هداف اإلستراتيجية التي تصبو إليها جامعة الفيوم، ومرتكزة على قراءة واعية لواقع مجتمعها 
 
لقد جاءت تلك الخطة البحثية متبنية لال

فضل رخاًء وتنمية.
 
 لتستشرف له غًدا ا

جل صدرها اليوم جامعة الفيوم تم وضعها لتحقق تكامل الرؤ إن الخطة البحثية التي ت  
 
ى العامة للجامعة؛ سعًيا لتوحيد الجهود من ا

في   معالمها  تحددت  وقد  العلمي،  البحث  مجال  في  المنشودة  العلمية  النهضة  كاديميةمجالت  تحقيق 
 
ال بحاث 

 
  ة البيني  ؛  ال

فًقا للتوجهات البحثية لكليات جامةالتطبيقي  و عالم، و  طة من مرتكزاٍت واضحة الم  قت هذه الخ  ل  عة الفيوم ومعاهدها، وفي  ، وقد اْنط 

ٍ من: رؤية مصر  
ل  (؛ 2027-2022، ومسارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والخطة اإلستراتيجية للجامعة )2030ضوء ك 

واكبًة للثورة المعرفية والتكنو  ه، وم  ن 
 
ْن شا ، ورفعًة م  ه   لمشكالت 

ا
ًة لحتياجات المجتمع وتطلعاته؛ حال ي  لب  

لوجية في شتى حتى تكون م 

 المجالت.

وفياء، وسواعد بن  ت       فإن ما ستجدونه بين دف   ختاًما..
 
جالء، وخبراء ا

 
سهمت جميعها في  ي تلك الخطة ثمرة غرس مخلص لعلماء ا

 
اءة، ا

 إنجاز هذا العمل الرائد فلهم كل الشكر والتقدير، ولجامعتنا الغراء، ومصرنا الغالية كل المحبة والتقدير. 

العمل  ثمار  قطاف  الخمسة  عوامها 
 
با الخطة  تلك  تحمل  ن 

 
وا الشامخ،  جامعتننا  صرح  في  لبنة  العمل  هذا  يجعل  ن 

 
ا ل 

 
سا

 
ا وهللا 

جل التميز والرقي. 
 
 والجتهاد من ا

 نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون الدراسات العليا والبحوث 

  عرفه صربي حسن أ.د/  

 
 

8



 

  

2027-2022 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ يـ  

 شكر وتقدير
عداد هذه   فيلكل من ساهم    بجامعة الفيوم بخالص الشكر والتقدير مجلس شوئن الدراسات العليا والبحوث  يتقدم  اإ

ستاذالخطة الطموحة برعاية  
 
 رئيس الجامعة   -حتاتة  مجدي ياسر الدكـتور/  ال

شراف   ستاذوتحت اإ
 
 وهم:   ،نائب رئيس الجامعة لشوئن الدراسات العليا والبحوث  -حسن  ي عرفه صبر الدكـتور/   ال

 

 
ً
ول

 
 2022/2023مجلس جامعة الفيوم للعام الجامعي    -  ا

.د/  
 
 ة                                                                                                  ع                ام                             س الج                                                                                    ي              رئ  ي          اس             ر مج         دى حت      ات               ةا

.د/  
 
 الب                               م والط                         لي   ع   ون الت              ة لشئ        امع    س الج      ب رئي      ائ    ن   اروق ع ل  ى الخب   ي     رى ف          محم دا

.د/  
 
 وث          ح         ا والب     ات العلي ون الدراس              ة لشئ        امع    س الج      ب رئي      ائ    ن  ع     رف   ه صب      ري جمع      ة حس     ن ا

.د/ ع   اص  م ف   ؤاد محم   د العيس  وي
 
 خ  دم  ة المجتم  ع وتنمي ة البي ئ ةون               ة لشئ        امع    س الج      ب رئي      ائ    ن  ا

حمد فتحى  
 
.د. ا

 
 عميد كلية التربية النوعية    ن عبد المحسا

حمد محمد
 
.د. صفاء ا

 
 عميد كلية التربية للطفولة المبكرة   ا

.د. شريف محمد صبري العطار 
 
 عميد كل  ية الهندسة   ا

حمد حسني إبراهيم 
 
.د. ا

 
 الجتماعية عميد كلية الخدمة     ا

مال جمعة عبد الفتاح محمد 
 
.د. ا

 
 عميد كلية التربية   ا

.د. محمود علي عبد  
 
 عميد كل  ية الزراعة    الفتاح ا

.د. صالح عبد العليم محمد 
 
 عميد كلية العلوم    ا

.د. طارق محمد عبد الوهاب حمزة
 
داب   ا

 
 عميد كلية ال

.د. حمدي نور الدين محمد 
 
عمال   ا

 
 كلية التربية الرياضية  عميد القائم با

حمد 
 
.د. منار عبد المعز ا

 
لسن   ا

 
عمال عميد كلية ال

 
 القائم با

.د. م
 
عمال عميد كلية الحاسبات والذكاء  ال   حمد حلمي خفاجي ا

 
 الصطناعي قائم با

.د. عادل عبد هللا المسدي
 
عمال عميد كلية الحقوق ال   ا

 
 قائم با

حمد عبد الرسول 
 
.د. هويدا ا

 
عمال عميد كلية التمريضال   ا

 
 قائم با

حمد إبراهيم 
 
.د. لمياء ا

 
سنان ال   ا

 
عمال عميد كلية طب ال

 
 قائم با

.د. محمد عجيلة 
 
عمال عميد كلية دار العلوم ال    ا

 
 قائم با

.د.  
 
عمال عميد كلية السياحة والفنادق ال   د عبد الجواإبراهيم    نجوى ا

 
 قائم با

.د. محمد كمال خالف خليفه 
 
ثار ال  ا

 
عمال عميد كلية ال

 
 قائم با

.د. حسن محمد   
 
عمال عميد معهد البحوث والدراسات ا  حسونة   إبراهيم ا

 
 لستراتيجية لدول حوض النيلالقائم با

.د. حمدي محمد  
 
عمال عميد كلية الطب ال  السيد   إبراهيم ا

 
 قائم با

شرف عبد الوهاب الغندقل
 
مين عام الجامعة ال  يالسيد/ ا

 
عمال ا

 
 قائم با

 

عضـــــاء المجلــــس من الخــــــــارج:
 
 ا

  

حمد  
 
نصاري   عبد هللا الدك تور/ ا

 
 محافظ الفيوم   ال

.د/ جالل  
 
سبق   مصطفى سعيد ا

 
 وزير النقل ومحافظ الفيوم ورئيس جامعة الفيوم ال

.د/ سعد زكى نصار 
 
سبق    ا

 
 محافظ الفيوم ال

يمن محمود فوزي عيسوي 
 
.د. ا

 
سبق للدراسات العليا والبحوث  ا

 
 وكيل كلية الطب ال
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 2023/ 2022للعام الجامعي  بجامعة الفيوم    مجلس الدراسات العليا والبحوث  -  اثانيً 
.د
 
 لدراسات العليا والبحوثلنائب رئيس الجامعة     حسن  ه عرفه صبري جمع  /ا

.د
 
 عميد كلية العلوم   العوني ص      الح عبد العليم محمد    /ا

.د
 
داب كلية    عميد   محمد حمزة  الوهاب  طارق عبد  /ا

 
  ال

.
 
حمد عبد الرسول المنشاوي  /دا

 
عم ال    هويدا ا

 
 كلية التمريض    عميدالقائ  م با

.د
 
 المعز    منار عبد  /ا

 
عم ال عمي د كلي ة    حم  د عفيف ي ا

 
لسن القائ  م با

 
  ال

.د
 
عمال عميد كلية الحقوق   المسدىد هللا            ادل عب        ع  /ا

 
 القائم با

.د
 
عمال عميد كلية دار   محم   د حام  د عجيلة عثم  ان   /ا

 
  العلومالقائم با

.د
 
ثار   الرحمن السروجي   الرحمن محمد عبد   عبد  /ا

 
  لدراس ات العليا والبح  وثلوكيل كلية ال

.د
 
حم  د عبدالعظي  م عبدالرحم    ن   /ا

 
  وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العلي  ا والبح  وث رانيا ا

.د
 
سامة متولي محمد محمود   /ا

 
  ي  ا والبح وثوكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العل  ا
.د
 
  لدراسات العلي ا والبحوثلوكيل كلية التربية النوعية    هشام محم د مب  روك الديب   /ا

.د
 
 لدراس ات العليا والبح وثل  التربي ة للطفول ة المبك   رةكلية    وكيل  الجمال   علي  رانيا عبد المعز  /ا

.د
 
حمد على إبراهيم   /ا

 
 العلي   ا والبح   وثلدراسات  لوكيل كلية التربية     ا
.د
 
 لدراس ات العلي   ا والبح وثل  الخدمة الجتماعية  وكيل كلية   عويس عبد التواب ناصر  /ا

.د
 
 لدراس ات العليا والبح وث لالسياحة والفنادق  كلية وكي لالقائم بعمل    نانسي محمد فوزي جمال الدين  /ا
.
 
 دراسات العليا والبحوثلل والذكاء الصطناعيوكيل كلية الحاسبات القائم بعمل   ش     يرين عل        ي محم       د طايع  /دا

.د
 
 لدراس ات العلي ا والبحوث ل كلية الطبوكيل القائم بعمل  هدير محمد جمال الدين عبد الغفار  /ا
سنانوكيل كلية طب  القائم بعمل   نيروز عبدالفت اح محم د محم د   /د

 
 والبحوثلدراسات العليا  ل  ال

حمد سعيد محمد هالل 
 
 وكيل كلية الصيدلة للدراسات العليا والبحوثالقائم بعمل   د/ دعاء ا

 معهد البحوث والدراس ات الستراتيجية ل دول ح  وض الني ل القائم بعمل وكيل    ناص        ر عبد الس     تار عبد اله      ادي  /د
شرف عبد السالم محمد    /د

 
 ا

 
 للدراسات العليا والبحوث  كلي ة التربية الرياض    ية  القائم بعمل وكيل  حمد العباسي ا

 

عضاء المجلس 
 
 من ذوي الخبرة:  ا

.د/ محمد إب 
 
سبقلنائب رئيس الجامعة    راهيم الخليلي بركات ا

 
  لدراسات العليا والبحوث ال

.د
 
سبقعميد    الشرنوبي   ن عبد الرحم محمد   /ا

 
 كلية التربية ال

.د
 
حم    د   /ا

 
سبق  الخش   اب  مام إخال     د ا

 
 عميد كلية الطب ال

 
 
سبق للدراسات العليا والبحوث  ة بيوم   ي عقب  إيهاب محم  ود   /.دا

 
 وكيل كلية الهندسة ال

 

عداد هذه الخطة:  فيعمداء ووكالء سابقون ساهموا    اإ
.د
 
 السابق  عميد كلية دار العلوم    إمام محمد عبد الفتاح   /ا

.د
 
 السابق  عميد كلية الخدمة الجتماعية    زينب الباهي   /ا

.د
 
ثار    عاطف منصور   /ا

 
 السابق  عميد كلية ال

.د
 
حمد محمد عبد السالم   /ا

 
داب   ا

 
 السابق  عميد كلية ال

.د/ منى حافظ حتة 
 
 القائم بعمل عميد كلية الصيدلة السابق   ا

.د
 
بو النور   /ا

 
عمال عميد كلية التربية   محمد عبد التواب ا

 
 السابق  القائم با

.د
 
عمال عميد كلية      نيفين السواح   /ا

 
 السابق  الزراعةالقائم با

.د/ مصطفى حفيضة 
 
 لشئون الدراسات العليا والبحوث  وكيل كلية التربية السابقالقائم بعمل    ا

 لشئون الدراسات العليا والبحوث  السابق وكيل كلية التمريض القائم بعمل    عيد فراج عبد الحق   د/ رانيا
 وكيل كلية الحاسبات والذكاء اإلصطناعى السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث القائم بعمل    إسماعيل مسعود   د/ مسعود
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 المراجعة اللغوية:  - ثالًثا

حمد عامرية 
 
.د/ عصام سيد ا

 
ستاذ النحو والصرف  ا

 
 العلوم كلية دار  -ا

 

 

دارية:    - رابًعا  اللجنة الإ

بو طالب 
 
 مدير عام قطاع الدراسات العليا والبحوث    د/ وليد ا

 /
 
 مدير إدارة الدراسات العليا     نبيلة عبد المقصودا

 /
 
بو المكارما

 
 مدير إدارة العالقات الثقافيةالقائم بعمل    حاتم ا

 

 

الدكـتور/    -  خامًسا  ستاذ 
 
ال بمكـتب  الصياغة  العليا   -حسن  صبري عرفه  لجنة  الدراسات  لشوئن  الجامعة  رئيس  نائب 

 والبحوث

/ مصطفى  .د  كيالني محمد ا   والبحوثس الجامعة لشئون الدراسات العليا  نائب رئي /مدير مك تب ا 
/ نهال عبد الرحمن عبد هللا  خصائي ا  ول ا     شئون تعليم ا 

مل ربيع  / ا  خصائي   عدلي ا   شئون تعليم ا 
حمد ممدوح  / ا  خصائي  شعبان ا   شئون تعليم ا 

/ إيه خصائي  محمود إسماعيل  ابا   خدمة اجتماعية  ا 
 / خصائي   ربيع  عماد ربيعا   شئون تعليم ا 
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 متهيد

القرار   )  الجمهوري صدر  لسنة  84رقم  بإنشاء    2005( 

منطقة  سكان  احتياجات  تلبية  بهدف  الفيوم  جامعة 

حولها وما  مثل    ،الفيوم 
 
ال الستخدام  على  والعمل 

التاريخ  المتاحة. ومنذ ذلك  والمادية  البشرية  للموارد 

محافظة  والجامعة تضع على عاتقها تحقيق طموحات ال

الجامعة بوضع هذه    في قامت  لذلك  الشاملة.  التنمية 

باحتياجات ال مرتبطة  تكون  بحيث  الطموحة  خطة 

من  الفيوم  جامعة  وتصبو  مشكالته.  وحل  المجتمع 

والتميز   الريادة  تحقيق  إلى  الخطة  هذه   فيخالل 

عالميا    العلميالبحث   المنافسة  على    في القادر 

الصناعكافة  المجالت الزراعية،  السياحية،  ؛  ية، 

ثر  
 
ال كبر 

 
ا له  سيكون  مما  وغيرها  ثرية 

 
تطوير    في وال

 هذه المنطقة.  فيالمجتمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ممثلين من كافة  ولقد تم صياغة هذه الخطة بمشاركة  

كاديمية    ،والتخصصات  ،القطاعات
 
ال والدرجات 

الجامعة ورسالة   ؛ هاوخارج   داخل  رؤية  وضع  بهدف 

هداف   ستراتيجية واضحة للنهوض بمنظومة البحث  إوا 

هداف الجامعة اإل  العلمي   ،ستراتيجيةوبما يتوافق مع ا 

للخطة   البحثية  التوجهات  تحديد  تم  ضوء   فيولذلك 

قسام الجامعة 
 
التخصصات العلمية الرئيسة والدقيقة با

كاديمية
 
هيئة    ،ال عضاء 

 
ل كاديمية 

 
ال والخلفية 

المتوفرة    ،التدريس العلمية  التجهيزات  إلى  باإلضافة 

الجامعة معوذلك    ،بمعامل  التوجهات    بالتوازي 

المجتمع   ومشكالت  إلى    ،قليمياإلالقومية  إضافة 

الجامعة    تحقيق بحثية بوصفها  غاية  تعليمية  مؤسسة 

 خدمية.

 

 

 

 

 

 

 جملس جامعة الفيوم
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 ة هيكل الجامع

 : يليكما  ،ومعهدين ،كلية  ةعشر   تسعتضم جامعة الفيوم 

نجليزية  باللغة العربية  سمال م نشاء  السم باللغة الإ  تاريخ الإ

 Faculty of Education 1975 كلية التربية 1

 Faculty of Agriculture 1976 كلية الزراعة  2

 Faculty of Engineering 1983 كلية الهندسة 3

 Faculty of Social Work 1984 كلية الخدمة الجتماعية  4

 Faculty of Dar Al-Oloum 1989 كلية دار العلوم  5

 Faculty of Specific Education 1990 كلية التربية النوعية 6

 Faculty of Tourism & Hotels 1994 كلية السياحة والفنادق 7

ثار  8
 
 Faculty of Archaeology 1994 كلية ال

 Faculty of Science 1995 كلية العلوم  9

 Faculty of Medicine 1995 كلية الطب  10

داب  11
 
 Faculty of Arts 2006 كلية ال

 Faculty of Computers & Artificial والذكاء الصطناعي كلية الحاسبات  12

Intelligence 2006 

 Faculty of Early Childhood Education 2006 التربية للطفولة المبكرة كلية  13

 Faculty of Nursing 2009 كلية التمريض  14

سنان  15
 
 Faculty of Dentistry 2012 كلية طب ال

 Faculty of Pharmacy 2015 كلية الصيدلة  16

 Faculty of Law 2017 كلية الحقوق  17

 Faculty of Physical Education 2017 كلية التربية الرياضية  18

لسن  19
 
 Faculty of Al-Alsun (Languages) 2021 كلية ال

 Technical Institute of Nursing 1998 للتمريض  الفنيالمعهد  20

 The Institute for Nile Basin Countries ستراتيجية لدول حوض النيل معهد البحوث والدراسات الإ  21

Strategic Studies and Researches 2012 
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 اإلدارة العليا للجامعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستاذ الدكـتور/ 
 
  عرفه صبري حسنال

 نائب رئيس الجامعة 

 الدراسات العليا والبحوثلشوئن 

ستاذ
 
 حمد فاروق الخبيري م /الدكـتور  ال

  نائب رئيس الجامعة

  التعليم والطالبلشوئن 

ستاذ الدكـتور/ 
 
  عاصم فؤاد العيسويال

 نائب رئيس الجامعة 

 خدمة المجتمع وتنمية البيئةلشوئن 

ستاذ الدكـتور/ 
 
 ياسر مجدي حتاتةال

 رئيس الجامعة

 
 

14



 

  

2027-2022 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ يـ  

 

 FU's Vision & Mission رؤية جامعة الفيوم ورسالتها  

 

 رؤية ال

 

  ، العلميوالبحث    ،التعليم  فيوالريادة    ،البتكار

 ا.ودوليا  ،اوإقليميا  ،اوتنمية المجتمع محليا 

 

 

 

 

 

 الرسالة

 

خريجً   د  ع  ت   الفيوم  متميزً جامعة  قادرً ا  المنافسة  ا  على  ا 

تعليمية  في برامج  خالل  من  العمل  وبحوث   ،سوق 

إنتاج المعرفة    فيعلمية تنمى الفكر واإلبداع، وتسهم  

المستدامة    ؛ وتطبيقها التنمية  هداف  ا   فيلتحقيق 

خالقية
 
والتحول    ،ومعايير الجودة  ،إطار من القيم ال

 . الرقمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يالحرم الجامع

 

 

 

 

 

 

 المكـتبة المركزية بالجامعة
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هداف الإ 
 
 ستراتيجية لقطاع الدراسات العليا والبحوث  الرؤية والرسالة وال

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرؤية: 

علميا  مؤهلة  بشرية  كوادر  ا بناء 

تسهم  وفكريا  مجتمع    فيا،  إثراء 

المعرفة العالمي من خالل بحث 

ومعايير   يتوافق  متميز  علمي 

 الجودة العالمية.

 

 الرسالة:

دراسات   برامج  متميزةتوفير  ومهاريا معرفيا   عليا  ا،ا،  ا،  تواكب    ووجدانيا

القرن   بحاث   والعشرين،  الحاديمتطلبات 
 
ال نتائج  عبر  المعرفة  وتنشر 

خالقيفي    ى تجر   ي التالعلمية البناءة   شراكات فعالة مع    في ، والتوسع  إطار ا 

والتنوع   العلمي،  التواصل  إلثراء  الرائدة؛  الدولية  والمؤسسات  الجامعات 

 الثقافي، والرتقاء بجودة الحياة.  

هداف الإ 
 
 ستراتيجية: ال

 . التطورات العالميةبرامج دراسات عليا مميزة تساير  .1

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

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

 . استقطاب كراسي علمية عالمية .4

 

 

 الحرم الجامعى
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هداف الإ 
 
 لجامعة الفيوم  العلميستراتيجية لخطة البحث  الرؤية والرسالة وال

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

 

 

 

 

 

 

    رؤية ال

في    ،التميز لخدمة    إيجادوالبتكار  منتجة  بحثية  بيئة 

وبما يتفق مع التطورات التكنولوجية   ،قضايا المجتمع

 المعاصرة. 

 

 

     الرسالة

إلى   الفيوم  بجامعة  العلمي  البحث  منظومة  تسعى 

العلمي البحث  بدعم  واإلبداع  ونشر    ،الرتقاء  المعرفة 

وذلك لتلبية احتياجات المجتمع   كافة،  في المجالت

منظور  وفق  الحديثة  التكنولوجية  الوسائل  باستخدام 

الشاملة والمعايير    يوف  ، الجودة  القيم  من  إطار 

خالقية. 
 
 ال

هداف الإ 
 
   ستراتيجية ال

ساسيايتمثل الهدف  
 
وحل    ، والجتماعية  ،دعم جهود التنمية القتصادية  فيلجامعة الفيوم  العلمي  لخطة البحث    ل

هداف اإل يوذلك من خالل تبن ؛ والقومية ،المشكالت المحلية
 
 ستراتيجية التالية:مجموعة من ال

 .للجامعة التنافسية دعم القدرة البحثية .1

 .والدولية  ،التصنيفات اإلقليمية فيالحصول على ترتيب متقدم للجامعة  .2

 . والبتكار ،تشجيع التميز .3

خذ بالتطور  .4
 
 . العلميمجالت البحث  فيوالتنمية التكنولوجية  ، العلميال

 ي. حل مشكالت المجتمع المحل يساعد فيتشجيع البحوث العلمية التطبيقية بما  .5

 . حل مشكالته فيوتسهم  ،مشروعات بحثية ترتبط بالمجتمع  فيالمشاركة  .6

 احتفال جامعة الفيوم بعيد العلم 
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  Research Plan Values    الحاكمة القيم 
 

العليا   الدراسات  قطاع  الفيوميسعى  بجامعة  البحث    -والبحوث  خطة  خالل  على   إلى  -الحاليةالعلمي  من  كيد 
 
التا

 يلي: وذلك كما  ،خطةالنجاح  فيتسهم  التيموعة القيم مج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القيم الحاكمة

Research Plan Values

مانة العلمية
 
ال

Scientific 
Integrity

يالعمل الجماع

Team Work

البتكار 

Innovation

مع التوجه نحو المجت

Society 
Orientation

لزام بالتطبيق فية المصداقية والشفاالإ

Credibility & 
Transparency

المساءلة 
Accountability

تكافؤ الفرص

Equal 
Opportunities

القيادة والحوكمة

Leadership and 
Governance

Enforcement 
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 جبامعة الفيوم يمؤشرات البحث العلم
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 مقدمة

عدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية خطة طموحة للبحث العلمي بالجامعات والمراكز  
 
ا

 تحت مسمى: 2030-2015البحثية المختلفة للفترة 

 "  2030ستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والبتكار "الإ 

همها: 
 
 بدراسة تلك الخطة لوحظ بعض النقاط من ا

عامً  .1 الخمسين  مدى  على  مصر  في  العالي  التعليم  نظام  )جامعة  تطور  واحدة  حكومية  جامعة  من  الماضية  ا 

مريكية( إلى 
 
 جامعة خاصة.  26إضافة إلى  ،جامعة حكومية 26القاهرة( وجامعة خاصة واحدة )الجامعة ال

العملية   .2 الكليات  نسبة    فيتمثل  الجامعات  الجتماعية  حين  في  % 51.6تلك  )العلوم  دبية 
 
ال الكليات    ، تمثل 

 من جميع الكليات.  %48.4والدراسات اإلنسانية( نسبة 

بالكليات   .3 المقيدين  الطالب  نسب  الجتماعية  %50تبلغ  العلوم  مجال  ، %11.1،  %4.1،  %24.9تليها    ،في 

خيرً   ،في مجال العلوم اإلنسانية، العلوم الطبيعية، العلوم الطبية والصحية، العلوم الهندسية  3.4%،  6.3% ا  وا 

 العلوم الزراعية على الترتيب. 

خيرة .4
 
عام    138491إلى    2012عام    108504حيث ارتفع من    ، تطور عدد الباحثين في مصر خالل السنوات ال

 ا.سنويا  %3.9بمعدل نمو بلغ  2018

المنشورة .5 بحاث 
 
ال الدولي  -تمثل  المستوى  على  المنشورة  بحاث 

 
ال تلك  لنشاط   -وبخاصة  النهائي  المخرج 

العليا اإلحصائيات    ،الدراسات  ثبتت  ا  دوليا   وجودوقد  المنشورة  بحاث 
 
ال عدد  في  ملحوظ  للباحثين تطور  ا 

بحاث المنشورة دوليا ؛  2018إلى عام    2010المصريين في الفترة من عام  
 
ا من حيث ارتفع العدد اإلجمالي لال

 .%16.4بمعدل نمو سنوي  2018عام  ابحثً  21961إلى  2010عام  ابحثً  9479

دوليا  .6 المنشورة  بحاث 
 
ال ترتيب  وفقً يمكن  )ا  الطبيعية  العلوم  التالية:  التخصصات  حسب  لعددها  (،  %44.4ا 

( الطبية  الهند%24.8العلوم  العلوم   ،)( )%21.2سية  الزراعية  العلوم   ،)6.2%( الجتماعية  العلوم   ،)2.8%  )

خيرا العلوم اإلنسانية )  (.%0.6وا 

الرئيسي المنطلق  والمعلومات كانت  البيانات  في وضع    ،كل هذه  ت  بدا  عندما  الفيوم  مام جامعة  ا  ساسي 
 
ال والدافع 

-2022واإلقليمي للفترة من    يحاجات المجتمع المحل  يوتلب   تها،ورسالالجامعة  خطة بحث علمي طموحة تحقق رؤية  

2027 . 
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11%

12%

13%

16%
23%

25%2016

2017

2018

2019

2020

2021

  2021-2016خالل الفرتة من  جبامعة الفيوم العلميمؤشرات البحث 

حتى  2016جبامعة الفيوم خالل األعوام من  يالدول يالنشر العلم

2021 

تحققت زيادة غير مسبوقة  
الدولي   النشر  العلمي  في 

عام   بما    2021خالل 
جمالي    25يعادل اإ من   %

باسم   المنشورة  بحاث 
 
ال

عام   منذ  الفيوم  جامعة 
2016 . 

ارتفع العدد 
بحاث 

 
جمالي لال الإ
ا من المنشورة دولي  

عام  ابحثً  324
لى  2016  739اإ

 2021عام  ابحثً 
 يسنو نمو بمعدل

 .%26بلغ

26% 

عدد ال كما ارتفع
جمالي ل  لباحثينالإ

بحاث 
 
ممن لهم ا
من  امنشورة دولي  

عام  اباحث 246
لى  2016  543اإ
 2021عام  اباحث

 يسنو بمعدل نمو
 .%24بلغ 

 
24% 

م ــــوم تــــة الفيـــاء جامعــمن علم
دراجه ة ــة جامعـم بقائمــاإ

مريـــفـــانـــست
 
 ةــــكيــــورد ال

علــب
 
اء ـــــن علمـــــم %2ى ــا
كـثـالـالع

 
 ادا ـــــــــــشهـــــــــر استـــم ال

6 
2021 

Stanford List of Top Scientists: 
World's Top 2% Scientistsك فى ـ، وذل

كـثـــات وعـــف التخصصـــمختل
 
ر من ــــددهم ا

ل 200
 
 ة.ـــدول 150من الم ـــف عـــا

324371372
477

690739

201620172018201920202021
50

250

450

650

850

بحاث العلمية المنشورة بمج
 
عداد ال

 
الت تطور ا

2021-2016دولية على مستوى الجامعة 

246
333335

453
524543

201620172018201920202021
50

250

450

650

بحاث منشو 
 
عداد الباحثين ممن لهم ا

 
رة تطور ا

2021-2016بمجالت دولية على مستوى الجامعة 
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سايفال  وفقً  لتقرير  بيانات  ال   SciValا  قاعدة  عن  صادر 

 Elsevierلسيفير  اإ   الدولي  لدار النشر   Scopusسكوبس  

ن جامعة الفيوم قد شهدت نموً 
 
بحاث العلمية  نشر  معدل    يا فا ملحوظً يتبين ا

 
خالل الفترة     يةالدولال

 .2021حتى  2016من 

 

  

 سايفال

Fayoum University 

614 (24.2%) 
 

Publications in Top Journal 
Percentiles

Number of publications in the top 
10% journals by Cite Score 

 

جمالي  %24.2بما يعادل  ابحثً  614 من اإ

بحاث باسم جامعة المجالت المنشور بها 
 
ا

على 
 
من  %10الفيوم مصنفة ضمن قائمة ا

كـثر استشهادً  المجالت
 
 .Cite Score ـا لوفقً ا ال

Fayoum University 

544 (19.7%) 
 

Outputs in Top Citation 
Percentiles

Number of publications in the top 
10% most cited publications 

worldwide 
 

جمالي  %19.7بما يعادل  ابحثً  544 من اإ

بحاث المنشورة باسم جامعة 
 
الفيوم مصنفة ال

على 
 
كـثر  %10ضمن قائمة ا

 
بحاث ال

 
من ال

  ا على مستوى العالم.استشهادً 
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.د/ 
 
سليمان ا  عوضاإ

ستاذ بكلية الهندسة
 
 ا

 جائزة الدولة التشجيعية

 

.د/ 
 
محمد الشرنوبىا  

داب
 
ستاذ بكلية ال

 
 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 
 
.د/ سناء ا

 
 سريع هارونا

ستاذ بكلية الزراعة
 
 ا

 جائزة الدولة التشجيعية

 

.د/ عبد العز
 
يز نصر شرعانا  

ستاذ بكلية الزراعة
 
 ا

 جائزة الدولة التشجيعية

 

.د/ 
 
حازم عطيةا  

ستاذ بكلية 
 
الهندسةا  

التشجيعيةجائزة الدولة   
 

 علماء جامعة الفيوم احلاصلون على جوائز الدولة 

 

 

 النسرشعبان سعد د/ 
ستاذ مساعد بكلية الزراعة 

 
 ا

 التشجيعيةجائزة الدولة 

 

.
 
 عاطف منصور محمد د/ ا

ثار
 
ستاذ بكلية ال

 
 ا

للتفوقجائزة الدولة    
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 جبامعة الفيوم باملشروعات البحثيةقائمة 

2016-2021 

إضافة إلى  ،كافةالمجالت العلمية  فيالمذهل   العلميمسايرة التطور  في، ورغبة الخارجيجامعة الفيوم لالنفتاح على العالم  ي إطار سع في

عضاء هيئة التدريس يكان سع  ،إلى توفير بعض الموارد البحثية السعي
 
 ، قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة إلى تدريب العديد من ا

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

ن حصلت جامعة الفيوم على تمويل )محل
 
 منها:   ، تن المشروعا( للعديد مدولي – يذلك ا
 

 
ً
ول

 
وروبي  ممولة من التحاد  المشروعات ال  -ا

 
 Tempusال

 الفترة الزمنية الرئيس الباحث   اسم المشروع 

.  Master Bio  ي مشروع البيوتكنولوج
 
 2017-2014 زراعة ال  -سناء هارون    /دا

حمد سعد    /د  Xnem  ي مشروع النانوتكنولوج
 
 2017-2014 علوم ال  -ا

 

وروبيممولة من التحاد المشروعات  ال -اثانيً 
 
  Erasmus+   ال

 الفترة الزمنية الرئيس الباحث   اسم المشروع 

. مشروع توجيه الهجرة من خالل التنمية المستدامة 
 
 2020-2018 هندسة ال  -نبيل عوض هللا  /دا

فريقيا شمال    فيإنشاء مراكز لمساعدة الطالب المعاقين  
 
.  ا

 
 2020-2017 زراعة ال  -سناء هارون   /دا

فريقيا شمال    فيالبيانات المكانية للزراعة والمياه  
 
.  ا

 
 2021-2019 زراعة ال  -شندي  محمود  /دا

عضاء هيئة التدريس  ،برنامج تبادل الطالب
 
بين مصر وجامعة   واإلداريين  ،وا

 
 
 بإسبانيا وفيدو  ا

 
 
 2021-2018 الزراعة   -.د/ سناء هارون ا

حمد سعد  والغذاء   ،والمياه  ،سالسل اإلمداد البيئية للطاقةإدارة  
 
 2018-2017 علوم ال  -د/ ا

 

   STDFممولة من صندوق العلوم والتكنولوجيا  المشروعات ال  -ا  ثالثً 

 الفترة الزمنية الرئيس الباحث   اسم المشروع 

 2018-2016 علوم ال  -محمود عبد الحفيظ   /د إنشاء مجموعة بحثية للمواد المغناطيسية فائ قة التوصيل 

. معمل بحوث المنتجات الطبيعية 
 
 2018-2016 صيدلة ال  -  ة منى حت  /دا

غشية الترشيح ذات القدرة الفائ قة لمعالجة مياه الصرف 
 
تعظيم الستفادة من ا

 المختلط بالنفط   الصحي
حمد  /د

 
 2019-2017 علوم ال  -سعد    ا

ساسية الدراسات  
 
 2019-2017 علوم ال  -محمود عبد الحفيظ   /د على مواد خاصة ببطاريات الليثيوم    ال

 
 
. وستراكا القبطية مشروع ال

 
   -ماهر عيسى    /دا

 
 2019-2017  ثار ال

 
 

24



 

  

2027-2022 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ ىـ  

 الفترة الزمنية الرئيس الباحث   اسم المشروع 
ثار قياس  

 
لمصر الوسطى   الماديوغير    الماديالجتماعية والقتصادية للتراث    ال

 مشروع الحرف اليدوية والتقليدية 
 2019-2017   فنادقالو سياحةال –وحيد عمران  /د

مراض الطماطم 
 
 2017-2015 زراعة ال  -محمد حسن    /د مشروع تشخيص ا

 القرار من  اتخاذمشروع نظام إدارة الشكاوى ودعم 
 
. مصر  فيجل الزراعة المستدامة ا

 
 2021-2019 حاسبات ال  -  خفاجيمحمد   /دا

 في   لستخدامهاالليزر إلنتاج تركيبات متجانسة من الجرافين   استخداممشروع  
 تطبيقات تخزين الطاقة 

 2021-2019 علوم ال  -عبد الوهاب    /د

مثلالتصميم  
 
ت  المتجددة الهجينة لنظم الطاقة    ال

 
 2022-2019 هندسة ال  -  الهادي سوزان عبد    /د الفيوم   في السياحية    للمنشا

. المواد النانوكربونية   باستخدامها  واستهدافمشروع عالج الخاليا السرطانية  
 
 2020/2021 العلوم   -حمديسها محمد    /دا

من وفعال للربو من  
 
.  طبيعيمصدر  مشروع عالج ا

 
 2020/2021 صيدلة ال  -  ة منى حت  /دا

حمد حسن   /د مصر   فيلفيروسات هامة اقتصاديا تصيب الثوم    الجزئي التعريف  
 
 2020/2021 زراعة ال  -محمد ا

 2020/2021 علوم ال  -محمد عطية    /د البروتون   -دراسات خاصة بالديناميكا اللونية الكمية لتصادم البروتون 
ثير مشروع  
 
على   النوويالحمض   في البروتينات الخاصة بتصليح عدم التناسق    تا

ثير
 
 لعقار السورافتيب سرطان الكبد   العالجي   التا

 2020/2021 صيدلة ال  -  حمزاوي محمد  /د

فة خطيرة في إنتاج المحاصيل في بوصفها البصمة الوراثية لنيماتودا تعقد الجذور 
 
ا

 مصر 
 
 
 الزراعة   –.د/ سناء هارون  ا

2013-2015 
 )قابل للتجديد( 

تعزيز القدرات البحثية واإلمكانيات البشرية من خالل تطوير المرافق في وحدة 
 النيماتولوجي والتكنولوجيا الحيوية

 
 
 2016-2013 الزراعة   –.د/ سناء هارون  ا

 

كاديمية البحث المشروعات  ال  -ارابًع 
 
  العلميممولة من ا

 الفترة الزمنية الرئيس الباحث   اسم المشروع 

 2019-2017 وفنادق سياحة  -عمران  وحيد /د للنهوض بالسياحة   القوميالبرنامج  

 هندسة  - إمامعمرو عبد هللا    /د  المستدامةمجال صناعة الطاقة المتجددة لتنمية مصر  في للمعرفة والتكنولوجيا  القوميالتحالف 
2017-2019 

ممول من الجامعة البريطانية  
 بالتعاون مع 

 
 كاديمية ال

  ( TICOونقل وتسويق التكنولوجيا )  ،إنشاء مجمع دعم البتكار
 
 2020-2018 الزراعة   –.د/ سناء هارون ا

 )قابل للتجديد( 
عمال بجامعة الفيوم   ي إنشاء ناد

 
  ريادة ال

 
 2021-2020 الزراعة   –.د/ سناء هارون ا

فات الضارة وخاصة النيماتودا المقاومة  الزراعيقطاع ال فيالنانوبيتكنولوجى  استخدامات 
 
  ل

 
 2022-2019 الزراعة   –.د/ سناء هارون ا

عمال زراعي 
 
  إنشاء عيادة زراعية إلك ترونية ومركز ا

 
 2022-2021 الزراعة   –.د/ سناء هارون ا

صنافنحو استنباط هجن 
 
  ستراتيجية محلية واعدة من بعض محاصيل الخضر اإل وا

 
 2022-2021 الزراعة   –ن .د/ سناء هارو ا

رضية 
 
قمار الصناعية وال

 
رضية لمصر باستخدام بيانات ال

 
 2022-2020  عبد المنعم عادل فتحي د/   نمذجة شذوذ المجال المغناطيسي للقشرة ال

فالم
 
بو الفضل  للتطبيقات اإللك ترونية المرنة جديدة مدمجة مع مواد نانوية ثنائية  ا

 
 2021-2020 د/ عزة محرم حسن ا

تحضير الخواص المترولوجية لرقائق بيروفسكايت المستخدمة في تطبيقات 
 تها الخاليا الشمسية ودراس

.د/  
 
 2021-2020 صبري حسن  هعرفا

 
 

25



 

  

2027-2022 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ ىـ  

 الفترة الزمنية الرئيس الباحث   اسم المشروع 

.د/   الفيوم رفع اإلمكانيات والقدرات المعملية للمعمل المركزي بكلية العلوم جامعة  
 
 2021-2020 صبري حسن  هعرفا

رضية نادرة  .د/   دراسات تركيبية ومغناطيسية وكهربية لفريتات اإلسترانشيوم والباريوم المطعمة بعناصر ا 
 
 2021-2020 صبري حسن  هعرفا

بعاد إلزالة الزيوت 
 
 2021-2020 الشرقاوي   يمحمد عل   هاني د/  تصنيع جهاز مختبر على رقاقة منخفض التكلفة بواسطة الطباعة ثالثية ال

داء المك ثف فائق التخ
 
نابيب الكربون النانوية المعدلةزتحسين ا

 
 2021-2020 سوزان صابر السيد محمد د/   ين المعتمد على ا

.د/   إلنتاج الهيدروجين من التحفيز الضوئي والكهروض  تطوير الفلزات النتقالية ثنائية الكالوجين النانوميترية
 
 2021-2020 ي سمية السيد جودة علا

غشية تطعيم سيلكا نانونية  
 
.د/   رقيقة إلزالة المواد المشعة من المياه  على ا

 
 2021-2020 ياسر يوسف عبيد محمد ا

نظمة  اإلشعاعيدراسة خواص الحجب  
 
شرف د/   مختلفة من زجاج البوريت المطعم   ل

 
 2021-2020 حسين مصطفى غانم  ا

شكال تصميم وتطوير  
 
كاسيدثالثية محضرة من    ا

 
 MOxالنتقالية )العناصر    ا

(M=Cu,Ni,Mn)    المطعمة بمادة )g-C3N4 
 2021-2020 حمدان سيد حامد د/ 

 
 
شكال  علىكاسيد معدنية تعتمد  ا

 
وبال العكسية لتحويل    ا

 
.د/   عالية   الطاقة بدرجةا

 
 2021-2020 سيد طه محمد حسن ا

ثير "
 
 2021-2020 محمود محمد   عطية محمد د/   للتصادمات فائ قة النسبية"   الكمي   اإلحصائيالمرحلة النهائية للترابط    تا

 مصطفى رمضان د/  الحلول العددية لبعض المعادلت التكاملية والتفاضلية التكاملية 
 
 2021-2020 حمد سكران ا

جهزة الستشعار الحساسة المتحركة في خوارزميات تخزين البيانات عبر السحابة اإللك ترونية  حمد د/  ا 
 
 2021-2020 صالح علي ا

 2021-2020 قناوي  ي محمد رجب زكد/   ي التحليل الكسر   باستخدامدراسة بعض المتباينات  
 

كاديمية البحث  الطالب  المشروعات   -اخامسً 
 
 العلمي ممولة من ا

 الميزانية الكلية اسم المشروع 
 62000 كلية الزراعة  مبتكر للتنبؤ بالحالة الغذائية والمرضية للمحاصيل   رقمي تطبيق 

سي برج    وإنشاء تصميم  
 
 60000 كلية الزراعة  للزراعات المائية   را

ول
 
 51250 كلية الزراعة  الزراعة  فيإلعادة استخدامها  الصناعيلتنقية مياه الصرف  عضويلفلتر  ينموذج ا

فاعلية استخدام المستحلبات النانومترية لزيوت النباتات الطبية والعطرية على 
 الجذور والذبور للشتالت  إعفانفطريات    إلصابة حيوية وقدرة 

 75000 كلية الزراعة 

ومضادات   المضادة  الحية  الكائنات  لستخدام  كسدةفاعلية 
 
مكافحة   في  ال

مراض
 
 الخضري المجموع    ا

 75000 كلية الزراعة 

في نظام الزراعة المائية مع   مياه الصرف الزراعي لمشروع البطس  استخدامإعادة  
مراض الفطرية بها 

 
 مقاومة ال

 75000 كلية الزراعة 

 75000 كلية الزراعة  الحشائش في مكافحة العفن الهبابي بالمانجو  استخدام مستخلصات

مراض التخزين 
 
 75000 كلية الزراعة  استخدام مستخلصات المخلفات النباتية في مكافحة ا

مونيا والتلوث البيئي الناتج من تربية الدواجن تقليل انبعاث  
 
 75000 كلية الزراعة  ال

بعاد لمطاط المعدل 
 
طباعة مستشعرات ضغط مرنة قائمة على الطباعة ثالثية ال

 بالمواد النانومترية الموصلة لمراقبة حركة جسم اإلنسان 
 75000 كلية الزراعة 
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 الميزانية الكلية اسم المشروع 
عفان الجذور تحت نظام استخدام الهرمونات النباتية  

 
والمستحثات في مكافحة ا

 يالزراعة المائية بمياه الصرف الصح 
 75000 كلية الزراعة 

 75000 كلية الهندسة  تصميم وتصنيع توربينات الرياح ذات جنيحات التحكم الذاتية

داءدراسة  
 
 75000 الهندسة كلية   النانو   إضافات مع    الحيوي تعمل بالديزل    التي محركات الديزل    ا

تطبيقات   فيالمعدل بالمواد النانومترية لستخدامها    اإلسفنجتحضير وتوصيف  
 فصل الزيوت المختلطة بالماء 

 75000 كلية العلوم 

" الرقيقة  غشية 
 
ال خواص  لتحسين  كإضافات  بعاد 

 
ال ثنائية  مواد  إلزالة    ةالبوليمريتطوير 

 الزيوت من الماء " 
 75000 كلية العلوم 

قطاب للبيئة على    ا صديقً  ا ودً قو بوصفه  الهيدروجين    إنتاج
 
 -NI- CR(  4-8-10) ا

FE  المحاليل المائية المختلفة   في 
 75000 كلية العلوم 

 
 
 75000 كلية العلوم  ( للمركبات الكهربائية CuO@Cuنود فيها على )تصميم بطاريات الليثيوم يعتمد قطب ال

نانومترية  مواد  من    تطوير  مخلقة  نانو  ثالثية   المزدوجة   NiSn (OH)2ومواد 
بعاد 

 
 كهربائيواستخدامها ك قطب    ال

 75000 كلية العلوم 

النانوية  والمواد  الدقيقة  الفعالة  والكائنات  النفايات  طريق  عن  المخلوط  سمنت 
 
ال تطوير 

 للبيئة الخضراء 
 75000 كلية العلوم 

 ( تقاطع  من    ( anatase/rutileتطوير  ك فاءة   المسامية   TiO2لطبقة  لتحسين 
 الخلية الشمسية الصبغية 

 75000 كلية العلوم 

 

 لالتصالت   القوميمن المركز   ةممولال  ات مشروعال  -سادسا

 الفترة الزمنية الرئيس الباحث   اسم المشروع 

نظم   فيالشبكات الذكية    استخداملتقييم الفوائد الممكنة من    تجريبي نموذج  
 مصر   في إدارة وطلب توزيع الطاقة 

 2019-2017 محمود عاطف   /د

هيل 
 
الحتياجات الخاصة بكلية   ذويمشروع إنشاء مركز جامعة الفيوم لرعاية وتا
داب

 
  ال

 
 
 الزراعة   –.د/ سناء هارون  ا

حتى   2011
ن 
 
 ال

 

دارة المشروعات بوزارة التعليم  المشروعات  ال  -سابعا  التمويل   في وبالمشاركة مع الجامعة    العاليممولة من وحدة اإ

 الفترة الزمنية الرئيس الباحث   اسم المشروع 

. معمل ملوثات البيئة   اعتماد 
 
 2017-2015 زراعة ال  -مكرم محمد    /دا

حمد   /د مشروع الفاعلية التعليمية 
 
 2018-2016 تربية ال  -  خطيري ا

 2016-2014 تربية ال  - يوسام عبد المعط   /د  النفسيمشروع مركز القياس  

   -محمد كمال  /د مشروع الفاعلية التعليمية 
 
 2020-2018   ثارال

 خدمة اجتماعية  -مشروع الفاعلية التعليمية  
الخدمة    -سلوى صالح  /د

 الجتماعية 
2018-2020 
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 الفترة الزمنية الرئيس الباحث   اسم المشروع 

  التربية للطفولة المبكرةمشروع الجودة كلية  
التربية   -محمود محمد  /د

  للطفولة المبكرة
2019/2021 

غشية الرقيقة لتنقية وتحلية المياه" 
 
غا مشروع اعتماد "معمل ال

 
 2022-2020 العلوم   -د/ محمد على ا

 

لمانية المشروعات  ال -اثامنً 
 
 AGYAممولة من رابطة العلوم ال

 الفترة الزمنية الرئيس الباحث   اسم المشروع 

“Organization of an Intensive Practical Course on Renewable 
Energy for Arab Postgraduate Students”, Jan-Feb. 2017 at 

Fayoum University. The total funding of the project is €20,000 
(Completed). 

حمد سعد    /د
 
 2017 علوم   -ا

“Organization of an Intensive Practical Course on Solar Energy 
for Arab Postgraduate Students”, Oct. 2017 at Fayoum 

University. The total funding 
of the project is €22,000 (Completed). 

حمد سعد    /د
 
 2017 علوم   -ا

Organization of an Intensive Practical Course on Fabrication and 
Characterization of Electronic Devices for Arab Postgraduate 

Students”, Dec. 11-15th, 2017 at Technical University of 
Dortmund, Germany. The total funding of the project is €26,000 

(Completed). 

حمد سعد    /د
 
 2017 علوم   -ا

“Organization of an Intensive Practical Course on 
Nanobiotechnology for Arab Postgraduate Students”, Nov. 2018 
at Fayoum University. The total funding of the project is €30,000 

(Completed). 

حمد سعد    /د
 
 2018 علوم   -ا

• “International Workshop and Practical Training Couse on 
Water-Energy Nexus” at Fayoum University, American 

University in Cairo and ASRT in Nov. 2019. The total funding of 
the project is €40,000 (Completed). 

حمد سعد    /د
 
 2019 علوم   -ا

“Cancer Treatment using Nanotechnology”, Jan.-Dec. 2019. The 
total funding of the project is €20,000. 

حمد سعد    /د
 
 2019 علوم   -ا

“Energy Applications of Transition Metals Dichalcogenides”, 
Jan.-Dec. 2019. The total funding of the project is €20,000. 

حمد سعد    /د
 
 2019 علوم   -ا

  

 الدولي ممولة من وزارة التعاون  المشروعات  ال  -تاسعا

 الفترة الزمنية الرئيسي الباحث   اسم المشروع 

جهزة البصرية )ليزر  
 
  ( بجامعة الفيوم ب ميكروسكومشروع إنشاء معمل ال

 
 2019-2019 الزراعة   –.د/ سناء هارون  ا
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غذية من منظمة    ةممولالمشروعات ال  -اعاشرً 
 
 )الفاو( العالمية    ال

 الفترة الزمنية الرئيس الباحث   اسم المشروع 

. مشروع الممارسات الزراعية الجيدة  
 
 2019-2017 زراعة ال  -  شنديمحمود    /دا

. Green Jobمشروع  
 
 2019/2020 الزراعة   -كمال غالب    /دا

 

مريكيةممولة من السفارة  المشروعات ال  -الحادي عشر
 
 بالقاهرة ال

 الفترة الزمنية الرئيس الباحث   اسم المشروع 

 
 
  2019-2017 سياحة ال  -هناء فايد   /د القادرين( لغير    اإلنجليزيةاللغة    )تعليم كسس مشروع ال

 

 ( اليابانيالتعاون    )هيئةمن الجايكا    ةممولال تدريبية  البرامج  ال  -الثاني عشر  

 الفترة الزمنية الرئيس الباحث   المشروع اسم  

وسط برنامج السياحة البيئية بدول الشرق  
 
سامة   ال

 
  2011 سياحة   - إبراهيم  د. ا

 ويجدد كل ثالث سنوات  

وسط برنامج مكافحة العدوى بدول الشرق  
 
.  ال

 
  2011 طب   - بسيونيد. رشا  ا

 ويجدد كل ثالث سنوات 

 برنامج إدارة الجودة بالمنش 
 
فريقيا ت الصحية بدول شمال  ا

 
.  ا

 
  2011 طب   -  الشربيني د. نجالء  ا

 ويجدد كل ثالث سنوات 
 

 المشروعات موزعة على الكليات   -الثالث عشر

 كلية التربية ▪
 اسم المشروع باللغة العربية 

 . واإللك ترونيمشروع القياس النفسي  

ميةمشروع محو  
 
 . ال

 . الفيوممشروع تطوير نظم المتحانات بجامعة  
واإلنجليزية( العربية  )اللغة  اللغوية  المهارات  تنمية  في  الطالبية  المشاركة  وتفعيل  قران 

 
ال تدريب  ومهارات ،  مشروع 

 . بكلية التربية جامعة الفيوم  اإلحصائي التحليل  

ميةالمشروع الصيفي لمحو  
 
مية وتعليم الكبار  ، وتعليم الكبار المشترك بين كلية التربية  ، ال

 
 .والهيئة العامة لمحو ال

م المؤمنين    اليوتوبيا مشروع  
 
 . للبنات  الثانويةالمعاصرة بمدرسة ا

 . مشروع الطرق المؤدية للتعليم العالي
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 كلية الهندسة  ▪

 اسم المشروع 
الباحث  
 الرئيس 

بداية 
 المشروع 

نهاية 
 المشروع 

 الشركاء بالمشروع 
قيمة 
 التمويل 

 جهة التمويل 

مثل لنظم طاقة متجددة 
 
التصميم ال

ت السياحية بمحافظة 
 
هجينية للمنشا

 الفيوم 
Optimal design of hybrid renewable 
energy systems for tourism facilities 

in the Fayoum Governorate 

د/ سوزان 
عبد 
 الهادي 

ك توبر
 
ا

2019 
- 

Fayoum 
University  -  

Imperial 
College London  

- Industrial 
Partners 

2500000 

STIFA - 
المجلس  
الثقافي 
 البريطاني 

لتقييم الفوائد الممكنة   تجريبي نموذج  
من استخدام الشبكات الذكية في نظم  

 ها وتوزيع  إدارة طلب الطاقة في مصر
Assessing of the potential 

benefits of smart grid on energy 
management systems at 

distribution side in Egypt: a 
prototype 

د/ محمود 
 عاطف 

نوفمبر 
2017 

ك توبر
 
ا

2019 
- 1163790 

 القوميالجهاز  
لتنظيم 
التصالت 

NTRA 

تصميم وتصنيع عاكس تيار لمحطات 
 الطاقة الشمسية المربوطة بالشبكة

د/ عمرو 
عبد هللا 
 إمام

غسطس
 
ا

2017 
فبراير 
2021 

مصنع إلك ترونيات 
الشركة العربية 
للطاقة المتجددة 
التابعين للهيئة 
 العربية للتصنيع 

880950 
كاديمية 

 
ا

 ي العلمالبحث  
 والتكنولوجيا 

 

 كلية العلوم  ▪

 الباحث الرئيس  اسم المشروع 
بداية 
 المشروع 

نهاية 
 المشروع 

قيمة 
 التمويل 

جهة 
 التمويل 

لى  الجزيائت المغناطيسية النانونية: تمهيد الطريق اإ
لكـترونيات الجزيئية   الإ

Molecular nanomagnets: paving the road to molecular 
spintronics 

محمد على   هاني د/ 
 يالشرقاو

2021 2023 1,219,880 STDF 

هيله  
 
غشية الرقيقة لتنقية وتحلية المياه وتا

 
تطوير معمل ال

 لالعتماد 
film membranes -International Accreditation of thin

for water purification and desalination laboratory 

غا 
 
 PMU 2,400,000 2022 2020 د/ محمد على ا

فالم جديدة مدمجة مع مواد 
 
ثنائيه للتطبيقات    نانويةا

لكـترونية   المرنة الإ
-Novel mixed matrix Films incorporated with dual

xible electronic applicationsfle for fillersnano 

بو د/  
 
عزة محرم حسن ا

 الفضل
2020 2022 92,745 ASRT 

رقاقة منخفض التكلفة بواسطة   علىتصنيع جهاز مختبر 
زالة الزيوت  بعاد لإ

 
 الطباعة ثالثية ال

chip -on-cost 3D printed lab-Manufacturing of low
(LOC) device for oil removal 

محمد على   هاني د/ 
 الشرقاوي

2020 2022 96,800 ASRT 
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 الباحث الرئيس  اسم المشروع 
بداية 
 المشروع 

نهاية 
 المشروع 

قيمة 
 التمويل 

جهة 
 التمويل 

داءتحسين  
 
نابيب   التخزينالمكـثف فائق   ا

 
المعتمد على ا

 الكربون النانوية المعدلة 
High performance supercapacitor based on 

decorated carbon nanotubes 

سوزان صابر السيد د/  
 محمد

2020 2021 97,800 ASRT 

 تطوير الفلزات النتقالية ثنائية الكالوجين النانوميترية
نتاج الهيدروجين من التحفيز الضوئي والكهروضوىئ  لإ

Development of 2D TMDCs Nanomaterials for 
Photocatalytic and Electrocatalytic Hydrogen 

Production 

.
 
سمية السيد د/  ا

 جودة على 
2020 2021 98,175 ASRT 

غشيةتطعيم سيلكا نانونية  
 
زالة المواد المشعة من    على ا رقيقة لإ

 المياه 
Silica Nanoparticle Incorporated Thin Film Nanocomposite 

filtration Membrane for -Nano  Removal of Ra 

.د/  
 
ياسر يوسف عبيد ا

 محمد
2020 2022 98,175 ASRT 

رضية لمصر  
 
نمذجة شذوذ المجال المغناطيسي للقشرة ال

رضيةباستخدام 
 
قمار الصناعية وال

 
 بيانات ال

Modelling of the Egyptian crustal anomaly field using space 
and ground magnetic data 

 د عبعادل فتحي   /د
 مالمنع

2020 2022 100000 ASRT 

 تحضير الخواص المترولوجية لرقائق بيروفسكايت
 تهاودراس المستخدمة في تطبيقات الخاليا الشمسية

Synthesis and metrological studies of perovskite thin 
films used for solar cells applications 

.د/  
 
صبري  هعرفا

 حسن 
2020 2021 100000 ASRT 

دراسات تركيبية ومغناطيسية وكهربية لفريتات 
رضية نادرة اإلسترانشيوم

 
 والباريوم المطعمة بعناصر ا

Structure, magnetic and electric studies of strontium 
barium hexaferrite doped with rare-earths elements 

.د/  
 
صبري  هعرفا

 حسن 
2020 2021 99000 ASRT 

 المركزي رفع اإلمكانيات والقدرات المعملية للمعمل  
 بكلية العلوم جامعة الفيوم 

.د/  
 
صبري  هعرفا

 حسن 
2020 2021 2000000 ASRT 

بمقر   المركزي تحسين البيئة البحثية والخدمية للمعمل  
 كلية العلوم بجامعة الفيوم 

.د/  
 
صبري  هعرفا

 حسن 
 ASRT 6506994 البدء   رٍ جا البدء   جارٍ 

نظمة مختلفة من زجاج  
 
دراسة خواص الحجب اإلشعاعي ل

 البوريت المطعم
The study of radiation shielding properties of different 

doped borate glass systems 

شرف د.  
 
حسين   ا

 مصطفى غانم
2020 2022 100000 ASRT 

شكال ثالثية محضرة من  كاسيد العناصر  ا  تصميم وتطوير ا 
 g-C3N4المطعمة بمادة   (MOx (M=Cu,Ni,Mn))النتقالية 

Design and Develop of Hierarchical MOx 
(M=Cu,Ni,Mn) Doped with Porous g-C3N4 as Anode 

Materials for 

 ASRT 97500 2022 2020 حمدان سيد حامد  /د

كاسيد
 
وبال العكسية   علىمعدنية تعتمد    ا

 
شكال ا

 
ا

 لتحويل الطاقة بدرجة عالية 
Metal Oxides Based on Inverse Opal Structures for 

Highly Energy Conversion 

 

.د
 
سيد طه محمد   /ا

 حسن 
2020 2022 97500 ASRT 
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 الباحث الرئيس  اسم المشروع 
بداية 
 المشروع 

نهاية 
 المشروع 

قيمة 
 التمويل 

جهة 
 التمويل 

ثير "
 
للتصادمات فائ قة   الكمي  اإلحصائيالمرحلة النهائية للترابط   تا

 "النسبية
“Final state effects of quantum statistical correlations in 

ultra-relativistic collisions” 

 عطية محمد   /د
 محمود محمد 

2020 2022 100000 ASRT 

 الحلول العددية لبعض المعادلت التكاملية والتفاضلية التكاملية
The Numerical solutions of some integral and integro-

differential equations 

مصطفى رمضان   /د
 
 
 حمد سكران ا

2020 2022 100000 ASRT 

خوارزميات تخزين البيانات عبر السحابة اإللك ترونية 
جهزة الستشعار الحساسة المتحركة  في
 
 ا

Cloud Storage and Dissemination 
Algorithms for Mobility IoT Sensor Devices 

حمد  /د
 
 ASRT 100000 2022 2020 صالح علي ا

 دراسة بعض المتباينات باستخدام التحليل الكسرى 
Studying Some Inequalities Using Fractional 

Analysis 

 ي محمد رجب زك  /د
 ي قناو

2020 2022 100000 ASRT 

Environmental and Supply Chain 
Management for the Energy, Water and 
Food Nexus – the basis for Sustainable 

Development 

حمد سعد جمعة   /د
 
ا

 خليل 
2017 2018 €150,000 

Erasmus
+ 

Efficient Lead-Free Perovskite Solar Cells 
جمعة محمود  /د

 ي خبير 
2019 2020 200,000 STDF 

Cancer Cells Targeting and Therapeutics 
Using Carbon-based Nanomaterials 

.د
 
 STDF 200,000 2021 2020 يسها محمد حمد  /ا

Printable Ion Electronics and Solar Cells 
حمد سعد جمعة   /د

 
ا

 خليل 
2019 2020 €55,000 

DAAD-
STDF 

Laser-Induced Graphene Heterostructure 
for Energy Storage Applications 

 يعبد الوهاب حمد  /د
 عبد الوهاب 

2019 2020 200,000 STDF 

Optimization of Ultrafiltration Membranes for 
the Treatment of Oil Containing Wastewater 

 200,000€ 2021 2018 زينب رمضان فرج   /د
BMBF-
STDF 

 

ثار ▪
 
 كلية ال

 اسم المشروع 
الباحث  
 الرئيس 

بداية 
 المشروع 

نهاية 
 المشروع 

في الشركاء  
 المشروع 

قيمة 
 التمويل 

 جهة التمويل 

 م استخدام المواد النانويةيلتقي دراسة تجريبية  
المباني ومقتنيات المتاحف   في ترميم وصيانة

ثرية
 
 الحجرية ال

 
 
.د/ محمد ا

كمال 
 خالف 

2017 2018 
مشروعات بحثية 

 تنافسية 
 جامعة الفيوم 

لف   40
 
ا

 جنية 

وحدة دعم  
المشاريع 
البحثية  
  التنافسية
 ها وتمويل
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 اسم المشروع 
الباحث  
 الرئيس 

بداية 
 المشروع 

نهاية 
 المشروع 

في الشركاء  
 المشروع 

قيمة 
 التمويل 

 جهة التمويل 

ثار الحديدية  
 
دراسة تجريبية وتطبيقية لحماية ال

كسيد  
 
المستخرجة من البيئة البحرية باستخدام ا
كسيد التيتانيوم 

 
 السيليكون ونانو ا

صالح  /د
 
 
حمد ا

 صالح 
2017 2018 

مشروعات بحثية 
 تنافسية 

 جامعة الفيوم 

لف  40
 
 ا

 جنية 

وحدة دعم  
المشاريع 
البحثية  
  التنافسية
 ها وتمويل

تطبيقات مواد النانو في ترميم المواد العضوية وغير  
ثرية

 
 تها وصيان  العضوية ال

application of nano- materials in 
conservation and restoration of 

historical organic and inorganic materials 

نيفين   /د
 كمال فهيم 

2017 2018 
مشروعات بحثية 

 تنافسية 
 جامعة الفيوم 

لف  40
 
 ا

 جنية 

  وحدة دعم
المشاريع 
البحثية  
  التنافسية
 ها وتمويل

ثري المصري: 
 
تطوير طرق تحليل  المواد والتراث ال

ثريوتصوير طيفي محمولة غ
 
 ر متالمسة مع ال

Archaeological Egyptian Heritage and 
Materials: advances in non-invasive portable 

spectroscopy and imaging analysis 

 د د. عب
الرازق 
 النجار

2014 2017 

 –قسم الفيزياء  
Politechnico 

de Milano 
University, 

Italy. 

- 

Italian Ministry 
of Foreign Affairs 

and Egyptian 
Ministry of 

Higher 
Education 

ثار  ا ببليوجرافيمشروع  
 
 المصادر العربية لعلوم ال

The Arabic Bibliography of 
Archaeology 

.د/ ماهر   ا 
 عيسى 

ثار 
 
قسم ال

المصرية 
 القديمة 

2014 2016 
مك تبة 

 اإلسكندرية

150 
لف

 
 ا

 جنية 

مك تبة 
 اإلسكندرية

دراسة البرديات القبطية بدار الك تب والوثائق القومية  
فرنسي بين جامعة  " مشروع مصري  هاونشر  المصرية

الفيوم )مصر(، والمركز القومي للبحوث )باريس، 
 فرنسا(. 

Study and publish the Coptic papyri in Dar 
elkutub 

.د/ ماهر 
 
ا

 عيسى 
ثار 

 
قسم ال

المصرية  
 القديمة

2015 2017 
كاديمية البحث 

 
ا

 العلمي

220 
لف

 
 ا

 جنية 

المعهد 
في الفرنسي  
 القاهرة

 
 
القبطية بالمتحف القومي للحضارة   وستراكامشروع ال

 المصرية: ك تالوج علمي وقاعدة بيانات
Coptic ostraca at national museum for 

Egyptian civilization 

.د/ ماهر   ا 
 عيسى 
ثارقسم 

 
 ال

المصرية 
 القديمة 

2017 2018 
 صندوق تنمية 

العلوم 
 والتكنولوجيا 

300 
لف

 
 ا

وزارة البحث 
 مصر -العلمي

 SDEE  ها وتطوير   الفاعلية التعليمية مشروع دعم  
 
 
.د/ محمد ا

كمال 
 خالف 

2018 2021 

 -جامعة الفيوم
وحدة إدارة  

مشروعات تطوير  
 التعليم العالي

2.5 
مليون 
 جنية 

وزارة البحث 
 مصر -العلمي

 ( الفيوم) مشروع توثيق التراث القبطي
The documentation of the Coptic 

heritage (1-Fayoum) 

.د/ ماهر  
 
ا

 عيسى
ثارقسم  

 
 ال

المصرية  
 القديمة

2019 2020 
مك تبة 

 اإلسكندرية

250 
لف

 
 ا

 جنية 

مك تبة 
 اإلسكندرية
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 كلية الطب  ▪

 اسم المشروع 
بداية 
 المشروع 

نهاية 
 المشروع 

 جهة التمويل 

Safety and efficiency of SGLT2i Vs DPP4i in Ramadan. 
Multimeter observational study 

Feb. 2022 Aug.2021 EVA Pharmaceuticals 

EGFR variations in lung cancer: from tissue testing to 
liquid biopsy. 

3 years  
STDF science and 

technology 
development fund 

International Collaborative Gaucher Group (ICGG) 
Gaucher registry. 

  Sanofi Genzyme 

 

 والذكاء الصطناعيكلية الحاسبات   ▪

 اسم المشروع 
الباحث  
 الرئيس 

بداية 
 المشروع 

نهاية 
 المشروع 

الشركاء 
 بالمشروع 

قيمة 
 التمويل 

 جهة التمويل 

دارة الشكاوى ودعم اتخاذ القرار  نظام اإ
جل الزراعة المستدامة  

 
 مصر فيمن ا

A cloud-based complaints 
Management and Decision 

Support System for Sustainable 
Farming in Egypt 

.د/ محمد 
 
ا

 ي خفاج   ي حلم
نوفمبر 
2019 

 شهر   18

صندوق العلوم 
والتنمية 

التكنولوجية 
بالتعاون مع 
 جامعة الفيوم 

2245880 

صندوق العلوم 
والتنمية 

التكنولوجية 
بالتعاون مع 
 جامعة الفيوم 

ستاذ لكل مصنع
 
 ا

Faculty for Factory 
محمد د/  

 حسن إبراهيم 
غسطس

 
ا

2017 
 شهور   3

صندوق العلوم 
والتنمية 

التكنولوجية 
بالتعاون مع 
 جامعة الفيوم 

7200 

صندوق العلوم 
والتنمية 

التكنولوجية 
بالتعاون مع 
 جامعة الفيوم 

تمتة كلية الحاسبات والمعلومات 
 
ا

شياء
 
نترنت ال  معتمدة على اإ

Automation of Faculty of 
computers & Information Based 

on IOT 

د/ مسعود 
إسماعيل 
 مسعود 

لم يتم 
 في البدء  

 المشروع 

لم يتم 
 في البدء  

 المشروع 

وحدة دعم 
المشروعات 
البحثية 
التنافسية 

بجامعة   ها وتمويل
 الفيوم 

40000 

وحدة دعم 
المشروعات 

 البحثية التنافسية
بجامعة   ها وتمويل

 الفيوم 

داء  
 
الطالب المبنى على تحليل التنبؤ با

 البيانات الكبيرة
Student’s Performance Prediction 

using Big Data Analysis 

.د/ محمد 
 
ا

 ي خفاج   ي حلم
ديسمبر 
2018 

 عام واحد 

وحدة دعم 
المشروعات 
البحثية 
 التنافسية 

بجامعة   ها وتمويل
 الفيوم 

40000 

وحدة دعم 
المشروعات 

 البحثية التنافسية
بجامعة   ها وتمويل

 الفيوم 
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 اسم المشروع 
الباحث  
 الرئيس 

بداية 
 المشروع 

نهاية 
 المشروع 

الشركاء 
 بالمشروع 

قيمة 
 التمويل 

 جهة التمويل 

مجابهة والحد من لنظام لتقديم الحلول ل
بسبب فيروس   العالميتبعات الوباء 

 كورونا المستجد 
A system to provide solutions to 

confront and limit the 
consequences of the global 

epidemic due to the emerging 
corona virus 

.د/ محمد 
 
ا

 ي خفاج   ي حلم
نوفمبر 
2020 

 شهور   4
كاديمية البحث 

 
ا

 العلمى
200000 

كاديمية البحث 
 
ا

 العلمى

 

 كلية الصيدلة  ▪

 اسم المشروع 
الباحث  
 الرئيس 

بداية 
 المشروع 

نهاية 
 المشروع 

الشركاء 
 بالمشروع 

قيمة 
 التمويل 

 جهة التمويل 

ثير بروتينات خاص
 
بتصليح عدم تناسق   ةتا

ثير العالجي لعقار 
 
الحمض النووي على التا

 السورافنيب ومرض سرطان الكبد 
Impact of DNA mismatch repair 

proteins on therapeutic efficacy of 
Sorafenib in HCC 

د/ محمد 
 حمزاوي 

نوفمبر 
2020 

نوفمبر 
2021 

------- 99140 

هيئة تمويل 
العلوم 

والتكنولوجيا 
 والبتكار

 معمل بحوث المنتجات الطبيعية 
Natural product Research Lab. 

.د
 
منى   /ا

 حافظ حته 
سبتمبر 
2016 

------- ------- 9576000 

صندوق 
العلوم 
والتنمية 

 التكنولوجية 
من وفعال للربو من مصدر طبيعي 

 
 عالج ا

Safe and effective remedy for 
treatment of Asthma from natural 

source 

.د
 
منى   /ا

 حافظ حته 
مارس 
2020 

------- ------- 100000 

صندوق 
العلوم 
والتنمية 

 التكنولوجية 

عمل برنامج دراسات عليا عن الطب 
 التشخيصي 

Online Pharmacogenomics and 
personalized medicine postgraduate 

program 

حمد 
 
د/ ا

وحيد 
)جامعة  
 ( اإلسكندرية

نوفمبر 
2021 

نوفمبر 
2024 

 جامعة الفيوم 
جامعة النيل 
مستشفى 
57357 

 وزارة التصالت 
بالشراكة مع 

وروبية 
 
 جامعات ا

998210 

مشروعات 
التحاد 
وروبي 

 
 ال

Erasmus 
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 االتفاقيات ومذكرات التفاهم

 املربمة بني جامعة الفيوم واجلامعات األخرى العربية واألجنبية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كاديمي    الثنائية ات  يالعديد من التفاقتحرص جامعة الفيوم على عقد  
 
ن التبادل ال

 
والتعاون العلمي مع  بشا

مختلفة محلية  ،جهات  عربية  ،سواء  و 
 
جنبية  ،ا

 
ا و 

 
الخبرات  ،ا نقل  يدعم  الزائرين  ،مما  ساتذة 

 
ال  ،وتبادل 

وفيما   المشتركة.  البحوث  جراء  التفاهم    يليواإ بمذكرات  مختلف   التيبيان  مع  بالتعاون  الجامعة  برمتها 
 
ا

 الجامعات من دول مختلفة.

 

 

 

 

 

 

 

 كندا

 الواليات المتحدة األمريكية
 الصين المغرب

 اليابان

 روسيا

 إسبانيا

 المملكة المتحدة

 ألمانيا

 إيطاليا

 تونس

 األردن

 مصر
 اليمن

اميرونكال السودان  

 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 Duisburg Essen 

نسانية  جامعة موسكو للعلوم الإ
Moscow University for the Humanities 

 روسيا

اتحــاد جنــوب روسيـــا جـامـعـة  
Southern Federal University 
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 الكامريون

 ييــــــــــــاونـــــــــــــــــــــــــد جــــامـعـــة
The University of Yaoundei 

 إسبانيا

 يلــفيرجي ياإ  روفيــرا جــــامـعـــة
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 يسيدة ـامعج  
Université Sidi Mohamed 

Ben Abdellah 

يمحمد الخامـس السـويـــسامعة ـج  
Université Mohammed V - Souissi 

كـــــدال -الخامــــسمحمد ة 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
 
اإربــــــــد ال  

 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  Wale s  

 الصني

وــــــــــــــــــبــــنـــة نـــــــامعــــج  
Ningbo University 

وانـــــــــــــــــشــة سيــــــــعـــامـــــــج  
Sichuan International 

Studies University 
 

جــــــــــــــــانـــــــيــجــــة زيـــــــعــامـــج  
Zhejiang Normal University 
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 االتفاقيات ومذكرات التفاهم

خرى )على مستوى الكليات(والجهات    المبرمة بين جامعة الفيوم  
 
 ال

 تاريخ التوقيع الدولة ي المحل  / الدوليالشريك   اسم البروتوكول  الكلية

زهرية  التدريب الميداني بكلية التربية  التربية
 
  مصر اإلدارة المركزية لمنطقة الفيوم ال

 الزراعة 

 9/6/2020 مصر الفيوم  الحيواني الشركة الوطنية لإلنتاج  

 29/9/2020 مصر الفيوم  مديرية الزراعة بالفيوم 

 22/2/2021 مصر الفيوم  بالفيوم   روتاري  يناد

 بروتوكول تعاون  الهندسة
معهد بحوث اإللك ترونيات بوزارة التعليم 

 العالي
 26/9/2021 مصر

 وتقني   علمي اتفاقية تعاون  العلوم
الجامعة المصرية اليابانية للعلوم 

 والتكنولوجيا 
 8/2021/ 31 مصر

السياحة 
 والفنادق

 خطاب نية للتعاون العلمي 
 جامعة بوردو 

Purdue University 

الوليات  
المتحدة  
مريكية

 
 ال

2019 

 مذكرة تفاهم تعاون بحثي وعلمي 
 – كلية السياحة والفنادق
حمر 

 
 جامعة البحر ال

 2016 السودان

ردن  جامعة اليرموك تعاون ثقافي وعلمي   اتفاقية
 
 2014 ال

بروتوكول تعاون بين الجامعة في التدريب 
عمال 

 
 السياحي وريادة ال

مشروع رواد بوزارة التخطيط والتنمية 
 القتصادية 

 2021 مصر

مذكرة تفاهم في التدريب الطالبي وتوظيف 
 الخريجين

الشركة الوطنية للفنادق والخدمات  
 السياحية )توليب( 

 2021 مصر

نظمة الحجز   اتفاقعقد  
 
في التدريب على ا
 والعمل السياحي. 

ماديوس  
 
 2019 مصر يجبت بالقاهرة إشركة ا

 2018 مصر فندق بيوم ليك سايد  مذكرة تعاون مشترك للتدريب 

 2018 مصر مدرسة الفيوم الفندقية المتقدمة  المشترك  بروتوكول تعاون للتدريب 

 2017 مصر المرشدين السياحيين نقابة   مذكرة تعاون مشترك للتدريب 

 2017 مصر فندق هيلتون الزمالك  مذكرة تعاون مشترك للتدريب 

 2017 مصر فندق ريكسوس شرم الشيخ  مذكرة تعاون مشترك للتدريب 

 مذكرة تعاون مشترك للتدريب 
 شركة إم سي ترافيل 
 )موسى كوست( 

 2017 مصر

 2017 مصر سالسل بيرجر كنج العالمية  مذكرة تعاون مشترك، التدريب الفندقي 

 مذكرة تعاون مشترك للتدريب 
 فندق ميركور سفنكس 

 الهرم
 2016 مصر
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 تاريخ التوقيع الدولة ي المحل  / الدوليالشريك   اسم البروتوكول  الكلية

 2016 مصر شركة مصر للطيران  مذكرة تعاون مشترك للتدريب 

ت السياحية  مذكرة تعاون مشترك للتدريب 
 
 مصر غرفة المنشا

تجديد   2015
2020 

ت الفندقية غرفة   مذكرة تعاون مشترك للتدريب 
 
 2015 مصر المنشا

 2015 مصر مديرية التربية والتعليم بالفيوم  مذكرة تعاون مشترك للتدريب 

 مذكرة تعاون مشترك للتدريب 
 فندق الواحة 

 الفيوم 
 2014 مصر

 2014 مصر فندق هيلتون بيراميدز جولف  مذكرة تعاون مشترك للتدريب 

 2014 مصر بيراميدز بارك ريزورت فندق   مذكرة تعاون مشترك للتدريب 

مذكرة تعاون للمشاركة المجتمعية وعقد الدورات 
 والندوات والمؤتمرات

ة 
 
 المجلس القومي للمرا

 فرع الفيوم 
 2014 مصر

 2014 مصر فندق سقارة بالم كلوب  مذكرة تعاون مشترك للتدريب 

ثار
 
 ال

ثار
 
وعلم   ،تطوير التعاون المشترك في مجالت ال

  ، وتاريخ الفن ،وعلم المتاحف ،المصريات
ثري  ،والمخطوطات

 
ثار  ،والتنقيب ال

 
وترميم ال

 المك تشفة

جامعة اتحاد جنوب روسيا الفيدرالية 
 الحكومية للعلوم اإلنسانية 

SFU-  روسيا 
 13/10/2015 روسيا 

 ومازالت فعالة وبانتظام 

زوف 
 
اتفاقية التعاون العلمي والثقافي بي متحف ا

ثار
 
 وكلية ال

زوف
 
 16/10/2015 روسيا  روسيا  -متحف ا

 ومازالت فعالة وبانتظام 

ثار والبعثة اإليطالية بمدينة  
 
اتفاقية تعاون بين كلية ال

مم المتحدة
 
ووزارة  ، ماضي، والبرنامج اإلنمائي لال

 التعاون الدولي لتنفيذ مشروع تدريبي للطالب

البعثة اإليطالية بمدينة ماضي، 
مم المتحدة 

 
 ،والبرنامج اإلنمائي لال

 إيطاليا -ووزارة التعاون الدولي
 2014 إيطاليا 

بروتوكول تعاون مشترك في مجال البحث 
ثار جامعة الفيوم

 
ومعهد   ،العلمي بين كلية ال

 بحوث البترول 
 2014 مصر مصر -معهد بحوث البترول 

 Translatedاتفاقية التعاون بين مؤسسة )
from Polish)  ثار جامعة   ، بولنديةال

 
وكلية ال

 الفيوم عن مشروع )جبانة هوارة( 

 Translated from Polishمؤسسة  
 بولندا -البولندية

 2014 بولندا

ثار جامعة الفيوم 
 
بروتوكول تعاون بين كلية ال

 Philipps University of Marburgو
Philipps University of Marburg  لمانيا

 
 ا

2018 
 

وكلية  ،الهيئة العامة لدار الك تب والوثائقاتفاقية 
ن دعم مختلف المؤسسات العلمية  

 
ثار بشا

 
ال

 والثقافية خاصة الفاعلة في مجال الترميم 

 اتفاقية الهيئة العامة لدار الك تب 
 الوثائقو

 2018 مصر

  ،بروتوكول تعاون بين جمعية مصر الدولية للترميم
ثار

 
ن الدورات التدريبية   ،ومركز بحوث وصيانة ال

 
بشا

وتبادل  ،والنشر العلمي ،والمؤتمرات ،والندوات
 الخبرات 

مركز   -جمعية مصر الدولية للترميم  
ثار

 
 مصر -بحوث وصيانة ال

 2019 مصر

 ومازالت فعالة وبانتظام 
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للتوريدات    ى بروتوكول تعاون بين شركة الهد
مركز بحوث وصيانة ووالمقاولت العمومية،  

ثار، جامعة الفيوم لمدة عامين، 
 
ثار، كلية ال

 
ال

 في مجال الترميم والصيانة 

للتوريدات والمقاولت    ىشركة الهد
 مصر -العمومية  

 مصر
19  /8/2021 

 

الحاسبات  
والذكاء 

 الصطناعي 

كاديمية  
 
كاديمية سيسكو  سيسكو بروتوكول تعاون بين الكلية وا

 
 30/6/2008 مصر ا

 1/6/2015 مصر EMCشركة   EMSبروتوكول تعاون بين الكلية شركة  

بروتوكول تعاون بين الكلية والفيوم للتدريب 
 وتكنولوجيا المعلومات 

 5/3/2017 مصر الفيوم للتدريب وتكنولوجيا المعلومات

مالح 
 
بروتوكول تعاون بين الكلية وشركة ال

ميسال( 
 
 المعدنية )ا

ميسال( 
 
مالح المعدنية )ا

 
 16/3/2017 مصر شركة ال

 16/3/2017 مصر مصر IBMوشركة   مصر   IBMبروتوكول تعاون بين الكلية وشركة  

بروتوكول تعاون بين الكلية وشركة ستايل 
 لصناعة السراميك والبورسلين 

شركة ستايل لصناعة السراميك 
 والبورسلين 

 16/3/2017 مصر

بروتوكول تعاون بين الكلية وكلية نظم 
 المعلومات وعلوم الحاسب 

ك توبر   6جامعة 
 
 16/3/2017 مصر ا

بروتوكول تعاون بين الكلية ومعهد تكنولوجيا 
المعلومات وزارة التصالت وتكنولوجيا 

 المعلومات

وزارة    -معهد تكنولوجيا المعلومات
 المعلوماتالتصالت وتكنولوجيا  

 19/3/2017 مصر

كاديمية 
 
بروتوكول تعاون بين الكلية وشركة ال

 لتكنولوجيا المعلومات والتصالت
كاديمية لتكنولوجيا المعلومات 

 
شركة ال

 والتصالت 
 16/1/2018 مصر

 2018 مصر يشركة هووا يبروتوكول تعاون بين الكلية وشركة هووا

سنان
 
 طب ال

Side support of scientific events (std-
sse). call-9 

 2018 مصر صندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا 

 صيدلةال

بروتكول تعاون بين الكلية والمستشفى 
 الجامعي

 29/3/2017 مصر مستشفى الجامعة بالفيوم 

بروتكول تعاون بين الكلية ومديرية الصحة 
 بالفيوم 

 26/7/2017 مصر المستشفى العام بالفيوم 
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 الفيوم امعةالبحثية جبعامل امل

مثل  ا  حرصً 
 
ال الستغالل  على  بالجامعة  والبحوث  العليا  الدراسات  إدارة  المتاحةلمن  الجامعة  ولتوفير    كلها،  موارد 

بالجامعة العاملين  لكافة  البحثية  اإلدارة    ،اإلمكانيات  قامت  البحثية  بفقد  المعامل  لكافة  شامل  الموجودة حصر 

 ا لكافة الباحثين بالجامعة.وتحديد إمكانيات كل معمل ليصبح متاحً  ،بكليات الجامعة المختلفة

 بيان بالمعامل المختلفة بكليات الجامعة:  يليوفيما 

 
ً
ول

 
 المعامل المعتمدة  -ا

ن وجد(  اسم المعمل  الكلية   جهة العتماد )اإ

 الزراعة 
 الهيئة القومية لالعتماد )إيجاك( والنباتمعمل تحليل التربة والمياه 

 الهيئة القومية لالعتماد )إيجاك( معمل ملوثات البيئة والغذاء

 الهندسة 
 الهيئة القومية لالعتماد )إيجاك( معمل هندسة الطرق والمرور 

بحاث الخرسانة وخواص المواد  الهيئة القومية لالعتماد )إيجاك( معمل ا 

غشية الرقيقة لتنقية وتحلية المياهمعمل  العلوم 
 
 ال

   الهيئة القومية لالعتماد )إيجاك(
 التقديم لالعتماد(  )جارٍ 

ثار 
 
 ال

 معمل تطوير طرق التحليل البصري والطيفي
حد المشاريع  بوصفه ممول من الجانب اإليطالي  ا 
 الدولية 

ثار العضوية
 
)دعم الفاعلية   العاليوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم  ها وتحليل معمل فحص ال

 التمويل  في( وبالمشاركة مع الجامعة  هاوتطوير  التعليمية

ثار العضوية
 
)دعم الفاعلية   العاليوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم  ها وتحليل معمل فحص ال

 التمويل  في( وبالمشاركة مع الجامعة  هاوتطوير  التعليمية

 

خرى   -ثانيا
 
 المعامل ال

 اسم المعمل  الكلية 

 التربية 

 معامل اللغات 

 رياضيات المعمل 

 حاسب المعامل 
 
 لي ال

 معمل وحدة تطوير نظم تقويم الطالب والمتحانات

 معمل طرق التدريس 

 معامل علوم افتراضية 

 التربوي ن لعلم النفس معمال
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 اسم المعمل  الكلية 
 معمل القياس النفسي والتربوي 

 قاعات استذكار الطالب والطالبات

نسجة والهندسة الوراثية  الزراعة 
 
 معمل زراعة ال

ساسات الهندسة 
 
 معمل ميكانيكا التربة وال

 العلوم 

 معامل قسم علم الحيوان 

 معامل قسم علم النبات 

 معامل قسم الفيزياء 

 الجيولوجيا معامل قسم 

 معامل قسم الكيمياء 

 المعمل المركزي 

 معمل التحاليل الدقيقة 

 معمل الطاقة الشمسية 

التربية  
 النوعية 

لي معمل حاسب  2عدد   ا 

 النجارة( –النسيج  -ورش )المعادن 3عدد 

 معمل خزف 2عدد 

 معمل نحت 2عدد 

 معمل طباعة  2عدد 

 معمل تصوير  2عدد 

زياء معمل   ا 

 معمل طباعة منسوجات 

 معمل تفصيل 

 معمل مالبس 

  يميكروبيولوجمعمل 

 معمل تغذية 2عدد 

ثار 
 
 ال

ثار وهي: 
 
 معامل طالبية لتدريس المقررات العملية الخاصة بقسم ترميم ال

 معمل ترميم المخطوطات   ▪
حجار والفسيفساء والفخار والزجاج ▪

 
 معمل ترميم ال

يقونات  ▪
 
 معمل ترميم اللوحات الزيتية وال

 الطب 
 الباثولوجي معمل 

 معمل الكيمياء الحيوية
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 اسم المعمل  الكلية 

 والسموم اإلكلينيكية الشرعي معمل قسم الطب 

بحاث
 
 معمل ال

 الفارماكولوجي معمل قسم 

 الفسيولوجي معمل 

 معمل الطفيليات 

 الميكروبيولوجيمعمل 

 الفسيولوجي مل قسم مع

الحاسبات  
والذكاء  

 الصطناعي 

 معامل الحاسبات  

   معمل التصميم المنطقي واإللك ترونيات

 المعمل الفتراضي والنمذجة والمحاكاة   

 معمل الشبكات واإلنترنت 

  معمل الحوسبة السحابية

 التمريض 

 معمل صحة المجتمع 

 معمل نساء وولدة 

طفال   معمل ا 

 باطني وجراحيمعمل 

 الصيدلة 
 معمل بحوث المنتجات الطبيعية 

 LC/HRMSمعمل 

سنان 
 
 طب ال

غراض
 
 معامل متعددة ال

سنان 
 
 معامل تكنولوجيا ال

داب 
 
 ال

لي  
 
 معمل الحاسب ال

 معمل تقويم الطالب  

 معمل علوم المعلومات 

 معمل نظم المعلومات الجغرافية

 معمل الخرائط 

 التربة معمل 

 معمل الصوتيات 

 ( 1معمل علم النفس )

 ( 2معمل علم النفس )
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 التصنيفات الدولية يفجامعة الفيوم 

همية بالغة للجامعات
 
عن موقعها بين الجامعات   امؤشرً بوصفها  لكونها تعمل    ؛نظرا لما تمثله التصنيفات العالمية من ا

التعليم   وزارة  طلقتها 
 
ا التي  بالمبادرة  التي شاركت  الجامعات  وائل 

 
ا الفيوم من  كانت جامعة  نحو   العاليالعالمية، فقد 

هيل الجامعات المصرية للتقدم لتصنيفات الجامعات المختلفة
 
يل  ،تا حصدتها جامعة الفيوم   تي بيان بالمراكز ال  يوفيما 

صدارات: في التصنيفات الد خر اإ
 
 ولية وفق ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمال الفيزياء( يفللتخصصات ) شنغهايتصنيف  
ShanghaiRanking's of Academic Subjects– Physics 

401 

 (العلوم الزراعيةجمال  يفللتخصصات ) شنغهايتصنيف  301 
ShanghaiRanking's of Academic Subjects– Agricultural Sciences 

 

 
 تصنيف ويبوميتركس اإلسباين العاملي

 Webometrics Ranking of World Universities 

2177 

 
 تصنيف ويبوميتركس لالستشهادات املرجعية للجامعات األكثر جودة

Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles 
1776 

 
 العريبتصنيف كيو إس لدول الوطن 

 QS University Rankings by Region: Arab World 
 

121 

 
 للجامعات العاملية CWURتصنيف 

CWUR- World University Rankings 
1321 

 
 للجامعات العامليةتصنيف يو إس نيوز 

US News Rankings- Best Global Universities  
977 

 
 يف ختصص الفيزياء   تصنيف يو إس نيوز

US News Rankings- Best Global Universities for Physics  
636 
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 التاميز لدول الوطن العريبتصنيف  

Arab University Rankings 

61 

 

من علماء العامل  %2على ألقائمة جامعة ستانفورد األمريكية 

ااألكثر استشهاد    

Stanford List of Top Scientists: World's Top 2% Scientists 

10Scientists 

   العاملي الربيطاينصنيف التاميز ت 

 Times World University Ranking 

601 

 
 تصنيف التاميز الربيطاين لالقتصادات الناشئة

 Emerging Economies University Rankings 

30

 
 للجامعات الناشئة الربيطاينتصنيف التاميز 

 Young University Rankings 

301 

 تصنيف التاميز الربيطاين لتأثري اجلامعات 
 University Impact Ranking 

1001 

 
 تصنيف التاميز للتخصصات يف العلوم الفيزيائية

 World University Rankings by Subject: Physical Sciences 

601 

 
 ندسةتصنيف التاميز للتخصصات يف اهل

 World University Rankings by Subject: Engineering 

3014 

 
 الزراعيةتصنيف التاميز للتخصصات يف العلوم 

 World University Rankings by Subject: Life Sciences 

251 

 
 الطبيةتصنيف التاميز للتخصصات يف العلوم 

 World University Rankings by Subject: Clinical & Health 

801 
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الدعم املادي 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
 
ال الطب رياض 

طفال
 
ال

سنان
 
طب ال

53

6 10
18

8

66

1
9

 

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

 
حصائي بعدد المستفيدين من ا  اإ

بحاث الماجستير والدكـتورال
 
 ه للهيئة المعاونة بالجامعةدعم ا

2016 - 2021 

جمالي  المستفيدين  عدد الكلية   الإ
2016 2017 2018 2020 2021 

 53 6 12 9 16 10 الزراعة
 6 - 1 3 1 1 الهندسة 

 10 1 2 3 2 2 التربية النوعية 
 18 7 4 4 2 1 العلوم
ثار 

 
 8 2 3 - 1 2 ال

 66 10 12 19 11 14 الطب
 1 - - 1 - - التربية للطفولة المبكرة 

سنان 
 
 9 2 2 - 4 1 طب ال

جمالي   171 28 36 39 37 31 الإ
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العاملين التشجيعية

الترجمة ليف
 
التا

براءة الختراع الترقى لدرجات
على

 
ا

الحاصلين على 
وراهالماجستير والدكـت النشر الدولى فضل رسالة 

 
ا

دكـتوراه/ ماجستير التفوق

خدمة المجتمع

البحث العلمى التدريس

التقديرية

 

 

ممن  لتمنح   جائزة التقديريةال بالجامعة  المتميزين  ساتذة 
 
سهمواال

 
اسم    في   ا والوطنالإعالء  جهدهم   ، جامعة  ثمر 

 
وا

المنتج    في   وتجاربهم   وخبراتهم  للقطاع    ،المجتمع وخدمة  العلميثراء  واحدة  خرى   العمليوتمنح 
 
وال

دبيللقطاع  
 
 . ال

 

 الت    دري    س   في جائزة التفوق  
 

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

 
ستاذ  -ا

 
ستاذ متفرغ( المتميزين   -ا

 
ا

 عملية التدريس.   في بالجامعة  
 

عضاء  العلمي البحث    في جائزة التفوق  
 
ستاذ مساعد   -هيئة التدريس )مدرس  تمنح ل

 
ستاذ  -ا

 
ستاذ متفرغ( المتميزين بالجامعة ممن لهم   -ا

 
ا

خرى للقطاع   العمليوتمنح واحدة للقطاع    ،العلميعملية البحث    في إسهامات  
 
دبي وال

 
 . ال

 

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

 
ستاذ  -ا

 
ستاذ متفرغ( المتميزين   -ا

 
ا

 . البيئيمجال العمل    فيالجامعة  في  
 

التشجيعية    الترقي  في الجائزة 
 للدرجات العلمية 

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

 
فا

ساتذة
 
ساتذة المساعدين وال

 
 .لوظائ ف ال

 

التشجيعية   ليف   فيالجائزة 
 
التا

  العلمي
و شارك مع  

 
ليف ك تاب ا

 
عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين ممن قام بتا

 
 تمنح ل

 
 في خرين  ا

ي
 
 من المجالت المختلفة.   ا
 

و شارك مع   الترجمة   فيالجائزة التشجيعية  
 
عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين ممن قام بترجمة ك تاب ا

 
 تمنح ل

 
 في خرين  ا

ي
 
 من المجالت المختلفة.   ا
 

التشجيعية   براءة    في الجائزة 
 الختراع 

التدريس هيئة  عضاء 
 
ل المعاونة  ،تمنح  سواء    ،واإلداريين  ، والهيئة  اختراع  براءات  لهم  ممن  والطالب 

و دولية. 
 
 محلية ا

 

ماجستير/  رسالة  فضل 
 
ا جائزة 
 دك توراه

 

دبي  العملي القطاع    فيتمنح للرسائل الممنوحة من جامعة الفيوم  
 
 . وال

التميز    العلميالنشر    في جائزة 
 الدولي

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

 
ا لهم  ممن 

 محكمة.
 

الماجستير  على  الحاصلين  جائزة 
 والدك توراه

على   الحاصلين  من  المعاونة  الهيئة  من  الجامعة  بناء 
 
ل والدك توراه  درجتي تمنح  من   ، الماجستير  سواء 

و  
 
يجامعة الفيوم ا

 
خرى.   ا

 
جنبية ال

 
و ال

 
 من الجامعات المصرية ا

 

 تمنح لإلداريين المتميزين بالجامعة.  جائزة العاملين 

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

ثار
 
ستاذ متفرغ بكلية ال

 
 ا

 

.د/محمود عبد الجواد محمد
 
 ا

ستاذ متفرغ بكلية الزراعة
 
 ا

 

.د/ محمود محمود هويدي
 
 ا

ستاذ متفرغ بكلية السياحة 
 
والفنادقا  

 

.د/ 
 
يحيــى البدويسامى ا  

ستاذ متفرغ بكلية الهندسة
 
 ا

 

.د/ عبد الرحيم يوسف الجمل
 
 ا

ستاذ متفرغ بكلية دار العلوم
 
 ا

 

.د/ 
 
هدى لطيفا  

ستاذ متفرغ بكلي
 
السياحة والفنادقة ا  

 

بو سريع هارون
 
.د/ سناء ا

 
 ا

ستاذ متفرغ بكلية الزراعة
 
 ا

 

.د/ 
 
خالد الخشابا  

ستاذ متفرغ بكلية 
 
الطبا  

 

مين
 
.د/ حامد محمد ا

 
 ا

داب
 
ستاذ متفرغ بكلية ال

 
 ا

 

.د/ 
 
محمود كمالا  

ستاذ متفرغ بكلية 
 
الطبا  

 

.د/ حسن
 
محمد جمال الدين يا  

ستاذ متفرغ بكلية الزراعة
 
 ا

 

.د/ 
 
حسن ي صبر هعرفا  

ستاذ بكلية 
 
العلوما  

 

.د/ 
 
حمد يجمال صبحا

 
ا  
ستاذ متفرغ بكلية 

 
العلوما  

 

.د/
 
محمد حسن عبد هللاا  

ستاذ متفرغ بكلية 
 
دار العلوما  

 

.د/ 
 
جالل يمحمد علا  

ستاذ متفرغ بكلية الزراعة
 
 ا

 

.د/ 
 
محمد عبد الرحمن الشرنوبيا  

ستاذ متفرغ بكلية 
 
دابا

 
ال  

  السادة احلاصلون على جائزة جامعة الفيوم التقديرية

 

.د/  
 
سمير سيف اليزلا  

ستاذ متفرغ بكلية 
 
الزراعة ا  

 

.د/
 
عبد الحليم مشرف   ا  

ستاذ متفرغ 
 
بكلية الزراعة ا  

 

.د/  
 
جالل سعيدا  

ستاذ متفرغ بكلية 
 
الهندسةا  

 

.د/  
 
عبد الحميد صبري ا  

ستاذ متفرغ بكلية 
 
الطبا  
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.د/
 
محمد عبد هللا عفيفيا  

ستاذ بكلية 
 
دار العلوما  

 

.د/ 
 
شرف حسين محمودا

 
ا  

ستاذ بكلية 
 
الطبا  

 

.د/ رامي محمد كامل
 
 ا

ستاذ بكلية 
 
الهندسةا  

 السادة احلاصلون على جائزة جامعة الفيوم للتفوق

 

بو السعود
 
حمد عبد العظيم ا

 
.د رانيا ا

 
 ا

ستاذ بكلية 
 
الهندسةا  

 

حمد محمد
 
.د/ زاهر ا

 
 ا

ستاذ
 
الزراعةبكلية  متفرغ  ا  

 يسجائزة التفوق يف التدر

 

 د/ سلوى صالح الدين سيد
ستاذ

 
الخدمة الجتماعيةبكلية  مساعد ا  

 

حسند/ محمد شديد   
ستاذ مساعد

 
السياحة والفنادقكلية ب ا  

 

 

حمد السيد محمد   محمد  د/
 
ا  
ستاذ

 
ثار بكلية  مساعد ا

 
ال  

 

.د/محمد دياب  
 
غزاويا  

ستاذ 
 
داب كلية با

 
ال  
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حم
 
بو شوقد/ محمد ا

 
د عبد الرؤوف ا  

ستاذ مساعد
 
السياحة والفنادقبكلية  ا  

 

.د/ 
 
مصطفى محمد راضيا  

ستاذ بكلية 
 
الزراعةا  

 ن على جائزة جامعة الفيوم للتفوقالسادة احلاصلو

 

 
 
مجدي توفيق حنا.د/ا  

ستاذ 
 
الهندسةكلية متفرغ با  

 

.
 
خالد عبد الرحمن البناد/ ا  

ستاذ بكلية الزراعة
 
 ا

 

.
 
حسنصبري  هد/ عرفا  

ستاذ بكلية 
 
العلوما  

 البحث العلمىجائزة التفوق فى 

 

ة محمودد/ محمد عطي  
العلومبكلية  مدرس  

 

.د/ 
 
حمد محمد عيسىا

 
ماهر ا  

ستاذ 
 
ثاربكلية ا

 
ال  

 

 

حمد محمد فهمي يوسف 
 
 د/ ا

التربية النوعية بكلية    مدرس  

 

ي محمد عبد القوياسر  د/    
العلوم بكلية  مدرس  

 

ري يس  د/ داليا عرفة  
الهندسة بكلية  مدرس  
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.د
 
حمد عبد الحميد سليم /ا

 
ا  

ستاذ بكلية 
 
الخدمة الجتماعيةا  

 

.د/ 
 
حسن يعصام علا  

ستاذ بكلية 
 
الطبا  

 

.د/ 
 
مال ربيع كاما

 
لا  

ستاذ بكلية 
 
التريبةا  

 السادة احلاصلون على جائزة جامعة الفيوم للتفوق

 

 مصطفى محمود حسين محمود د/
ستاذ مساعد

 
السياحة والفنادقكلية ب ا  

 

.د/ شعبان 
 
 محمد محمودا

ستاذ بكلية 
 
ثارا

 
ال  

 

عماد محمد محمد عبد السالمد/   
ستاذ مساعد

 
الخدمة الجتماعيةبكلية  ا  

 خدمة اجملتمع جائزة التفوق يف

 

حمد سيف اليزل
 
.د/ سمير ا

 
 ا

ستاذ
 
بكلية الزراعة متفرغ  ا  

 

.د/ عبد 
 
الحليم مشرفا  

ستاذ متفرغ بكلية الزراعة
 
 ا

 

 

.د/  
 
سالم هاللي عبد العزيزا اإ  

ستاذ بكلية 
 
الهندسة ا  
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 توزيع جوائز جامعة الفيوم على الكليات يوضح جممع بيان 

 وخدمة اجملتمع العلميوالبحث  التدريس يفلتفوق اوجوائز  ائزة التقديريةاجل

 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 الكلية

 خدمة المجتمع      التربية

 التدريس  الزراعة 
 التقديرية 

   التقديرية 
 العلمي البحث  

 الهندسة
 التدريس

 العلمي البحث      التقديرية 
 خدمة المجتمع

    الخدمة الجتماعية
 التدريس

 خدمة المجتمع 
 خدمة المجتمع

 العلمي البحث      العلوم
 التقديرية 

 
 العلمي البحث  

  العلمي البحث    السياحة والفنادق 
 التدريس

 التقديرية   
 خدمة المجتمع

ثار
 
 التدريس  العلمي البحث   خدمة المجتمع   ال

  العلمي البحث       التربية النوعية

    التقديرية  الطب
 التقديرية 

 التقديرية 
 خدمة المجتمع

داب 
 
 التدريس      ال
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 على الكليات جائزة جامعة الفيوم التشجيعيةبيان جممع يوضح توزيع 

 وبراءة االخرتاع ،، والرتمجةالعلمييف التأليف  

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 الكلية

ليف   2      التربية
 
 تا

 الزراعة 
ليف   1 

 
ليف   1 الترجمة   1   تا

 
 تا

 الترجمة   1     

ليف   1   براءة الختراع   1   الخدمة الجتماعية
 
 تا

ليف   1    العلوم
 
   تا

ليف   1    السياحة والفنادق 
 
   تا

ثار
 
 ال

ليف   3 
 
ليف   2 ترجمة   1 تا

 
ليف   3 تا

 
  تا

    براءة الختراع   2  

ليف   1 براءة الختراع   1  الطب
 
ليف   1   تا

 
 تا

داب 
 
ليف   1  ال

 
     تا

 

 جائزة أفضل رسالة ماجستري/ دكتوراهبيان جممع يوضح احلاصلني على 

 العام 
 نظري  عملي

 دكـتوراه  ماجستير  دكـتوراه  ماجستير 

 - - علوم  - 2018

 - - علوم   -زراعة علوم   -زراعة 2019

 - - علوم  2020
 - السياحة والفنادق

داب
 
 ال

 السياحة والفنادق  السياحة والفنادق  هندسة  علوم  2021
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 فأكثر( %85)احلاصلني على  للدرجات العلمية األعلى الرتقي يفجائزة جامعة الفيوم التشجيعية 

 الكلية 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

جمالي   الإ
ستاذ  ا 

ستاذ  
 
ا

 مساعد 
ستاذ ستاذ   ا 

 
ا

ستاذ مساعد  ستاذ   ا 
 
ا

ستاذ مساعد  ستاذ   ا 
 
ا

ستاذ مساعد  ستاذ   ا 
 
ا

ستاذ مساعد  ستاذ   ا 
 
ا

 مساعد 

 7 - 1 2 - - 1 1 - - - 2 - التربية 

 28 4 2 3 3 3 1 1 1 5 1 2 2 الزراعة 

 9 4 1 - - 2 - 1 1 - - - - الهندسة 

 9 - - 1 - 1 2 - - - - - 5 الخدمة الجتماعية 

 3 - - - - 1 - - - - - - 2 دار العلوم 

 13 1 1 2 1 1 3 2 1 - - - 1 التربية النوعية 

 12 - 3 1 - - - 1 - 1 2 2 2 العلوم 

 16 1 - 1 3 2 - 1 1 3 2 - 2 السياحة والفنادق 

ثار 
 
 12 4 1 1 2 - - - - 1 1 2 - ال

 32 3 1 3 - 8 2 - 3 3 3 2 4 الطب 

داب 
 
 13 2 2 1 - 2 - 1 1 1 1 2 - ال

والذكاء  الحاسبات 
 الصطناعي 

- 1 - 1 - - - - - - 3 - 5 

 3 - 1 1 - - - - - - 1 - - التربية للطفولة المبكرة 

 10 2 - 2 1 3 - 1 - 1 - - - التمريض 

سنان 
 
 2 - - 1 - - - 1 - - - - - طب ال

 1 - - 1 - - - - - - - - - الصيدلة 

جمالي   175 21 16 20 10 23 9 10 8 16 11 13 18 الإ
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يةالترب
4%

ةالزراع
16%

ةالهندس
5%

يةالخدمة الجتماع
5%

دار العلوم
2%

وعيةالتربية الن
مالعلو7%

دقالسياحة والفنا7%
9%

ث
 
ارال
7%

الطب
18%

داب
 
ال
7%

اتالحاسبات والمعلوم
3%

لمبكرةالتربية للطفولة ا
2%

التمريض
6%

سنان
 
طب ال
1%

ةالصيدل
1%

 للدرجات العلمية األعلى  الرتقيعدد احلاصلني على جائزة جامعة الفيوم التشجيعية يف  إمجالي

 2021-2016خالل الفرتة من  (%85)احلاصلني على أكثر من 

 الكلية 
كـثر  %85درجة  ىعل الحاصلين

 
و ا

 
 تقدير اللجنة العلمية الدائمة   فيا

 عند منحهم اللقب العلمي لوظيفة 
 
ستاذ مساعد  /ستاذا

 
جمالي  ا  الإ

ساتذة  
 
ساتذة المساعدون ال

 
   ال

 7 5 2 التربية
 28 18 10 الزراعة 
 9 7 2 الهندسة

 9 2 7 الخدمة الجتماعية
 3 1 2 دار العلوم 

 13 6 7 التربية النوعية
 12 5 7 العلوم

 16 8 8 السياحة والفنادق 
ثار

 
 12 8 4 ال

 32 19 13 الطب
داب 

 
 13 9 4 ال

 5 2 3 والذكاء الصطناعيالحاسبات 
 3 1 2 التربية للطفولة المبكرة 

 10 9 1 التمريض 
سنان

 
 2 2 - طب ال

 1 1 - الصيدلة
جمالي  175 103 72 الإ
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 الدولي العلميجائزة التميز يف النشر 

 2021-2016 املختلفة اجلامعة بكليات ادوليًّ املنشورة األحباث أعداد تطور

بحـاث الكلية 
 
عـداد ال

 
 ا

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 75 38 11 1 21 12 التربية 
 116 88 105 51 45 47 الزراعة 
 112 105 66 40 43 39 الهندسة 

 6 - - - 1 - الخدمة الجتماعية 
 1 - - - - - دار العلوم 

 5 8 2 2 5 2 التربية النوعية 
 30 57 37 27 35 9 السياحة والفنادق 

 200 186 118 110 110 122 العلوم 
ثار 

 
 53 53 22 25 20 24 ال

 79 79 70 76 67 40 الطب 
داب 

 
 33 11 5 3 9 6 ال

 2 - - - - - التربية للطفولة المبكرة 
 12 20 10 11 7 18 والذكاء الصطناعيالحاسبات 

 14 16 27 23 13 8 التمريض 
سنان 

 
 4 9 7 6 5 1 طب ال

 19 20 11 5 8 6 الصيدلة 
 6 - - - - - معهد حوض النيل 

جمالي *  739* 690* 477* 372* 371* 324* الإ
 

بحاث مشتركة. 
 
 *يوجد ا

 

 
 
 
 

  
324371372

477

690
739

201620172018201920202021
50

250

450

650

850

بحاث العلمية المنشورة بمجالت دولية على مستوى الجامعة 
 
عداد ال

 
2021-2016تطور ا
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 الدوليأعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة على جائزة النشر  احلاصلني منتطور أعداد 

 بكليات اجلامعة 2021حتى  2016منذ عام  

 

 الكلية
عـداد المكـرميـن

 
 ا

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 58 34 11 1 13 6 التربية 
 82 84 97 54 56 44 الزراعة 
 59 63 56 37 30 35 الهندسة 

 3 - - - 1 - الجتماعية الخدمة 
 1 - 1 - - - دار العلوم 

 2 9 1 2 5 3 التربية النوعية 
 28 46 39 33 32 6 السياحة والفنادق 

 95 85 75 65 75 67 العلوم 
ثار 

 
 35 30 18 16 13 12 ال

 111 117 114 88 75 55 الطب 
داب 

 
 17 7 3 2 7 4 ال

 13 13 11 9 6 7 والذكاء الصطناعيالحاسبات 
 17 18 15 18 11 5 التمريض 

سنان 
 
 5 10 5 6 5 1 طب ال

 12 8 7 4 4 1 الصيدلة 
 1 - - - - - التربية للطفولة المبكرة 
 4 - - - - - معهد حوض النيل 

جمالي   543 524 453 335 333 246 الإ
 

  

246
333335

453
524543

201620172018201920202021
50

250

450

650

بحاث منشورة بمجالت دولية على مستوى الجامعة 
 
عداد الباحثين ممن لهم ا

 
2021-2016تطور ا
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 املعاونةمن اهليئة   ن باجلامعة من احلاصلني على املاجستري والدكتوراهواملكرم

 الكلية 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

جمالي   الإ

ير 
ست

اج
م

راه 
تو
دكـ

ير  
ست

اج
م

راه 
تو
دكـ

ير  
ست

اج
م

راه 
تو
دكـ

ير  
ست

اج
م

راه 
تو
دكـ

ير  
ست

اج
م

راه 
تو
دكـ

ير  
ست

اج
م

راه 
تو
دكـ

 

 32 2 7 4 6 - - - - 2 1 7 3 التربية 

 79 3 7 11 3 6 5 6 6 8 9 6 9 الزراعة 

 57 6 11 8 5 4 - 4 8 - 6 5 - الهندسة 

 34 5 6 1 4 4 4 2 - 3 - 1 4 الخدمة الجتماعية 

 10 1 3 1 - 4 1 - - - - - - دار العلوم 

 30 - 1 3 6 1 3 3 2 3 3 4 1 التربية النوعية 

 54 3 5 5 3 1 2 7 5 9 6 5 3 العلوم 

 33 2 2 4 2 5 2 - 2 3 4 3 4 السياحة والفنادق 

ثار 
 
 21 3 7 - 2 1 - - 1 4 3 - - ال

 271 21 27 18 14 13 22 28 36 26 26 19 21 الطب 

داب 
 
 27 7 4 3 1 - - 5 5 - - - 2 ال

 27 6 - 3 1 1 3 1 4 1 1 1 5 والذكاء الصطناعيالحاسبات 

 16 1 3 1 3 - - - 3 3 1 1 - التربية للطفولة المبكرة 

 36 2 6 4 5 2 12 -- - 2 1 - 2 التمريض 

سنان 
 
 12 1 - 4 - 1 1 5 - - - - - طب ال

 2 1 - 1 - - - - - - - - - الصيدلة 

 4 1 2 - - - - 1 - - - - - التربية الرياضية 

 1 0 1 - - - - - - - - - - معهد حوض النيل 
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 جبامعة الفيوم املستحدثة املتميزة الربامج الدراسية

 على مستوى الدراسات العليا

 اسم البرنامج 

رقم الموافقة  
نشا ء على اإ
  البرنامج
ه وتاريخ  

لغة 
دراسة  

لبرنامج ا  

 الجهات المشاركة 

جنبية  العربية  المصرية 
 
 ال

 تصميم وتركيب دبلوم

الطاقة الشمسية أنظمة   
 بكلية العلوم

  
Diploma in Solar 
Energy Systems 

Design and 
Installation 

 
لمزيد من المعلومات:  

www.solardiploma.com 

 الوزاري القرار 
(  2986رقم )  

بتاريخ  
5/8/2014  

نجليزية   الإ

  تكنولوجيالنانو مركز 
جامعة القاهرةب  

- 
لمانية العربية  

 
الغرفة ال

 للصناعة والتجارة
- 

كلية العلوم بجامعة  
 الفيوم 
- 

كلية العلوم بجامعة  
 القاهرة 

- 
جامعة كلية العلوم ب 

الوادي جنوب    

- 

 
 

لمانيا:  
 
 ا

خن للعلوم 
 
جامعة ا

 التطبيقية 
Aachen University 
of Applied Sciences 

- 
 اليونان:

ثينا الزراعية 
 
 جامعة ا

Agricultural 
University of Athens 

- 
يطاليا:  اإ

ستوديو وولف  
Studio 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 
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 اسم البرنامج 

رقم الموافقة  
نشا ء على اإ
  البرنامج
ه وتاريخ  

لغة 
دراسة  

لبرنامج ا  

 الجهات المشاركة 

جنبية  العربية  المصرية 
 
 ال

 درجة املاجستري 
تكنولوجيعلوم النانو  يف  

 

Master Degree in 
Nanoscience  

 
العلوم والهندسة   مجالي في  

 بنظام الساعات المعتمدة 
 

  لمزيد من المعلومات:
www.arabnano.eu   

 الوزاري القرار 
(  2164رقم )  

بتاريخ  
24 /6/2015  

نجليزية   الإ

كاديمية العربية  ا
 
ل

 لعلومل
والنقل   التكنولوجياو

 ي البحر 
- 

 جامعة القاهرة 
- 

 جامعة الفيوم 
- 

 الواديجامعة جنوب 
- 

لمانية 
 
الغرفة ال

العربية للصناعة  
 والتجارة 

- 
مدينة زويل  جامعة 

 للعلوم والتكنولوجيا 

ردن:
 
 ال

. جامعة العلوم  1
ردنية

 
 والتكنولوجيا ال

 
. الجامعة  2

ردنية 
 
لمانية ال

 
 ال

- 
 تونس:

جامعة . 1
 قرطاج
 

جامعة . 2
 سوسة
 

 
 

 
 السويد:

 Lundجامعة لوند 
University 

- 
سبانيا:  اإ

جامعة روفيرا  
 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 2
دارمشتات  
 للتكنولوجيا  
Technical 

University of 
Darmstadt 
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 اسم البرنامج 

رقم الموافقة  
نشا ء على اإ
  البرنامج
ه وتاريخ  

لغة 
دراسة  

لبرنامج ا  

 الجهات المشاركة 

جنبية  العربية  المصرية 
 
 ال

 درجة املاجستري  

ختصص    يف 

ي البيوتكنولوج   

 
Master Degree in 

Biotechnology 
  

بنظام الساعات المعتمدة  
وروبي

 
ا لمشروع  طبقً  ال

TEMPUS 
 –تخصصات الزراعة يف 

  –الصيدلة  –العلوم البيئية
 الهندسة الطبية 

 
 لمزيد من المعلومات:

jm-
biotech.com/index.htm 

 الوزاري القرار 
(  2325رقم )  

بتاريخ  
12 /7/2015  

نجليزية   الإ

العلوم/   /كلية الزراعة
بجامعة    الصيدلة

 الفيوم 
- 

سوان 
 
 جامعة ا
- 

 جامعة الزقازيق 
- 

 جامعة المنيا 
- 

للعلوم  مصرجامعة  
 والتكنولوجيا  

- 
 جامعة سيناء 

- 
 جامعة بنها 

 

- 

يطاليا:   اإ
معهد وقاية النبات )مجلس 

( القوميالبحوث   
The Institute for Plant 

Protection (The 
National Research 

Council) 

- 
 بلغاريا: 

مركز بحوث التنوع 
ونظم البيئة   البيولوجي

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  1
 الطبية 

Medical University 
of Vienna 

 

  الطبيعية  الموارد . جامعة2
بالنمسا  الحياة وعلوم  

University of Natural Resources 
and Life Sciences 
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 اسم البرنامج 

رقم الموافقة  
نشا ء على اإ
  البرنامج
ه وتاريخ  

لغة 
دراسة  

لبرنامج ا  

 الجهات المشاركة 

جنبية  العربية  المصرية 
 
 ال

 ونظمها اجلودةدبلوم إدارة 

 

 بكلية الهندسة
 

بنظام الساعات المعتمدة  
وروبي

 
ا لمشروع  طبقً  ال

TEMPUS 
 

 الوزاري القرار 
(  5242رقم )

بتاريخ  
22 /10 /2017  

نجليزية   الإ

كلية الهندسة بجامعة 
 عين شمس

- 
 الدوليكلية النقل 

  واللوجستيات
كاديمية العربية  اب

 
ل

لعلوم ل
والنقل   التكنولوجياو

 ي البحر 
- 

كلية الهندسة بجامعة 
مصر للعلوم  
 والتكنولوجيا 

 

- 

 السويد: 
 جامعة يونشوبينج 

Jönköping 
University 
لمانيا: 

 
 ا

وتو فون 
 
جامعة ا

 جريكى 
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
  قطاع الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية

 جبامعة الفيوم
2021حتى  2016خالل الفرتة من   
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 الدراسات العليا   -أول  

جماليبيان   عدد الطالب بمرحلة الدراسات العليا  باإ

 2021-2016 الدبلومالممنوحين 

 الكلية 

 الدبلوم  وممنوح

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

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

 1561 503 1792 501 1897 386 1649 470 1745 650 التربية 

 1 8 1 1 1 1 3 4 9 3 الهندسة

 152 42 75 26 86 13 47 11 47 13 العلوم

 6 1 4 2 5 2 - - - - الخدمة الجتماعية 

 - - 6 3 3 7 4 15 8 14 دار العلوم 

 3 7 - - 2 2 2 1 2 3 السياحة والفنادق 

ثار 
 
 1 7 2 3 3 1 7 3 - - ال

 - 1 - - 2 - 2 - - - التربية النوعية 

 5 7 4 11 6 11 - 5 3 1 والذكاء الصطناعي الحاسبات 

 98 - 89 - 69 - 41 - 65 - التربية للطفولة المبكرة 

داب 
 
 23 9 28 1 27 1 25 3 28 5 ال

 132 60 96 64 72 43 43 32 16 24 معهد حوض النيل 
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جماليبيان   عدد الطالب بمرحلة الدراسات العليا  باإ

 2021-2016 الماجستيرالممنوحين درجة 

 الكلية 

 درجة الماجستير  ونممنوح ال

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

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

 16 3 28 11 32 23 9 3 24 7 التربية 

 16 7 12 7 8 9 11 8 12 13 الزراعة 

 11 10 19 12 23 26 16 9 11 18 الهندسة

 11 3 11 4 9 6 15 5 9 6 العلوم

 18 6 9 2 25 6 20 9 20 7 الخدمة الجتماعية 

 14 11 14 19 16 18 18 18 5 27 دار العلوم 

 5 7 7 9 7 7 12 8 5 3 السياحة والفنادق 

ثار 
 
 13 13 6 4 6 6 5 4 7 3 ال

 2 - 7 1 3 - - - - - التربية النوعية 

 29 21 38 34 49 27 18 12 8 11 الطب 

 1 3 - 1 - - - - - - والذكاء الصطناعي الحاسبات  

 11 - 5 - 1 - 1 - - - التربية للطفولة المبكرة 

داب 
 
 16 3 12 5 11 5 14 7 23 2 ال
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جماليبيان   عدد الطالب بمرحلة الدراسات العليا  باإ

 2021-2016الممنوحين درجة الدكـتوراه   

 الكلية 

 ن درجة الدكـتوراه وممنوح ال

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

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

 9 4 8 3 5 5 7 9 8 4 التربية 

 1 8 4 5 9 6 8 10 4 14 الزراعة 

 4 3 10 4 4 3 3 1 - - الهندسة

 6 2 4 - - 2 9 1 5 8 العلوم

 22 5 11 1 12 4 12 6 8 2 الخدمة الجتماعية 

 1 8 2 2 1 6 2 8 1 1 دار العلوم 

 5 6 4 2 9 4 3 5 5 4 السياحة والفنادق 

ثار 
 
 7 - 2 1 1 5 - 1 1 1 ال

 14 13 7 7 5 10 13 16 11 17 الطب 

والذكاء الحاسبات 
 الصطناعي 

- - - - - - - - 1 5 

 1 - - - - - - - - - التربية للطفولة المبكرة 

داب 
 
 14 2 4 5 1 3 2 3 6 2 ال
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جماليبيان     الممنوحة (الماجستير والدكـتوراه) الدرجات العلميةعدد  باإ

 2021حتى  2016من  بكليات الجامعة المختلفة خالل الفترة

 الكلية
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

 دكـتوراه  ماجستير دكـتوراه  ماجستير دكـتوراه  ماجستير دكـتوراه  ماجستير دكـتوراه  ماجستير

 13 19 11 39 10 55 16 12 12 31 التربية 

 9 23 9 19 15 17 18 19 18 25 الزراعة 

 7 21 14 31 7 49 4 25 - 29 الهندسة

 8 14 4 15 2 15 10 20 13 15 العلوم

 27 24 12 11 16 31 18 29 10 17 الخدمة الجتماعية 

 9 25 4 33 7 34 10 36 2 32 دار العلوم 

 11 12 8 13 13 14 8 20 9 8 السياحة والفنادق 

ثار 
 
 7 26 3 10 6 12 1 9 2 10 ال

 0 2 0 8 0 3 0 0 0 0 التربية النوعية 

 27 50 14 72 15 76 29 30 28 20 الطب  

والذكاء الحاسبات 
 6 4 - 1 - - - - - - الصطناعي 

 1 11 - 5 - 1 - 1 - - التربية للطفولة المبكرة 

داب 
 
 16 19 9 17 4 16 5 21 8 25 ال
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ماجستير
1282

70%

دكـتوراه
545
30%

جمالي  (الماجستير والدكـتوراه) الدرجات العلمية عدد اإ

 2021-2016بكليات الجامعة المختلفة خالل الفترة  الممنوحة

 

 درجة الدكـتوراه درجة الماجستير 

1282 545 
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حصائيبيان  عداد الطالب الوافدين   اإ

 
 بتطور ا

 دكـتوراه( بكليات جامعة الفيوم  -ماجستير -المقيدين ببرامج )دبلوم
 2021-2016خالل الفترة من 

 دكـتوراه  ماجستير دبلوم  الكلية 

  عمانية 1  التربية 

 دار العلوم 

 كويتي  1
 كويتية  1

 كويتية  1 كويتية  1

 نيجر  1
 كويتي  3
 كويتية  2

 

 جزر القمر  1
 كويتي  1
 كويتية  1

 

ردني  1 مالي 1  الخدمة الجتماعية 
 
 ا

 السياحة والفنادق 

ردني  2  
 
 ا

 فلسطيني  1  

ردنية  1  
 
 ا

ردني  1   العلوم
 
 ا

ثار 
 
 ال

ردني  1  
 
 ا

ردني  1  
 
 ا

 عماني 1  

ردني  1  
 
 ا

 عماني 1  

ردني  1  
 
 ا

 عماني 1  

 عماني 1  

   1 الطب 
 

 2019/2020 الجامعيالعام   2016/2017 الجامعيالعام  
    

 2020/2021 الجامعيالعام   2017/2018 الجامعيالعام  
    

   2018/2019 الجامعيالعام  
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حصائي بيان   عداد الطالب الوافدين   اإ
 
 بتطور ا

 دكـتوراه( بكليات جامعة الفيوم -ماجستير -)دبلومالحاصلين على 
 2021-2016خالل الفترة من  

 دكـتوراه  ماجستير دبلوم  الكلية 

 التربية 

 كويتية  1  

 عماني 2  

 عماني 1  

 دار العلوم 

 كويتية  1 ليبية 2 كويتية  1

 كويتي  1 كويتي  1 نيجر  1

ردني  1 كويتي  1 جزر القمر  1
 
 ا

 كويتية  1 كويتي  2 

 الخدمة الجتماعية 
 فلسطيني  1  

 فلسطينية  1  

ردني  1  العلوم
 
  ا

ردني  2   السياحة والفنادق 
 
 ا

ثار 
 
 ال

ردني  1  
 
 ا

ردني  1  
 
 ا

 عماني 1  
 

 2019/2020 الجامعيالعام   2016/2017 الجامعيالعام  
    

 2020/2021 الجامعيالعام   2017/2018 الجامعيالعام  
    

   2018/2019 الجامعيالعام  
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 العالقات الثقافية   -ثانيا 

حصائي بيان  نواعها )داخلية  اإ
 
عداد البعثات با

 
شراف مشترك(   –خارجية  –بتطور ا  اإ

 الكلية 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

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

رك  
شت

ف م
شرا

اإ
 

ية 
خل
دا

 

ية 
رج
خا

رك  
شت

ف م
شرا

اإ
 

ية 
خل
دا

ية  
رج
خا

رك  
شت

ف م
شرا

اإ
 

 2 - - - - - 2 - - 2 - - 2 - - التربية 

 - 1 - - - - - - - - - - 1 - - الزراعة 

 - - 1 1 1 1 1 1 21 - 1 1 - - 1 الهندسة

 1 1 - 1 1 - 3 1 - 3 1 - 2 1  العلوم

 - 2 - 3 2 - 3 - - 1 - - 3 - - السياحة والفنادق 

ثار 
 
 - - - 1 - -- - 2 - 1 2 - 1 2 - ال

 - 4 ـــ  - 4 ــ  - 4 ـــ  - 3 ـــ  - 2 ــــ  والذكاء الصطناعي الحاسبات  

 - - - - - - - 1 - - 1 - - - - صيدلة
 

حصائيبيان   عداد  بتطور    اإ
 
جازاتا  الدراسية بالجامعة  الإ

 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 الكلية 

 1 1 2 1 1 التربية 
 1 3 5 3 3 الزراعة 

 6 9 10 5 5 الهندسة
 9 12 7 6 3 العلوم

 3 3 4 - - السياحة والفنادق 
ثار 

 
 2 3 - - - ال

 1 1 1 1 - التربية النوعية 

 - 3 3 3 - الطب 

والذكاء الحاسبات 
 2 5 4 4 1 الصطناعي 

 1 1 1 - 1 معهد حوض النيل 
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حصائي بيان  عداد المنح الدراسية بالجامعة بتطور  اإ
 
 ا

 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 الكلية 

 - - - - - التربية 

 2 2 2 6 2 الزراعة 

 5 6 6 3 4 الهندسة
 1 1 2 2 1 العلوم

 3 2 2 2  السياحة والفنادق 
 - - - 1 - معهد حوض النيل 

 
حصائي بيان  عداد المؤتمرات  بتطور  اإ

 
 ا

عضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  التي
 
 شارك فيها بالحضور السادة ا

 الكلية 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

 خارجية داخلية  خارجية داخلية  خارجية داخلية  خارجية داخلية  خارجية داخلية 

 10 24 7 24 8 19 5 23 2 20 التربية 

 11 2 7 - 9 - 16 - - 8 الزراعة 

 - 10 - 8 11 4 14 5 13 2 الهندسة

 - 1 1 1 3 3 6 3 4 7 العلوم

 - - - - 1 1 - - 4 - الخدمة الجتماعية 

 1 - 3 - - - - - - - دار العلوم 
 1   2 4 1 3 - 5 4 السياحة والفنادق 

ثار 
 
 - 3 1 - 8 8 7 7 8 1 ال

 - - - - - 4 - 19 - 10 التربية النوعية 
 - - - - 19 - 18 1 22 - الطب 
والذكاء الحاسبات 

 الصطناعي 
 2 1 3 ــــ  2 ــ  2 2

1  
ونالين 

 
 ا

2 

 - - - - - - - - - - التربية للطفولة المبكرة 
داب 

 
 2 4 3 4 1 7 1 5 1 4 ال

 - 5 - 4 - 8 - 6 - 6 التمريض 

سنان 
 
ستاذ    1+4 - 4 - 5 - طب ال

 
ا

 - - 7 - زائر بيروت 

 1 8 1 2 1 - 1 2 1 - صيدلةال

 - - - - - 1 2  1 - معهد حوض النيل 
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حصائيبيان   عداد المهمات العلمية بتطور    اإ
 
 ا

 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 الكلية 
 - - - 1 - التربية 
 5 1 1 - 1 الزراعة 
 - 3 2 2 2 الهندسة
 3 4 3 3 2 العلوم

 2 2 5 2 1 السياحة والفنادق 
ثار 

 
 2 1 2 1 - ال

 1 2 2 2 2 الطب 
 ــــ  2 ــــ  1 ــــ  والذكاء الصطناعي الحاسبات  

داب 
 
 - - - - لمدة عام  1 ال

سنان 
 
 2 1 - - - طب ال

 - - 1 - - معهد حوض النيل 

 

حصائي بيان  عارات بتطور  اإ عداد الإ
 
 ا

 الكلية 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

 خارجية داخلية  خارجية داخلية  خارجية داخلية  خارجية داخلية  خارجية داخلية 

 4 - 2 2 2 1 2 1 2 1 التربية 
 3 2 5 2 7 _  5 _  6 1 الزراعة 

 7 11 7 11 15 11 15 11 14 7 الهندسة

 19 2 21 1 22 1 25  24 - العلوم

 8 - 10 - 10 - 10 - 11 - الخدمة الجتماعية 

 9 - 8 - 6 - 6 - 3 - دار العلوم 

 7 4 8 1 7 - 6 - 5 - السياحة والفنادق 

ثار 
 
 2 1 2 2 5 1 5 1 4 - ال

 1 - 1 - 2 - 2 - 5 - التربية النوعية 

 26 - 22 - 16 - 16 - 9 - الطب 

 3 2 2 2 1 3 1 2 1 والذكاء الصطناعي الحاسبات  
2 
 

 5 - 1 - 6 - 1 - 1 - التربية للطفولة المبكرة 

داب 
 
 10 - 8 - 8 - 7 - 8 - ال

 1 1 1 1 2 - 2 - 2 - التمريض 

سنان 
 
 2 3 1 3 - 1 - - - - طب ال
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طار   References of Research Plan    خطةلل المرجعي الإ

البحث   خطة  وضع  خذ    العلميعند 
 
ال تم  الفيوم  الجامعة  العتبار    فيلجامعة  توجهات  تكون  ن 

 
البحث    فيا مجال 

ساسية: العلمي
 
 مستمدة من خمسة مصادر ا

عوامخالل ابجمهورية مصر العربية  العلميستراتيجية للبحث الخطة اإل .1
 
 .2030حتى 2016 من  ل

 .2030ستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والبتكار اإل .2

 ستراتيجية لجامعة الفيوم.الخطة اإل .3

 . مستراتيجية للدراسات العليا بجامعة الفيوالخطة اإل .4

 محاور المجالس العلمية المتخصصة في مجال البحث العلمي والتي تشمل:  .5

 محور الطاقة  ▪

 محور المياه ▪

 محور العلوم الطبية والصحة  ▪

من  محور  ▪
 
 الغذائيالزراعة وال

 محور البيئة  ▪

 محور تقنيات الصناعة الستراتيجية ▪

 محور تكنولوجيا المعلومات والتصالت  ▪

 محور تطوير التعليم والتعلم ▪

 محور الستثمار والتجارة ▪

 محور العلوم الجتماعية واإلنسانية والفنون  ▪

 Trends of the Research Plan    العلميمعايير خطة البحث  

 : يليلجامعة الفيوم على مجموعة من المعايير كما  العلميخطة البحث  ترتكز

ن تسهم الخطة  .1 هداف القومية للدولة من خالل البحث  فيا 
 
 . العلميتحقيق ال

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

 نبع من هذه الدراسات. مشروعات بحثية تطبيقية ت

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

ن تتسم الخطة بالمرونة لتتوافق مع متطلبات العصر  .4  ومتغيراته.ا 
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المقترحة   .5 الخطة  تكون  ن 
 
العالقة  الرسمياإلطار    هي ا ذات  الجامعة  قطاعات  بكافة  المراكز    :مثل  ، للعمل 

الستشارية   ،البحثية الخدمية  ،المراكز  الخاص  ،المراكز  الطابع  ذات  العلمية  ، الوحدات    ، المجالت 

 المؤتمرات العلمية. و

ن   .6
 
المحيط  فيالخطة    تسهما بالمجتمع  داء 

 
ال السريعة    ،الرتقاء بمستويات  التغيرات  ت  متطلبا   فيومواكبة 

 سوق العمل. 

إلى اللتحام    والتقني  العلمي مكونات الخطة بصورة تمكن الجامعة من دفع منظومة البحث    فيإحداث توازن  .7

 المجتمع من خالل كوادر علمية مؤهلة.  فيبقضايا التنمية 

   Research Plan Raising of the-Fund    العلميمصادر تمويل خطة البحث 

التمويل عنصرً  ساا  تمثل مصادر 
 
البحث  سيً ا عناصر نجاح خطة  من  استمراريتها وتطويرها    العلمي ا  المقترحة وضمان 

هدافها ظل ضعف الميزانية المخصصة للبحث   فيوخاصة مع ارتفاع تكلفة متطلبات البحوث والدراسات    ،لتحقيق ا 

الدولة  العلمي قبل  جن  ،من  وا  محلية  بديلة  تمويل  مصادر  إيجاد  مسئولية  الجامعة  على  يضع  هذا  مما  وتشمل بية، 

 : يلي جامعة الفيوم ما ل العلميمصادر تمويل خطة البحث 

ول
 
 مصادر التمويل المحلية:  -ا

 وذلك من خالل: 

 . العلميوالبحث  العاليوزارة التعليم  .1

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

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

 الوحدات ذات الطابع الخاص.  .4

 . المدنيهيائت المجتمع  .5

 مركز تحديث الصناعة.  .6

بالجامع .7 البحوث  تمويل  حيث  ةصندوق  إيراد،  من  نسبة  تخصيص  الخاصة  يتم  الصناديق  بالجامعة ات 

 لتمويله.  وكلياتها

مثل .8 داخلية  تمويل  جهات  من  الممولة  البحثية  ا  ،المشروعات  التكنولوجيةصندوق  والتنمية  ، لعلوم 

كاديمية البحث   . العاليإدارة المشروعات بوزارة التعليم وحدة ، والتكنولوجيا العلميا 

عضاء هيئة التدريس على إجراء الدراسات والبحوث  شخصيتمويل   .9 وخاصة    ،يقومون بها  التي: وهو ما ينفقه ا 

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

جمالي قيمة التمويل للبحث العلمي بجامعة الفيوم اإ

 ثانيا: مصادر التمويل الخارجية:

 وتشمل:

 المشروعات البحثية الممولة من جهات خارجية مثل:  .1
 JICAاليابانية  الدوليهيئة التعاون  -
لمانية للتبادل  -

 
 DAAD  العلميالهيئة ال

مريكية  -
 
 USAIDهيئة المعونة ال

وروبيمنح التحاد  -
 
 Erasmus Mundus+  ال

فريقية .2
 
  الطلبة الوافدون من الدول العربية وال

 

جمالي  التاليويمثل الجدول   من خالل خطة الجامعة   بجامعة الفيوم  العلميمصادر التمويل المخصصة للبحث   اإ

 .2020حتى 2016من   لفترة خالل استراتيجية الإ 

 مصدر التمويل            
جمالي  الموارد الذاتية  الموازنة الستثمارية  الموازنة العامة  العام   الإ

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 
جمالي   60,220,000 7,360,000 40,000,000 12,860,000 الإ

 

 
 

82



 

  

2027-2022 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ ىـ  

النسبة الموئية المخصصة لكل عام 
جمال بجامعة الفيوميقيمة التمويل للبحث العلميمن 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/ مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة
 
ا

 

 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 ال

عضاء هيئة التدريس ومعاونيهم -  ا 

 الباحثون من الخارج  -

خرون على مستوى المجتمع  . ج
 
 ا

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

 الصلة بتخصصات الجامعة المختلفة.  ذات

 

 Elements to Achieve the Research Plan  مقومات نجاح الخطة

 جامعة الفيوم على المقومات التالية:ل العلمييعتمد نجاح خطة البحث 

بالخطة .1 العليا  الجامعة  إدارة  هدافهاب  تها وقناع  إيمان 
 
نحو    ،ا بالجامعة  المتاحة  اإلمكانات  كافة  ثم دفع  ومن 

هدافها. اوتوجيه تحقيق الخطة
 
 ل

هداف   ؛ حصر كافة إمكانات الجامعة البشرية والمادية المتاحة .2 لضمان حسن استخدام تلك الموارد لتحقيق ا 

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

Hope
Typewritten Text

Hope
Typewritten Text
أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

Hope
Typewritten Text

Hope
Typewritten Text

Hope
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Hope
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Hope
Typewritten Text

Hope
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ون ــمجلس شئ
 اتــــــــــــــــدراس ـال

ـــــا ـــــــــــــــــــالعليــــــ
 حـــــــــــــــــوث ـوالب

ـــــات ـــــــــــــــكليــــــــ
 ـــة ـ امعـــــــــــــــالجــ

ات ــــــــسـالمؤس 
نت ة  ــــــــــــاجيــــــالإ

 ةــــــــوالمجتمعي
 ــةــطــــــــــــــالمحي

ــل  ـــليـــــــــــــحـــالت

 ي ــــــــــــئــــــــــــيــــالب

 ي ــــــداخلــــــــــــ)ال

( يــــــــارجــــوالخ

 ـة ــــــللجـــــــامــعـــــ

 اد ـــــــــــــــــــــــــــاعتم

 س ــــــــــــــــــــــــمجل  

 ةـــــــــــــــامعــــالج  

ودور خطة    ،لشاملةن بقضايا التنمية ابحيث يتم مخاطبة كافة المعنيي  ،اإلعالم المدروس والهادف للخطة .3

 عالج تلك القضايا.  في العلميالبحث 

راء    ،القرار  صانعيالفكر المرن عند مخاطبة   .4
 
وذلك بما ل يخل    ،قد يبديها المستفيدون  التيواحتواء كافة ال

هداف الستراتيجية المراد تحقيقها.
 
 بال

ل تحتاج إلى موافقات    التي وبخاصة تلك    ،العلميالبحث  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 

للدولة  ،للجامعة  العلمي العامة  الخطة  من  القومية  ،والمنبثقة  المشروعات  دور   ،وتوجهات  وتحديد 

الجامعة كليات  على  الخطة  توزيع  تم  ذلك  بعد  فيها،  العلمية    ،الكليات  قسام 
 
ال مقترحات  لدراسة 

تضمنها  و  ،المختلفة الواجب  البحثية  والمشكالت  القضايا  ن 
 
بشا تصوراتها  وكذلك    ،خطةال  في تحديد 

خذ  
 
ال مع  وذلك  المعاصرة  البحثية  التوجهات  هم  ا  والمالية   فيتحديد  البشرية  اإلمكانات  العتبار 

الخطة المقترحة لبعض  محاور  تم إرسال    هنفس  وفى الوقت  ،إلنجاز تلك التوجهات  ؛ والمعملية الالزمة

 .  العلميخطة البحث لمعرفة احتياجاتها من  المحيطة لمؤسسات اإلنتاجية والمجتمعيةا

 

التحليل    إجراء  للجامعة  والخارجي  الداخلي)  البيئيتم  التحليل (  مصفوفة  باستخدام 

عقبه تحليل   ،تم جمعها عن الجامعة  التياعتمادا على البيانات والمعلومات    SWOT Analysisالرباعي ا 

داء  
 
وبين المستويات المستهدفة    ،بالجامعة )الوضع الراهن(  البحثيالفجوة بين المستويات الحالية لال

مول(.  
 
 )الوضع الما

 

و   
 
ال التصور  وضع  الكليات  ،خطةلل  يلتم  على  عرضها  الالزمة   ؛ وإعادة  المراجعات   ،إلجراء 

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

الجامعة  ، النهائيشكلها    فيالخطة   مجلس  إلى  رفعها  ثم  مع    في إلقرارها    ؛ ومراجعتها  النهائية  صورتها 

ليات متابعة تنفيذ الخطة والتقييم المستمر لها النجاح لكل عنصر من عناصر  وتحديد مؤشرات    ،وضع ا 

 الخطة.
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 خطة البحث العلمى  بيانات  جمع  مصادر

 يلى: كما  مصادر لجامعة الفيوم من خالل عدة  العلمي خطة البحث  إلعداد زمة  الال البيانات جمع تم

 :المنشورة  البحث خطط في   المتاحة  البيانات .1

  ا.له التنفيذية والخطة  بالجامعة ستراتيجية لقطاع الدراسات العليا والبحوثاإل الخطة -

 التنفيذية لها.الجامعة والخطط  لكليات ستراتيجيةاإل لخططا -

 :الجامعة   كليات لدى  المتاحة البيانات قواعد .2

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

 .الماضية سنوات  الخمس خالل بالجامعة تمت التي هاوخالصات البحثية واستعراض نتائج المشروعات

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

كاديمية،في    التميز  بمجالت  الخاصة  البيانات - ا  )خبرات  الجامعة  جهزة،  معامل،  كليات    علمية،   رسائل  ا 

بحاث  .) إلخ ... تطبيقية ا 

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

 .المقدمة

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

 : ها واعتماد  العالي  التعليم   مؤسسات تقويم  دليل .3

 الجودة. لضمان  القومية الهيئة معايير -

كاديمي القومية لالعتماد الهيئة معايير -
 
 .ال

ولية  البيانات .4
 
 :مثل  ال

 الميدانية. الستقصاءات -

 الشخصية.  المقابالت -

 الهاتفية.  التصالت  -

 الجتماعات والمناقشات.  -
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 بجامعة الفيوم  العلميلمنظومة البحث  البيئي التحليل 

SWOT Analysis of Research System at Fayoum University 

بحث  إلىالوصول    يتم عليها    واقعية  علمي  خطة  العتماد  يمكن  الفيوم  القادمة  فيلجامعة  تم  ،المرحلة  اتباع   إذا 

 :الخطوات التنفيذية التالية

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

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

 بجامعة الفيوم.  العلميلقطاع البحث  الفرص والتهديدات 

 
 
  Strengthsعناصر القوة   . ا

 المتعددة. العلميمجالت البحث   فيتوافر ك فاءات علمية متميزة  .1

 .والدولي يالمستوى المحلوجود عالقات علمية متميزة للجامعة على  .2

الجامعة .3 بناء  ا  من  والمعيدين  المساعدين  المدرسين  من  كبير  عدد  من    في  ،وجود  للعديد  خارجية  بعثات 

 . العلميمجال البحث  في ذات السمعة المرموقة  ،الجامعات العالمية

 .اية تنظم سنويً من خالل احتفال المجالت العالمية في العلميمنح الباحثين بالجامعة جوائز مميزة للنشر  .4

 ا بالجامعة.وجود بنية تحتية متميزة ومعامل نوعية معتمدة دوليً  .5

بحاث العلمية على موقع الجامعة  .6
 
 . اإللك ترونينشر ملخصات ال

 . الدولي العلمي وجود مك تب بالجامعة للتدريب على النشر  .7

بحاث للهيئة المعاونة من خالل صندوق حساب البحوث  .8
 
 بالجامعة. توافر برامج دعم ال

 .  وتمويلها وجود وحدة لدعم المشروعات البحثية التنافسية بالجامعة .9

 وجود مركز للبحوث البيئية والتكنولوجيا الذكية بالجامعة. .10

للتعاون   .11 مك تب  التعاون    الدوليوجود  تطوير  إلى  يهدف  كاديمي  البحثيبالجامعة 
 
الجامعة    وال بين 

 والمؤسسات العلمية والبحثية الدولية.

ول على مستوى الجامعات المصرية  حصول   .12
 
بحاث المنشورة دوليا   فيالجامعة على المركز ال

 
الستشهاد بال

 الهندسية. العلومو، الرياضيات، ومجالت الفيزياء في

للباحثين   .13 الجامعة  ادعم  المختلفةبغرض  الجهات  من  البحثية  المشروعات  على  للحصول  المحلية    لتقدم 

 .والدولية
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 المؤتمرات المحلية والدولية. فيلمشاركة بهدف ادعم الجامعة للباحثين  .14

 وجود مركز لبراءات الختراع بالجامعة. .15

بناء الجامعة  .16
 
ليف   في تنظيم احتفالية سنوية لتكريم المتميزين من ا

 
 . والترجمة العلميالتا

جهزة العلمية على مستوى الجامعة.  وجود .17
 
 قاعدة بيانات لال

على سنويا  الترقي ندعتكريم المتميزين  .18
 
 . تنظمها الجامعة التيالسنوية  احتفالية عيد العلم فيا للدرجات ال

الجامعية .19 المك تبات  للجامعات  كافة  ربط  على 
 
ال المجلس  البحثية   ،بشبكة  المقالت  على  الحصول  وإتاحة 

 كاملة. 

 لرسائل الماجستير والدك توراه على مستوى الجامعة.  الرقمي اك تمال إنشاء المستودع  .20

 تواجههم.  التيوتذليل كافة المعوقات  ،متابعة المبعوثين من قبل الجامعة .21

 عقد العديد من المؤتمرات العلمية المحلية والدولية بالجامعة بصفة مستمرة.  .22

 وجود مجالت علمية متخصصة ببعض كليات الجامعة.  .23

 Weaknessesعناصر الضعف   . ب

 عدم ك فاية المعامل المجهزة والحديثة بمعظم الكليات.  .1

 فيحتى يمكن استخدامها    والقومي  يبالمجتمع المحلالخاصة  عدم وجود قواعد بيانات واضحة للمشكالت   .2

 البحوث العامة والتطبيقية.

 ذات التميز.بالجامعة وعدم مواكبتها للمستويات العالمية  العلميقدم نظم اإلدارة لمنظومة البحث  .3

بحاث العلمية على المستوى المحلى  .4
 
 .والدوليعدم وجود طريقة محددة وواضحة لقياس مردود ال

 عدم وجود مجالت دولية تصدر من كليات الجامعة.  .5

بحاث بغرض الترقية فقط. .6 عضاء هيئة التدريس على إجراء ا   تركيز ا 

عضاء الهيئة المعاونة فقط من المدرسين  عل  العلمي مجال البحث    فياقتصار البرامج والدورات التدريبية   .7 ى ا 

 . المساعدين والمعيدين

عضاء هيئة التدريس.  والجماعي البيني البحثيغياب العمل  .8  بين ا 

عضاء هيئة التدريس.  .9
 
بحاث العلمية ل

 
ليات واضحة ومحددة لتسويق ال  عدم وجود ا 

 عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة للبحوث الخاصة بالجامعة.  .10
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خرى   بالرغم من ك ثرة عدد التفاقيات الثنائية .11
 
معظمها لم    فإن  ، بين الجامعة والجامعات والهيائت العلمية ال

 يتم تفعيله.

 غياب عدد كبير من الدوريات والمجالت العلمية المتخصصة بمك تبات الجامعة. .12

عضاء هيئة التدريس بالكليات النظرية.  الدولي العلميانخفاض نسبة النشر  .13
 
 ل

 . البحثية بالجامعة ية استفادة الجامعة من مخرجات المشاريعمحدود .14

المعنية .15 طراف 
 
ال نظر  العليا من وجهة  الدراسات  برامج  لتقييم  نظام  الطالبكافة  عدم وجود  هيئة   ،:  عضو 

 ن. والمستفيد، التدريس

بحاث مشتركة مع  .16
 
يعدم وجود ا

 
 وغيره.  اجتماعي ، طبي، هندسي،زراعي ،صناعيقطاع:   ا

للبحث   .17 الالزمة  الكيماويات والخامات  من  والمتوافرات  المستهلكات  تبين  بيانات  قاعدة    العلميعدم وجود 

 بكليات الجامعة. 

داء  .18
 
عضاء هيئة التدريس بالجامعة بجدوى تطبيق نظم جودة ال منظومة   فيعدم اقتناع عدد ليس بقليل من ا 

 . العلميالبحث 

 Opportunitiesالفرص المتاحة   . ج

البحث   .1 الدولة  حديثا  العلميزيادة مخصصات  موازنة  الجديد    ،من خالل  الدستور  بمواد  والنص على ذلك 

 للبالد. 

كاديمية لمنظومة البحث  .2
 
 .بالجامعات والمراكز البحثية العلميدعم القيادة السياسية والقيادات ال

البنك   .3 مشروع  المصرية  القومي تدشين  الجامعات  مستوى  على  الباحثين  ،للمعامل  بالجامعات    لخدمة 

 . كافة المصرية

البحث  فرص    زيادة .4 البحث    العلميتمويل  كاديمية  ا  خالل  العلوم    العلميمن  وصندوق  والتكنولوجيا، 

 . STDFوالتنمية التكنولوجية 

 من خالل العديد من الجهات الممولة محليا ودوليا. العلمي وجود مشروعات داعمة لتطوير منظومة البحث  .5

جنبية.العربية وتوقيع بروتوكولت تعاون بين الجامعة والعديد من الجامعات  .6
 
 ال

بحاث العلمية  .7
 
 ية.والمستقبلخطط التنمية الحالية  فيتوجه الدولة نحو ضرورة الستفادة من نتائج ال

 وجود تميز بيئي لمحافظة الفيوم داعم في العديد من التخصصات البينية البحثية.   .8

التعليم والعتماد   .9 القومية لضمان جودة  الهيئة  الجودة    في  المحوري ودورها    ،مصر   في إنشاء  ثقافة    فينشر 

 . العلميكافة مجالت التعليم بما فيها البحث 
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 Threatsالتهديدات )المحددات(   .د

سباب مختلفة.  .1
 
 عدم عودة بعض المبعوثين للخارج إلى كلياتهم بعد انتهاء فترة إيفادهم ل

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

العربية   .3 الجامعات  بعض  البحث    فيالمصرية    للجامعات  ًياقو  امنافسً بوصفها  ظهور  مثل    ،العلميمجال 

ردن 
 
 تونس.  ، وجامعات ال

 بسبب قواعد اللجان العلمية الدائمة للترقية.  والبينيالمشترك  العلمي انخفاض مستوى البحث  .4

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

 المتالحقة بالبالد. ،والقتصادية ،والجتماعية ،التغيرات السياسية .6

عمال من قطاع الصناعة عن تدعيم البحث  .7
 
صحاب ال

 بالجامعات.  العلميإحجام ا 

 . العاليمن قبل وزارة التعليم  العلميمحدودية التمويل للبحث  .8
 

 Needs Assessment  تحديد الحتياجات  -اثانيً 

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

مكن تحديد الحتياجات التالية:  ا 

جهزة الجامعة وكلياتها بدعم تنفيذ رؤية الجامعة .1  بها.  العلميخطة البحث و تها،ورسال التزام جميع ا 

 . للجامعة العلميخطة البحث يوضح نسبة تنفيذ  سنويإصدار تقرير  .2

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

 . تخصصات حديثة فى بعثات خارجيةإلى إيفاد المدرسين المساعدين والمعيدين  فيالتوسع  .4

عضاء هيئة التدريس لمهمات علمية    فيالتوسع   .5  فيلالطالع على التقنيات الحديثة    ؛ لخارجإلى اقصيرة  إيفاد ا 

 المجالت المختلفة. في العلميالبحث 

 المتخصصة. البحثيومراكز التميز  ،تشجيع إنشاء المراكز البحثية .6

 . كافة المجالتب البحثيالمجال  فيإصدار جوائز للتميز  .7

منظومة   .8 العلمية    والتي  (خدمتك  في المعامل  )تطوير  جهزة 
 
لال مثل 

 
ال الستخدام  الجامعة   فيتتيح    كليات 

 . كافة

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

 . العلميوالمؤسسات الداعمة للبحث ، الصناعية، ودعم الشراكة مع قطاعات المجتمع المختلفة، اإلنتاجية .10
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 الدوريات والمجالت العالمية المتخصصة.  فيدعم الشتراك  .11

 .وتطبيقاته العلميبمجالت البحث واضح لمخاطبة المهتمين  إعالميوضع برنامج  .12

ليا
 
 العلمى للجامعة  ت تحقيق التزام كليات الجامعة بخطة البحثا

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

ليات واضحة ومحددة   الضروري كان من    ،الفيوم  المتكاملة لجامعة  العلميبعد النتهاء من وضع خطة البحث  
 
وضع ا

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

تي في يمكن تفصيلها  والتيالدراسات العليا والبحوث شئون بناًء على توصيات مجلس 
 
 : ال

ن ل يتم تسجيل الدرجات العلمية للماجستير والدك توراه إل    زامتال .1
 
بحثية ترتبط بمجالت   نقاط  فيالكليات با

نشط للجامعة يالعلمخطة البحث 
هدافها.  فيوتسهم  تها،وا 

 تحقيق ا 

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

 لجامعة. با العلميالبحث 

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

المشترك اإلشراف  العلمية  ،بعثات  الداخلية  ،المهمات  وفقً   ،البعثات  خطة  ا  إل  من  منبثقة  بحثية  لنقاط 

 لجامعة. با العلميالبحث 

المعاونة   .4 التدريس والهيئة  عضاء هيئة  ا  يتم دعم مشاركة  العمل  فيل  و    ، المؤتمرات وورش  ا  الداخلية  سواء 

وراق بحثية تقع  فيإل  ،الخارجية
 
 لجامعة. ل  العلميخطة البحث إطار   فيحالة المشاركة با

بحاث علمية  فيوضع جوائز للباحثين  .5  . للجامعة العلمي البحثخطة إطار  فيحالة نشر ا 

 للجامعة. العلمي إطار خطة البحث  في يتم دعم المشاريع البحثية من قبل الجامعة إل ما يتم ل .6

داء 
 
ليات تقييم مستوى ال

 
طار خطة البحث فيللكليات  السنوي ا  العلمي   اإ

Mechanisms of Annual Performance 

هدافها كان ل بد    العلميحرصا من قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم على تحقيق خطة البحث  
 
للجامعة ل

داء  
 
ال لتقييم  ومحددة  واضحة  ليات  ا  وضع  العلمية  ،  السنويمن  قسام 

 
وال الكليات  قبل  من  النجاح  نسب  وقياس 

 : ما يلي  وذلك من خالل

 ا للتصنيفات المختلفة. للجامعة وفقً  والدولي ،واإلقليمي ي،الترتيب المحل .1

قسام العلمية سنويا  التيموضوعات الوعدد رسائل الماجستير والدك توراه  .2
 
 ا.يتم منحها من ال
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بحاث العلمية   .3
 
عضاء هيئة التدريس بالجامعةيتم نشرها سنويا   التيها  وموضوعات عدد ال

 
ثير تلك   ،ا ل

 
ومعدل تا

بحاث. 
 
 ال

عضاء هيئة التدريس الحاصلين على  .4
 
ستاذ مساعد درجتيعدد ا

 
ستاذ. ،ا

 
 ا

عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. التيالبعثات والمنح والمهمات العلمية  .5
 
 يتم تخصيصها ل

خر يتم توقيعها سنويا  التيعدد التفاقيات ومذكرات التفاهم  .6
 
 ى. ا بين الجامعة والجهات ال

عضاءعدد  .7
 
 ا.سنويا مؤتمرات دولية  فيهيئة التدريس المشاركين  ا

و الدولية. ،يتم تمويلها من الجهات المختلفة التيعدد المشروعات البحثية  .8
 
 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 والعتماد.  .11

 .اعدد البحوث المنفذة مع القطاع الخاص سنويا  .12

 ا.تنتجها الجامعة سنويا  التينسبة البحوث المرتبطة بخدمة المجتمع  .13

ساتذة الزائرين للجامعة من الجامعات الدولية.  .14
 
 عدد ال

 لدراسات العليا إلى الخريجين من الجامعة سنويا.نسبة عدد طالب ا .15

 عدد طالب الدراسات العليا الوافدين إلى الجامعة سنويا. .16

 ا بالجامعة.يتم تنظيمها سنويا  التي هاوموضوعات عدد المؤتمرات العلمية .17

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

 ا.الجامعة سنويا  منسوبييتم قبولها من   التيعدد براءات الختراع  .19

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

 Implementation Risks   مخاطر تنفيذ الخطة 

خر إصدار القوانين والتشريعات -
 
 . تا

 تطلعات الباحثين.   يوالتشريعات بشكل ل يلبصدور القوانين  -

راء حول قواعد العمل للجان الترقيات.  -
 
 تضارب ال

 التغيير السريع للمسئولين وما ينتج عنه من تغيير السياسات.  -
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وضاع القتصادية وما قد ينتج عنه من تغيير  -
 
 السياسات المالية.  فيتغيير ال

 مانحة بالدولة. عدم انتظام بعض برامج التمويل من الجهات ال -

 والمجالت البحثية بالجامعة.  ، ومتطلبات سوق العمل ،اتساع الفجوة بين تطبيقات الصناعة -

 Sectors FU Research   جبامعة الفيوم البحثيةالقطاعات 

 

ربعةمقسمة إلى  ، كلية ومعهدينة عشر  تسعتتكون جامعة الفيوم من 
 
ساسية  علمية قطاعات ا

 
 : على النحو التاليا

 

 واالجتماعية قطاع العلوم اإلنسانية ارابًع  والتطبيقية قطاع العلوم األساسية أواًل

 الرتبية 1  الزراعة 1

 االجتماعية اخلدمة 2  العلوم 2

 دار العلوم 3  قطاع العلوم الطبية ايثان

 الرتبية النوعية 4  الطب البشرى 1

 السياحة والفنادق 5  التمريض 2

 اآلثار 6  األسنانطب  3

 اآلداب 7  الصيدلة 4

 الرتبية للطفولة املبكرة 8  والتكنولوجية العلوم اهلندسية قطاع اثالثًً

 احلقوق 9  اهلندسة 1

 الرتبية الرياضية 10  االصطناعي والذكاءاحلاسبات  2

 األلسن 11   

 النيل ول حوضدمعهد  12   
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يتم   وسوف  البحث  مناقشة  هذا  الفيومل  العلمي خطة  بجامعة  المختلفة  البحثية  وفقا    ودراستها،  لقطاعات 

 :كلية  بكل التالي للتسلسل 
ة الكلية  ▪

 
 . نشا

هداف الستراتيجية  ▪
 
 . الرؤية والرسالة وال

 العلمية. الدرجات   ▪

 العلمية. الكوادر  ▪

 الطالب.  ▪

 . للكلية  التنافسيالوضع  ▪

 . المراكز البحثية والخدمية ▪

 الخاص. الوحدات ذات الطابع  ▪

 . البنية التحتية للكلية ▪

 . التفاقيات العلمية ▪

 . المؤتمرات والندوات وورش العمل ▪

 . لكليةل التوجهات البحثية  ▪
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 والتطبيقية ية ساسقطاع العلوم ال

FU Scientific Research Plan for Basic & Applied Sciences Sector 

2027-2022 

 مقدمة: 

عمدة الرئيسة    العلمييمثل البحث  
أ
حد ال

أ
البلدان المتقدمة، ول سبيل لتحقيق التنمية   فيتعتمد عليها النهضة الحديثة    التيا

همية وضع خطط محددة للبحث    العلميالشاملة إل من خالل الهتمام بالبحث  
أ
مة. ومن هنا ظهرت ا

أ
الموجه لخدمة قضايا ال

عينها، مع توفير الظروف المواتية والموارد الكافية    المصري تضع حاجات المجتمع    ها بحيثوتفعيل  العلمي
أ
تمكن   التينصب ا

بالبحث   القيام  من  جودته  العلميالباحثين  بمستوى  والرتقاء  الخطة.  في،  تلك  الرئيسة    هيالجامعات    وتعد إطار  المراكز 

ساسبما لها من وظيفة    العلميللبحث   حتى   ،وإثارة الحوافز العلمية لدى الباحث  ،وتنشيطه  ،العلميية في تشجيع البحث  اأ

ك   .مل وجهيتمكن من القيام بهذه المهمة على اأ
 

المنطلق هذا     ،ومن 
أ
ال العلوم  قطاع  البحث  والتطبيقية  ية  ساسقام  خطة  بإعداد  الفيوم  )  العلميبجامعة  -2022الخمسية 

فاعلة  لتكون  (  2027 سلوب    فيخطوة 
أ
ال البحث    المستقبليالتخطيط    في   العلميإرساء  نشطة 

أ
هذا    في   العلميل كليات 

 .ا ا وخارجي  سوق العمل داخلي   فيمصر والمنافسة  فيوذلك بهدف دفع عجلة التنمية  ؛ القطاع

 

اإل الخطة  للبحث  تعكس     العلمي ستراتيجية 
أ
ال العلوم  الفيوموالتطبيقية  ية  ساسلقطاع  واضح  تصور    ،بجامعة  للرؤية ا  ا 

للقطاع الفيوم.    ، المستقبلية  جامعة  منظومة  خالل  الوثيقة  وتعدمن  الحقائق   هي  ،هذه  على  المعتمدة  المنطقية  البداية 

بحث   خطة  وتحديد  الراهن  للوضع  واقعية  دراسة  طريق  عن  المرجوة  هداف 
أ
ال تحقيق  إلى  المعالم    علميوالهادفة  واضحة 

هداف بحيث يمكن قياس نتائجها ومؤشراتها
أ
  .وال

 

 
أ
تهما إلى كلية الزراعة، وكلية العلوم، والتطبيقية  ية  ساسويتضمن قطاع العلوم ال

أ
بجامعة الفيوم كليتين مرتبتين حسب نشا

وتتميز المخرجات البحثية    ،تمتزج فيها البحوث التطبيقية مع النظرية  والتيالتركيبة البحثية    فيوتشترك كليات هذا القطاع  

ودعم اتخاذ  ها  ومجالتقطاعات الخدمات    في كما تسهم    ه،ومجالتاإلنتاج    لها بتنوعها حيث ترتبط بعض تخصصاته بقطاعات 

 .القرار
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هداف: 
 
 ال

البحث   همية خطة 
أ
ا    العلميتتمثل 

أ
ال العلوم  الفيوموالتطبيقية  ية  ساسلقطاع  داء    في  ،بجامعة 

أ
ال  البحثيالرتقاء بمستويات 

داء  بحثيمناخ    إيجادبهدف    ،والتعليمي
أ
على معدلت ال

أ
وقد   ،ا على اإلمكانيات المتاحةاعتماد    ، يساعد الكليات على تحقيق ا

هداف التالية: العلميعند وضع خطة البحث  روعي
أ
 للقطاع تحقيق ال

حد عوامل اإلنتاج الرئيسةلتصبح  ،والتطوير ،والبحث العلم والمعرفة،دور  يتنام .1
أ
 .ا

القتصادية .2 التنمية  جهود  نجاح  مستوى    ،ارتباط  بتحقيق  للبالد  التقدم    عال  والجتماعية  غير    العلميمن  والتطور 

 .تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها فيالمسبوق 

 نحو التخصصات البينية والعلوم متعددة التطبيقات.  البحثيالتوجه  .3

البح .4 دور  على  العلميث  تعظيم  قائم  اقتصاد  المجتمع  ،المعرفة  لتحقيق  متطلبات  لخدمة  عن   ،وتوظيفه  والبحث 

فضل.   مستقبل اأ

 
أ
 ساسوتستعرض الخطة الحالية المالمح ال

أ
بالجامعة وسماتها المميزة، بداية  من  والتطبيقية  ية  ساسية لكليات قطاع العلوم ال

والهيكل   وخبراتهم،  التدريس  هيئة  عضاء 
أ
ل البشرية  واإلمكانيات  اإلنشاء  الممنوحة،   ، العلميتاريخ  العلمية  والدرجات 

والبنية واإلنتاج    والمعامل  المتنوعة  البحثية  نشطة 
أ
وال البحثية،  علمية  العلميالتحتية  ورسائل  بحاث  اأ من   يوف  ،المتميز 

 ضوء إمكانياتها المتاحة.    فيالنهاية يتم تحديد التوجهات )المجالت( البحثية لكل كلية 

 

  العلميالعناصر الرئيسة لخطة البحث 
 
 : بيقيةوالتط يةساسلقطاع العلوم ال

 :الرؤية 

 
أ
ال العلوم  قطاع  يحقق  ن  بجامعة   والتطبيقية  يةساساأ

في   والريادة  التميز  بحاث  الفيوم 
أ
وال الستشارات  تقديم 

والتطبيقية كاديمية 
أ
المجتمع    ،ال خدمة  في  يسهم  بما 

 .تهوتنمي والدولي ،واإلقليمي المحلى 

 

 

 :الرسالة

 
أ
ال العلوم  قطاع  الفيوم والتطبيقية  ية  ساسيهدف  بجامعة 

مميزة عليا  دراسات  برامج  تقديم  نشر    ،إلى  وتشجيع 

العلمية بحاث 
أ
الستشارات   ،والتطبيقية  ،ال وتقديم 

مجالت    ،العلمية في  متميزين  باحثين  تخريج  وكذلك 

 
أ
ال نظم   والتطبيقية  يةساسالعلوم  حدث  اأ باستخدام 

الحديثة والتكنولوجيا  الفعال    ،المعلومات  والستخدام 

س المال البشر   للجودة. مع تطبيق المعايير الدولية  ي لراأ
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 والتطبيقية ية ساسقطاع العلوم ال

 

 المالمح  
 
 بجامعة الفيوم:  ةوالتطبيقي ية  ساسوالسمات المميزة لقطاع العلوم ال

 ي  
أ
كلية الزراعة وكلية العلوم. ويوجد تكامل وتعاون علمي :  بجامعة الفيوم كليتين هماوالتطبيقية  ية  ساسمثل قطاع العلوم ال

مر الذي يسهم 
أ
 مختلفة. إثراء التخصصات من رؤى  فيوبحثي بين التخصصات المختلفة بكال الكليتين ال

 

 ومن 
 
 : والتطبيقية يةساسالمالمح المميزة لقطاع العلوم ال

والتي تتميز بإمكانيات تساعدها على اإلسهام في    ،الجمع بين عدد كبير من التخصصات والمجالت البحثية المتنوعة .1
 .البحث العلمي

عضاء هيئة التدريس من مدارس بحثية متنوعة .2
أ
 .وجود مجموعة كبيرة ومتميزة من ا

 يقدم القطاع خدمات بحثية بالغ .3
أ
همية في العلوم ال

أ
للتنمية المستدامة  ساسة ال ية وتطبيقاتها تفيد في رسم سياسات 

 ة وتطويرها.حل مشكالت المشروعات اإلنتاجي فيخدمات بحثية للمشاركة  وتقديم

متميزة   .4 عليا  دراسات  برامج  الحديثة    ،كافةالقطاع    كلياتلوجود  التطبيقات  متابعة  على  لخدمة تها؛  وزيادتعمل 
هداف القومية

أ
 .ال

المستوى    في   اإلسهام .5 على  خرى 
أ
ال والجامعات  الجامعة  بين  التعاون  واصر  اأ خالل    والعالمي  اإلقليميتدعيم  من 

 .اتفاقيات التعاون وبرامج الدراسات العليا المشتركة مع جامعات إقليمية وعالمية

  ، تربط القطاع بالمجتمع،  تقدم خدمات بحثية مجتمعية  ،وجود مراكز ووحدات ذات الطابع الخاص بكليات القطاع .6
  .تواجهه التي للمشكالت العديدة وتساعد على إيجاد حلول  

عضاء هيئة التدريس بكليات الزراعة والعلوم على مشاريع بحثية .7 ممولة من جهات عديدة محلية    ،حصول العديد من اأ
 .ودولية

 
يتم   وسوف  البحث  هذا  خطة     العلميتناول 

 
ال العلوم  ممثال  والتطبيقية  ية  ساسلقطاع  الفيوم  الزراعة    بكليتيبجامعة 

 والعلوم. 
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` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشأة الكلية

نشئئئئئئئئئلزراعة رألفيأم ر  ل ة  ر• ث نىراعة رت  ع رل رعرج مع رلتك نرأ 

لسئئئئئئئئئ ئئئئ رر1142قرأيرمجعسرأل زيأءريقمرر ئئئئ ل ة  ر   جئئئئ ألقئئئئ  ر ر

1976. 

 

Faculty of 

Agriculture 

1976/ 1977 

ترألديأسئئئئئئئئئئ ر   ر• وتضئئئئئئئئئ  زرأل    رر1976/1977رألج معيمنرألع  رر دًءأ دأ 

قسئئئئئئئئئ  رألعع ة ر ًدأرم دوًدأرألدأخعة رلعكعة رمد
 
،رأإلنت جري جرأل ب ت:رأإلنتيمنرأل

لبئئئ ن،ريأل ة أن
 
يأضئئئئئئئئئي،رألصئئئئئئئئئ ئئئ مئئئ ترألنئئئ أ ةئئئ ،روأل

 
يومعىرر،وأل ةئئئ  رأل

ر  عئئئأ 

رمنرألع  رألديأس ي ع رألس  ق رفيألث لث(رريتخصص تر)تبدأ 
 
 .  ن سرأل ج لترأل

ولردفع رم   ر•  .1979/1980رألج معيألع  ررفيتخرجزرأ 

 تخصئئئئصئئئئةنرجد:د:نر   :رنر ضئئئئةمرقسئئئئ أ رر 1983/1984وفيرألع  رألج معير•

 ألقتص درألفيأمي،رووق : رأل ب ت.
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أ
 الزراعةكلية  والتطبيقية ال

صديترأل    رألدأخعة رلعكعة ر   ج رألقرأيررر1990فىرم  ره،رووت د:ثمصررريفرألج معيإط يرسة س رتط :ررألتععةمررفي
قس  ررروألتي،ر19/6/1991 ت ي:خرر647يقمررأل زأييروأل عدل ر  لقرأيرر1990/ر14/1 ت ي:خرر14يقمررأل زأيير

 
ز:درفة  رمددرأل

 :ري ر ،قس ًرر12إلىر

يأضي .1
 
يأضي)ر:وأل ة  رو:ضمرأل

 
 أل  دس رألفيأمة (.ر-وأل ة  رأل

ر(.ألر: يأل جت عرر-ألفيأميأإليش درر-ألفيأمي)ألقتص درر:و:ضمر،ألفيأميألقتص در .2

لب ن. .3
 
 أل

 ألتن : (.ر-أل سة ل جير-)ألتر ة ر:و:ضمر،أل ة أنيأإلنت جر .4

 ألف:  (.ر-ألخضرر-)أل  ا  ر:و:ضمر،ألبس تةن .5

غ : . .6
 
  مع  روتك  ل جة رأل

 ألكة ة ءرأل ة : رألفيأمة . .7

 أل   صةل. .8

 أل ةكرو ة ل جة رألفيأمة . .9

مرأضرأل ب ت(.ر-أل ب ترفسة ل جير-ألفيأمي)أل ب ترر:و:ضمر،ألفيأميأل ب تر .10  أ 

 أل يأثئئئئ . .11

 أل بةدأت(ر-أل شرأترألقتص د: ر-ألفيأميوق : رأل ب ترو:ضمر)أل ة أنر .12

رررًة مع ررً  وأمتب ي رقسئئئر، إنشئئئ ءرقسئئئمرألدوأجنرر1596يقمررأل زأييرصئئئديرألقرأيررر13/12/1991 ت ي:خر •
ً
منرقسئئئمررمسئئئتق 

صب زرألكر،أل ة أنيأإلنت جر  . مع ةًرر قس ًرر13عة رتضمرو  لكرأ 

صئب زرألكعة رتضئمر إنشئ ءرقسئمرأل  دسئ رألفيأمة ،رررر5556 رصئديرألقرأيرأل زأييريقمر9/11/2016و ت ي:خرر • ر14و  لكرأ 

ر.  رمع ةًرقس ًر

م ئئ لرررر20/6/2007 تئئ ي:خرررر1193يقمررررأل زأييرصئئئئئئئئئئئديرألقرأيرررر2007مئئ  ررررفيو •
 
 ئئإنشئئئئئئئئئئئ ءر رنئئ مررجئئد:ئئدر ئئ سئئئئئئئئئمرإدأي رأل

ولىرمنرطر:قرألترشئمرمنرمكئت رألت سئةقرو:تمرألع لر هر     ررر،وأل شئروم ترألفيأمة 
 
:عت قر هرألط ل رمنرألسئ  رأل

 .:تبعرقسمرألقتص درألفيأميو  رر،ألس م ترأل عت د 

ترألكعة رضئروي رإم د ر ةرر،2010م  رررفي • ر،ل ع :ةررأل ةل رألق مة رلضئ  نرألج د روألمت  درر كع رألبرأمررألديأسئة رطبقًريأ 

مئدترألكعةئ رل  ئ ررر؛رألئدأخئلروألخئ يجررفيحتىر: كنرأليتقئ ءر  سئئئئئئئئئت يرألخر:ررلة  مرمتطعبئ ترسئئئئئئئئئ  رألع ئلر لئ لئكرأ 

 دأخعة رجد:د رل رحع رألبك ل ي: سر     رألس م ترأل عت د .
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رر، ئ مت ئ درل  ئ رألكعةئ ر   ئ  رألسئئئئئئئئئ مئ ترأل عت ئد ررر2/4/2011(ر تئ ي:خر678يقمر)رأل زأييرصئئئئئئئئئديرألقرأيرررر2011مئ  ررفي •
قرت  رلج  رقط عرألديأس ترألفيأمة (رألتيتض  زرست ر رأمررديأسة ر)منرتعكرررروألتي

 
رألتخصصرفة  رمنرأل ست يررر،أ

 
:بدأ

 .ألث لثرألديأسي
رمعىرطع راعة رألفيأم رديج رألبك ل ي: سرفيرألعع  رألفيأمة رفيرررت  مرج مع رأل ة  ر   ءًر •

 
حدرألبرأمرر)ألتخصئئئئئئئئئئئئئئئئصئئئ ت(ررأ

تة 
آ
ا لرألط ل ر  ج حرديأس ر:ر)أل

 
ر:(س م رمعت د رمنرمتطعب ترألج مع روألكعة روألتخصصر146إذأرأ

 التوجهات التابعة للبرنامج  اسم البرنامج  م
رم  صةلر– س تةنر أإلنت جرأل ب تير 1

رر-رإنت جردوأجنر–رإنت جرحة أن ترأل فيم  أإلنت جرأل ة أني 2
 
 س  كأ

يأضيروأل ة   3
 
 --------------- أل

غ :  4
 
لب نر–ص  م ترغ أ ة ر مع  روتك  ل جة رأل

 
 أ

مرأضرنب ترر–حشرأتر وق : رأل ب ت 5
 أ 

 زيأميإيش درر-أقتص در ألعع  رألقتص د: روألجت  مة رألفيأمة  6
م  لروأل شروم ترألفيأمة ر 7

 
 ------------------- إدأي رأل

ر-------------------ر*رر رن مررألتك  ل جة رأل ة :  8

  إنش ءر رن مررألتك  ل جة رأل ة : .رر22/10/2014(ر ت ي:خر4598يقمر)رأل زأييرصديرألقرأيرر2014م  ررفي •

ترألديأسئ ترألععة رر • قسئ  رألكعة رم  رررفي دأ  ديجتيرأل  جسئتةرررر،روت  مرج مع رأل ة  ر   ءرمعىرطع راعة رألفيأم 1981أ 

 :ألتخصص ترألت لة فيررًة مع ر  رن مجًرر21أل عس  رفيرألعع  رألفيأمة رفير ودائت يأر

 Specialty Area No التخصص  م

يأضيروأل ة   1
 
 Soil and Water Sciences 1رأل

 Agricultural Engineering 2 ألفيأمة رأل  دس  2

 Agricultural Economics 3 ألقتص درألفيأمي 3

 Agricultural Extension 4 ألفيأميأإليش در 4

 Rural Sociology 5 ألر: يأل جت عر 5

لب ن 6
 
 Dairy Sciences 6 أل

 Animal Production  7 تن : (ر-فسة ل جير-أل ة أنير)تر ة رأإلنت جر 7

 Poultry Production 8 تن : (ر-فسة ل جير-)تر ة ررإنت جرألدوأجن 8

 Horticulture  9رز:  (ر–خضررر-)ف ا  رألبس تةن 9

 Food Technology 10 ن أ ة ألألص  م تر 10
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أ
 الزراعةكلية  والتطبيقية ال

 Specialty Area No التخصص  م

 Agricultural biochemistry 11 ألفيأمة أل ة : ررألكة ة ءر 11

 Agronomy 12 أل   صةل 12

 Agricultural Microbiology 13 ألفيأمة رأل كرو ة ل جة  13

 Agricultural Botany 14 ألفيأميأل ب تر 14

 Plant physiology 15 فسة ل جيرنب ت 15

مرأضرأل ب ت 16
 
 Plant Pathology 16 أ

 Genetics 17 أل يأث  17

 Agricultural zoology 18 أل ة أنرألفيأمي 18

 Economic Entomology 19 ألقتص د: أل شرأتر 19

 Pesticides 20 أل بةدأت 20

 Biotechnology 21رألتك  ل جة رأل ة : * 21

رفيرم  رريألبة تك  ل جرأل شتركرفير  جستةرأل رن مررر* ويو ي(ر 2016) دأ 
 
ر.  لكعة ر  لشرأا رمعردولرألت  درأل

 

 

 سرتاتيجية للكليةالرؤية والرسالة واألهداف اإل

 

 Visionرؤية الكلية 

جئئ معئئ رأل ة  رم سئئئئئئئئئسئئئئئئئئئئ رتععة ةئئ رو  ثةئئ رررر-اعةئئ رألفيأمئئ 

ي: د رمجت عررريتتطععرإلىرأل شئئئئئئئئئ يا رفر،ت  فسئئئئئئئئئة رمت ةف 

 .تهوت  ةرألعع  رألفيأمة رلخدم رأل جت عريأل عرف رف

 

 

 Missionرسالة الكلية 

ألتععةمرررفيمت ةف رررصئئئئئئئئً تقد راعة رألفيأم ر ج مع رأل ة  رفرر

وإجرأءررر، NARSوفقرأل عئئ :ةررألق مةئئ رأل رجعةئئ ررألفيأمي

ر،وتقئد:مرألسئئئئئئئئئتشئئئئئئئئئ يأترأل  ةئ ر،ألب  ثرألعع ةئ رأل ئ دفئ 

وح  : رألبةل رلت  :رررر،ألفيأميت  ة رأإلنت جررفيروأإلسئئئئئئئئئ   

رأل جت عروحلرمشك ته.

 

هداف الكلية ال  
أ
 Strategic Objectives ستراتيجيةا

 دأفرألت لة :
 
رتسعىرألكعة رإلىرت قةقرأل

ائئ د: يمسئئئئئئئئئت يررررذويمجئئ لرألتععةم:رإمئئدأدرأل جت عر خر:جةنرررريف • ر،وأل ئئ جسئئئئئئئئئتةررر،جةئئدرمنرح عئئ رألبكئئ ل ي: سررأ 

رمختعمرألتخصص تروأل ج لترألفيأمة .رفيلعع لرر،وألتطبةقة ر،وألقديأترألعع ة ر،وتفو:د مر  ل   يأتر،وألدائت يأ 
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ت أجهرأل جت عرررألتي:رإجرأءرألب  ثرألعع ة روألتطبةقة رأل  دف رإلىرمع لج رأل شئ الرأل ة : ررألعع يمج لرألب ثرريوف •

جلريفعرألكئ  ء رأإلنت جة رألفيأمي
 
 .تهوت  ةرألفيأميوتط :ررألقط عرر،منرأ

مج لرخدم رأل جت عروت  ة رألبةل :رت صئئئئئئئةلرنت  ررألب  ثرألتطبةقة ر صئئئئئئئ ي رمبسئئئئئئئط رإلىرأل فأيمةنروأل  تجةنرريوف •

أستش يأترمع ة روغةر  (ررر–م ت رأترر–م  ضرأترر–ندوأتر–دويأترتدي:بة رر–)نشرأترإيش د: رر: شتىرأل س  لرأل ت ح 

 .وأل   ف  رمعىرألبةل رألفيأميتت  ملرمعرمش الرألقط عررر  ةث

 الدرجات العلمية

رل رحعتيت  مرجئئ معئئ رأل ة  ر  ئئ ًءرمعىرأقترأحرمجعسراعةئئ رألفيأمئئ رألئئديجئئ ترألعع ةئئ رألتئئ لةئئ رفىرألتخصئئئئئئئئئصئئئئئئئئئئئ ترأل ختع ئئ رر

رألبك ل ي: سروألديأس ترألععة .

 
ً
ول

أ
 : مرحلة البكالوريوس: ا

حدرألبرأمرر)ألتخصئئئصئئئ ت(ررررفيألعع  رألفيأمة رررفيت  مرج مع رأل ة  ر   ًءرمعىرأقترأحرمجعسراعة رألفيأم رديج رألبك ل ي: سر أ 
تةئئئ :

آ
رأل

رأل ب تي.أإلنت جر .1

رأل ة أني.أإلنت جر .2

يأضي .3
 
 .وأل ة  رأل

غ :  .4
 
 .مع  روتك  ل جة رأل

 .وق : رأل ب ت .5

 .وألجت  مة رألفيأمة ،رألعع  رألقتص د:  .6

م  ل .7
 
 .وأل شروم ترألفيأمة ر،إدأي رأل

 .ألتك  ل جة رأل ة :  .8
 

 مرحلة الدراسات العليا:   -اثانيً 

أل ئئ جسئئئئئئئئئتةررررلئئديجتي رنئئ مررررر20ررفيألئئديجئئ ترألعع ةئئ رألتئئ لةئئ رررر،ت  مرجئئ معئئ رأل ة  ر  ئئ ًءرمعىرأقترأحرمجعسراعةئئ رألفيأمئئ 

قس  رألعع ة رألث ث رمشر
 
 :يو ر،وألدائت يأ رمنرخ لرأل

رر.ألتخصص ترأل ختع  رفيألعع  رألفيأمة ررفيديج رأل  جستةرر -1

Master’s in Agricultural Science 

 .ألتخصص ترأل ختع  رفيألعع  رألفيأمة ررفيديج ردائت يأ رأل عس  ر -2

Doctor of Philosophy in Agricultural Science 
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أ
 الزراعةكلية  والتطبيقية ال

 الكوادر العلمية

مضئئئئئئئئ ءر ةل رألتدي:سروأل ةل رأل ع ون رتعد
 
ابرراعة ترألج مع رائث ف رمنرحةثرمددرأ

 
حةثرر،اعة رألفيأم ر ج مع رأل ة  رمنرأ

قس  رأل ختع  ر  لكعة را  ر،روتمرت ز:ع مرمض ر ةل رمع ون ر90مض ر ةل رتدي:سرومددرر230تضمرألكعة رمددر
 
ر::عيمعىرأل

عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الزراعة للعام 
أ
عداد ا

أ
 2021/2022 الجامعيبيان با

ر

 المتفرغون العلمي القسم  

 الهيئة المعاونة  العاملون 
 

جمالي ستاذ ال 
أ
 ا

ستاذ  
أ
ا

 مساعد
 مدرس

مدرس 

 مساعد
 معيد

راضي 
أ
 27 2 2 5 4 5 9 والمياه   ال

 10 2ر1 2 1 1 3 الهندسة الزراعية

 32 6 7 3 4 6 6 الزراعي القتصاد  

لبان
أ
 21 3 3 7 4 1 3 ال

نتاج    21 4 1 8 2 2 4 الحيواني ال 

 22 4 1 2 6 5 4 الدواجن 

 32 5 2 7 2 5 11 البساتين

غذية 
أ
 23 4 4 3 3 2 7 علوم وتكنولوجيا ال

 16 3 1 3 3 - 6 الكيمياء الحيوية

 23 2 4 3 4 3 7 المحاصيل

 18 3 3 4 1 1 6 المكروبيولوجيا

 29 7 3 6 - 5 8 الزراعي النبات  

 13 3 2 1 1 2 4 الوراثة 

 33 4 4 5 3 4ر13 وقاية النبات

جمالي  320 52 38 59 38 42 91 ال 
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رررالطالب

مض ءر ةل رألتدي:سروأل ةل ر
 
  إلض ف رإلىرت أفررألعد:درمنرر،أل ع ون ر كعة رألفيأم ر ج مع رأل ة  معىرألرغمرمنرت أفررمددرابةررمنرأ

عداد الطالب المقيدين بالكلية خالل   يلي وفيما  رر،أللت   ر  لكعة ررمنرمفوفرألط بررررنهر: حظفإرر،أإلمك ن ترأل  د: ر  لكعة 
أ
بيان با

 .رالخمس سنوات الماضية

 الجامعيالعام  
 عدد الطالب

ناث  ذكور  جمالي ا   ال 

 1387 525 862 2017/ر2016

 3201 700 2501 2018/ر2017

 1618 874 744 2019/ر2018

 3777 1116 2661 2020/ر2019

 2241 1311 930ر2020/2021

جمالي  12224 4526 7698 ال 

بالنسبة   ما 
أ
لى  ا الماضيةا  الخمس سنوات  العليا خالل  الدراسات  بمرحلة  المقيدين  الطالب  عداد 

أ
يضاحها    ،ا ا  البيان   فيفيمكن 

 :  التالي

 ألج معيألع  ر
 دائت يأ ر م جستةرر

 م م تسجةل م م تسجةل

 18 86 25 176 2017/ر2016

 18 90 19 180 2018/ر2017

 15 89 17 171 2019/ر2018

 9 76 19 156 2020/ر2019

ر9ر81ر23ر152ر2020/2021
 

 للكلية التنافسيالوضع 

دأخعةًررر،لعكعة ررألت  فسيأل ضعرر: ثلرر    ثر
 
أ منر ألتدي:سر  لكعة ر مض ءر ةل ر

 
أ : شر ر وخ يجةًر   ر تمثيل ذلك خالل  ،رر ر ويمكن 

تيعلى النحو  الخمس سنوات الماضية  
آ
ر: ال

بحاث المنشورة  الجامعيالعام  
أ
 عدد ال

 45 2017/ر2016

 51 2018/ر2017

 105 2019/ر2018

 88 2020/ر2019

ر116ر2020/2021

جمالي  336 ال 
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أ
 الزراعةكلية  والتطبيقية ال

مض ءر ةل رألتدي:سر  لكعة رمنرج أ فرررر،لكعة رألفيأم ر ج مع رأل ة  ررألت  فسيأل ضعررا لكر: ثلرر
 
   رحصلرمعةهرألس د رأ

ر:رو يمع ة رخ لرألخ سرس  أترأل  ضة ر

 اسم الجائزة 
عدد الحاصلين على  

 الجائزة 
 1 ج  ف رألدول رألتشجةعة ر

 2 ألتقد:ر: ج  ف رج مع رأل ة  ر

 1 ألتدي:سررفيرج  ف رج مع رأل ة  رلعت   ر

 1 ألعع يألب ثرررفيرج  ف رج مع رأل ة  رلعت   ر

معىررألترقيرفيج  ف رج مع رأل ة  رألتشجةعة ر
 
 28 لعديج ترألعع ة رأل

لةمررفيج  ف رج مع رأل ة  رألتشجةعة ر
 
 2 ألعع يرألت 

 2 ألترج  ررفيج  ف رج مع رأل ة  رألتشجةعة ر

رج  ف رج مع رأل ة  ر
 
 2 فضلريس ل رم جستةر/ردائت يأ ل

 452 ألدوليأل شرررفيج  ف رج مع رأل ة  رلعت ةفر
منرر وألدائت يأ ر أل  جستةرر معىر لع  صعةنر أل ة  ر ج مع ر ج  ف ر

رأل ةل رأل ع ون 
79 

ر

 املراكز البحثية واخلدمية:

ر،وأل حدأترذأترألط  عرألخ صر  لكعة ررر،وأإلنت جة رر،فقدرتمرإنش ءر عضرأل رأافرألب ثة رر،لطبةع رألديأس ر كعة رألفيأم أررن رًر

ر:ألت ليوذلكرمعىرأل   ر

 : للدراسات والخدمات الزراعية  الستشاري المركز 

نشئرأل رافرم  رر ررلةصبمروذلكرررر،ر،رإيش د: ،رخدمة (وحد رلعب  ثرألفيأمة ر)وحد رتععة ة ،ر  ثة ،رتدي:بة لةك نرررر1987أ 

ر،وأل جت عررر،مختعمرأل ج لتروألتخصص ترألفيأمة ررفي رر روم عةًرحعق رأل صلر ةنرم رت عكهرألكعة رمنرا أديرم  ع رمع ةًر

م  لرررر،وألتع ونيرر،وألبةل رأل  ةط .رو:قد رأل رافرخدم تهرلعقط عرألخ ص
 
وأل   ف  ترررر،م  ف  رأل ة  ررفيررألتع ونيوقط عرأل

رمنرأل حدأترذأترألط  عرألخ صرألت لة :رأرأل ج وي رو:ضمر  أرأل رافرمددًر

 : الجامعيوحدات موجودة داخل الحرم  

لب ن:رأل حد رأل   ذجة ر •
 
 ل 

ج ف رأل د:ث ر1 نرض:ر)رر 1996ن ف برررررفيتمرأفتت ح  ررر
 
(رتدي: رألط برفيرمج لرأل  تج ترألعب ة ر  ستخدأ رأل

( أل تط ي ،ر تعبة رر2وألتك  ل جة ر )ررأحتة ج ت(ر لب ن،ر
 
أل م تج تر منر ألج معة ر ص ةًر3أل دنر منر أآ م ترر تقد:مر  رر(ر
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مقب ل وغ أ ةًر سع ير
 
وخ يج  رر؛ر ر   ألبةعر  لكعة ر م  ف ر خ لر منر وألن أ يررلع   ضر  ل ست يرررر؛روذلكر ألص ير

رلع ست عكر  لبةل رأل  ةط .ر

 :أل حد رأل   ذجة رلتك  ل جة رأل خب زأت •

 ر:لررررفيتمرأفتت ح  ررر
 
خررلعخبفرررر:ن:ضمرمخبفت،رو 2004أ

آ
حد   رلعخبفرألبعدي،روأل

 
وأل ع : تروأل خب زأتررررأإلفرنجيأ

غرأضرر
 
غرأضرألتععة ة روتدي: رألط ب،رول 

 
ج ف روأل عدأترأل تط ي رلخدم رأل

 
حدثرأل

 
أل ت  م ،روأل حد رمفود ر  

وسك نرألبةل ررر،م تج ته.را  ر:ست ةدرمنرم تج ت  رط برألج مع وت سةنررألب ثة رفيرمج لرتك  ل جة رتط :ررألخبف

رعرأل  دد .أل  ةط رمنرخ لرم  ف رألبة

ليوحد رتدي: رأل  س ر •
آ
 .أل

ف تروأل درمنرألتع ثر •
آ
 .رألبةليوحد رمك ف  رأل

 وحد رإنت جرألعط يروأل     ت. •

 وحد رألتعبل روألتنعةم. •

يأضيرأل حد رألستش ي: ر •
 
 .رألريرون مررل 

 الجامعي وحدات موجودة خارج الحرم 

 ر   طقئ ردأيررفئدأنئًررر24ومسئئئئئئئئئ حت ئ رر،امرر5رح أليحئدأ  ئ رتبعئدرإرر،أل بئ تينرلإلنتئ جرةمفيمتتشئئئئئئئئئ ئلر:ررأل بئ تيوحئد رأإلنتئ جر •

نشئئئئئئئئئئر  ئ رمئ  رر،ررامر  ئ حةئ ردم رر11ررح أليفئدأنروتبعئدرمنرألكعةئ ررر100رمئ د،روألثئ نةئ رمسئئئئئئئئئئ حت ئ رأل مفيمتةنرررر 1997أ 

إنشئئ ءرمفيم ررتمررر 2003م  ررريولعدوأجنرمعىرمسئئ ح رفدأنةن.روفرر،لإلنت جرأل ة أنيرمعىرمسئئ ح رفدأنةنرونصئئمرأل دأن

ابررأل فأيعرألسئئئ كة رمعىرمسئئئت يراعة ترألفيأم ر  لج مع تررح أليتبعغررسئئئ كة رمعىرمسئئئ ح رر فدن ،روتعدرمنرأ  خ سئئئ رأ 

فدن ،روتسئئئئئئتنلر   رأل فأيعرر وشئئئئئئةمرمعىرمسئئئئئئ ح رث ث رأ  خريرلإلنت جرأل ب تير   طق را  رأ  أل صئئئئئئر: .را  رت جدرمفيم رأ 

غرأضرألتععة ة 
 
روألب ثة ر  لكعة .ر،وأإليش د: ر،لتدي:بة وأر،أل ت  م رفيرخدم رأل

نشلزرأل ة أنيوحد رأإلنت جر • فدن .رر4و   كرمس ح رلعت سعرتصلرإلىر،رفدأنر2.5معىرمس ح رر1997م  ررفي:رأ   أ 

نشلزر • فدن .رر4و   كرمس ح رلعت سعرتصلرإلىرر،فدأنر2معىرمس ح رر1997م  ررفيوحد رإنت جرألدوأجن:رأ   أ 

نشلزرألس كيوحد رألستفيأعر • فدن .رر2003م  ررفي:رأ   معىرمس ح رخ س رأ 

روحد رإنت جرألعسلر)أل   ل(.ر •

 البنية التحتية للكلية

تيت ثلرتو
 
ر:فة  ر: 

.د/سعدرنص ي(.ر،رتععةمرمج ف ررمدرجات وقاعات -1 روق م رم ت رأترمكة  ر)ق م رأ 

ر
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 المعامل:  -2

تيمع ملر  ثة رخدمة رمتخصص رر5اعة رألفيأم ر ج مع رأل ة  رمعىرمددررت ت ي
آ
ر:معىرأل   رأل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :معمل تحليل التربة والمياه

ر ر ت ي:خ رأل ع ل ر  أ رإنش ء رألتر  ر31/5/1998تم رت عة ت ر نرضرإجرأءأت ر  ل د:  ر،وأل ب تر،وأل ة  ر،     

س د 
 
روألديأس تر،وأل رألب  ث رألستش يأتر،وإجرأء ر  ج لترر،وأإليش در،وألتدي: ر،وتقد:م رأل رتبط  وألخدم ت

يأضي،ووضعرخططرأستص حررألفيأمي،أإلنت جر
 
ج ف رألعع ة ررأو:ضمرأل ع لرمددًررلعري،ومديرص حة رأل ة  ررأل

 
منرأل

 .:ت لىرتشنةع  رم  دس نرمتخصص نرألتير،ألدقةق 

 .6/12/2012لالعتماد بتاريخ  الوطنيمن المجلس  الدوليوقد حصل المعمل على العتماد 
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نسجة والهندسة الوراثية: 
أ
 معمل زراعة ال

نشئرم  ر
 
ر  ثة .ر،رتدي:بة ر،وحد رتععة ة لةك نرر2000أ

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

 

 

لي معمل الحاسب 
آ
 : ال

ج ف رأل  س ر لي:ضمرمددرمنرأ 
آ
رلعقب لر  لج مع ت.رأإللكئترونيلعتدي: روا لكرألت سةقررأل

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيئة والغذاء:معمل تحليل ملوثات 

نشئرم  ر
 و  روحد رتععة ة رتدي:بة ر  ثة .،ر2013أ 
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 : يوالبيوتكنولوج  يمعمل النيماتولوج

ج ف رألعع ة رأل ت ةف .رأ:ضمرمددًر
 
رمنرأل

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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 المكـتبة:  -3

قد رمكئتب ترألج مع 
 
أ ر،روخدم رأإلنترنزرر،وت فررخدم رألط عرر،وتضمرألعد:درمنرألق م ترر،تضمراعة رألفيأم رمكئتب رمنر

أل ختع   ألتخصص تر ألبة ن ترذأتر معىررر،روق أمدر
 
أل لع جعسر ألت  عر ألرق ة ر أل كئتب تر أل ب شرر  شروعر أتص ل  ر منرخ لر

رلعج مع ت.ر

 المجلة العلمية:  -4

فرعرأل ة  رت زرمس ىرمجع رأل ة  رلعب  ثرررر-رج مع رألق  ر رر وأفقرمجعسرج مع رألق  ر رمعىرإنش ءرمجع رمع ة ر كعة رألفيأم رر

ألفيأمة  رش ريرألع  رخ لررررفي  أقعرمدد:نررلتصبمرررردويير  ةثرتصدير شكلرررر،1986/ر29/10وذلكر ت ي:خرررر،روألت  ة ر

ولرمنرأل جع ررو:  :ر،رر
 
(ررISSN)ررردوليرأل ص لرمعىريقمرررر2003: نة ررررفير،روقدرتمرر1987:  :رررررفير: لة .روتمرإصدأيرألعددرأل

 يقمر دأيرألكئت روأل ث  قرألق مة .ررا  رتمرإ:دأعر،لع جع 

 

 واحملليةاالتفاقيات الدولية 

حدثرم روصعزرررر،رإط يرحرصراعة رألفيأم ر ج مع رأل ة  رمعىرألت أصلرمعرأل دأيسرألعع ة رأل ختع  ررفي   دفرألط عرمعىرأ 

   ثرر
 
معرألعد:درمنرررر،فقدرق مزرألكعة ر عقدرألعد:درمنرألت  قة ترألعع ة روم ارأترألت   مرر،مج لرألعع  رألفيأمة ررفيإلةهرأل

ألعع ة رر،وأل ةائترر،ألج مع ت وألب ثرررر؛روأل  سس تر ألديأس ر تط :رر توضيح    لكعة .ررررألعع يروذلكر نرضر   هذه ويمكن 

تيعلى النحو التفاقيات 
آ
ر: ال

 العام  اسم التفاقية  الدولة 

 ألس دأن
ألفيأم ر اعة ر م ر ةنر ت أ  أل ة  رر رر–أت  قة ر ألعر ة ررفيج مع ر رر،رج   ي: رمصرر

   لس دأنرج مع ر خزرألرض ر ر–واعة رألفيأم ر
  ر2012

 ألس دأن
ألفيأم رر اعة ر م ر ةنر ت أ  ألفمةمرر رر–أت  قة ر ز ريرج مع ر

 
واعة ررر،  لخرط  ررأل

 ج مع رأل ة  ر ر–ألفيأم ر
  ر2012

 

 

 املؤمترات والندوات وورش العمل

وذلكرل   قش رألقض : رأل ختع  رررر،وويشرألع لرر،وأل دوأترألعع ة رر،ت رصراعة رألفيأم ر ج مع رأل ة  رمعىرمقدرأل  ت رأت

ا د: ة روألب ثة ر  لكعة ررألتي
 
   رأل ع لة ترررفيوت رصرألكعة رررر،ت مرأل جت عررألتيإض ف رإلىرم  قش رألقض : رررر،ت مرأل  حة رأل

أل تخصصةنرر ألعد:درمنر أل ختع  .ر  أر  إلض ف ررررفيرمعىردم  ر أل  ت رررإأل ج لتر ألدأ مرمعىرمقدر ألكعة ر رألعع يرلىرحرصر

م يرأل تععق ر  لع عة رألتععة ة روألب ثرتحةثررس  يلعكعة ر شكلر
 
 .ألعع يتمرم  قش را ف رأل
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 نظمتها الكلية خالل الخمس سنوات الماضية:  التيوورش العمل  ،والندوات  ، بيان بالمؤتمرات يليوفيما 

 تاريخ النعقاد  المؤتمر/ الندوة/ ورشة العمل اسم  الجامعي العام 

2018/رر2017  

س سة رل شروعر"رأل   يس ترررر:ندو رت زرم ئئئ أن
 
إم نرنت  ررألديأس رأل

 ألفيأمة رألجةد ر"ر
 2018/ر4/2

.د/رسعدرنص ير  لكعة ر
 
ر18/4/2018رمعتقىرألت ظةمرألث منرو:  رألخر:جةنر ق م رأ

.د/رسعدرنص ي.ررررحة أنيندو رت زرم ئئئئ أن:ر"ن  رإنت جر
 
فضلر" ق م رأ

 
ر14/2/2018رأ

 عة ررررت زرم  أنررنئدو 
 
وألت  ة ررررألتط ميألع لررررفي"ردويرألج عة ترأل

ر"ررألر: ة رأل ستدأم 
ر2018/رر2017

ر2018/رم يسرر7ر-5رأل  ت ررألعع يرألث منرلعت  ة رألفيأمة رأل ت أصع ر

2019/رر2018  

يأضيروأل ة  ر ق م رألس   ير  لقسم.ررألعع يأل  ت رر
 
 21/10/2018 ألس دسرلقسمرأل

 24/10/2018 لقسمرألبس تةنر ق م رألبس تةنررألس  يرألعع يأل  ت رر

 31/10/2018 ألفيأميرلقسمرأل ب تررألعع يأل  ت رر

 31/10/2018 ررألفيأميرلقسمرألقتص درررألعع يأل  ت رر

لب نررألعع يأل  ت رر
 
 31/10/2018 ألث لثرلقسمرأل

.د/رسعدرنص ير  لكعة .رألعع يرندو رمنرأل عكة رأل كر: روأل شرر ر25/12/2018ر ق م رأ 

أإل ألخط ر منر تعر: ة ر )ندو ر لعكعة ر (ر ق م رر2023-2018سترأتةجة ر
.د/سعدرنص ير  لكعة  رأ 

26/12/2018 

ألت سعرلعت  ة رألفيأمة رأل ت أصع رألئ يرمقئدر  لكعةئئ روتمررررألعع يرأل  ت ررر
رإق م رمعرضرم تج ترمرافرألتج يبروألب  ثرألفيأمة .ر

ر2019/رم يسرر4-6

2020/رر2019  

ر ،رر ةنرألكعة روأل ةل رألع م رل ستع م تر)مرافرإم  رأل ة  (ررندو ر ت  ةم 
ون طررررألجت  مي ت  ةمرندو رت زرم  أنر"شبك ترألت أصلررأل يرق  رر

 .2020/ر17/3حة  رأل ردروأل جت ع"ر:  رألث ث ءرأل  أفقر
 2020/رر2019

ألط رر اعة ر منر وفدر أستقب لر أل ة   رر–تمر ندو رررر،رج مع ر إلق م ر وذلكر
منرط برررر450ت زرم  أنر"رلع ق : رمنرفةروسرا يون ر"ر  ض يرمددرر

حدر
 
ر2020/ر16/2ألكعة روذلكر:  رأل

 2020/رر2019
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 تاريخ النعقاد  المؤتمر/ الندوة/ ورشة العمل اسم  الجامعي العام 

م  درر د/ر لق   ر
 
أ أإلدم ن"ر ت مة رضدرمخ طرر "ر مب دي ر ت  ةمر ررش فعيتمر

  ض يرمددرررر،وم جرألتع طيم سقرم  ر رأمررص دو رمك ف  رأإلدم نرر
معرررر250 ألت أصلر وسةتمر ت مة ر نشرأتر ت ز:عر وتمر ألكعة ر ط بر منر

رألط برمنرخ لرفر:قرألع لر  لكعة .ررر

17/2/2020 

زم تروألك أيثر  لكعة رر رتمرم لرت مة
 
ألت  ع رررر،منرخ لروحد رإدأي رأل

وذلكرتج  رألخطررأل ت ثلرررر،ت عروت  ة رألبةل ل ا ل رشل نرخدم رأل ج
معىرأل   رررسرا يون رخ لرأل   ضرأترلعط بورأإلص   ر عدويرفةررررفي

تي
آ
 :ررأل
ولر –

 
 17/2/2020:  رألث ةنررفيأل ست يرأل

ي ع ءررفيرألث نيأل ست ير –
 
 2020/ر19/2:  رأل

ر2/2020/ر18:  رألث ث ءرفيأل ست يرألث لثر –

 2020/رر2019

وتمرررر،مقئدر  لكعةئئ رريألع شررلعت  ة رألفيأمة رأل ت أصع رألئ ررألعع يأل  ت ررر
رإق م رمعرضرم تج ترمرافرألتج يبروألب  ثرألفيأمة .ر

ر2020/رم يسر2-4

2020/2021  

مرأضرأل شترا ر ةنرأإلنس نروأل ة أنرلعع معةنر  ل فأيعر دم ر
 
ندو رت مة رل 
م ئئئ أن:ر لعع معةنر  ل فأيعرررت زر وأل ة أنر أإلنس نر أل شترا ر ةنر مرأضر

 
"أل

لق   رنخب"،رر دم 
 
طب ءر ةل رألط رررر رأ

 
و:تبع  رت صةنررر،  ل ة  ررألبةطريرمنرأ
مرأضرألش  ع رأل ة أنيرحة أن تروحد رأإلنت جرر

 
 ر.رضدر عضرأل

2/11/2020 

ألبةل  وت  ة ر أل جت عر نشط رخدم ر
 
ل ت مة ر ررفيروذلكرررر،تمروضعر رأمرر

نشط رألخط رأإل
 
ر.ر2023--2018سترأتةجة رلعكعة رإط يرت  ةئئ رأ

ر2020

"أ  مرطر رأل   :ئ روأل ق : رمنرأإلص   ر  ةروسررر:ندو رت مة رت زرم ئئئ أن
رم  (رر-أل رق رألث نة لط برا يونئ رأل ستجئد"ر)

7/11/2020 

"أ  مرطر رأل   :ئ روأل ق : رمنرأإلص   ر  ةروسررر:ندو رت مة رت زرم ئ أن
م  ل(رلط برا يونئ رأل ستجئد"ر) رأل رق رألث نة رإدأي رأ 

8/11/2020 

ت زرر ت مة ر أإلص   ررنئئدو ر منر وأل ق : ر أل   : ر طر ر "أ  مر م ئئئئئئ أن:ر
ولىلط بر  ةروسرا يون رأل ستجد"ر)

 
رم  (.ررر-أل رق رأل

10/11/2020 

إلق ءرم  ضر رمنرقبلروحد رألص  رأل  سة ر كعة رألتر ة رلعط  ل رأل بكر ر
م ئئ أن ت زر ولىر  لكعة ر

 
أل أل رق ر ألع  رررأل  سي"ألدممرررر:لط بر لستقب لر

رألجد:د"ررألديأسي
ر22/11/2020

ت زرر مس قًر"ررم  أن:نئئئئدو ر تك نر سعدررروذلك"رر   يمًررر اةمر .د/ر أ   ق م ر
ررر   نص ي.ر

 2022/ر2/3
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 التوجهات البحثية للكلية

ألب ثة رر أل ج لتر ت د:در تمر قس  ر  لكعة ر
 
أل أل   قش تر  ج لسر ألفيأم ررررألتيمنرخ لر اعة ر معة  ر ترافر نر

 
أ أل قرير ررفيرمنر

 دأفرألع م روألن : ترروألتيرألتطبةقيأل رحع رأل  لة روخ ص رفة  ر:تععقر  ل ج لترذأترألج ن ر
 
رألتيتتب ىرمج  م رمنرأل

س سرلخط رألب ثر
 
تيمعىرأل   رررو يلعكعة ررألعع يت ثلرأل

آ
ررر-:رأل

 سترأتةجة ر ص  رخ ص .وأل   صةلرأإلر،رأل   ضر إنت جرأل   صةلرأل قعة ر ص  رم م  .1

قصىرأست  د رص ة رفيألتط ير .2
 
لب نروأل ص لرل

 
 وغ أ ة رلع  تر.ر،تص ةعرم تج ترأل

ألقتص درر .3 دوير ألفيأمة رروأإليش دي؛رررألفيأمي،رتع ةمر م سس تهر أل جت عر ك ف ر رأل  ليوألر طرر،رروألر: ة رر،رلت  ة ر

 .رألقتص ديلع ج لترألفيأمة روألتقةةمر

 .روألق ميرأإلقعة يت  ة رألثرو رأل ة أنة روألدأج  روألس كة رمعىرأل ست ير .4

 لخدم رألبةل .رألفيأميرأل ج لررفيتع ةمردويرألكة ة ءرأل ة : ر تطبةق ت  ر .5

  ة رألقتص د: .تع ةمرألست   .6
 
 د رمنرتق ة ر عضرألجة  ترذأترأل

 .  وت سة رونب ت ترألف:  ،روألخضرر،ت  ة رإنت جة رأل  ص ترألبست نة رمنرأل  ا   .7

يأضيمج لررفيرألفيأمة ررأل كرو ة ل جة أل   ضر دوير .8
 
لب ن.رأل

 
غ : روأل

 
 وأل

ثةررألع أملرألبةلة رمعىرأإلنت جر .9
 
  ك ف رمج لته.رأل ب تيأليتق ءر ديأس رت 

ثر  ررر،وأل ق وم رأل ة : رر،روألفيأم رألعض : ،ررأستخدأ ر دأ لرأل بةدأت .10 مرأضرأل ب تروديأس رأل شرأترأل  فع روأ 
 
ل

 ألبةل .رفي

وألستشع يررر،وديأس رألط ق رألجد:د روأل تجدد ر،أل رأييرومع لج رظ  ر رألحتب سرر،مع لج رنقصرأل  أيدرأل   ة  .11

 منر عدرلرسمرألخرأ ط.

رتط :ررألتك  ل جة رألجد:د رلعص  م ترألن أ ة .ر .12

ر

 
 

114



 2027-2022 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ يـ  Basic & Applied Sciences Sector Faculty of Science 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نشأة الكلية 

نشئت كلية ألعلوم بجامعة ألفيوم بالقرأر ألجمهوري رقم •
 
 23أ

ن تكون الئحتها ألدأخلية هي الئحة كلية ( 1995) لسنة على أ 

قسام ألعلمية بكلية ألتربية هي 
 
ألعلوم ببني سويف وتكون أال

قسام ألعلمية بكلية 
 
 ألعلوم.نوأة أال

Faculty of 

Science 

1995/ 1996 
قساام ألكلياة ألمةتلفاة لادردات ألادبلوم•

 
ت ألدرأساات ألعلياا با ألادكاتورأ   -ألمادساتير -بدأ 

وبلغ عدد دردات ألمادساتير ألتاى منحتهاا ألكلياة منا   2001/2002 يفي ألعام ألجامع

تها فااااي ألعااااام ألجااااامع
 
نحااااو  2014/2015وحتااااى ألعااااام ألجااااامعى  1995/1996 ينشااااا

 يدردة حتى نهاية ألعام ألجامع 56بلغ عدد دردات ألدكاتورأ  نحو  في حيندردة  167

2014/2015. 

ت ألكلية ضرورة إعادة هيكلة  2010فى عام • ألبرأمج ألدرأسية طبقا رأ 

لمعايير ألهيئة ألقومية لضمان ألجودة وأالعتماد حتى يمكن أالرتقاء 

ألدأخل وألةارج ل لك  يبمستوى ألةريج ليالئم متطلبات سوق ألعمل ف

عدت ألكلية الئحة درأسية دديدة لمرحلة ألبكالوريوس.   أ 
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 سرتاتيجية للكليةواألهداف اإلالرؤية والرسالة 

 Visionرؤية الكلية 

ألعلوم   كلية  تكون  ن 
 
فبأ رأئدة  ألفيوم  مجاالت    يجامعة 

ألعلم  ،ألتعليم ألمحل  ي،وألبحث  ألمجتمع    ي وخدمة 

 .وألدولى وأإلقليمي،

 

 

 Missionرسالة الكلية 

ف متميز  بإعدأد خريج  ألفيوم  بجامعة  ألعلوم  كلية   يتلتزم 

ألعمل سوق  يناسب  وألتطبيقية،  ساسية 
 
أال   ، ألعلوم 

عالية    ذويوباحثين   ألبحث   يف  لإلسهامكافاءة  مجاالت 

ألجامعة  فيوألتنمية    ي،ألعلم رسالة  وألمعايير    ،ضوء 

 .ألقومية للجودة وأالعتماد وقيم ألمجتمع

 

هداف الكلية ال  
أ
 Strategic Objectives ستراتيجيةا

هدأف ب –كلية ألعلوم  ىتسع
 
تيةجامعة ألفيوم إلى تحقيق أال

آ
 :أال

ساسية وألتطبيقية •
 
 أحتيادات ألوطن ألقومية وأإلقليمية.   يتلب ،تقديم برأمج درأسية متةصصة في مةتلف ألعلوم أال

بم • ألمةتلفة  بتةصصاتها  ساسية 
 
أال ألعلوم  درأسات  في  ألمتةصصين  ألةريجين  أحتيادات إعدأد  مع  يتناسب  ا 

 ألوطن.

هيل ألطالب علم •
 
 لزيادة فرص عملهم في ألشركات وألمؤسسات ألمةتلفة.  ًياتا

سس ألمعرفة وألمهارأت ألالزمة طبقً  •
 
كاديمية عالية وفًقا لمتطلبات ألجودة ألمتميزة.تزويد ألةريجين با  ا لمعايير أ 

ألمة • ألعلوم  مجاالت  في  وألبحوث  ألعليا  بالدرأسات  ألمادستير  ألقيام  ودردتي  ألدبلومات  على  للحصول  تلفة 

إلضافة ألجديد إلى    ؛ وإدرأء بحوث في مجاالت ألعلوم ألنظرية وألتطبيقية  ،بتقديم برأمج درأسات عليا  ،وألدكاتورأ 

 ألمحيط.وألعمل على تنمية ألموأرد ألطبيعية بالمجتمع  ،ألتقدم ألعلمي

ألبيئة • وتنمية  ألمجتمع  بةدمة  ألكلية  بالدرأساتم  ،قيام  ألقيام  خالل  نشطة    ،وأالستشارأت  ،وألمشاريع  ،ن 
 
وأال

 ألمهنية وألصناعية ألمةتلفة. 

 العلمية  الدرجات

 ألعليا. تمنح دامعة ألفيوم بناًء على أقترأح مجلس كلية ألعلوم ألدردات ألعلمية ألتالية لمرحلتي ألبكالوريوس وألدرأسات 
 

 
ً
ول

أ
 : مرحلة البكالوريوس: ا

حد ألتةصصات ألتالية:  علىتمنح دامعة ألفيوم بناًء   أقترأح مجلس كلية ألعلوم دردة ألبكالوريوس في ألعلوم في أ 

 : ي ألبكالوريوس ألةاصة في ألعلوم )تةصص منفرد( فدردة  .1
 

 ألرياضيات   •

 ألفيزياء  •
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 ألكيمياء •

 ألنبات •

 علم ألحيوأن   •

 ألجيولوديا  •
 

حكام قانون تنظيم ألجامعات.
 
خرى وفقًا ال

 
 بالكلية تةصصات منفردة أ

 
ن تنشا

 
 ويجوز أ

 

 : في مزدوج(  )تةصصدردة ألبكالوريوس ألعامة في ألعلوم  .2
 فيزياءرياضيات /  •

 رياضيات / علوم ألحاسب •

 فيزياء / كيمياء  •

 نبات/ كيمياء  •

 حيوأن / كيمياء •

 ديولوديا/ كيمياء  •

 كيمياء / كيمياء حيوي  •
 

خرى وفقً   بالكلية تةصصات مزدودة أ 
 
ن تنشا حكام قانون تنظيم ألجامعات.ويجوز أ 

 
 ا ال

 

 مرحلة الدراسات العليا:   -اثانيً 
 

 أقترأح مجلس كلية ألعلوم ألدردات ألعلمية ألتالية: تمنح دامعة ألفيوم بناًء على 

 دكـتوراه ماجستير دبلوم القسم م

 الرياضيات  1

لي وتطبيقاته
آ
 ألحاسب أال

 ألرياضيات ألبحتة ألرياضيات ألبحتة

 ألرياضيات ألتطبيقية  ألرياضيات ألتطبيقية 

 أإلحصاء ألتطبيقية 
 ي أإلحصاء ألرياض ي أإلحصاء ألرياض

 علوم ألحاسب علوم ألحاسب

 الفيزياء 2

 ألفيزياء ألنظرية  ألفيزياء ألنظرية  ألفيزياء أإلشعاعية وألطبية 

 ألبصريات وفيزياء ألليزر 
 ألفيزياء ألنووية ألتجريبية  ألفيزياء ألنووية ألتجريبية 

 ألطاقة ألجديدة وألمتجددة

 فيزياء ألجوأمد ألتجريبية  ألتجريبية فيزياء ألجوأمد  ألطاقة ألشمسية

  ألنانو تكنولوديا  

 ألكيمياء ألفيزيائية  ألكيمياء ألفيزيائية  ألكيمياء ألكهربية  الكيمياء 3
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 دكـتوراه ماجستير دبلوم القسم م

 ألكيمياء ألعضوية  ألكيمياء ألعضوية  ألكيمياء ألحيوية 

 عضوية ألألكيمياء غير  عضوية ألألكيمياء غير  ألكيمياء ألعضوية ألتطبيقية 

 ألكيمياء ألتحليلية 

 ألكيمياء ألتحليلية  ألكيمياء ألتحليلية 

 يألبيو تكنولود
 ألكيمياء ألحيوية 

 ألكيمياء ألحيوية 

 النبات 4

 فسيولوديا ألنبات  فسيولوديا ألنبات  ي فسيولوديا ألنبات ألتطبيق

 علم ألبيئة ألنباتية  ألنباتية علم ألبيئة  ألميكروبيولوديا ألتطبيقية 

 ألميكروبيولوديا  ألميكروبيولوديا  علم ألبيئة وألتصنيف وألفلورأ 

 ألنباتات ألطبية 
 ألتصنيف وألفلورأ  ألتصنيف وألفلورأ 

 ألورأثة وعلم ألةلية  ألورأثة وعلم ألةلية 

 علم الحيوان 5

 ألفسيولوديا ألجزئية ألمتكاملة ألمتكاملةألفسيولوديا ألجزئية  ألعلوم ألبيئية 

 ألالفقاريات وألطفيليات ألالفقاريات وألطفيليات ألالفقاريات وألطفيليات

 ألمناعة  ألمناعة  ألحشرأت ألطبية 

سماك 
 
 ألبيئة ألحيوأنية  ألبيئة ألحيوأنية  تربية وبيولوديا أال

نسجة وألورأثة 
 
 بيولوديا ألةلية وأال

نسجة  
 
بيولوديا ألةلية وأال

 وألورأثة

دنة 
 
دنة  ألتشريح ألمقارن وأال

 
 ألتشريح ألمقارن وأال

 ألحشرأت  ألحشرأت 

 الجيولوجيا 6

 ألجيولوديا ألتركيبية وألتكاتونية  ألجيولوديا ألتركيبية وألتكاتونية  ألجيولوديا ألبيئية

ترميم  يألتطبيقات ألجيولودية ف
ثرية

 
 ألموأقع أال

 علم ألطبقات وألحفريات ألطبقات وألحفريات 

 علم ألجيولوديا ألبيئية ألجيولوديا ألبيئية ديولوديا ألبترول وألميا  

 

 ديولوديا ألبترول  ديولوديا ألبترول وألميا  

 ديولوديا ألرسوبيات وألترسيب  ديولوديا ألرسوبيات وألترسيب 

 ألمعادن وألصةور وروأسب ألةامات 
 ألمعادن وألصةور وروأسب ألةامات 

 ديولوديا ألميا  
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 الكوادر العلمية

ألفيوم عددً  ألعلوم بجامعة  ألمعاونة  أكبيرً   أتضم كلية  ألتدريس وألهيئة  عضاء هيئة 
 
أ  ،عضو هيئة تدريس  187فيودد    ،من 

قسام ألمةتلفة بالكلية  وتم توزيعهم ،عضو هيئة معاونة 88وعدد 
 
 :على ألنحو ألتاليعلى أال

القسم  
 العلمي 

 المتفرغون 
 الهيئة المعاونة  العاملون

 ي جمالال  
ستاذ 

أ
 ا

ستاذ
أ
  ا

 مساعد
 مدرس 

مدرس  
 مساعد

 معيد 

 63 10 11 13 11 3 15 الكيمياء 

 57 11 10 11 9 3 13 الفيزياء 

 33 5 4 15 4 1 4 النبات 

 43 10 4 9 6 7 7 علم الحيوان 

 55 8 8 24 6 - 9 الرياضيات 

 15 4 3 4 1 1 2 الجيولوجيا 

جمال  266 48 40 76 37 15 50 ي ال 

 

 الطـالب

عداد طالب وطالبة.    1298حوألي    2020/2021بلغ عدد ألطالب ألمقيدين بالكلية خالل ألعام ألجامعي  
أ
وفيما يلي بيان با

 الماضية. الطالب المقيدين بالكلية خالل الخمس سنوات  

 العام الجامعي 
 عدد الطالب 

 جمالي ال   ناث ال   ذكور ال

2016/2017 292 736 1028 

2017/2018 313 768 1081 

2018/2019 344 763 1107 

2019/2020 384 791 1175 

2020/2021 461 837 1298 

جمال  5861 3895 1974   ي ال 
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أ
ما بالنسبة ل

أ
يضاحها في البيان   ،بالدراسات العليا بالكلية خالل الخمس سنوات الماضيةلطلبة المقيدين  عداد اا فيمكن ا 

 التالي: 

 العام الجامعي 
 جمالي ال   دكـتوراه  ماجستير 

 منح  تسجيل  منح  تسجيل  منح  تسجيل 

2016/2017 17 15 11 13 28 28 

2017/2018 20 20 9 10 29 30 

2018/2019 29 15 14 2 43 17 

2019/2020 47 15 10 4 57 19 

2020/2021 45 14 14 8 59 22 

جمالي   116 216 37 58 79 158 ال 

 

 الوضع التنافسي للكلية

ألفيوم ألعلوم بجامعة  لكلية  ألتنافسي  ألوضع  بحاث دأخلي    ،يمثل  أ  بالكلية من  ألتدريس  عضاء هيئة  أ  ا، ا وخاردي  بما ينشر  

 : على النحو التاليويمكن تمثيل ذلك خالل الخمس سنوات الماضية 

بحاث المنشورة  العام الجامعي 
أ
 عدد ال

2016/2017 110 

2017/2018 110 

2018/2019 118 

2019/2020 186 

2020/2021  200 

جمالي   724 ال 
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ألتنافس ألوضع  يمثل  ومعاون  ،للكلية  يك لك  ألتدريس  هيئة  عضاء 
 
أ عليه  ألةمس وبما حصل  من دوأئز خالل  بالكلية  هم 

 : وهيسنوأت ألماضية 

 عدد الحاصلين على الجائزة اسم الجائزة 

 1 دائزة دامعة ألفيوم ألتقديرية

 2 يألبحث ألعلم  في دائزة دامعة ألفيوم للتفوق 

على  يألترق فيدائزة دامعة ألفيوم ألتشجيعية 
 
 12 للدردات ألعلمية أال

ليف ألعلم فيدائزة دامعة ألفيوم ألتشجيعية 
 
 1 ي ألتا

فضل رسالة مادستير/ دكاتورأ 
 
 5 دائزة دامعة ألفيوم أ

 846 يألنشر ألدول فيدائزة دامعة ألفيوم للتميز 
على   للحاصلين  ألفيوم  دامعة  من  دائزة  وألدكاتورأ   ألمادستير 

 ألهيئة ألمعاونة
54 

 

 املراكز البحثية واخلدمية

 ، وألوحدأت ذأت ألطابع ألةاص بالكلية   ،وأإلنتادية  ،نظرأ لطبيعة ألدرأسة بكلية ألعلوم فقد تم إنشاء بعض ألمرأكز ألبحثية
 وذلك على ألنحو ألتالي:

 مركز خدمة المجتمع  .1
 : يليوحدأت ذأت طابع خاص كما  3على  يحتوي

 
أ
 وحدة التحاليل والقياس:  . ا

 :رؤية الوحدة 

ن تحتل وحدة ألتحاليل وألقياس مكانً   ا مع كافة ألوحدأت بالجامعة وخاردها. أ ومتنافسً ا مميزً أ 

 رسالة الوحدة: 

بما يحقق أحتيادات ألمعامل ألبحثية وألشركات   ،دردة عالية من ألجودة وألدقة  يتقوم ألوحدة بإدرأء تحاليل وقياسات ذ

 ألصناعية. 

هداف الوحدة: 
أ
 ا

 تهدف ألوحدة إلى: 

 ومن ه   ألتحاليل: ،إدرأء ألتحاليل ألكيميائية وألقياسات ألبيولودية  .1

 باستةدأم مطياف ألكاتلة ألكروماتودرأفي. ،ألتعرف على ألترأكيب ألمةتلفة ألمكونة للعينات وألمحاليل •

 باستةدأم دهاز سبكاتروفوتوميتر. ،ألتعرف على ألمكون ألعنصري للموأد •
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شعة تحت ألحمرأء ،ألتعرف على ألتركيب ألبنائي للملوثات •
 
شعة فوق ألبنفسجية.  ،باستةدأم طيف أال

 
 وأال

دهزة ألمودودة بالوحدة.  .2
 
 تقديم دورأت تدريبية على أال

 .ات أإلنتادية وألةدمية في مصرقطاعخدمة أل إلىإدرأء ألدرأسات وألبحوث ألتي تهدف  .3

   تقدمها الوحدة: يالخدمات الت 

للهيائت • ألالزمة  ألةدمات  فرأد  ،تقديم 
 
ألمةتلفة  ،وأال غرأض 

 
لال ألكيميائية  ألتحاليل  مجال  وألميا     :مثل  ،في  ألتربة 

 وغيرها.

ألالزمة   • ألةدمات  ألبناء تقديم  وموأد  للصةور  ألكيميائية  ألترأكيب  على  وألتعرف  ألتحاليل  مجال  في  فرأد 
 
وأال للهيائت 

 .ألكيميائية ألمةتلفة

 تقديم ألقياسات ألجيولودية ألسطحية وتحت ألسطحية. •

 .يوألكيميائ يوألبيولود يألمجال ألفيزيائ يتقديم ألدرأسات ألدقيقة ف •

 المهارات: وحدة التدريب وتنمية  . ب

 رؤية الوحدة: 

 ألتطوير ألمستمر للموأرد ألبشرية دأخل ألكلية وخاردها بما يجعلها قادرة على ألمنافسة بكافاءة وفاعلية محليًا ودوليًا. 

 رسالة الوحدة: 

ألعلوم   ألمهارأت بكلية  ألتدريب وتنمية  ألفيومبتسعى وحدة  ألمستمر  ،جامعة  أالرتقاء  ليات لضمان  أآ دأء   ها؛ وتنفي   لوضع 
 
ال

فرأد دأخل ألكلية  ،ألموأرد ألبشرية بالكلية
 
لية   ها،وخارد   وربطها بالمجتمع عن طريق تلبية أالحتيادات ألتدريبية لال ووضع أآ

ثر
 
 .اودولي   احتى تتمكن ألكلية من ألمنافسة محلي  ؛ وإعطاء ألتغ ية ألرأدعة باستمرأر ،لقياس أال

هداف الوحدة: 
أ
 ا

 تهدف ألوحدة إلى: 

لي وأإلنترنت. .1
آ
 تنفي  دورأت تدريبية الستةدأم تطبيقات ألحاسب أال

لي.  .2
آ
 زيادة عدد ألمستفيدين من ألبرأمج ألتدريبية لموأدهة ألتغيرأت في ميدأن ألحاسب أال

 إعدأد كوأدر متطورة ومبتكرة.  .3

 دورأت. ألوألتدريبية ورش أل إعدأدتعزيز ألتعاون بين ألكلية ومؤسسات سوق ألعمل من خالل  .4

لي في ألنشر ألعلمي.   كيفية إعدأد برنامج تدريبي عن .5
آ
 أستةدأم تطبيقات ألحاسب أال

 : تقدمها الوحدة يالخدمات الت 

لي .1
آ
دهزة ألحاسب أال  ولغاته ألمةتلفة. ه،وبرأمج تقديم دورأت تدريبية متقدمة الستةدأم أ 
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فرأدتقديم دورأت تدريبية ذأت طابع خاص  .2
 
 بإسهام تةصصات ألكلية كل في مجاله.  ،بناء على طلب ألهيائت وأال

 أستةدأم شبكة ألمعلومات ألدولية )أإلنترنت(.  كيفية تقديم دورأت تدريبية على .3

 وحدة الخدمات والستشارات:  . ج

 رؤية الوحدة: 

ف رأئدة  ألكلية  تكون  ن 
 
ألةاردية    قطاعمجال    يأ بالمجتمعات  ألمباشر  أالتصال  خالل  من  ألبيئة  وتنمية  ألمجتمع  خدمة 

بهدف ألعمل على حل مشاكل ألمجتمعات    ،خاصة ألبيئية وألصحية  ، كافة  لتةصصات ل وورش عمل  تدريبية  وتنظيم دورأت  

 خدمة ألمجتمع وألبيئة. يوتعظيم مفهوم دور ألكلية ف ،ألمحيطة

 الوحدة: رسالة 

ف متميزين  خريجين  وألتكنولودية  يإعدأد  ساسية 
 
أال لهم   تهموتهيئ  ألعلوم  تكون  ن 

 
أالحتكاك    ال على  المجتمعات  بألقدرة 

يكونوأ   بحيث  ألمهنةكافة،  خالقيات 
 
با ألمستويين    ،ملتزمين  على  عالية  بجودة  ألمهام  وممارسة  ألمنافسة  على  وقادرين 

 وألبحثية.  ،وألبيئية ،ألعلميةلحل مشاكل ألمجتمع  ،وأإلقليمي  يألمحل

هداف الوحـدة: 
أ
 ا

لى:   تهدف الوحدة ا 

فرأد ف  ،وأالستشارأت ألعلمية وألتكنولودية  ،وألدرأسات  ،لقيام بإدرأء ألبحوثا .1
 
  ي ف  ،ألدأخل وألةارج   ي للهيائت وأال

 .ألمجتمعمجال ألصناعة وخدمة  يوف ،مجاالت حل ألمشاكل ألعلمية وألتكنولودية

، وك لك ألمشروعات ألةدمية  يوألتكنولود  ي،وتعاقدأت لحل مشاكل محددة لها ألطابع ألعلم  ات ألقيام بمشروع  .2

 .تقليل ألتلوث من مصادر  ألمةتلفة، وتعمل على لها طابع ألحفاظ على ألبيئة يألت

 .ألمجتمعلصالح خدمة  ،وأإلنتادية ،أستةدأم إمكانات ألكلية ألعلمية .3

 .  ومحيطهامع أتحاد ألطالب لتجميل ألكلية  وألمشاركةزيادتها  على  وألعملحات ألةضرأء ألمسا علىألمحافظة  .4

منة.  .5  ألتةلص من مةلفات ألكلية بطريقة أآ

 ألبيئة.  علىفي مجاالت ألمحافظة  ،ألحائط ومجالت ،عمل مسابقات بين ألطالب في ألبحوث .6

 مع ألهيائت ألةاردية في تنفي  ألمشروعات ألعلمية وألتكنولودية. يألتعاون ألفن .7

وألتكنولودي .8 ألعلمى  ألطابع  لها  محددة  مشاكل  لحل  وتعاقدأت  بمشروعات  ألمشروعات   ،ألقيام   وك لك 

 .ل ألتلوث من مصادر  ألمةتلفةيتقل، وتعمل على ألبيئة علىلها طابع ألحفاظ  يألةدمية ألت

أال .9 و  أ  بمشروعات  خاصألقيام  طابع  ذأت  علمية  ظوأهر  درأسة  إلى  تهدف  مشروعات  في   ولها   ،شترأك 

همية قومية   .وإقليميةأ 

 .ألةدماتوفي مجال  ،ألصناعة يتقديم أالستشارأت ألعلمية وألتكنولودية ألمطلوبة ف .10
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  تقدمها الوحدة:  التيالخدمات 

فرأد ف
 
تية: يتقديم ألةدمات وأالستشارأت ألعلمية للهيائت وأال

آ
 ألمجاالت أال

 ألصناعات ألكيميائية ألمةتلفة.  .1

 وتحليل ألنتائج للباحثين. ،أالستشارأت أإلحصائية .2

سماك.  يمجال أالستزرأع ألسمك يأالستشارأت ألعلمية ف .3
 
مرأض أال

 
 وأ

 ألجيولودية.أالستشارأت ألعلمية للدرأسات  .4

رأض .5
 
 يوم.ألزرأعية وأرتفاع دردة ملوحتها بمحافظة ألف ي درأسة تدهور أال

 درأسة ألثروة ألمحجرية بمحافظة ألفيوم. .6

 ألتقييم ألشامل لميا  ألشرب بمحافظة ألفيوم. .7

 . وأختيار موأقعها تصميم ألمدأفن ألصحية للمةلفات ألصلبة وألنفايات ألةطرة .8

وشيم. يتقليل ألتلوث ألبيئي ف .9  ألمنطقة ألصناعية بكوم أ 

 مركز بحوث البيئة والتكنولوجيا الذكية  .2

بوصفه  بإنشاء مركز ألبحوث ألبيئية وألتكنولوديا أل كية بكلية ألعلوم    2016/ 13/7( بتاريخ  168رقم )  ألوزأري   ألقرأرصدر  

ذأت طابع خاص  إدأرة،  وحدة  له مجلس  ألكلية  ،ويشكل  عميد  سه  ألحديثة   ويحتوي  ، يترأ  دهزة 
 
أال ألعديد من  على  ألمركز 

 وألفريدة بجامعة ألفيوم.
 

 يةالبنية التحتية للكل

تي  ويتمثل ذلك في
آ
 : ال

 المعـامـل:  .1

 متةصصة كما يلي:  ،خدمية ،معامل بحثية 8تحتوي كلية ألعلوم بجامعة ألفيوم على عدد 

ل
آ
 : يمعمل الحاسب ال

 على:  ويعمل

لي .1
آ
دهزة ألحاسب أال  .ولغاته ألمةتلفة وبرأمجه تقديم دورأت تدريبية الستةدأم أ 

طابع خاص .2 ذأت  تدريبية  دورأت  ألجهات  بناءً   ،تقديم  بعض  طلب  فرأد  ،وألهيائت  ،على 
 
تةصصات    ،وأال بإسهام 

 ألكلية في كل مجال. 

لي ونظمإعدأد برأمج  .3
آ
فرأد.  ،للحاسب أال

 
 بناًء على طلب بعض ألجهات وألهيائت وأال
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Blood Gases Analyzer 

Cooling Centrifuge 

Cryostat Microtome 

Adam 250g 

Analytical Balance 

Auto Hatching Apparatus 
Magnetic stirrer 

ومعامل بحثية  ،وألتربية ،ألعلوم ييودد بقسم علم ألحيوأن معامل خاصة بالدرأسة ألعملية لطالب ألفرق ألمةتلفة بكليت

عضاء هيئة ألتدريس   .ومعاونيهمللسادة أ 

 

 معامل قسم علم الحيوان:
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 معامل قسم علم النبات: 

بكليت ألمةتلفة  ألفرق  لطالب  ألعملية  بالدرأسة  خاصة  معامل  ألنبات  علم  بقسم  بحثية   ييودد  ومعامل  وألتربية  ألعلوم 

عضاء هيئة ألتدريس ومعاونيهم تتمثل ف
 
تيللسادة أ

آ
 : ي أال

 معمل فسيولودي وطحالب   •

 معمل ألبيئة وألورأثة.  •

 . وألمعيشةمعمل ألتصنيف   •

 وألفيروسات.  وألبكاترياطريات معمل ألف •

 معامل قسم الفيزياء: 

 : كالتالي وهيألعلوم وألتربية،  كليتيتقوم بةدمة طالب  ،يودد بقسم ألفيزياء معامل درأسية -

 معمل ألموأد فائاقة ألتوصيل )تحت ألتجهيز( -

 معمل ألطاقة ألشمسية  -

غشية ألرقيقة وألنانوتكنولود -
 
 ي معمل تكنولوديا ألميا  وأال

 معمل فيزياء ألجوأمد  -

 معمل ألفيزياء ألنووية -
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 معامل قسم الجيولوجيا:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهزة ألحديثة. ،بالطالبيضم ألقسم معملين خاصين  •
 
بحاث يحتوي على ألعديد من أال  إضافة إلى معمل أ 

حدث ألعينات ألجيولودية من ألمعادن  يوك لك يودد بالقسم معرض ديولود •   .وألحفريات  ،وألصةور   ،مفتوح يضم أ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معمل الجيولوجيا

Polarizing Microscope 

Geo-Electrical Resistivity Meter 

 
 

127



 2027-2022 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ يـ  
ساسيالعلو قطاع

أ
  كلية العلوم والتطبيقية ةم ال

 معامل قسم الكيمياء:    

ألطالبية   ألمعامل  من  ألعديد  ألكيمياء  بقسم  ألتيودد  كليت  يوألبحثية  طالب  ألتةصصات    ي تةدم  في  وألتربية  ألعلوم 

 : على ألنحو ألتالىوهي ألكيمياء ألحيوية،  -ألكيمياء ألتحليلية -ألكيمياء ألفيزيائية -مثل ألكيمياء ألعضوية ،ألمةتلفة

بحاث ألكيمياء  •
 
 ألعضوية.معمل أ

بحاث ألةامات  •
 
 ألموأد.  وصناعة معمل أ

بحاث ألكيمياء غي •
 
 عضوية.ألر معمل أ

بحاث ألكيمياء ألحيوية.  •
 
 معمل أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiometer analytical 

Lon Meter 

UV-VIS Spectrophotometer 

Thermo spectrometer 
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Dry Box 

Centrifuge 

Analog oven 

Digestion unit 

Analytical Balance 

 المعمل المركزي:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

معمل    تحتوي على  ألعلوم  ألحديثة   مركزي،كلية  ألعلمية  دهزة 
 
أال من  ألعديد  يضم 

همها:   وألتى من أ 

   أستالمه وتركيبه(.  حديث )دار   إلكاترونيميكروسكوب  •
 . ي دهاز أالمتصاص أل ر  •
 دهاز قياس كاتل ألغازأت.  •
 وحدة تقطير ألميا .  •
 .هوتقطيع وحدة هضم ألبروتين •
 ألحرأرة وألضغط. دهاز لتحديد دردات  •
 .  PHدهاز لقياس •
   .ي دهاز طرد مركز  •
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 معمل التحاليل الدقيقة:    

 

 

 

 

 

 

 

 

تجهيزً  مجهز  معمل   وهو 
ً
كامال ألحيوأنأ  علم  بحاث 

 
ال ف  ،  غازأت  تحليل  دهاز  وميزأنً   يويضم  طرد  -احساسً   األدم   ي مركز   دهاز 

طياف للدم وألمحاليل. -وميكروسكوب للفحص وألتصوير
 
  دهاز قياس أال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas Chromatography-Mass 

Spectrometry Atomic Absorption Unit 
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 معمل الطاقة الشمسية: 

وروبؤوقد تم إنشا  ،وهو من ألمعامل ألحديثة وألمتقدمة بالكلية
 
من خالل مشروع مشترك إلنشاء   ي،  بالتعاون مع أالتحاد أال

نظمة ألطاقة ألشمسية. 
 
 دردة ألدبلوم في أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PV Panel Analyzer Solar Path Finder Source Mater 

IR Thermometer 
Vane Anemometer 

Luxmater 
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غشية الرقيقة والنانوتكنولوج
أ
 يمعمل تكنولوجيا المياه وال

بالكلية ألحديثة  ألمعامل  من  وروب  ،وهو 
 
أال أالتحاد  مع  بالتعاون  تجهيز   تم  مشترك    ي،وقد  مشروع  خالل  دردة من   إلنشاء 

 .يألمادستير في ألنانوتكنولود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD and Multipara-meter 

Bench Photometer Micro-centrifuge 
Orbital Shaker 

UV Box 
Stirrer 

Membrane Casting Tool 
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 المكـتبة:    .2

ألكاتب من  ألعديد  بها  كبيرة  مكاتبة  ألعلوم  كلية  ألعلمية  ،وألمجلدأت  ،تضم  أالطالع  ،وألدوريات  توفر خدمة  وخدمة    ،وهي 

من خالل أتصالها ألمباشر بمشروع ألمكاتبات ألرقمية ألتابعة للمجلس    ،ألتةصصات ألمةتلفة  يوقوأعد ألبيانات ف  ،أإلنترنت

على للجامعات
 
يضا بها مكاتبة رقمية خاصة  ، أال

 
 بها. وأ

 المجلة العلمية:  .3

أ أتةاذ أإلدرأءأت    ودار    ،م15/10/2014جامعة ألفيوم في  ب  –لعلوموأفق مجلس كلية ألعلوم على إنشاء مجلة علمية بكلية 

 . ي بحيث تظهر بشكل دور  ،ألنهائية إلشهارها

 االتفاقيات الدولية واحمللية

دأخلي   ألمةتلفة  ألعلمية  ألمدأرس  مع  ألتوأصل  على  ألمتعاقبة  ألعلوم  كلية  إدأرأت  من  وخاردي  حرصا  على   ،اا  أالطالع  بهدف 

حدث ألتودهات ألعلمية وألبحثية مع ألعديد من ألمؤسسات    ،فقد قامت ألكلية بعقد ألعديد من أالتفاقيات وم كرأت ألتفاهم  ،أ 

تيا وذلك ا وخاردي  وألهيائت ألعلمية دأخلي  
آ
 : على ألنحو أال

 العام  اسم التفاقية  الدولة 

 مصر 
ألفيوم )كلية    ودامعة،  ) ألفيزياءقسم  -بين كل من دامعة حلوأن )كلية ألعلوم يوبحث  علميأتفاقية تعاون  

 ) ألعلوم
2008 

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

2008 

 2012 وكلية ألعلوم بجامعة ألفيوم ،كلية ألهندسةم كرة تعاون بين  مصر 

 2012 ومصنع سيرأميك ألفرأعنة بالفيوم ،كلية ألعلوم بجامعة ألفيوم بروتوكول تعاون بين مصر 

 2012 ومصنع إنتاج ألكيماويات ألوسيطة  ،كلية ألعلوم بجامعة ألفيوم بروتوكول تعاون بين مصر 

 2012 ألحيتان بالفيوم وأديومنطقة  ،ألريان وأديومحمية  ،ألعلوم بجامعة ألفيومبروتوكول تعاون بين كلية  مصر 

 2012 بروتوكول تعاون بين نقابة ألمهن ألعلمية فرع ألفيوم وكلية ألعلوم بجامعة ألفيوم مصر 

 2012 وكلية ألعلوم بجامعة ألفيوم، بروتوكول تعاون بين معهد ألتبين للدرأسات ألمعدنية مصر 

 2012 وكلية ألعلوم بجامعة ألفيوم ،وموأد ألبناء ألطفليبروتوكول تعاون بين شركة ألفيوم ألوطنية للطوب  مصر 

دوية مصر 
 
 2012 جامعة ألفيوم ب -وكلية ألعلوم ،بروتوكول تعاون بين شركة فاركو لال

 2012 جامعة ألفيوم ب -كرير للبتروكيماويات )سيدبك( وكلية ألعلوم بروتوكول تعاون بين شركة سيدى مصر 

 2012 جامعة ألفيومب -بروتوكول تعاون بين معهد بحوث وتطوير ألفلزأت وكلية ألعلوم مصر 

 2014 جامعة ألفيوم ب -وكلية ألعلوم ي،بروتوكول تعاون بين شركة ميا  ألشرب وألصرف ألصح  مصر 
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 العام  اسم التفاقية  الدولة 

 2014 جامعة ألفيومب -وكلية ألعلوم ،بين معهد علوم ألبحار وألمصايدبروتوكول تعاون  مصر 

 2014 جامعة ألفيومب -ألعلوم وكلية ،للصناعةبروتوكول تعاون بين شركة كميكال بارتنرز  مصر 

مالح ألمعدنية ) مصر 
 
 بروتوكول تعاون بين شركة أال

 
 2015 جامعة ألفيوم ب -ألعلوم (، وكليةميسالأ

 

 التوجهات البحثية للكلية 

قسام ألعلمية  
 
 تها،ورسال  تتوأفق مع رؤية ألكلية  يألمجاالت ألبحثية ألت  لتحديد  ؛ بالكليةتم عقد ألعديد من حلقات ألنقاش باال

هدأفها أالسترأتيجية
 
أالعتبار ألتودهات ألبحثية لوزأرة   يوبما يتوأفق مع رؤية ورسالة ألجامعة مع ألوضع ف  ،وتساعد فى تحقيق أ

   ألحالية.ألمرحلة  في ألعلميووزأرة ألبحث  ألعاليألتعليم 

ن تركز عليها ألكلية ف ،ومن خالل تلك ألمناقشات وبما يتوأفق  ،ألمرحلة ألحالية يتم تحديد ألمجاالت ألبحثية ألتى من ألمقرر أ 

قسام ألمةتلفةم
 
تي  وهي ،ع أإلمكانات ألمادية وألبشرية لال

آ
 : على ألنحو أال

 ألرياضيات وتطبيقاتها .1

بحاث ف .2  مجال ألفيزياء يأ 

 ألكيمياء .3

 ألجيولوديا  .4

 مجال علم ألحيوأن يدرأسات ف .5

 علم ألنبات  يدرأسات ف .6
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135



 2027-2022 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ يـ  
  م الطبيةقطاع العلو

FU Scientific Research Plan for Medical Sciences Sector 

2027-2022 

 مقدمة: 

الطب القطاع  الصحية  ييختص  بالجوانب  العالقة  العلمية ذات  بالتخصصات  الفيوم  وذلك من خالل مجموعة من   ،بجامعة 

سنانو  ،كلية التمريضو  ي،: كلية الطب البشر وهيالكليات 
أ
 كلية الصيدلة. ، و كلية طب ال

 الرئيسية لخطة البحث العلمى لقطاع العلوم الطبية:العناصر 

 :الرؤية 

مجالت العلوم  يالريادة والتميز ف

 الطبية محليا وإقليميا. 

 

 :الرسالة

الفيوم الطبية بجامعة  العلوم  ك فاءة    يإلى تخريج متخصصين ذو  ، يسعى قطاع 

ف طبية    يومهارة  خدمات  تقديم  إلى  يسعى  كما  المختلفة  الطبية  التخصصات 

كاديمية ف   ،واأ متقدمة  الطبية  يومهنية  العلوم  المبادئ   ،مجال  من  إطار  فى 

خالقية.
أ
 والقيم ال

 

 المالمح والسمات المميزة لقطاع العلوم الطبية بجامعة الفيوم: 

فراديهتم قطاع  
أ
و خارجها  ،العلوم الطبية بالجوانب الصحية لال ا  ا عالجي  وتشكل كليات القطاع صرح    ،سواء داخل الجامعة اأ

 ا بمحافظة الفيوم. مميز  
 

 ومن المالمح المميزة لقطاع العلوم الطبية بجامعة الفيوم: 

 ( من المستشفيات التخصصية بالقطاع. 3وجود عدد ) .1

عضاء هيئة ال .2  المختلفة. المجالت الطبية فيتدريس والهيئة المعاونة المتخصصين توافر عدد كبير من اأ

عضاء هيئة التدريس بالقطاع على الك ثير من الجوائز العلمية المتميزة.  .3  حصول العديد من اأ

 القطاع.  يلمنسوب يالدول  يارتفاع نسبة النشر العلم .4

 المؤتمرات العالمية المتخصصة.  يالقطاع ف يمشاركة العديد من منسوب .5
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تية  كلياتاللقطاع العلوم الطبية بجامعة الفيوم ممثال ب يهذا وسوف يتم تناول خطة البحث العلم
آ
 : ال

 ي الطب البشر  -

 التمريض  -

سنان  -
أ
 طب ال

 الصيدلة  -
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 نشأة الكلية
نشئئ  •

 
فئئج معة ئئا أب يئئرع كئ ئئ ط ب ليئئا  ئئب  ي كليئئا أب ئئب أب شئئ  أ

 جوذبئئئئت أبئئئئغجعبا ب ن ئئئئا ةئئئئرأ   ،جعة ئئئئا أبقئئئئع   بأبقصئئئئ  أب ي ئئئئ  

 وقيعدأتهم أبش  يا وأبسيعبيا.  ،أب يرع

Faculty of 

Medicine 

1995/ 1996 
عل  أبغقالل ف ط أب ليا بعب يرع بيصئ    31/7/1996 جوأفق ةجلس معة ا أبقع    ف•

 ج ئئئئئئئئب أب يئئئئئئئئرع جيئئئئئئئئل وأفقئئئئئئئئ  عليئئئئئئئئ  بج ئئئئئئئئا ق ئئئئئئئئعط أب  أبئئئئئئئئع  أب  يئئئئئئئئا فئئئئئئئئكليئئئئئئئئا 

ول دف ئئئئئئئئئئا ةئئئئئئئئئئ  أب ليئئئئئئئئئا فئئئئئئئئئئ  مئئئئئئئئئئتخ وقئئئئئئئئئ   ع.31/10/1996  جأب ئئئئئئئئئئعع أبجئئئئئئئئئئعة  جأ 

   ع.2000/2001

علئئ  بلجعة ئئع  فئئ•
 
علئئ  شنشئئعع فئئ ط 7/5/1995 جوقئئ  وأفئئق أب جلئئس أل

وبئئ أ   أب  أبئئا بهئئع  ،ب ليئئا  ئئب أبقصئئ  أب ي ئئ  ب ئئ ط أبجعة ئئا بئئعب يرع

ب ت ئئئ أ   ،(  عبئئئب50بق ئئئرل   1995/1996 جعع أبجئئئعة أب ئئئ جفئئئ علئئئ  أ 

 ،بجعة ئئئئا أبقئئئئع    جد أبئئئئغهم بصئئئئ ا ةيقغئئئئا ب ليئئئئا  ئئئئب أبقصئئئئ  أب ي ئئئئ

  أبخعصا ب  ط كليا أب ب بعب يرع. 
 
 بحي  أبغ  عل أب  شع
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 سرتاتيجية للكليةالرؤية والرسالة واألهداف اإل

 

 Visionرؤية الكلية 

 ،أب يرع  جعة اب  أب ب   كليا  تغ لع

ب  ب ش
 
  أئ     ةيبسا  تص    أ

 فج  ع ودوبي    عوشقلي ي    ع ةحلي    وةغ يز 

 جيل   ب ع  أب ل ج  وأب حل  أبغ ليم

 أب جغ ع.  أجغيعمع 
 

 Missionرسالة الكلية 

  عع  شع أد  ب ش  أب يرع  جعة اب  أب ب  كليا  تس  
 
  ع ةه ي    ةغ يزي   وبعجثي   أ

  ب أةج   خالل  ة   وذبت   ،أب  يا  أب  ظرةا  ت ري   فج  أإلبهعع  عل   قعد ي   عوعل ي  

كعدي يا
 
  بعب شعكل   ة ت  ا  عدوبي    ةغ يز   وبحرث  ،بل سغج أ   ةرأك ا  ةغ ر    أ

  عأب جغ  ت  يا  فج  همتس    يا  خ ةع   تق يم  شب   تس    ك ع  ،أب جغ  يا

خالقيع  أبقيم ة  ش ع  فج  وذبت جأب حل
 
   .أب جغ  يا وأل

هداف الكلية ال  
 
 Strategic Objectivesستراتيجية ا

  أفو أبغعيع  تحقيق شب  أب يرع جعة ا ب – أب ب كليا تس ج
 
 أبغعبيا: أل

وب :ا  الغاية
 
 بغ أتيججش ف   ذأ  شدأ يا ة ظرةا  ل

  أف
 
 :بغ أتيجياأإل أل

 بعب ليا أب ش يا أب رأ د كئ عع  ت ري  .1
 بعب ليا بغ أتيجياأإل أإلدأ   ت  يل .2
  أب سغج أ  ب الئ ا  بل ليا أبغ ظي ج أبهي ل ت ري  .3
  أب ق يا أإلدأ   شب  أبغحرل ت  يل .4

  بل سغج أ  ةرأك ا ةغ ر    ت لي يا ة ظرةا أبثعنيا: أبغعيا

  أف
 
 :بغ أتيجياأإل أل

كعدي يا أب  أةج ت ري  .1
 
 . عليع( د أبع  - ب عبر يرس أبحعبيا أل

 . عليع(  د أبع  - ب عبر يرس أب ب ععبم فج أب سغج أ   تالئم ،م ي   ب أةج أبغح أث .2
 . عليع(  د أبع  - ب عبر يرس أب سغ   أبغقريم بغ أتيجيع شو ،أب سغ   أب  ج أبغ ليم بغ أتيجيع ش جت   .3
 . عليع(  د أبع  - ب عبر يرس هم وةهع أت أب الب ق  أ   دعم ة ظرةا ت ري  .4
  .بعب ليا أبغ لي يا أب ي ا كئ عع  تحسي  .5

  بعب جغ ع ة ت  ا ةغ ر   بحثيا ة ظرةا أبثعبثا: أبغعيا

  أف
 
 بغ أتيجيا أإل أل

 .بعب ليا أب حثيا أب ي ا ت ري  .1

 .ودوبيا وشقلي يا ةحليا بحثيا ش أكع  أبغح أث .2
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 .أب جغ  يا ألجغيعمع  عل  أب     أب ل ج أب حل ة ظرةا ت ري  .3

 . بعب ليا أب ل ج أب ش  ة ظرةا ت ري  .4

  أب حلج أب جغ ع فج أب ليا ة عنا ت زيز أب أب ا: أبغعيا

  أف
 
 بغ أتيجيا أإل أل

 .ةجغ  يا ةيبسع  ةع ش أكع  ب عع .1

 . أب حلج بل جغ ع أب ق ةا أبصحيا ع أبخ ة ت ري  .2

 . أب حلج  بعب جغ ع وأب ي ج أبصحج أبرعج تحسي  .3

 .أب ي ا وت  يا أب جغ ع بخ ةا وج أ  أبغح أث .4

قسام
 
 العلمية:  ال

  :جأبغعب أب حر عل  عةغخصص    ععل ي   عقس    35 ع د أب يرع بجعة ا أب ش ى  أب ب ب ليا  أب أخليا أبالئحا تغض  

م ا  .1
 
 أب يسيربرمج  .2 أبغش ي  وعلم أل

 وأب يربرميع أبجزي يا  أب ي يعع أبحيريا .4 جأبهسغربرم .3
  عل .6 أب  يليع  .5

 
  ب أل

ة أض .8 أب ع ةع .7  أب سعع وأبغربي   أ 
 أبج أجا أب عةا .10 أب عثربرمج  .9

ة أض .12 أب ي  وبيربرمج .11  أب ع  ا أب عةا أ 
وعيا أب ةريا  .14 أب ب أبش عج وأبس رع  .13

 
  ب أبقلب وأل

ة أض أبص  يا   .16 أبصحا أب عةا و ب أب جغ ع  .15
 
 أل

ة أض ب وم أجا  .17 ة أض أب غر  ا .18 أب يرب أ 
 
 أل

ذب وأبح ج    .19
 
نف وأل

 
 يل .20 أل

 
 أب وةعتيزع وأبغع

ة أض أبجل يا  .22 أبس  يع    .21
 
 وأبغ عبلياأل

ة أض أب ص يا  .24 أبغخع ب  .23
 
 أل

ة أض أب  سيا .26 م أجا أب سعبت أب ربيا وأبغ عبليا .25
 
 أل

 كلي ي يا  أب عثربرميع أإل  .28 م أجا أب ظعع  .27
ش ا أبغشخيصيا .30 م أجا أبقلب وأبص    .29

 
 أل

عصعب  .31
 
ب   .32 م أجا أب خ وأل

 
  ب أل

  ب أبحعل  أبح ما .34 أبغخ ي  وأب  عيا أب  كز  أبج أجيا .33
و أع  ب  .35

 
  أل
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 الدرجات العلمية

 أبغعبيا:  أب ل يا أب  مع   ي أب ش   أب ب كليا ةجلس أقغ أح عل  ب عع   أب يرع معة ا ت   

 
ً
ول

 
 مرحلة البكالوريوس:   -ا

 د ما ب عبر يرس أب ب وأبج أجا.  ي ت    معة ا أب يرع ب عع  عل  أقغ أح ةجلس كليا أب ب أب ش  

 مرحلة الدراسات العليا:   -ثانيا 

 
 
 .2010/2011 أبجعة ج أب عع  ة  أ أعغ ع    بعب ليا أب ليع أب  أبع  ب أ

 أب  مع  أب ل يا أبغعبيا:   ي ت    معة ا أب يرع ب عع  عل  أقغ أح ةجلس كليا أب ب أب ش  

 . درجة الماجستير ف
 
تي ا

آ
 : ي ال

 

Degree in English م باللغة العربية  الدرجة 

Anatomy and Embryology  م ا أبغش ي
 
 1 وأل

Histology نسجا علم
 
 2 وأبخاليع  أل

Medical Biochemistry and Molecular 

Biology 
 3 أبجزي يا  وأب يربرميع أب  يا أبحيريا أب ي يعع

Medical Physiology 4 أب  يا  أب سيربرميع 

Medical Parasitology  5 أب  يا أب  يليع 

Medical Microbiology and Immunology 6 وأب  ععا أب  يا أب ي  وبيربرميع 

Clinical Pharmacology 7 جأإلكلي ي  جأب ع ةعكربرم علم 

Pathology  8 أب عثربرميع 

Internal Medicine ة أض
 
 9 أب عةا  أب ع  ا أل

General Surgery 10 أب عةا أبج أجا 

Pediatrics عل  ب  
 
 11 أل

Neurology and Psychiatry عصعب أب خ  ب
 
 12 أب  سج وأب ب  ،وأل

Cardiovascular Diseases ة أض وعيا ،أبقلب أ 
 
 13 أب ةريا وأل

Dermatology, Venereology and 

Andrology 
ة أض

 
ة أض ،وأبغ عبليا أبجل يا أل  14 أبذكر   وأ 

Occupational and Environmental 

Medicine 
 15 وأب ي ا أب ه   ب

Forensic Medicine and Toxicology 16 وأبس رع  أبش عج أب ب 

Community Medicine and Public Health 17 أب عةا  وأبصحا أب جغ ع  ب 
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Degree in English م باللغة العربية  الدرجة 

Tropical Medicine 18 أبحع   أب  ع ق  ب 

Chest Diseases ة أض
 
 19 أبص  يا  أل

General Intensive Care 20 أب عةا  أب  كز  أب ععيا 

Clinical Pathology 21 أإلكلی ی یا  أب عثربرميع 

Orthopedic Surgery 22 أب ظعع  م أجا 

Anesthesia   23 أبغخ ي 

Obstetrics and Gynecology  ة أض أبغربي
 
 24 أب سعع  وأ

Radiodiagnosis ش ا
 
 25 أبغشخيصيا أل

Clinical Oncology and Nuclear Medicine و أع  عالج
 
 26 أب روي وأب ب أل

Rheumatology and Rehabilitation يل أب وةعتيزع 
 
 27 وأبغع

Family Medicine ب    ب
 
 28 أبصحيا أل

Ophthalmology and Ophthalmic Surgery 29 أب ي  وم أجا  ب 

Otorhinolaryngology نف وم أجا  ب
 
ذب أل

 
 30 وأبح ج    وأل

Urology 31 وأبغ عبليا أب ربيا أب سعبت م أجا 

Audiology   32 أبس  يع 

Phoniatrics ة أض  33 أبغخع ب أ 

Clinical Hematology ة أض  34 أإلكلی ی یا أب ع أ 

Infection Prevention and Control 35 أب  وى ة عفحا 

 

 : يب. درجة الدكـتوراه ف

Degree in English م باللغة العربية  الدرجة 

Anatomy and Embryology م ا
 
 1 أبغش ي  وأل

Histology  نسجا وأبخليا
 
 2 علم أل

Biochemistry and Molecular Biology  3 أب ي يعع أبحيريا أب  يا وأب يربرميع أبجزي يا 
Medical Physiology  4 أب سيربرميع أب  يا 
Medical Parasitology 5 أب  يليع  أب  يا 
Medical Microbiology and Immunology 6 أب ي  وبيربرميع أب  يا وأب  ععا 
CLINICAL Pharmacology  7 علم أب ع ةعكربرمیع أإلكلی ی یا 
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Degree in English م باللغة العربية  الدرجة 

Pathology  8 أب عثربرميع 
Internal Medicine  ة أض أب ع  ا أب عةا

 
 9 أل

General Surgery 10 أبج أجا أب عةا 
Pediatrics عل  

 
 11  ب أل

Venereology and Andrology   ة أض أبذكر
 
ة أض أبغ عبليا وأ

 
 12 أل

Neurology  عصعب
 
 13  ب أب خ وأل

Psychiatry 14 أب ب أب  سج 
Chest Diseases  ة أض أبص  يا

 
 15 أل

Ophthalmology And Ophthalmic Surgery  16  ب وم أجا أب ي 
Urology  17  ربيا أب سعبت أبم أجا 
Otorhinolaryngology    نف وأبح ج

 
ذب وأل

 
 18  ب وم أجا أل

Orthopedic Surgery  19 م أجا أب ظعع 
Anesthesia   20 أبغخ ي 
Cardiovascular Diseases  وعيا أب ةريا

 
ة أض أبقلب وأل  21 أ 

Dermatology  ة أض أبجل يا
 
 22 أل

Occupational and Environmental 
Medicine 

 23  ب أب ه  وأب ي ا

Forensic Medicine and Toxicology  24 أب ب أبش عج وأبس رع 
Community Medicine and Public Health  25  ب أب جغ ع وأبصحا أب عةا 
Tropical Medicine   26  ب أب  ع ق أبحع 
Clinical Pathology  27 أإلكلی ی یا أب عثربرميع 
Audiology  ة أض أبس ع  28 أ 
Phoniatrics ة أض أبغخع ب  29 أ 
Obstetrics and Gynecology  ة أض أب سعع  30 أبغربي  وأ 
Diagnostic Radiology ش ا أبغشخيصيا

 
 31 أل

Clinical Oncology and Nuclear Medicine و أع وأب ب أب روي
 
 32 عالج أل

Rheumatology  ة أض أب وةعتيزةيا
 
 33 أل

General Intensive Care  34 أب ععيا أب  كز  أب عةا 
Cardio Thoracic Surgery    35 م أجا أبقلب وأبص 
Medical Doctorate in Neurosurgery  عصعب وأب  رد أب ق ي

 
 36 م أجا أب خ وأل

Family Medicine   ب
 
 37  ب أل

Clinical Hematology ة أض أب ع أإلكلی ی یا  38 أ 
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 الكوادر العلمية

أبغج  ت   أب ليع   أب ب ة   عل   كليا  أبغ  يسة عبب  ع د    تشغ ل  عضعع  ي ا 
 
أ ع  ة   ة عب   ب رن   أب الب   ق  ،  ب  عيي  ب  د  ع 

( عضر  ي ا ة عونا ةرزعي  عل  206وع د    ، ( عضر  ي ا ت  يس233ع د م    ، جيل ي لغ أبهي ا أبقرةيا بض عب مرد  أبغ ليم
قسعع أب خغل ا بعب ليا ك ع  

 
 : يلجأل

عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب البشر 
 
عداد ا

 
 2021/2022  بجامعة الفيوم ي بيان با

 القسم العلمي 
ساتذة  

 
ال

 المتفرغون 

عضاء هيئة التدريس
 
 الهيئة المعاونة ا

جمالي   ال 
ساتذة 

 
 ال

ستاذ  
 
ا

 مساعد
 مدرس 

مدرس  
 مساعد

 معيد

 14 3 2 8 1 - - الفسيولوجي  
 22 7 4 9 1 1 - الهستولوجي 
 17 4 6 6 - 1 - التشريح  

 19 5 1 7 5 1 - الكيمياء الحيوية 
 17 4 3 7 1 1 1 الطفيليات 
 19 6 3 7 2 - 1 الفارما

 20 10 3 5 1 1 - الباثولوجي 
 19 5 3 7 1 2 1 الميكروبيولوجي 

 17 6 2 3 5 1 - الطب الشرعي والسموم 
 18 6 2 3 6 1 - الصحة العامة وطب المجتمع 

مراضطب وجراحة 
 
 28 3 6 15 3 - 1 العيون   ا

ذن والحنجرة والسمعيات والتخاطب
 
نف وال

 
 30 1 10 11 5 2 1 ال

طفال 
 
 30 1 7 10 3 8 1 طب ال

مراض
 
 24 1 9 6 6 1 1 النساء والتوليد  ا

 38 1 10 12 5 9 1 الجراحة العامةطب 
مراض

 
 32 - 10 14 6 1 1 الباطنة العامة ا

وعية الدموية 
 
 15 1 4 8 1 - 1 طب القلب وال

مراض الصدرية  
 
 10 1 1 3 1 4 - ال

مراض المتوطنة 
 
 10 1 5 2 1 1 - ال

هيل
 
 9 - 2 1 5 1 - الروماتيزم والتا

مراض الجلدية والتناسلية
 
 14 2 2 7 2 - 1 ال

مراض العصبية 
 
 16 1 5 5 2 3 - ال

مراض النفسية 
 
 4 1 1 1 1 - - ال

كلينيكيةالباثولوجيا   28 3 8 7 5 3 2   ال 
شعة التشخيصية 

 
 19 2 6 7 2 2 - ال

 19 3 4 5 3 4 - جراحة المسالك البولية والتناسلية
 19 2 7 6 2 2 - جراحة العظام 

 9 1 2 4 1 1 - جراحة القلب والصدر 
عصاب 

 
 11 3 1 7 - - - جراحة المخ وال

 35 4 10 15 5 1 - التخدير والعناية المركزة الجراحية 
 17 2 10 4 1 - - طب الحالت الحرجة

سرة 
 
 1 - - 1 - - - طب ال

ورام 
 
 1 - - 1 - - - طب ال

جمالي   597 87 147 221 77 52 13 ال 
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 الطالب

أب ش   أب ب  أب الب ب ليا  أبس   :  البقس ي شب     ي ي قسم  أبس رأ   أب  أبع    ، بل ليا(  أب  عبر يرس   الب  و الب 

أب  عبر يرس   أب ليع  ةعمسغي  ودكئغر أه(. وق  برجظ ع أد  الب 
 
أ ع أد   ،أبزيعد  أبس ريا أب سغ    فج 

 
أ ع    يق زيعد  

ةعة ئغب أبغ سيق.    ة  خاللأب ق ربي   
 
ع أد  الب أب  أبع  أب ليعأبزيعد  ف  أ

 
ة ذ ب أيا أإلعالب ع  ق رل   فق  برجظ   ج أ

 أبخ يجي  بغسجيل د مع  أب عمسغي  وأب كئغر أه.  

بعب لياو أب قي ي   أب الب  ع أد 
 
بع بيعب  يلج  أب ب   ،في ع  ب ليا  أب ليع  أب  أبع   ة جلا  و 

 
أ أب  عبر يرس  ة جلا  فج  برأع 

 . أبس رأ  أبخ س أب عضيا خالل ي أب ش  

عداد ا
 
جمالي ا ولى  لطالب ا 

 
   2021-2016خالل الفترة  ي بكلية الطب البشر بالمرحلة الجامعية ال

 ي العام الجامع
 عدد الطالب 

ناث  الذكور  جمالي  ال   ال 

2016/2017 356 607 963 

2017/2018 449 847 1296 

2018/2019 519 805 1324 

2019/2020 640 869 1509 

2020/2021 383 1127 1510 

جمالي   6602 4255 2347 ال 
 

عداد الطالب المقيدين في مرحلة الدراسات العليا بكلية الطب البشرى خالل الفترة 
 
جمالى ا  2021-2016ا 

 ي العام الجامع
جمالي  دكـتوراه  ماجستير   ال 

 منح  تسجيل  منح  تسجيل  منح  تسجيل 

2016/2017 24 19 52 28 76 47 

2017/2018 31 72 40 29 71 101 

2018/2019 49 38 66 15 115 53 

2019/2020 68 114 74 14 142 128 

2020/2021 35 46 39 8 74 54 

جمالي   383 478 94 271 289 207 ال 
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 الوضع التنافسى للكلية 

بحعث عل يا دأخلي    ،بجعة ا أب يرع  ي ب ليا أب ب أب ش    جي ثل أبرضع أبغ عفس
 
عضعع  ي ا أبغ  يس بعب ليا ة  أ

 
ع ب ع ي ش ه أ

تجوي    ت ثيل ذبت خالل أبخ س ب رأ  أب عضيا   ع،وخع مي  
 
 : عل  أب حر أل

عضاء هيئة التدريس خالل الفترة 
 
بحاث المنشورة من قبل ا

 
عداد ال

 
 2021-2016ا

 
بحاث المنشورة  العام الجامعي 

 
 عدد ال

2016/2017 67 

2017/2018 76 

2018/2019 70 

2019/2020 79 

2020/2021 79 

جمالي    371 ال 

 

أبغ عفس أبرضع  ي ثل  عل يا خالل   جكذبت  مرأئز  ة   بعب ليا  أبغ  يس  عضعع  ي ا  أ  أبسعد   علي   ب ع جصل  بل ليا 

 :و جأبخ س ب رأ  أب عضيا 

 اسم الجائزة 
عدد الحاصلين  
 على الجائزة 

 3 معئز  معة ا أب يرع أبغق ي يا

 1 خ ةا أب جغ ع   فج معئز  معة ا أب يرع بلغ رق 

عل   جأبغ ق فجمعئز  معة ا أب يرع أبغشجي يا 
 
 32 بل  مع  أب ل يا أل

بيف أب ل    فجمعئز  معة ا أب يرع أبغشجي يا 
 
 2 أبغع

 1 ب أع  ألخغ أط فجمعئز  معة ا أب يرع أبغشجي يا 

 411 جأب ش  أب وب فجمعئز  معة ا أب يرع بلغ يز 

 271 أب عمسغي  وأب كئغر أه ة  أبهي ا أب  عونامعئز  معة ا أب يرع بلحعصلي  عل  
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 املراكز البحثية واخلدمية

 الوحدات ذات الطابع الخاص: 

حصاء الطبي:   وحدة •  ال 

 :شب وته ف 

أب ل يا  ةعمسغي  .1 أب بعئل  ب وتركرل   أب ي ا    -دكئغر أه  -ة أم ا  ججم  وجسعب  أإلجصعئيا  أب عجيا  ة   بحل( 

 بل حل.

بحعث.   .2
 
 ع ل أبغحليل أإلجصعئج بل بعئل وأل

 ة هج أب حل أب ل ج وأإلجصعع. عل ت  يب  الب أب  أبع  أب ليع   .3

 

 البنية التحتية للكلية

نش    ، رأبق  بغا  ة   أب يرع  جعة اب  أب ب  كليا  ة     يغ رب  أب عبق  ةسعجا  وت لغ.  2ع  4430  ت لغ   ضأ    ةسعجا  عل   أ 

  بل   مع    أب خصصا  أب سعجا  وت لغ  2ع  24,000  أإلم عبج  أب      ةسعجا  وت لغ  2ع  4000  جرأبج   أب      فج   أبرأج 

 (. 2ع 2044  وأبقععع 

 . (أب  أفق  ة  وني  ع ،وأب  عةل ،أبغ  يسيا وأبقععع ، أب  ئغ ا فيهع ب ع( ة  ج 1 ع د   أب ليا ة عنج تغض  

   ةص     وةسغش    ،أبجعة ج  أب ع  ا  وةسغش     ،أبجعة ج  أبج أجا  ةسغش    و ج  ،معة يا  ةسغش يع   3  ع د   وتغض   

  عل. وم أجا ب ب أبجعة ج جس 
 
 أل
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 ك ع تغ ثل أب  يا أبغحغيا بل ليا فج: 

 المعامل .1

أب ي يعع   • قسم  جرأب  أبحيريا:ة  ل  أب   ل  ةسعجا  ةسعجغهع  شبعإلضعفا    2ع  200  جت لغ  تحضي   ن فا    2ع  20ب  

بحعث خعصة  ل و
 
عضعع  ي ا أبغ  يس وة عونيهم  أ

 
 . ةخزب وتق ي ع  2ع 20 ةسعجغ بعبسعد  أ

قسم   • أب   ل    أب ي  وبيربرمج:ة  ل  ةسعجا  ةسعجغهع    شب بعإلضعفا    2ع  200  جرأبجت لغ  تحضي    2ع  20ن فا 

بحعث خعصة  ل و عضعع  ي ا أبغ  يس وة عونيهم بع أ   .ةخزب وتق ي ع  2ع20 ةسعجغ بسعد  أ 

 . 2ع 15تحضي  ةسعجغهع  اب  ن فشبعإلضعفا  2ع: ت لغ ةسعجغ  جة  ل قسم أب سيربرم •

بعلضعفا أب  جج   أب ي  ب ربع  وأبغصري  ون فا  2ع200  جرأبج: ت لغ ةسعجا أب   ل  جة  ل قسم أبهسغربرم •

 .أبغحضي 

 ضجةشع ح بقسم أبغش ي  بعب و   3أب ش جا: يرم  ع د  •
 
 2ع100ةسعجا كل وأج  ة هم  أل

 .أب عثربرمج تحضي  ةغحفن فا و  2ع 200 جرأبج: ت لغ ةسعجا أب   ل أب عثربرمجة  ل قسم  •

 .ن فا أبغحضي و  2ع 200 جرأبج: ت لغ ةسعجا أب   ل  أبش عج ة  ل قسم أب ب  •

 .ن فا تحضي و  2ع 200 جرأبجب   ل ة  ل قسم أب  يليع : ت لغ ةسعجا أ •

 . فا تحضي ون  2ع 200 جرأبج: ت لغ ةسعجا أب   ل  ج ة  ل قسم أب ع ةعكربرم •

  ،أإلب ئغ ونياو ج ةخصصا إلم أع ألخغ ع أ     ،وأبسعدس  ، وأبخعةس  ، : بعب و  أب أبعأإلب ئغ ونياة عةل ألخغ ع أ    •

 . جبأ  مهعز جعبب  600وتضم جرأبج 
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 المكـتبة  .2

   
 
عي ثم    بل لياأبق يم     بعب     1998عععع    أب  ئغ انشع

 
ععع    أ فج  أب ب  2015أفغغعجهع  ب لي   أبج ي   أب   ج   ،فج 

 . أبغ  يب –ب ي عب فع س 

 المجلة العلمية  .3

تص    . جعة ا أب يرعب -عل  شنشعع ةجلا عل يا ب ليا أب ب 31/5/2016 فجوأفق ةجلس معة ا أب يرع بجلسغ  أب   ق   

بحعث أب ل يا و "Medical journal" ح  أبمأب ليا ةجلا عل يا ةح  ا ت
 
ول أإلص أ    ،أب  ياتهغم ب ش  أل

 
  جف  عة ه أل

 .(2018ةع س 

   https://fumj.journals.ekb.egأب جلا:   ةرقع  ▪

 . جعة ا أب يرعب ب أب ليا أبغعب ا بأب  د أبثعة  بل جلا أب  يا  شص أ تم  ▪

 2536-9474: أب وبج أبقيعبج أبغسلسلجأب قم  ▪

 2536-9482أب رج :  أب وبج أبغسلسلجأب قم  ▪

 االتفاقيات الدولية واحمللية

أب يرع   أبغرأصل ةع أب  أبع  وأبخ  أ  أب عب يا وألبغ عد  ة  كل ةع  ر   عل فج ش ع  ج ص كليا أب ب أب ش ى بجعة ا 

أب ليا   ج ص   أب خغل ا.  ة أض 
 
أل ة   وأبرقعيا  أب الج  فج  أب ب  ععبم  فج  وةخغلف    عل م ي   أب ليا  بي   ت عوب  ومرد 

عضعع  ي ا أبغ 
 
مل شث أع أب حل أب ل ج وزيعد  أب عئ   ل  عل  يس أبغج ت رد بعبغ  يا أبجعة ع  أب وبيا وأب  أكز أب حثيا ة  أ 

ةثلا عل  أبغ عوب بي  كليا أب ب معة ا أب يرع   -أبخ ةا أبصحيا أب ق ةا ب جغ ع ةحعفظا أب يرع. وأبج ول أبغعبج يرض  أ 

 وأبجعة ع  وأب يبسع  أب وبيا:

 

 العام  اسم التفاقية  الدولة 

 2008 ومعة ا أب يرعةذك   ت ع م بي   ي ا أبغ عوب أبيعبعنيا  معي ع(  أبيعبعب

 

 املؤمترات والندوات وورش العمل

أب  يا أب لرع  ةخغلف  فج  أب  ل  وو ش  وأب  وأ   أب يت  أ   عق   عل   أب ب  كليا  أبصحج   به ف  ،تح ص  أبرعج   فع 

وذبت أب جغ  ج وأب الج  ،  أبرقعيا  مل  أ  يلج    ،ة   وفي ع  أب جغ ع.  فج  أب  غش    ة أض 
 
أل ب ئثي  ة   أب ضعع ع   بيعب وة ع 

 وو ش أب  ل أبغج نظ غهع أب ليا خالل أبس رأ  أبخ س أب عضيا.  ،وأب  وأ  ،بعب يت  أ 
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 2021-2016بيان بالمؤتمرات وورش العمل خالل السنوات الخمس الماضية 

 تاريخ النعقاد  اسم المؤتمر/ الندوة/ ورشة العمل  العام الجامعي 

 يل  أب وةعتيزع بقسم أبثعنج أبس ري أب يت   2016/2017
 
كئغرب   وأبغع

 
 2016أ

2017/2018 

ة أض أب غر  ا 
 
 2017ي عي   أب يت   أبس ري أبسعدس بقسم أل

ذب 
 
نف وأل

 
 2017ف  أي   أب يت   أبس ري بقسم أل

 يل
 
كئغرب   أب يت   أبس ري أبثعبل بقسم أب وةعتيزع وأبغع

 
 2017أ

ة أض 
 
 2018ف  أي   أب غر  اأب يت   أبس ري أبسعبع بقسم أل

  عل
 
ب يل  أبج ي  فج  ب أل

 
   2018أ

 يل  أب وةعتيزع بقسم أب أبع أبس ري أب يت  
 
 2018نرف     وأبغع

2019/2020 

ة أض أب غر  ا
 
 2019ف  أي   أب يت   أبس ري أبثعة  بقسم أل

ة أض أب غر  ا
 
 2019ب غ     أب يت   أبس ري أبغعبع بقسم أل

 يل أب وةعتيزع  بقسم أبخعةس أبس ري أب يت  
 
 2019نرف     وأبغع

ة أض أب غر  ا
 
 2020ف  أي  أب يت   أبس ري أب عش  بقسم أل

 2020ديس     أب يت   أبس ري بقسم أبجل يا وأبغ عبليا 

 2020ديس     أب يت   أبس ري بقسم أب سعع وأبغربي  

2020/2021 

 2021ةع س  أبجل يا وأبغ عبليا أب يت   أبس ري بقسم 

  عل 
 
 2021ب غ     أبج ي  فج  ب أل

ذب
 
نف وأل

 
 2022يرنير  أب يت   أب ل ج أبثعبل بقسم أل

 

 التوجهات البحثية للكلية

وبريعت  فج ةجعل أبصحا وأبخ ةع  أبصحيا به ف ترظيف أب حل أب ل ج  تم د أبا أجغيعمع  أب جغ ع أب حيط بعب ليا وأ 

ألجغيعمع  بهذه  أب      ، بلرفعع  ة أض  أ  ب  أ  ووم   خي   
 
أل أبس رأ   فج  أبصحج  أب  ل  تشغل  أبغج  وبريع  

 
أل وأبغ  أض 

تيا:  ،وأب ل  فج ةق ةا ةع يشغل وزأ   أبصحا
 
وبريا أب حثيا بل رضرعع  أل

 
ع ي  أل  وبعبغعبج أ 

 . ةحعفظا أب يرع جتح ي  أب شعكل أبصحيا ف .1

بعبيا .2
 
 . علرع أب ب أل

ة أض. تشخيص وعالج  جأبغق يع  أبح يثا ف .3
 
 أل

ة أض أبجل يا .4
 
 . أل

ة أض أب    .5  .أ 
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ة أض أب ل  .6
 
 . أ

وعيا أب ةريا .7
 
 . م أجا أل

ة أض أب  يليع  .8
 
 . أ

 .أبخاليع أبجذعيا .9

 . د أبع  أبغ د .10

و أع وأبغج يل .11
 
 . أبج أجع  أب عةا وأب قيقا وم أجا أل

ة أض أب  ئغي يا وأب   يا .12
 
 .أل

ة أض  .13
 
 أبس  . أ

ة أض  .14
 
 . أب ه ياأل

 . م أجا أب ظعع .15

  عل. ب  .16
 
 أل

ش عبهع أب خغل ا .17 نرأعهع وأ 
 
و أع بع

 
 . د أبع  أل

 .أبس  ا وأب حعفا .18

بم .19
 
 . عالج أل
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 نشأة الكلية
 

ت كلية التمريض جأمعة الفيوم، وذلك بموجب القرار 
 
نشأ

 .2009لسنة ( 317رقم )الجمهوري 

 

Faculty of 

Nursing 

2009/2010 

ت الدراسة في مبنى من
ولكن بحلول الفصل الدراسي الثأني  مبأني كلية الزراعة إحدى بدا 

الكلية الجديد المتميز لتبدا  مرحلة  مبنى إلىسيتم النقل  2022-2021للعأم الجأمعي 

 جديدة من التقدم والتطور في تأريخ كلية التمريض بجأمعة الفيوم.

ـ، وتخرجت  2009/2010تقرر بدء الدراسة في الكلية في العأم الجأمعي  و

ول دفعة في العأم   .2014/ 2013 يالجأمعا 
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قسام الكلية 
 
 :ا

تية
آ
قسأم العلمية ال

 
 :تتكون كلية التمريض بجأمعة الفيوم من ال

 .قسم التمريض البأطني والجراحي .1

طفأل .2
 
 .قسم تمريض ال

م  .3
 
 . وحديثي الولدةقسم تمريض صحة ال

 .قسم التمريض النفسي والصحة النفسية .4

 . قسم تمريض صحة المجتمع  .5

 . قسم إدارة التمريض .6

 

 سرتاتيجية للكليةالرؤية والرسالة واألهداف اإل

 Visionرؤية الكلية 

ن تكون مؤسسة    ىإل  جأمعة الفيومبتسعى كلية التمريض   ا 

مجأل   في  رائدة  البحوث  تعليمية  وإجراء  التمريض  تعليم 

معأيير  في ضوء  البيئة،  وتنمية  المجتمع  العلمية وخدمة 

داء  
 
ا يكون  حتى  الممأثلة،  التعليمية  للمؤسسأت  الجودة 

المحلية  المستويأت  على كأفة  ملحوظ  تميز    ، الكلية ذات 

 والعألمية.  ،واإلقليمية

 

 Missionرسالة الكلية 

التمريض   كلية  ببتلتزم  الفيوم  متميز  جأمعة  خريج  إعداد 

خالقي    أومهني    أعلمي   الجودة  بتبني  ؛ وذلكأوا  من   ،معأيير 

العلمية    لخال  سأليب 
 
ال حدث  ا    ، التدريس   فياستخدام 

ليكون  واستخدام الحديثة  تقديم   ،التقنيأت  على  قأدرًا 

عألية جودة  ذات  تمريضية  خدمة    ؛ رعأية  على  للعمل 

الطألب/  ،المجتمع إكسأب  خالل  من  الطألبة   وذلك 

تبأدل الخبرات ، والدللت العلميةلى  عالمهأرات المبنية  

 على المستوى اإلقليمي والدولي. 

 

هداف الكلية ال  
 
 Strategic Objectives  ستراتيجيةا

نشطةتطوير  •
 
 . والدراسأت العليأ سالبكألوريوالتعليمية والبحثية لطالب مرحلة  ال

 .بألفيوم الصحية بألمؤسسأت التمريضية الخدمةتحسين  •

ولويةوفقأ  الفيوم وترتيبهأبمجتمع  الصحيةتحديد المشكالت  •
 
 .لال
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نشطةتطوير   •
 
العليأ  ا الدراسأت  لطالب  العلمي  بألمستو  ،البحث  الرتقأء  والمهأري   ىبهدف  عضأء للسأدة    العلمي 

 
  ا

  .وخريجي الكلية ،ومعأونيهم ،هيئة التدريس

 . ريض في مواجهتهأمودور الت البيئيةتحديد المشكالت  •

 . بألكليةمن جميع التخصصأت  ةتشكيل فرق بحثي •

كـثرتحديد المشكالت التي تواجه الفائت   •
 
طفأل  –)السيدات    هم: و  بألمجتمع  ةحسأسي  ال

 
الفتيأت    –  ن والمعأق  –  ال

 . المراهقة(في سن 

 . المستشفيأت ىتحديد دور التمريض في مكأفحه عدو •

 .الحديثة الطبيةالتطورات  ةمواكب ىعل   ةقأدر  ةعداد كوادر تمريضيإ •

 .من حيث الكـفأءة والمهأرة ه وخأرج  الوطنالستجأبة لمتطلبأت سوق العمل داخل  •

داءثقة المجتمع في نتأج الكلية  ىرفع مستو •   .الخريجين وا 

 .بألكليةدعم منظومة البحث العلمي  •

  .هأتوتنمي البيئة وخدمة ، تعزيز المشأركة المجتمعية •

داءوتعزيز دورهأ في تطوير   ،دعم منظومة الجودة بألكلية •
 
 .بألكلية تهومتأبع ال

 الدرجات العلمية 

تية في  
آ
و مرحلة   مرحلة البكألوريوسيمنح مجلس جأمعة الفيوم بنأًء على اقتراح مجلس كلية التمريض الدرجأت العلمية ال ا 

 الدراسأت العليأ: 

ول
 
 البكالوريوس: مرحلة -ا

 التمريض.  علوم في البكألوريوس درجة التمريض كلية مجلس اقتراح على بنأءً  الفيوم جأمعة تمنح
 

 العليا:الدراسات  مرحلة -ثانيا

تية:  العلمية الدرجأت التمريض كلية مجلس اقتراح على بنأءً  الفيوم جأمعة تمنح
آ
 ال

 :التالية التخصصات في التمريض في العليا  الدراسات دبلوم .1

 التية:  التخصصات العلمية المختلفة  ي ف دبلوم

 .العدوى في الـتحكم  •

ولية اإلسعأفأت   •
 
 . ال

 الحرجة.  الحألت تمريض   •

 . واإلصأبأت ئ الطوار  تمريض •
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طفأل تمريض •
 
 .الحرجة الحألت ذوي ال

 . الولدة حديثي تمريض •

ورام تمريض •
 
طفأل.  ا

 
 ال

 . والتوليد النسأء تمريض   •

سرة صحة تمريض •
 
 . ال

 . البشرية الموارد إدارة   •

 الجودة. توكيد •

 المستشفيأت.  دارةإ •

 . تهموصح المسنين رعأية •

 الصحي. واإلرشأد التثقيف •

 المجتمع.  صحة تمريض •

  .النفسية والصحة النفسي التمريض •
 

 :التالية التخصصات في التمريض  في الماجستير درجة  .2

 . جراحي بأطني تمريض •

 الحرجة.  الحألت  تمريض •

طفأل تمريض •
 
 . ال

  صحة تمريض •
 
 . والرضيع مال

 . التمريض دارةإ •

 المجتمع.  صحة تمريض •

 . المسنين تمريض •

 .النفسية والصحة النفسي التمريض •
 

   :التالية  التخصصات في  التمريض علوم دكـتوراه درجة  .3

   .جراحي بأطني تمريض •

   .الحرجة الحألت  تمريض •

طفأل تمريض •
 
 . ال

مومة تمريض •
 
مراض ال  .النسأء  وا 

 . التمريض دارةإ •

 المجتمع.  صحة تمريض •

 . المسنين تمريض •

 .النفسية والصحة النفسي التمريض •
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 الكوادر العلمية 

عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية التمريض
 
عداد ا

 
 بيان با

 م2021/2022 يالجامع للعام  

 المتفرغون  ي القسم العلم

عضاء هيئة التدريس
 
 الهيئة المعاونة  ا

جمال  ي ال 
ستاذ 

 
 ا

ستاذ  
 
ا

 مساعد
 مدرس 

مدرس  

 مساعد
 معيد 

 43 30 9 2 1 1 - الحرجة والحألت جراحي بأطني

طفأل
 
 17 8 4 3 2 - - ال

م صحة
 
12 11 2 7 1 - - والرضيع  ال  

 15 5 5 3 2 - - التمريض  دارةإ

11 4 3 9 - - المجتمع  صحة  27 

 15 8 4 19 2 - - النفسية والصحة النفسي التمريض

جمالي   138 73 28 19 17 1 - ال 

 الطالب 

عداد طالب مرحلة البكالوريوس المقيدين بالكلية خالل الخمس سنوات الماضية بيان 
 
 با

 العام الجامعى 
 عدد الطالب 

 ي جمالال   ناث ال   ذكور ال

2016/2017 307 644 951 

2017/2018 363 706 1069 

2018/2019 415 867 1282 

2019/2020 513 1074 1587 

2020/2021 602 1264 1866 

جمالي   6755 4555 2200 ال 
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عداد ابالنسبة  
 
لى ا  العليا: المقيدين بمرحلة الدراسات  بلطال ا 

ثالث في  فقط(  ومأجستير  )دبلوم  بألكلية  العليأ  الدراسأت  فتح  وجراحي    :هي  تخصصأت  ةتم  بأطني  م    –)تمريض 
 
ال صحة 

تعلى النحوكأن عدد المسجلين   2021/2022العأم الجأمعي  مجتمع( في صحة  –وحديثي الولدة 
آ
 : يو ال

 الجامعي العام  
جمال ماجستير  دبلوم   ي ا 

 منح  تسجيل  منح  تسجيل  منح  تسجيل 

2021/2022 7 - 84 - 91 - 

جمالي   - 91 - 84 - 7 ال 

 

 

 للكلية يالوضع التنافس

بحأث محلي   ،لكلية التمريض بجأمعة الفيوم يُيمَثل الوضع التنأفس عضأء هيئة التدريس بألكلية من ا  أ  أ وعألمي  بمأ ينشره ا 

 : يليويمكن تمثيل ذلك خالل الخمس سنوات المأضية كمأ 

بحاث المنشورة  ي العام الجامع
 
 عدد ال

2016/2017 13 

2017/2018 23 

2018/2019 27 

2019/2020 16 

2020/2021 14 

جمال  93 ي ال 
  

عضأء هيئة التدريس بألكلية من جوائز علمية خالل الخمس    يوكذلك يمثل الوضع التنأفس للكلية بمأ حصل عليه السأدة ا 

 : وهيسنوات المأضية 

 اسم الجائزة 
عدد الحاصلين  
 على الجائزة 

على  فيجأئزة جأمعة الفيوم التشجيعية 
 
 10 الترقى للدرجأت العلمية ال

 101 النشر الدولى فيجأئزة جأمعة الفيوم للتميز 
من   والدكـتوراه  المأجستير  على  للحأصلين  الفيوم  جأمعة  جأئزة 

 الهيئة المعأونة
36 
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 املراكز البحثية واخلدمية 

 الخاص: الوحدات ذات الطابع 

 وحدة تنمية المهأرات التمريضية(. )بألكلية  ذات طأبع خأص  ةفقد تم إنشأء وحد ،التمريضا لطبيعة الدراسة بكلية نظرً 

 التمريضية:رؤية وحدة تنمية المهأرات 

المستمر  التعليم توفير يضأ    ،والتدريب 
 
المتنوع وا داء  المستمر  والتطوير  التحديث 

 
للموارد  ، والمهأرات  ، لال  والمعلومأت 

جل  من  ؛ وذلكوخأرجهأ  التمريض  داخل كلية  البشرية
 
فيالمجتمع    احتيأجأت  تلبية  ا  والصحي  التمريضي  المجأل  والبيئة 

 . العلمي البحث  وكذلك
 

 التمريضية:رسألة وحدة تنمية المهأرات 
 

التمريضية  تسعى المهأرات  تنمية  ليأت  وضع إلى   الكلية  ي ف  وحدة  وإلى  أهوتنفيذ  المستمر   الرتقأء  لضمأن  اآ داء، 
 
بأ  التدريب 

فراد  التدريبية  الحتيأجأت  تلبية  طريق  عن   ، بألمجتمع  وربطهأ   بألكلية   البشرية  الموارد
 
هأ، بأإلضأفة وخأرج   الكلية  داخل  لال

لية وضع إلى داء اآ
 
 .أأ ودولي  محلي   حتى تتمكن الكلية من المنأفسة ؛ وإعطأء التغذية الراجعة بأستمرار ،لقيأس ال

 التمريضية: من وحدة تنمية المهأرات  لهدف العأما 

وحدة   - التمريضية  تهدف  المهأرات  تطويرتنمية   كأفة،  بألكلية   البشرية   الموارد   فائت ب  الخأصة   قدراتال  وتنمية   مهأرات ال  إلى 

كأديمية  القيأدات  في   والمتمثلة
 
عضأء   واإلدارية،  ال

 
 ن،يوالخريج  ،والطالب  اإلداري،  والجهأز   ومعأونيهم،  التدريس  هيئة   وا

نهأ كمأ
 
 ،المهنية والستشأرات ،التدريب لخدمأت تقديمهأ، من خالل للكلية الذاتية  التنمية مصأدر من  ا مصدرَ بوصفهأ  تعمل ا

 . تهأ ورؤي الكلية  رسألة   مع   يتمأشى  بمأ  المختلفة  ، والشرائح المجتمعية  للفائت  والعملية   ،والعلمية

 المستمرة.   والتعليميةلتقديم عدد من البرامج التدريبية    ؛ والصحي  التمريضي المجأل  بأرزين في    إشراك خبراء  -

هداف التفصيلية لوحدة تنمية المهأرات 
 
 التمريضية: ال

التدريبية  دراسة   • بألكليةفائت  لالحتيأجأت  البشرية  و  الموارد  كأديمية  أ،هتقييمكأفة 
 
ال القيأدات  في    ، والمتمثلة 

عضأء هيئة التدريس   والطالب. والجهأز اإلداري،  ومعأونيهم،واإلدارية، وا 
وكذلك طالب الكلية   ،أ لحتيأجأت المتدربين من فائت المجتمع المختلفةوفقً  هأ وتقييم  ، هأوتنفيذ تمرة مس ة برامج تدريبيعداد إ •

 هأ. يوخريج

   .تهأورسأل جأمعة الفيومأ لرؤية وفقً  ،مجأل التمريض يف ةوتعليمي ةتهأ كجهة تدريبيرسألتحديد رؤية الوحدة و  •
على مستويأت الكـفأءة. • عضأء الفريق للوصول والمحأفظة على ا   تدريب ا 
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طراف ،كـفأءة وفأعلية الخدمأت المجتمعية والبيئيةزيأدة  •
 
    المجتمعية. عن طريق تقديم برامج تدريبية لال

بمأ    ،التقييم الدوري لالحتيأجأت التدريبية للمؤسسة وتلبيتهأه بأستمرار، بأإلضأفة إلى  وتفعيل  نظأم يكـفل القيأسوضع   •
  .يسأعد على تطوير المؤسسة بأستمرار

مر.وتحديثه كلمأ تطل  ،إعداد دليل للوحدة التدريبية •
 
   ب ال

  الستمرار في فتح قنوات التصأل مع جهأت ومؤسسأت مختلفة.   •
سأليب التعليم  ،مجأل التمريض لمؤسسأت التعليم والتدريب  يتقديم المشورة الفنية ف  •

 
وإيجأد   ،فيمأ يختص بتطوير ا

 الحلول للمشكالت. 
                                             التعأمل معهأ.وكيفية  ،الطالع على التغيرات الجديدة، والتقنيأت الحديثة •
     وتحديث المعلومأت في المجألت التخصصية المختلفة.  ،بهدف تطوير المهأرات هأ،وتنفيذ دورات تدريبيةتخطيط  •
قسأم ،الحتيأجأتلتقدير  استبيأن تصميم استمأرة •

 
  ،والطالب ،والعأملين ،وتوزيعهأ على ال

 
 . خرى والهيائت المختلفة ال

 لتدريب:من االمستهدفة  الفائت

عضأء هيئة التدريس •  بألكلية. هموومعأون ا 
خرى  ،بألجأمعة المراحل الدراسية والكليأت المختلفة بجميع وطألبأت الكلية بطال •

 
يضأ الجأمعأت ال  . وا 

 للتمريض.  يوطألبأت المعهد الفن بطال •
مأكن العمل  يالكلية والمعهد الفن وخريج •

 
 المختلفة. للتمريض بأ

 . التدريب المستمر يف فائت من المجتمع ممن لديهم الرغبة في المشأركة •
 القيأدات اإلدارية والجهأز اإلداري بألكلية.  •

 

 البنية التحتية للكلية 

تيتمثل تو
 
 :فيمأ يأ

 المعامل:  .1

( عدد  بألكلية  مع4يوجد  ال  تعليمية  مل أ(  المقررات  التخصصيةلتدريس  التمريض  أمج نلبر   عملية  على صقل    ، علوم  وتعمل 

مأنمهأرات الطالب    تشمل المعأمل    وهذه  ، العملية التي يحتأجهأ لتؤهله للعمل في المستشفيأت والمراكز الصحية بفأعلية وا 

 
آ
 : تيةالتخصصأت ال

 . معمل صحة المجتمع  •

م والرضيعمعمل   •
 
 . صحة ال

طفأل •  . معمل ا 

 . وجراحي بأطنيمعمل  •
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 المكـتبة:  .2

علمية  تحتوي مكـتبة  على  الفيوم  بجأمعة  التمريض  الكـتب  ، كلية  من  العديد  المتخصصة   ،والمراجع  ،تضم   ،والدوريأت 

و مرحلة الدراسأت العليأ  ،وتقدم خدمأتهأ لطالب الكلية عضأء    ،سواء في مرحلة البكألوريوس ا 
 
كمأ تقدم المكـتبة خدمأتهأ ل

 افر الرسأئل العلمية بهأ. من خالل تو ،والهيئة المعأونة ،هيئة التدريس
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 المجلة العلمية:  

عضأء هيئة التدريس.  ؛ الكلية بصدد إنشأء مجلة علمية خأصة بهأ
 
بحأث والمقألت الخأصة بأ

 
 لنشر ال

 االتفاقيات الدولية واحمللية

 والدولية.، فألكلية بصدد إبرام اتفأقيأت ومذكرات تفأهم مع الجهأت المختلفة المحلية نظرا لحداثة الكلية

 املؤمترات والندوات وورش العمل 

التمريض   بكلية  التدريس  هيئة  عضأء 
 
ا ايسعى  المستمرة  إلى  المحلية   ،والندوات  ،المؤتمرات  فيلمشأركة  العمل  وورش 

بحأثهم  ،والدولية
 
فكأر والتوجهأت البحثية    ،بغرض عرض ا

 
حدث ال

 
قسأم الكلية   الحديثة.والطالع على ا

 
كذلك تقوم بعض ا

كبر عد  ،متخصصة  بتنظيم مؤتمرات وندوات علمية
 
 د من  يشأرك فيهأ ا

 
مؤتمر    إلىبأإلضأفة    ،عضأء هيئة التدريس ومعأونيهما

 . الكلية

 م: 2021-2016نظمتها الكلية خالل الفترة من  يبيان بالمؤتمرات والندوات وورش العمل الت يليوفيما 

 تاريخ النعقاد  اسم المؤتمر/الندوة/ورش العمل  ي العام الجامع

2018/2019 

 2018 الكلية الدولي الثأني  رالصحية “مؤتموالرعأية  ،تطوير الممأرسأت المتقدمة في التمريض

 2018 توعية بألمستشفى العأمالمتطلبأت  من  بوصفه( سي)روس  يندوة عن ف

خالقيأت خرين وفن التواصل مع  ،مهنة التمريض ا 
آ
 2018 ال

خالقي الميثأق
 
   ال

 
 2018 هيئة التدريس ءعضأل

خرين فن التواصل مع 
آ
 2018 ال

 2019 والمقأبلة الشخصية ،ندوة عن كيفية كـتأبة السيرة الذاتية

 2019 ندوة عن فحوصأت مأ قبل الزواج 

 2019 السكر  ومعلومأت عن مرضى ،والحروق ،الكسور  ندوة عن الوقأية من 

مراض الثدي  2019 ندوة عن الوقأية من ا 

من والسالمة بألمنزل
 
مأكن العأمة  يالتعأمل مع الحروق فوكيفية  ،ال

 
 2019 ال

 2019 والرعأية المنزلية ،التعأمل مع مريض الصرع 

سأسيأت  2019 البحث العلمي ا 

ولية اإلسعأفأت
 
من ،ال

 
 2019 والسالمة  ،وال

 2019 يكيفية عمل فحص ذاتي لكـتشأف سرطأن الثد

مثلالغذاء 
 
 2019  لمرضى السكر ال
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  كلية التمريض  الطبية مقطاع العلو

 تاريخ النعقاد  اسم المؤتمر/الندوة/ورش العمل  ي العام الجامع

 طرق و
 
 2019 مراض المعديةالوقأية من ال

Basic life support and patient safety 2019 

2019/2020 

 2020 ندوة عن قواعد الكنترول ومهأم رئيس الكنترول

 2020 وخأرج الحرم الجأمعي ،ندوة عن الوقأية من كورونأ داخل الجأمعة

من   كورونأ  مواجهة  في  التمريض  قطأع  دور  عن  هداف ندوة 
 
ا تحقيق  خالل 

 التنمية المستدامة
2020 

2020/2021 

 ورشة عمل عن 
آ
 2021 ت التمريضيةا ر واتخأذ القرا ،ليأت حل المشكالتا

خالقي لمهنة التمريض 
 
 2021 ندوة عن الميثأق ال

 2021 والسالمة المهنية  ،ورشة عمل عن الصحة

عمأل  2021 لمتحأنأت  الكنترول وا ورشة عمل عن ا 

ولية في مجموعة من كليأت الجأمعة  ت ندوة عن اإلسعأفأ
 
 2021 ال

 2021 العدوى ندوة عن التحكم في 

 2021 ورشة عمل عن مهأرات التواصل وحل المشكالت 
 

 بالكلية:التوجهات البحثية 

قسأم بكلية التمريض
 
ولويأتالمجتمع المحيط بألكلية و  احتيأجأتتم دراسة    ،من خالل المنأقشأت بمجألس ال

 
مجأل الصحة   فيه  ا

ولويأت واستعراض ،الحتيأجأت للوفأء بهذه  ؛العلميوالتمريض بهدف توظيف البحث  
 
في السنوات  التمريضيتشغل العمل  التي ال

عطيت   وبألتأليخيرة  ل ا
 
ولوية   ا

 
تيةلبحثية للموضوعأت  ا   ال

آ
  :ال

ورام  ، والكبد  ،والجهأز التنفسي  ،الرعأية التمريضية لمرضى الكلى •
 
  .وال

مراضكيفية الرتقأء بألحألة الصحية للمصأبين   •
 
 . 19وكوفيد    ،والدرن   ،الصدر المزمنة  بأ

مراض •
 
هيلوالمزمنة لكبأر السن    وال

 
مراضللمصأبين    النفسي  التأ

 
 . المزمنة  بأل

مراض ،الصحية لمرضى الكبد والرعأيةللقأئمين على التمريض  ىطرق الوقأية من العدو •
 
التمريضية لحألت  الرعأيةو ،المعدية وال

 . واإلدمأنمرضى التنفس المزمنة  

عضأء عمليأت نقل  الرعأية التمريضية قبل   •
 
ثأرتقليل المضأعفأت    في  ذلك  دور عدهأ، ووزراعتهأ وب  ال

آ
 الجأنبية.   وال

 . اإلنجأبيةوالصحة    ، والثقأفة الجنسية  ، قبل الزواج  مأ  استشأرات •
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 المراهقة. سن    في للفتأة    اإلنجأبية الصحة   •

•  
آ
ثنأءالحمل الخطر   ليأت التعأمل معا

 
 .والولدةالحمل    ا

ثنأء    ي مشأكل التحكم ف •
 
و  ،الولدةجراء عمليأت  إالعدوى ا

 
ثنأء الولدة الطبيعية.   ا

 
 ا

 الكـتشأف و  ،ستراتيجيأت التعأمل مع حألت العقمإب  والبراهين الخأصة  ،على التطبيق الحديث  ي تطوير برامج التعليم المبن •

ورامالمبكر  
 
 و  ،يالرحم والثد  ل

 
ثنأء  الرعأية المبكرة لال

 
 . هأوبعد  الولدة م والرضيع ا

موالكـتشأف المبكر   ، متأبعة مدى المالئمة والستفأدة من حمالت التوعية •
 
ة بمصر.   راضل

 
 المرا

ثنأء الحمل    لتفعيل برامجستراتيجيأت التعأمل  إ •
 
ة ا
 
 والرضأعة. التغذية السليمة للمرا

داءستراتيجية تطوير  إ •
 
مومة  ا

 
 ورفع كـفأءة العمل.   ،والطفولة  ،الفرق التمريضية بوحدات رعأية ال

ة  استخدام العالج البديل للتغلب على المشكالت الصحية المتعلقة   •
 
 مراحلهأ العمرية.مختلف    في بألمرا

•  
 
 مراض.الرتقأء بصحة الطفل ووقأيته من ال

طفأل  التمريضية  الرعأية •
 
مراضالمصأبين    لال

 
مراض  ي السكر   :مثل   المزمنة   بأل

 
ورام.   ،والقلب  ،والكلى  ،الدم  وا

 
 وال

طفأل  المقدمة   التلطيفية  الرعأية •
 
مراضالمصأبين    لال

 
خيرة  المرحلة ) المزمنة  بأل

 
 من المرض(.   ال

سرهم  الصحي وتقديم التثقيف    ،الولدة   يلحديث   ةالتمريضي  الرعأية •
 
 .ل

 التعليم الحديثة في البرامج التمريضية المختلفة.  ت استراتيجيأتطبيق   •

فضلتطبيق تقنيأت حديثة في الرعأية التمريضية للوصول   •
 
 النتأئج.   إلى ا
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أ
  كلية طب ال

 

 

 نشأة الكلية

نش
 
سنان ئأ

 
لقرأر مجلس ألوزرأء  اجامعة ألفيوم طبق  بت كلية طب أل

بتاريخ  4587وألقرأر ألوزأري رقم ، 2013بتاريخ  277رقم 

ت8/10/2012  2012 ألجامعيلعام في أألدرأسة بالكلية  ، وبدأ 

عضاء هيئة ألتدريس وألهيئة أ  وتم تعيين ألسادة ، م2013/

قسام
 
وتم  ،ألكوأدر يأستكمال تعيين باق وجار   ،ألمعاونة ببعض أل

قسام.تشكيل 
 
 مجلس ألكلية ومجالس أل

Faculty of 

Dentistry 

2012/2013 

 سرتاتيجية للكليةالرؤية والرسالة واألهداف اإل

 Visionرؤية الكلية 

ألمجتمع في مجال طب  ةوخدم ،وألبحث ألعلمي ،في نوأحي ألتعليم ألريادة إلىألوصول 

سنان
 
 .وأإلقليميألمحلي  ىألمستو ىعل أل

 Missionرسالة الكلية 

 عدإ
 
 ةعالجي ةتقديم خدم ىعل ألقدرةسنان لديهم أد خريجين متميزين في مجال طب أل

طار ألقيم إفي  ،وأإلقليميألمحلي  ىألمستو ىعل ألمتطورةجرأء ألبحوث وإ ،متميزة

خالقية
 
    .ألعالمية ألجودةووفقا لمقاييس  ،أل
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هداف الكلية ال  
أ
 Strategic Objectives  ستراتيجيةا

ألعلمية • بالمعلومات  ألدأرس  طبيب    ،صقل  إلعدأد  ألالزمة  ألتقنية  عالجية وألمهارأت  خدمة  لتقديم  مؤهل  سنان 
 
أ

منة.
 
 أ

 على ألتنافس مع ألمستويات ألعالمية وألقياسية. تفعيل قدرة ألدأرس وألكلية كمؤسسة تعليمية •

تس • متطورة  تعليمية  برأمج  في  تقديم  مؤهلين    إمدأدهم  بخريجين  على  علىألمجتمع 
 
ألمهنية   ىمستو  أ ألك فاءة  من 

خالقية. 
 
 وأل

ألدأ  يجادإ • ألتعليميةلرس  مجال علمي يؤهل  ألعملية  لتعليم نفسه باستمرأر  ،لمشاركة في  لتعرف  لو،  ليكون مؤهال 

خر ألتطورأت في علوم طب ألفم 
 
سنانعلى أ

 
 ألتخرج.بعد  وأل

طباء  لخريجي ألكلية    ،وألتعليم ألمستمر  ،وأإلكلينيكي  ،توفير فرص ألتدريب ألعملي •
 
سنان في قطاع ألصعيدول

 
 أل

 وألمهنية. ملية بهدف رفع ألك فاءة ألع كافة

سنان  •
 
عضاءلتبادل ألطالب  ،ألعالميةعقد أتفاقيات مع كليات طب أل  ألتدريس. هيئة  وأ 

سنان وألتطبيقية في مجالت طب    ،وأإلحصائية  ،جرأء ألدرأسات وألبحوث ألعلميةإ •
 
 ،ألمختلفة  تهاوجرأح  ألفم وأل

ثر مباشر    ألتي لها وإنشاء وحدأت متخصصة في ألفروع ألمختلفة لطب    ، ألرعاية ألصحية ألمتكاملة في ألمجتمع  فيأ 

سنان.
 
 أل

سنان  تعليم    ىبهدف ألرتقاء بمستو  ،فل ألعالجيةوألقوأ  ،وألندوأت  ،تنظيم ألمؤتمرأت •
 
طباء أل وعالج    هم،وتدريبأ 

 وألنائية.ألموأطنين في ألمناطق ألمجاورة 

 للهيائت وألجهات ألطبية ألمختلفة.  ،وألفنية ،علميةتقديم ألستشارأت وألمساعدأت أل •

 ا يحقق رسالة ألجامعة فى ألمنطقة.  أ أستشاري  تقني حديث يؤهل ألكلية لتكون مركز   يوسط معلومات إيجاد •

سنان في طب  مجالت ألتخصص ىتوفير وتدعيم وسائل ألنشر وألبحث ألعلمي في شت •
 
 .تهاوجرأح ألفم وأل

 ية للعاملين في جميع ألمجالت. وألفن أإلدأريةتنمية ألمهارأت  •

 الدرجات العلمية 

سناتمنح جامعة ألفيوم ب
 
تية نناء على طلب مجلس كلية طب أل

 
   :ألدرجات ألعلمية أل

سناندرجة ألبكالوريوس في طب  ▪
 
 تها.وجرأح ألفم وأل

سنان. درجة ألماجستير بالفروع ألمختلفة لطب  ▪
 
 أل
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أ
  كلية طب ال

 الكوادر العلمية 

سنان للعام 
أ
عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية طب ال

أ
عداد ا

أ
 م 2021/2022 الجامعي بيان با

 القسم العلمي 
 الهيئة المعاونة  العاملون

جمال  ي ال 
ستاذ 

أ
 ا

ستاذ  
أ
ا

 مساعد
 مدرس 

مدرس  
 مساعد

 معيد 

 8 - 3 2 3 - العالج التحفظي 

 10 - 3 3 2 2 جراحه الفم والوجه والفكين 

طفال طب 
أ
سنان ال

أ
 3 - 1 2 - - ا

 9 - 3 5 1 - الستعاضة الصناعية 

شعة الفم 
أ
 2 - - 1 1 - ا

 10 - 6 2 2 - التركيبات السنية المثبتة 

 7 1 3 2 1 - خواص المواد 

مراض اللثة
أ
 10 - 3 5 2 - طب الفم وا

 7 1 5 1 - - بيولوجيا الفم 

سنان
أ
 4 - 1 2 1 - تقويم ال

 8 - 4 2 1 1 عالج الجذور 

 .4 2 1 1 - - باثولوجيا الفم 

جمالي   82 4 33 28 14 3 ال 
 

 

 الطالب 

عداد الطالب المقيدين بالكلية خالل الثالث سنوات الماضية  
أ
 بيان با

 ي العام الجامع
 عدد الطالب 

 ي جمالال   ناث ال   ذكور ال
2018/2019 19 47 66 
2019/2020 21 44 65 
2020/2021 32 27 59 

جمالى   190 118 72 ال 
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 للكلية التنافسيالوضع 

ألتنافس ألوضع  ألفيوم  ييمثل  بجامعة  سنان 
 
أل طب  دأخليا    ، لكلية  بحاث 

 
أ من  بالكلية  ألتدريس  هيئة  عضاء 

 
أ ينشره  بما 

تيوخارجيا  ويمكن تمثيل ذلك 
 
 : على ألنحو أل

 

بحاث المنشورة  ي العام الجامع
أ
 عدد ال

2017/2018 5 
2018/2019 6 
2019/2020 7 
2020/2021 9 
2021/2022 4 

 

ألتنافس ألوضع  يمثل  يضا  ألفترة   يوأ  خالل  علمية  جوأئز  من  بالكلية  ألتدريس  هيئة  عضاء  أ  ألسادة  عليه  بما حصل  للكلية 

 : وهيألماضية 

 اسم الجائزة 
عدد الحاصلين  
 على الجائزة 

على  فيجائزة جامعة ألفيوم ألتشجيعية 
 
 2 ألترقى للدرجات ألعلمية أل

 32 ألنشر ألدولى فيجائزة جامعة ألفيوم للتميز 
ألهيئة   من  وألدك تورأه  ألماجستير  على  للحاصلين  ألفيوم  جامعة  جائزة 

 ألمعاونة
12 

 

 : الوحدات ذات الطابع الخاص 

بناء لتقوم بتقديم ألخدمات ألعالجية    وهييوجد بالكلية وحدة ألعالج ألقتصادى ألتابع لمركز ألخدمة ألعامة   لموأطنين من أ 

 . كافة محافظة ألفيوم

 

 البنية التحتية للكلية 

 ويتمثل ذلك فى: 

 المدرجات والقاعات  .1

 وقاعة مؤتمرأت مجهزة. ،تدريسيةقاعات  6إضافة إلى عدد  ةكبير  ات مدرج  4يوجد بالكلية عدد 
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 المعامل  .2

 ألكلية على نوعين من ألمعامل ألمتخصصة:  تحتوي

 
ً
ول

أ
غراضمعامل متعددة  -ا

أ
 : ال

تية:3وعددها )
 
قسام أل

 
 ( وتخدم أل

 قسم خوأص ألموأد.  .1

سنان بقسم بيولوجيا ألفم.  يمادة ألتشريح ألوصف .2
 
 لال

ساسية   .3
 
أل ألطبية  ألعلوم  ألعامة  وهيقسم  ألعامة  –)ألفسيولوجيا  ألحيوية  –ألهستولوجيا  ألباثولوجيا    –ألكيمياء 

 : يلي(، وذلك كما يألفارماكولوج -ألعامة

 

 

سنان:  -ثانيا
أ
 معامل تكنولوجيا ال

تية: 3وعددها )
 
قسام أل

 
 ( وتخدم أل

   ي.قسم ألعالج ألتحفظ .1

   .قسم ألستعاضة ألصناعية .2

   .قسم ألتركيبات ألسنية ألمثبتة .3

 : يليقسم عالج ألجذور، وذلك كما  .4
 عدد الوحدات  اسم المعمل  رقم المعمل 

سنان  ) 1
 
 34 ( 1معمل تكنولوجيا أل

سنان  ) 2
 
 30 ( 2معمل تكنولوجيا أل

سنان  ) 3
 
 23 ( 3معمل تكنولوجيا أل

 : المكـتبة .3

جهزة ألكمبيوتر ،تجهيز مك تبة رقمية جار     . وخدمات أإلنترنت ،وألدرأسة ،لتوفير ألطالع ،تضم ألعديد من أ 
 

 

 

 عدد الوحدات  اسم المعمل  رقم المعمل 
  معمل متعدد 1

 
 22 ( 1غرأض )أل

 أ معمل متعدد  2
 
 14 ( 2غرأض )ل

 معمل متعدد  3
 
 28 ( 3غرأض )أل
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 املؤمترات والندوات وورش العمل 

سنان  علميأنعقاد مؤتمر  تم  
 
ول لطب أل

 
 29،30  مييو   " DIGITAL DENTISTRY : MYTHS & FACTS"هو ألمؤتمر أل

 .بالمك تبة ألمركزية بالجامعة 2021يوليو 

  
 
يام ألعلمية لال

 
 ألعام. قسام بصفة دورية على مدأر تعقد أل

 التوجهات البحثية للكلية 

ألمجتمع   أحتياجات  درأسة  بالكلية  تم  صحة  ألمحيط  مجال  في  ولوياته 
 
سنان   ،ألفموأ

 
ألصحية  ،وأل بهدف   ،وألخدمات 

ألجامعة بكليات  ألعلمي  ألبحث  في   ؛ توظيف  ألصحي  ألعمل  تشغل  ألتي  ولويات 
 
أل وأستعرأض  ألحتياجات  بهذه  للوفاء 

خيرة
 
تية: ،ألسنوأت أل

 
ولوية ألبحثية للموضوعات أل

 
عطيت أل

 
  وبالتالي أ

 . أللثة  عالج -1

 .ألفم وطب يصألتشخ -2

سنان تسوس حالت عالج -3
 
 . أل

سنان حساسية عالج -4
 
 . أل

سنان عالج في ألمستخدمة وألحشوأت ألموأد -5
 
 . أل

سنان عالج في ألحديثة ألتقنيات -6
 
 . ألجذر مك تملة ألغير ألدأئمة أل

سنان حماية في ألحديثة ألطرق  -7 طفال أ 
 
 . ألتسوس  من أل

سنان عالج في وأستخدأماتها ألجذعية ألخاليا -8 طفال أ 
 
 .أل

طفال سلوك -9
 
سنان طب عيادأت  في أل

 
   .أل

 .ألجذور  وعالج  أللبية ألمعالجات -10

 . ألصناعية ألستعاضة -11

سنان تقويم -12
 
 .أل

سنان تعويض -13
 
 . ألمفقودة أل

 .وألفكين وألوجه ألفم جرأحة -14

ثيرها  ،ألكورونا بعدوى أإلصابة بعد ما  حالت متابعة -15
 
 .وألفكين ألوجه فيوتا
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أ
  كلية طب ال

همها:  ،عدة مشروعات بحثية يعلى تبن والمستقبلي الحاليالوقت  فيوكذا تعمل الكلية 
أ
 من ا

بح اث متخص  ص ف  .1
 
ول مرك  ز أ

 
س نان ت  ابع لجامع ة ألفي  وم يإنش اء ن وأة ل

 
س نان بجامع  ة  وبه ذأ ،ط  ب أل

 
تك  ون كلي ة ط  ب أل

 ألسبق. ولهاذلك  فيألفيوم رأئدة 

سنان يعن طريق ألشرأكة مع مصنع ي فى إخرأج منتج تجار  أإلسهام .2
 
بحاث  ؛ مستلزمات أل

 
 ألتصنيعية.لدعم عمليات أل

سيس منظومة عالجية متطورة .3
 
بناء محافظة  ؛ تا

 
 ألفيوم.لخدمة أ
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 أة الكليةنش

نشئت ألكلية بموجب قرأر رئيس مجلس ألوزرأء رقم  لسنة  1596أ 

وألخاص بإنشاء كلية ألصيدلة فى جامعة ألفيوم وذلك بعد  2015

على للجامعات بجلسته رقم )
 
( بتاريخ 630موأفقة ألمجلس أل

كاديمى للعلوم  30/5/2015
 
وذلك لموأكبة ألتطور ألعلمى أل

وخدمة ألمجتمع ألمحلى باإلضافة إلى ألمساهمة ألصيدلية ألمختلفة 

 فى تطوير صناعة ألدوأء.

 

Faculty of 

Pharmacy 

2015/2016 

قسام الكلية
 
 :ا

تية
آ
قسام ألعلمية أل

 
 :تتكون كلية ألصيدلة من أل

 قسم ألصيدلنيات.1
  قسم ألعقاقير .2

دوية وألسموم.3
 
 قسم أل

 قسم ألميكروبيولوجيا وألمناعة.4

 وألدوأئيةقسم ألكيمياء ألعضوية  .5

 قسم ألكيمياء ألتحليلية ألصيدلية.6

  قسم ألكيمياء ألحيوية ألصيدلية.7

 قسم ألصيدلة أإلكلينيكية.8
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 الرؤية والرسالة واألهداف االسرتاتيجية للكلية

 Visionرؤية الكلية 

ألصيدلى  ألتعليم  فى  متميزون 

وألبحث  أإلكلينيكية  وألصيدلة 

على   ألمجتمع  وخدمة  ألعلمى 

 .ألمستوى ألقومى وأإلقليمى

 

 

 Missionرسالة الكلية 

ن تصبح كلية متميزة في مجال  
 
ألتعليم  تتطلع كلية ألصيدلة بجامعة ألفيوم إلى أ

ألصيدلة وتخريج صيدلي ملم   بعلوم  ألمرتبط  ألمتقدم  ألعلمي  وألبحث  ألصيدلى 

حدث فروع علم ألصيدلة وكل ألتقنيات ألحديثة وألتي  
 
بكافة متطلبات ألمهنة وبا

ألصيدلية  ألمجالت  جميع  فى  للعمل  ومؤهل  متميز  صيدلى  منه  تجعل 

دوية  
 
ألرقابة ألدوأئية كالصيدليات ألعامة وألخاصة ومصانع وشركات أل ومعامل 

غذية باإلضافة إل
 
ألعمل في مجال أإلعالم وألتسويق ألدوأئي ومرأكز   ىوتحليل أل

 ألبحوث وألجامعات.  
 

هداف الكلية االستراتيجية
 
 Strategic Objectives  ا

تيةتهدف كلية ألصيدلة بجامعة ألفيوم إلى تحقيق 
آ
هدأف أل

 
 :أل

مثل وإكسابهم ألمعلومات وألمهارأت وألقيم ألالزمة للمنافسة    •
 
إعدأد طالب ألكلية في ألمرأحل ألمختلفة أإلعدأد أل

 .ألقوية في سوق ألعمل

 .إمدأد ألكوأدر ألعاملة بالكلية بالوسائل ألالزمة لالرتقاء بالعملية ألتعليمية وإجرأء ألبحوث ألعلمية  •

 لمية تتوأكب مع ألتطور ألعلمي وألتكنولوجى في ألمجالت ألصيدلية ألمختلفة.إجرأء بحوث ع  •

 .ألتعاون مع ألجهات ألمختلفة لتطوير ألمنظومة ألصحية وألرتقاء بالمستوى ألصحى للمجتمع  •

مثل مع كل ما يطرأ  من    •
 
تحديات ألتطوير ألدأئم وألمستمر للمهارأت وألمعارف ألعلمية وألمهنية للتعامل بالشكل أل

 في مجال ألتخصص.  

 .ألتعاون مع ألمؤسسات ذأت ألهتمام ألمشترك •
 الدرجات العلمية 

 يمنح مجلس جامعة ألفيوم بناًء على طلب مجلس كلية ألصيدلة ألدرجات ألعلمية ألتالية: 

 درجة بكالوريوس ألصيدلة •

 درجة بكالوريوس ألصيدلة أإلكلينيكية )تطبق ألالئحة ألموحدة لبرنامج ألصيدلة أإلكلينيكية بالجامعات ألمصرية(.   •

 . (Pharm D)درجة بكالوريوس ألصيدلة  •

 . (Pharm D)درجة بكالوريوس ألصيدلة أإلكلينيكية  •

 . دبلوم ألدأرسات ألعليا. •

 . ماجستير ألعلوم ألصيدلية )عقاقير( •
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 الكوادر العلمية 

عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الصيدلة للعام 
 
عداد ا

 
 2021/2022الجامعي بيان با

 القسم العلمي 
 الهيئة المعاونة  العاملون

ستاذ 
 
 ا

ستاذ  
 
ا

 مساعد
مدرس   مدرس 

 مساعد
 معيد 

 3 1 - - 2 ألعقاقير
دوية وألسموم

 
 4 1 2 1 - أل

 3 2 3 - - وألمناعة ألمكروبيولوجيا
 4 - 3 - - ألكيمياء ألعضوية وألدوأئية  
 2 1 4 - - ألكيمياء ألتحليلية ألصيدلية 
 3 - 2 - - ألكيمياء ألحيوية ألصيدلية  

 5 - 1 - - ألصيدلة أإلكلينيكية 
 2 - 2 1 - ألصيدلنيات 
 26 7 18 2 2 أإلجمالي 

 

 الطالب 

عداد 
 
 الطالب المقيدين بالكلية خالل الخمس سنوات الماضية بيان با

 العام الجامعى 
 عدد الطالب 

ناث  ذكور  جمالي  ا   ا 
2016/2017 56 109 165 

2017/2018 239 410 649 

2018/2019 279 574 853 

2019/2020 318 635 953 

2020/2021 305 600 905 

جمالي   3525 2328 1197 اال 
 

 

 الوضع التنافسى للكلية

وخارجيًا   دأخليًا  بحاث  أ  من  بالكلية  ألتدريس  هيئة  عضاء  أ  ينشره  بما  ألفيوم  بجامعة  ألصيدلة  لكلية  ألتنافسى  ألوضع  يمثل 

عضاء   عضاء هيئة ألتدريس بالكلية من جوأئز علمية. ونظرأ لحدأثة إنشاء ألكلية وقلة عدد أ  إضافة إلى ما حصل عليه ألسادة أ 
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عضاء ألهيئة ألمعا
 
بحاث ألتى تم نشرها من خالل منسوبى ألكلية إلى عدد  هيئة ألتدريس وأ

 
  63ونة بالكلية فقد وصل عدد أل

بحاث:
 
 أ

بحاث المنشورة  العام الجامعى 
 
 عدد اال

2016/2017 8 
2017/2018 5 
2018/2019 11 
2019/2020 20 
2020/2021 19 

 

عضاء هيئة ألتدريس بالكلية  يضا يمثل ألوضع ألتنافسى للكلية بما حصل عليه ألسادة أ  عوأم ألسابقةوأ   : خالل ألخمسة أ 

 عدد الحاصلين على الجائزة اسم الجائزة 

ألترقى للدرجات   فيجائزة جامعة ألفيوم ألتشجيعية 
على 

 
 ألعلمية أل

1 

 69 ألنشر ألدولى فيجائزة جامعة ألفيوم للتميز 

جائزة جامعة ألفيوم للحاصلين على ألماجستير  
 وألدك تورأه من ألهيئة ألمعاونة 

2 

 

 البنية التحتية للكلية 

 : ويتمثل ذلك فى

 : المدرجات والقاعات .1

جهزة ألعرض.1( مدرج + )2يوجد عدد ) حدث أ 
 
 ( قاعة سيمنار مجهزة با

 : المعامل .2

  .إنشاء معمل ألصيدلنيات وتجهيزأته .1

  .إنشاء معمل ألكيمياء ألحيوية وتجهيزأته .2

  .إنشاء معمل ألكيمياء ألتحليلية وتجهيزأته .3

 وتجهيزأته. إنشاء معمل ألكيمياء ألعضوية   .4

دوية وألسموم وتجهيزأته .5
 
  .إنشاء معمل أل

 بحثى للدرأسات ألعلياأنشاء معمل  .6
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بحاث لقسم  .7
 
 وتجهيزأته. ألعقاقيرإنشاء معمل أ

 وتجهيزأته. ألمنتجات ألطبيعية  بحوثإنشاء معمل  .8

 LC HR/MSإنشاء معمل  .9

رقام  .10
 
  –سبورة -سماعات  -لدأتاشو بالوسائل ألحديثة )أللتدريس للطالب وتزويدها  6 و 4، 3، 2، 1تجهيز ألقاعات أ

   (ألتكييفات -كرأسي

 إنشاء مك تبة للكلية وتجهيزها وتزويدها بالك تب وألدوريات  .11

قسام   .12
 
جهزة ألعلمية ألالزمة لال

 
 شرأء بعض أل

 للطالبات. تجهيز وفرش مصلى للطالب ومصلى  .13
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 :            المكـتبة .3

عام   منذ  ألكلية  مك تبة  نشئت 
 
ألمك تبة    2017أ تضم  نحيث 

آ
)  أل باللغة  195عدد  ك تاب  رسالة 16) وعدد  أإلنجليزية(   )

ألعملية 12)وعدد  ماجستير   لخدمة  وذلك  دك تورأه  رسالة  وطالب   (  ألتدريس  هيئة  عضاء 
 
أ للساده  وألبحثية  ألتعليمية 

  .ألكليةسات ألعليا وطالب أ ألدر 

  ألعديد من ألخدمات منها وتقوم ألمك تبة بتقديم

  .ألدأخلى ألطالع ▪

لى على نظام ألمستقبل )أتحاد مك تبات ألجامعات ألمصرية(  ▪
آ
 خدمة ألبحث أل

عضاء هيئة ألتدريس وألهيئة ألمعاونة ألستعارةخدمة  ▪
 
  وذلك للساده أ

 :ألتدريب ▪

مك تبات   - قسم  ألرأبعة  ألفرقة  بتدريب طالب  ألكلية  مك تبة  علىتقوم  بها   ومعلومات  تقوم  ألتى  ألفنية  عمال 
 
أل

 .ألمك تبة وكذلك ألخدمات ألتى تقدمها ألمك تبة للمترددين عليها 

كيفية   - عن  وألطالب  ألتدريس  هيئة  عضاء  أ  للساده  عمل  ورش  ألمصرى    أستخدأمعقد  ألمعرفة  بنك  وتفعيل 

 .من خالله ألمتاحةمن مصادر ألمعرفة   وألستفادة

ألمك تبة   - يضاتقوم  نشطةبعمل بعض    أ 
 
لكافة    أل ألكلية  مك تبة  للك تاب بشكل دوري دأخل  إقامة معرض  منها 

 لية. منتسبي ألك

ألمك تبة   - تقوم  يضا كما  مك تبة  أ  صيغة  إ  بتوفير  في  ألك تب  من  ألعديد  تضم  ألكلية  مك تبة  دأخل  لك ترونية 

   .( فى مختلف ألمجالت وذلك لخدمة عدد كبير من ألباحثينpdfإلك ترونية )

   :الدولية واحملليةالتفاقيات ا

 العام  اسم االتفاقية  الدولة 

 29/3/2017 ألمستشفى ألعام ألجامعي   مصر 

 26/7/2017 بروتكول تعاون بين ألكلية ومديرية ألصحة بالفيوم )ألمستشفى ألعام(  مصر  
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 املؤمترات والندوات وورش العمل 

وألدولية  ألمحلية  ألعمل  وورش  وألندوأت  ألمؤتمرأت  فى  ألمستمرة  للمشاركة  ألصيدلة  بكلية  ألتدريس  هيئة  عضاء 
 
أ يسعى 

قسام ألكلية بتنظيم  
 
فكار وألتوجهات ألبحثية ألحديثة. كذلك تقوم بعض أ

 
حدث أل

 
بحاثهم وألطالع على أ

 
وذلك بغرض عرض أ

عضاء هيئة ألتدريس مؤتمرأت ون
 
كبر عدد من أ

 
 ومعاونيهم.دوأت علمية متخصصة يشارك فيها أ

 ألعدد ألنشاط
 172 حضور ورش عمل 

 4 أجتياز برأمج تدريبية 
 15 دورأت 

Webinar 15 
 75 مشاركة في مؤتمرأت 

 1 أليوم ألعالمي للصيدلة   علمية حضور مهمات  

 

نشاء الكلية(:  يليوفيما   بيان بالمؤتمرات والندوات وورش العمل التى نظمتها الكلية خالل الفترة الماضية )منذ ا 

 

 تاريخ االنعقاد 
 اسم المؤتمر / الندوة / ورش العمل 

 
 العام الجامعى

1/12/2015 2015/2016 ندوة ألتعليم ألصيدلى فى ألقرن ألحادى وألعشرين    

5/3/2016  
 : لقاء علمى

- Newer Approaches to the Discovery of Glitazones 
- Animal Models of Type 2 Diabetes 

2015/2016  

2017نوفمبر "   ألسنة ألنبوية ألمطهرة  ألغضب في " أإلعجاز ألعلمي في عالج  ندوة عن     2016/2017  

11-12/4 /  2018  

ألصيدلة ألمؤتمر ألدولى ألعلمى ألول لكلية    
“Pharmaceutical & Biomedical Research - International & Regional 

Cooperation” 
وأإلقليمي ألتعاون ألدولى    –ألبحوث ألصيدلية وألطبية    

2017/2018  

م 2020ديسمبر    
 

ستاذ ألدك تور 
 
يمن ألخطيب نائب رئيس هيئة  /كرم أل

 
.د/ منى حته   -ألمصرية  ألدوأء    أ

 
أ

بحاث ألمنتجات ألطبيعية بالكلية 
 
عميد كلية ألصيدلة بجامعة ألفيوم ومدير معمل أ

ول درأسة للنباتات ألطبية ألبرية في مصر 
 
 على خلفية مشاركة سيادتها في إطالق أ

هم ركائز مشروع إعدأد دستور ألدوأ
 
تسعى  حيثء ألمصري  وألتي تعد من أ ألدوأء   هيئة 

ألحالية. ألمصرية إلى إعدأده وصياغته في ألفترة    

2019/2020  

بريل
 
م 2021  أ  

 
على للجامعات  من   وفد قام  

 
بزيارة ألكلية   لجنة قطاع ألدرأسات ألصيدلية بالمجلس أل

 تمهيًدأ لبدء برنامج ألدرأسات ألعليا بها 
2020/2021  
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م 2018نوفمبر    
دأءأستقبلت ألكلية لجنة متابعة وتقييم  
 
ميمة   ةأإلكلينيكيبرنامج ألصيدلة    أ

 
. د أ

 
أ

   ألجندى،
 
.د هالة فهمى أ  

2017/2020  

2017نوفمبر   ة  
 
2016/2017 ندوة عن "مناهضة ألتحرش وألعنف ضد ألمرأ  

م 2017ديسمبر    
.دكيفية ألتركيز " يحاضرها  ندوة عن " فن ألمذأكرة و 

 
أستشارى   شريف حسنى  /ألسيد أ

طفالطب وجرأحة  
 
ألقاهرة(   )جامعةوألحول   عيون أل  

2016/2017  

ك توبر
 
2017  أ  

حمد عصام   /حاضرها د"    Discover Your Career بعنوأنندوة  
 
ستاذأ

 
 ألحاج أ

 .
 
 بجامعة عين شمس بمدرج أ

2016/2017  

م 2018سبتمبر    
عنوأن   عمل تحتورشة      

“Separation and Flash Chromatography Solutions ” 
2017/2018  

م 2020يونيو    
بتنفيذ مشروع بحثي ممول من صندوق ألعلوم وألتنمية   فازت كلية ألصيدلة

من وفعال للربو من مصدر طبيعي" بالمشاركة مع ألمركز   بعنوأن: ألتكنولوجية  
آ
"عالج أ

 ألقومي
9201/2020  

2020نوفمبر    
بتنفيذ مشروع بحثي ممول من صندوق ألعلوم وألتنمية   فازت كلية ألصيدلة

ثير بروتينات خاصه بتصليح عدم ألتناسق ألحمض ألنووي على   : بعنوأنألتكنولوجية  
 
تا

ثير ألعالجي لعقار ألسورأفنيب ومرض سرطان ألكبد 
 
 ألتا

2020/2021  

2021سبتمبر    
وروبي بالتعاون مع جامعات بتنفيذ مشروع    فازت كلية ألصيدلة

 
بتمويل من أإلتحاد أل

لمانيا    وجامعات  57353أإلسكندرية وألنيل ومستشفى
 
ولبنان با  

2020/2021  

2021مارس    

ألرحمن ألسيد ثالث طالب   وعبد وهشام طارق    من ألطالب /أحمد ألمهدلى  حصل كل 
ولبكلية ألصيدلة على ألمركز  

 
على مستوى ألجامعات ألمصرية ألحكومية وألخاصة  أل

كبر فى وأحدة من  
 
ألمسابقات على مستوى ألعالم وهى مسابقة جائزة هالت    أ Hult 

Prize ول مشاركة لجامعة ألفيوم في هذه ألجائزة  
 
وذلك في أ .  ألجائزة    

 
ا بين وتبدأ محليًّ

 عدد من ألفرق ألممثلة لعدد من ألجامعات ألمصرية، 

2020/2021  

ك توبر  
 
م 2017أ سبوعتنظيم رحالت علمية ألي جامعة مصر ألدولية بوأقع يوم من كل   

 
2016/2017 في ألشهر.  أ  

م 2018  
فى ألقافلة ألطبية ألتى نظمها قطاع خدمة ألمجتمع وألبيئة بالجامعة شاركت ألكلية  

بوبقرية    أإلعدأديةبالتعاون مع كلية ألطب بمدرسة ألشهيد يحى زكى  
 
 عش بالفيوم.   أ

2017/2018  

2018 
بريل  

 
 قوته(   )قريةم بضوأحى   2018ألمشاركة فى تنفيذ مشروع للتنمية ألمجتمعية أ

حمد ألفرقة  
 
ولىألطالبة هبه محمد أ

 
 2018عام    أل

2017/2018  

م 2017  
 

أختيار ولمشاركة فى فعاليات تبادل ألطالب بين جامعة ألفيوم وألجامعات ألعربية  أ
ساسي) ألطالبة / دينا جمعه ألمستوي ألثاني كلينك

 
مارأت ألعربية    ( بدولةأ

 
 . ألمتحدةأل

2016/2017  

م 2019  
بالملتقى ألمشاركة فى فعاليات تبادل ألطالب بين جامعة ألفيوم وألجامعات ألعربية  

إلى   7/2019/ 1فى ألفترة من  ألرأبع وألعشرين لتبادل طالب ألجامعات ألعربية  
 2019-2018ألجامعى    للعام   31/7/2019

2018/2019  

م 2018فبرأير    

ول شاركت كلية ألصيدلة جامعة ألفيوم فى ألمهرجان ألصيدلى  
 
للجامعات ألمصرية   أل

عن خمس عشر كلية صيدلة على مستوى ألجامعات ألمصرية   دما يزي   فيه   وشارك 
نشطة ألطالبية 

 
وألفنية وألجتماعية وألجوألة   )ألثقافيةألمختلفة للمشاركة فى أل

وقد حصلت ألكلية على عدد من ألمرأكز وألميدأليات ألذهبية وألفضية   وألعلمية(
 وألبرونزية

2017/2018  
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  التوجهات البحثية للكلية

ولوياته في مجال ألصيدلةألمحيط بالكلية  تم درأسة أحتياجات ألمجتمع   وألخدمات ألصحية بهدف توظيف ألبحث ألعلمي   وأ 

خيرة. للوفاء بهذه 
 
ولويات ألتي تشغل ألعمل ألصحي في ألسنوأت أل

 
 ألحتياجات وأستعرأض أل

قسام ألعلمية ألمختلفة ومناقشة ألمقترحات في ورش عمل 
 
بحاث ألعلمية بكلية ألصيدلة من خالل أل

 
تم أختيار مجالت أل

قسام ألعلمية ألمختلفة وذلك أعتمادأ على مجموعة ألمعايير 
 
تية: شارك فيها ممثلين لال

آ
 أل

 أك تشافات ألدوأء ألحديثة  .1

بحاث فى مجال ألعقاقير وألنباتات ألطبية .2  أ 

بحاث فى مجال ألكيمياء ألعضوية وألكيمياء ألدوأئية   .3  أ 

بحاث فى مجال ألكيمياء ألحيوية .4  أ 

بحاث فى مجال ألصيدلنيات  .5  أ 

دوية وألسموم .6
 
بحاث فى مجال أل  أ 

بحاث فى مجال ألكيمياء ألتحليلية .7  أ 

بحاث فى مجال .8  وألمناعة ألمكروبيولوجيا أ 

م 2019  
تتحدث عن   " وألتي" تصحيح ألوأقع ألدوأىئنظم أتحاد ألطالب بالكلية حملة بعنوأن  

 ألدخالء وخطرهم على ألمجتمع ودور ألصيدلي في موأجهة ذلك 
2018/2019  

م 2019  
 )ألحياةعن    ?Middle of the way  بعنوأن  يفنت  تحاد طالب كلية ألصيدلة  أنظم  

وحاضر أللقاء   (.ألتخرج فرص ما بعد    ألذأتى،  ألمثلى، ألتعلمطرق ألمذأكرة    ألجامعية،
 بالفيوم. د/ ربيع ألسودأنى نقيب ألصيادلة ود /حسن أمين صندوق ألنقابة  

2018/2019  

25/12/2019  

شاركت جامعة ألفيوم فى أستقبال رئيس ألجمهورية ألسيد / عبد ألفتاح ألسيسى 
من ألطالب   ألصديق بوفد مشروع مجمع أإلنتاج ألجيوأنى بمركز يوسف    تتاحلف

ألمميزين وكان رئيس أتحاد طالب كلية ألصيدلة جامعة ألفيوم ألطالب مصطفى محمد 
. نجيب من ضمن ألوفد ألمشارك لستقبال ألرئيس  

2018/2019  

30/1/2020  
مستوى ألجمهورية    ىعل شاركت كلية ألصيدلة فى ألملتقى ألثانى لكليات ألصيدلة  

مان  تحت عنوأن "بجامعة سوهاج    ألحكومية وألخاصة
 
من وأل

 
ألملتقى   “ويضم مصر أل
نشطة ألطالبية 

 
 عددأ من أل

2019/2020  

مارس   21  -  17
م 2019  

حمد على حصل ألطالب /عبد ألرحمن سعيد  
 
شباب   مسابقة مدربىمركز متميز فى    أ

ألقمى   “ألملتقىفى  ألجمهورية  مستوى جامعات    “على ألمدرب    “ألطالب ألمستقبل  
 تنظمه جامعة حلوأن فى ألفترة من  ألذيألثالث لمدربى ألمستقبل "  

2018/2019  

2018 
لمرضي ألسكر بحضور ألسيد   ألعالمي مارأثون أليوم  شارك طالب كلية ألصيدلة في  

 ألمحافظ وألسيد رئيس ألجامعة وألسادة قيادأت ألجامعة 
2017/2018  
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 والتكنولوجية يةندساهلاخلمسية لقطاع العلوم  العلميخطة البحث 

2022-2027 
 

5-Year Research Plan  

for Engineering & Technology Sciences Sector 

2022-2027 
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FU Scientific Research Plan for Engineering & Technology Sciences Sector 

2027-2022 

 

 مقدمة: 

.  والذكاء االصطناعي ة وكلية الحاسبات  هندسبجامعة الفيوم كليتين هما كلية ال   والتكنولوجية  يةهندسيتضمن قطاع العلوم ال

البحثية  فيالكليتان    هاتانوتشترك   النظرية  ،التركيبة  مع  التطبيقية  البحوث  تمتزج  التخصصات   ، حيث  ترتبط معظم  كما 

 . هومجاالت المختلفةبقطاعات اإلنتاج 

ساسية لخطة البحث 
أ
 بجامعة الفيوم:   والتكنولوجية يةهندسلقطاع العلوم ال  العلميالعناصر ال

 لرؤية: ا

من   الفيوم واحدة  تكون جامعة  ن  ا 

محلي   الرائدة  ودولي  الجامعات    فيا  ا 

ال المعرفة   ية هندستكوين 

 ،والمعلوماتية  ،والتكنولوجية

  وتطبيقاتها.

 الرسالة:

ال العلوم  قطاع  خريج  والتكنولوجية  ية  هندسيسعى  إعداد  إلى  الفيوم  بجامعة 

ال  فيمتميز   وفى تكنولوجيا المعلومات، قادر على    ،المتنوعةية  هندسالمجاالت 

بحاث علمية متطورة    في والمنافسة    ، التعلم المستمر سوق العمل ويمكنه إجراء ا 

 خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته. فيتسهم 

هد
أ
 ستراتيجية: اف ال  ال

ال العلوم  قطاع  البحث    والتكنولوجية  يةهندسيعمل  خطة  خالل  من  الفيوم  تحقيق    2027-2022 العلميبجامعة  على 

هداف اإل
 
 :التاليةستراتيجية اال

ولويات البحثية لقطاع العلوم   تحديد -1
 
 .والتكنولوجية يةهندسالاال

 .بالقطاعبرامج الدراسات العليا  تطوير -2

ساليب  العلميتطوير طرق البحث  -3  .القطاعبكليات ه وا 

 .المختلفةمن خالل تخصصات كليات القطاع  ،تحقيق تنمية المجتمع المحلى في  العلميتعزيز دور البحث  -4

 

 
 

182



 2027-2022 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ يـ  
 والتكنولوجية يةهندسال مقطاع العلو

 

ساسية والسمات المميزة لقطاع العلوم 
أ
 : والتكنولوجية ية هندسال المالمح ال

همها:  ،بجامعة الفيوم بعدد من السمات والتكنولوجية يةهندسيتميز قطاع العلوم ال
 
 من ا

 . العلميالبحث  فييجمع القطاع بين عدد كبير من التخصصات والتوجهات البحثية ذات اإلسهام المميز  .1

عضاء هيئة التدريس  ينتسب .2
 
 ينتمون إلى مدارس بحثية متنوعة.ممن إلى كليات القطاع عدد كبير ومتميز من ا

المجهزة .3 المعامل  من  العديد  بتواجد  القطاع  كليات  دولي    ،والمتطورة  ،تتميز  المراكز    ، اوالمعتمدة  بعض  إلى  إضافة 

 البحثية التخصصية. 

 وتكنولوجيا المعلومات.  ،يهندسالالمجال  فييقدم القطاع خدمات بحثية مميزة  .4

الجامعة والمجتمع .5 التبادلية بين  العالقة  القطاع بدرجة كبيرة على دعم  الحلول   في  اإلسهامعن طريق    ،يساعد  إيجاد 

عمال االستشارات للجهات والهيائت المختلفة. ،مشكالت البيئة المحيطة للعديد من  إضافة إلى تقديم ا 

تساعدها على    التيبالعديد من اإلمكانيات المادية والبشرية    ،بجامعة الفيوم  والتكنولوجي  يهندسالتتميز كليات القطاع   .6

تي  وذلك من خالل تها،ورسال تحقيق رؤية الجامعة
 
 : ما يا

عضاء هيئة التدريسهندسالكلية   .ا   وكذلك    ،إلى مدارس بحثية متنوعة  تنتمي  ،ة: وتتميز بوجود مجموعة مميزة من ا 

المطورة  تحتوي البحثية  والمراكز  المعامل  بعض  دولي    ،على  على  والمعتمدة  والقادرة  المشروعات    في  اإلسهاما 

 والقومية.المحلية 

عضاء هيئة التدريس من مدارس علمية متنوعةعدد  وتتميز بتجمع   :والذكاء االصطناعيكلية الحاسبات   . ب وقادرة    ،من ا 

 على تطوير البرامج الالزمة للجهات الخدمية واإلنتاجية. 

البحث   تناول خطة  يتم  وسوف  ال  العلميهذا  العلوم  الفيوم   والتكنولوجية  ية هندسلقطاع     ،بجامعة 
ً
  بكليتي   ممثال

 . اعيوالذكاء الصطنوالحاسبات   ،ةهندسال
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 نشأة الكلية

نشئت كلية ألهندسة بالفيوم بالقرأر رقم •  ،1976لسنة  42أ 

ت ألدرأسة بها أعتبار    ،1983/1984أ من ألعام ألجامعي وبدأ 

ول دفعاتها  ،وتشمل قسم ألهندسة ألمدنية فقط  فيوتخرجت أ 

 .م1988/1989 ألجامعيألعام 

ضيف قسم ألهندسة 1994/1995 ألجامعيألعام  في• م أ 

لت ألكهربية
آ
ات يأإللك ترون –ألكهربية بشعبتيه )ألقوى وأل

ت ألدرأسة به  ،وألتصالت ألكهربية(  ألجامعيألعام  فيوبدأ 

 . م1994/1995

• 

Faculty of 

Engineering 

1983/1984 

ت ألدرأسة به  1995 ألجامعيألعام  يف• ضيف قسم ألهندسة ألمعمارية وبدأ   فيأ 

 .م1995/1996 ألجامعيألعام 

ت برأمج ألدرأسات ألعليا على مستوى ألدبلوم وألماجستير بقسم ألهندسة • بدأ 

 .م 24/12/1995( بتاريخ 1845رقم ) ألوزأري ألمدنية بعد صدور ألقرأر 

 1997وفى عام  ،في مصر هوتحديث ألجامعيفي إطار سياسة تطوير ألتعليم •

بتاريخ  10صدرت ألالئحة ألدأخلية ألجديدة للكلية بموجب ألقرأر ألوزأري رقم 

 .م 2/1/1997

ن1136رقم ) ألوزأري م صدر ألقرأر 1/9/1998وبتاريخ •
 
إنشاء قسم  ( بشا

ت ألدرأسة به أعتبارأ من ألعام  ،ناعيةألهندسة ألص  
 .2000/2001 ألجامعيوبدأ
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قسام الكلية: 
 
 ا

تية: 
آ
قسام العلمية ال

 
 تضم كلية الهندسة بجامعة الفيوم ال

 قسم ألرياضيات وألفيزيقا ألهندسية )وهو قسم ل يلتحق به طالب(.  .1

 فسم ألهندسة ألمدنية. .2

 : ، ويشتمل على شعبتين، وهماألكهربيةقسم ألهندسة  .3

 
 
لت ألكهربية -أ

آ
 شعبة ألقوى وأل

 شعبة ألتصالت وأإللك ترونيات  -ب

 قسم ألهندسة ألمعمارية.  .4

 قسم ألهندسة ألصناعية.  .5

 قسم ألهندسة ألميكانيكية. .6

 

 سرتاتيجيةالرؤية والرسالة واألهداف اإل

 Visionرؤية الكلية 

  ،ألمحلي  ى ألمستو  على ألريادة  

ألمجالت    ،وأإلقليمي في  وألدولي 

ألبحثية   ،ألهندسية وألعلوم 

ألعمل تخدم سوق  ألتي    ،ألمتقدمة 

 في تنمية ألمجتمع.  وتسهم

 

 

 

 

 Missionرسالة الكلية 

دأء وأجباته ألمهنية بتميز  ى ألكلية إلى إعدأد خريج قادر عل  ىتسع مع مرأعاة    ،أ 

ألمهنة خالقيات  عل  ،أ  ألقدرة  في    ىوله  ألعالمي  ألتكنولوجي  ألتطور  موأكبة 

ويمكنه   وأإلقليمي،  ألمحلي  ألسوق  أحتياجات  تلبي  ألتي  ألتخصصات  مختلف 

بحاث علمية وتطبيقية عضاء    ،إجرأء أ 
 
وذلك عن طريق تهيئة ألظروف ألمناسبة ل

ألتدريس في    ،ومعاونيهم  ،هيئة  متقدمة  تعليمية  برأمج  وتوفير  وألطالب، 

ا للمعايير  وفق    ،وفي ألتعليم ألمستمر  ،وألدرأسات ألعليا  ،مرح    لت ي ألبكالوريوس

للمقررأت   ألمستمر  ألتطوير  طريق  عن  يضا  وأ  ألمعتمدة،  ألدولية  كاديمية 
 
أل

سهم في خدمة يبما  ،ومعامل بحثية متطورة ،ألدرأسية، وإنشاء مرأكز أستشارية

 ه. وحل مشكالت ،وتلبية أحتياجاته ،ألمجتمع
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هداف الكلية ال  
 
 Strategic Objectives ستراتيجيةا

هدأف أإل
 
 ألتالية: سترأتيجية تسعى كلية ألهندسة بجامعة ألفيوم إلى تحقيق مجموعة أل

 تحقيق منظومة إدأرية متميزة وفعالة تعمل على ألتطوير ألمستمر للعملية ألتعليمية.  .1

 . تهونوعي بقيمة تعلم ألطالب يرتقيتقديم تعليم هندسي متميز  .2

عضاء هيئة ألتدريس ومعاونيهم .3
 
لكي يكونوأ قادرين على إنجاز ألعملية ألتعليمية على    ؛ تطوير ألقدرأت وألمهارأت ل

مثل. 
 
 ألوجه أل

 لموأكبة ألتطور ألتكنولوجي في ألعملية ألتعليمية.  ها؛ وتحسين تهيئة ألبيئة ألتعليمية .4

 لموأكبة ألتقدم ألعلمي وألتكنولوجي. ؛ ألتطوير ألمستمر للبرأمج ألدرأسية وبرأمج ألدرأسات ألعليا .5

 وبرأمج ألتنمية في مصر.  ،ألتي ترتبط بمشكالت ألمجتمع  ،وألدرأسات ألعلمية وألتطبيقيةإجرأء ألبحوث  .6

 مع ألمؤسسات ألعلمية وكليات ألهندسة بالجامعات ألعربية وألعالمية. هاوتوثيقدعم ألروأبط ألثقافية وألعلمية   .7

خرى.  .8
 
 تطوير منظومة ألدرأسات ألعليا لجذب ألطالب وألمنافسة مع ألكليات أل

ألمجتمعخد .9 ونشروإقليمي  ا  محلي    تهوتنمي  مة  طريق    ا  عن  ألبيئي  للهيائتألوعي  ألستشارية  ألخبرأت    ، تقديم 

 وقطاع ألخدمات.  ،وألمؤسسات أإلنتاجية

 

 الدرجات العلمية

 ألبكالوريوس وألدرأسات ألعليا:  لمرحلتيتمنح جامعة ألفيوم بناء على أقترأح مجلس كلية ألهندسة ألدرجات ألعلمية ألتالية 

 
ً
ول

 
 البكالوريوس: مرحلة -ا

   التالية:التخصصات  فيتمنح جامعة الفيوم بناًء على اقتراح مجلس كلية الهندسة درجة بكالوريوس الهندسة 

 ألهندسة ألمدنية. .1
 ألهندسة ألمعمارية.  .2
لت ألكهربية  )هندسةألهندسة ألكهربية  .3

آ
 هندسة ألتصالت وأإللك ترونيات(.  –ألقوى وأل

 ألهندسة ألصناعية.  .4
 ألهندسة ألميكانيكية. .5

 : في ألتخصصات ألتالية  ألمعتمدةبنظام ألساعات أ باإلضافة إلى درجة ألبكالوريوس هذ

 ألتخطيط وألتصميم ألعمرأني. .1
 هندسة ألميكاترونيكس.  .2
 هندسة وإدأرة ألتشييد.  .3
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 العليا:مرحلة الدراسات  -اثانيً 

   ألعليا:مرحلة ألدرأسات  في تمنح جامعة ألفيوم بناء  على أقترأح مجلس كلية ألهندسة ألدرجات ألعلمية ألتالية 

 ألتخصصات ألتالية:  في Postgraduate Diplomaدبلوم ألدرأسات ألعليا   .1

 اســـم الدبلــوم العلمي القســم  م

1 
 ألهندسة أإلنشائية. - قسم ألهندسة ألمدنية

 . ألهندسة ألجيوتقنيقية -

2 

قسم ألهندسة ألمدنية 
)هندسة ألري  
 وألهيدروليكا(

 هندسة ألري وألصرف. -

 هندسة ألموأرد ألمائية. -

 هندسة ألموأنئ وألشوأطئ -

3 
قسم ألهندسة ألمدنية 
شغال ألعامة( 

 
 )هندسة أل

 هندسة تخطيط ألنقل وهندسة ألمرور.  -

 هندسة ألطرق وألمطارأت.  -

 ألصحية وألبيئية. ألهندسة  -

 ألمساحة ونظم ألمعلومات ألجغرأفية. -

 قسم ألهندسة ألمعمارية  4

 ألتصميم ألمعماري.  -

 علوم وتكنولوجيا ألبناء. -

 لتصميم وألتخطيط ألبيئي. أ -

 ألتنمية ألعمرأنية وتصميم ألمجتمعات.  -

 تخطيط ألمدن وألمستقرأت ألعمرأنية.  -

5 
قسم ألهندسة ألكهربية  

لت  )هندسة ألقوى 
آ
وأل
 ألكهربية( 

 هندسة ألجهد ألعالي. -

لي. -
آ
 هندسة ألتحكم أل

 هندسة نظم ألقوى ألكهربية.  -

 هندسة توليد وأستخدأم ألقوى ألكهربية وأقتصادياتها. -

 هندسة إلك ترونيات ألقوى ألكهربية. -

لت ألكهربية. ،هندسة ألنظم ألمتقدمة للتشغيل -
آ
 وألتحكم في أل

ألميكانيكيةقسم ألهندسة  6  . هاونظم إدأرة ألجودة - 

7 
قسم ألهندسة ألكهربية  

 أإللك ترونيات)هندسة 
 وألتصالت ألكهربية( 

 وألتصالت ألكهربية.  أإللك ترونياتهندسة  -

 هندسة ألحاسبات وألنظم.  -
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 Master of Engineering( M.Engألهندسة ).  فيدرجة ألماجستير  .2

 Master of Science (  .M.Scألعلوم ألهندسية ) فيدرجة ألماجستير  .3

 Doctor of Philosophy(  .Ph.Dألعلوم ألهندسية ) في درجة دك تورأه ألفلسفة  .4

 التخصصات التالية:  فيوذلك 

 القســــم  م

1 

   اهلندسة اإلنشائية(.ماجستري العلوم يف اهلندسة املدنية ) -

 (. ةقي اجليوتقني  )اهلندسةماجستري العلوم يف اهلندسة املدنية   -

 )هندسة الري واهليدروليكا(. ماجستري العلوم يف اهلندسة املدنية   -

 . )ختطيط النقل وهندسة املرور(ماجستري العلوم يف اهلندسة املدنية   -

 . )هندسة الطرق واملطارات( ماجستري العلوم يف اهلندسة املدنية   -

 )اهلندسة الصحية والبيئية( ماجستري العلوم يف اهلندسة املدنية   -

 )املساحة ونظم املعلومات اجلغرافية( ماجستري العلوم يف اهلندسة املدنية   -

2 

 (. املعماري  )التصميمماجستري العلوم يف اهلندسة املعمارية  -

 (. وتكنولوجيا البناء )علومماجستري العلوم يف اهلندسة املعمارية  -

 (. التصميم والتخطيط البيئي )ماجستري العلوم يف اهلندسة املعمارية  -

 (. العمرانية وتصميم اجملتمعات  )التنميةماجستري العلوم يف اهلندسة املعمارية  -

 (. ختطيط املدن واملستقرات العمرانية)ماجستري العلوم يف اهلندسة املعمارية  -

3 

 ( اجلهد العال   )هندسة)هندسة القوى واآلالت الكهربية(    ماجستري العلوم يف اهلندسة الكهربية -
 (. التحكم اآلل  )هندسة  الكهربية(القوى واآلالت    )هندسة  ماجستري العلوم يف اهلندسة الكهربية -
 (. نظم القوى الكهربية  الكهربية( )هندسةالقوى واآلالت    هندسة)  الكهربيةماجستري العلوم يف اهلندسة   -
توليد واستخدام القوى    الكهربية( )هندسةالقوى واآلالت    )هندسة  ماجستري العلوم يف اهلندسة الكهربية -

 . ( الكهربية واقتصادايهتا
 . ( إلكرتونيات القوى الكهربية  الكهربية( )هندسةالقوى واآلالت    هندسة)  كهربيةالماجستري العلوم يف اهلندسة   -
هندسة النظم املتقدمة للتشغيل  القوى واآلالت الكهربية( )  هندسة)  الكهربيةماجستري العلوم يف اهلندسة   -

 . (والتحكم يف اآلالت الكهربية 

4 

اإللكرتونيات  هندسة )  اإللكرتونيات واالتصاالت الكهربية( )هندسة  ماجستري العلوم يف اهلندسة الكهربية -
 ( الكهربية واالتصاالت

    اإللكرتونيات واالتصاالت الكهربية( )هندسةماجستري العلوم يف اهلندسة الكهربية   -

 احلاسبات والنظم(.  )هندسة 
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 الكوادر العلمية

ألمعاونة  وألهيئة  ألتدريس  هيئة  عضاء 
 
أ عدد  من حيث  ك ثافة  ألجامعة  كليات  على 

 
أ ألفيوم ضمن  بجامعة  ألهندسة  كلية  تقع 

قسام ألمختلفة بالكلية   على  ، تم توزيعهمهيئة معاونة  عضو  107وعدد    ،عضو هيئة تدريس  134عدد  حيث تضم ألكلية  
 
أل

 : على ألنحو ألتالي

 

عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الهندسة للعام 
 
عداد ا

 
 م 2021/2022 الجامعيبيان با

 المتفرغون  العلمي القسم  
 الهيئة المعاونة  العاملون

جمالي   ال 
ستاذ 

 
 ا

ستاذ  
 
ا

 مساعد
 مدرس 

مدرس  
 مساعد

 معيد 

 68 8 15 18 9 7 11 الهندسة المدنية 

 44 11 10 14 2 1 6 الهندسية الرياضيات والفيزيقا  

 39 11 7 12 5 3 1 الهندسة الصناعية 

 42 11 9 9 5 8 - الهندسة المعمارية 

 48 17 8 8 9 3 3 الهندسة الكهربية 

جمالي   241 58 49 61 30 22 21 ال 
 

   الطالب

عضاء هيئة ألتدريس وألهيئة ألمعاونة بكلية   باإلضافة إلى توأفر   ،ألهندسة بجامعة ألفيومعلى ألرغم من توأفر عدد كبير من أ 

عداد طالب   ييل  وفيما  ،بالكلية يالحظ عزوف من ألطالب على أللتحاق    فإنه  ،ألعديد من أإلمكانيات ألمادية بالكلية
 
بيان با

 الماضية: مرحلة البكالوريوس المقيدين بالكلية خالل الخمس سنوات  

 الجامعي العام  
 عدد الطالب 

جمال ناث ال   ذكور ال  ي ال 
2016/2017 1416 401 1817 

2017/2018 1635 352 1987 

2018/2019 1626 292 1918 

2019/2020 1682 276 1958 

2020/2021 1624 269 1893 

جمالي   9573 1590 7983 ال 
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ما بالنسبة  
 
عدأد ألطلبة أ

 
 : ألتالي ألبيان    في فيمكن إيضاحه   ، ألمقيدين بمرحلة ألدرأسات ألعليا خالل ألخمس سنوأت ألماضية  إلى أ

 الجامعي العام  
جمالي  دكـتوراه  ماجستير   ال 

 منح  تسجيل  منح  تسجيل  منح  تسجيل 
2016/2017 119 29 12 0 131 29 
2017/2018 90 25 10 4 100 29 
2018/2019 55 49 8 7 63 56 
2019/2020 58 31 29 14 87 45 
2020/2021 53 21 29 7 82 28 

جمالي   187 463 32 88 155 375 ال 
 

 للكلية التنافسيالوضع 

ألوضع   ألفيوم  ألتنافسيُيمثل  ألهندسة بجامعة  بحاث دأخلي    ،لكلية  أ  بالكلية من  ألتدريس  عضاء هيئة  أ  ا ا وخارجي  بما ينشره 

 :على ألنحو ألتاليويمكن تمثيل ذلك خالل ألخمس سنوأت ألماضية 

بحاث المنشورة  العام الجامعي 
 
 عدد ال

2016/2017 43 
2017/2018 40 
2018/2019 66 
2019/2020 105 
2020/2021 112 

جمالي   366 ال 

ألوضع   بالكلية  ألتنافسي كذلك يمثل  ألتدريس  عضاء هيئة  أ  ألسادة  بما حصل عليه  من جوأئز علمية خالل   ،للكلية 

 :وهيألخمس سنوأت ألماضية 

 اسم الجائزة 
عدد الحاصلين  
 على الجائزة 

 1 جائزة جامعة ألفيوم ألتقديرية

 1 ألتدريس  في جائزة جامعة ألفيوم للتفوق 

 1 ألعلميألبحث   في جائزة جامعة ألفيوم للتفوق 

على  ألترقي فيجائزة جامعة ألفيوم ألتشجيعية 
 
 9 للدرجات ألعلمية أل

فضل رسالة ماجستير/ دك تورأه  1 جائزة جامعة ألفيوم أ 

 405 ألدوليألنشر  فيجائزة جامعة ألفيوم للتميز 

 57 ألماجستير وألدك تورأه من ألهيئة ألمعاونةجائزة جامعة ألفيوم للحاصلين على 
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 املراكز البحثية واخلدمية

ألهندسةنظر   بكلية  ألدرأسة  لطبيعة  ألمرأكز  ،أ  بعض  إنشاء  تم  بالكلية  ،وألمعامل  ،فقد  ألخاص  ألطابع  ذأت   ، وألوحدأت 

 :ألتاليوذلك على ألنحو 

 

 
ً
ول

 
 المراكز البحثية   - ا

 مركز البحوث والستشارات الهندسية:  -1

سلوب    ألفعليووضع ألخطط وألمشروعات حيز ألتنفيذ    ،م لخدمة ألمجتمع ألمحيط2000عام    فيُأنشئ ألمركز  
 
باستخدأم أل

مثل  ألعلمي
 
وتعظيم ألستفادة من أإلمكانيات ألمتاحة، وذلك بتهيئة ألسبل وألستشارأت ألهندسية ألالزمة، وألدرأسات    ، أل

ألهندسية ألقومية  ،وألبحوث  ألموأرد  أستخدأم  تعظيم  إلى  تسعى  مجمع    ،ألتي  وألتكنولوجيا  ألهندسيةللعلم  للخبرأت   ، ا 

كاديمية
 
عضاء هيئة ألتدريس    ،وأل ويهدف ألمركز إلى ألتعايش مع مشاكل ألمجتمع    ،ات ألهندسيةمختلف ألتخصص  فيمن أ 

ألبيئة ألهندسية  ،لخدمة  ألخبرأت  ألخاص    ،وتقديم  ما يقدمه من خدمات للقطاع  عمال    ،وألتعاونيعن طريق 
 
أل   في وقطاع 

 وألمحافظات ألمجاورة .  ،محافظة ألفيوم

لي والتكنولوجيا:  -2
آ
مركز التحكم ال  

 ويهدف إلى:

 أإلمكانيات ألمادية وألبشرية للنهوض بعملية ألتعليم وموأكبة تحديات ألعصر. توفير  •

بموجب حاجة ألدأرسين وألمجتمع بعد حصولهم    ،ألتركيز على طبيعة ألمادة ألعلمية فيما تكونه من مهارأت  •

 ألحياة ألعلمية.  فيعلى ألدورأت وأنخرأطهم 

و • ألعلمية  ألخلفية  ذأت  ألدأرسين  من  ألك فاءأت  يستطيعوأ    في ومساعدتهم    ،ألعمليةتشجيع  حتى  ألعمل 

كمل وجه.  ،أستكمال خبرأتهم  وألستفادة منها على أ 

 وورش ألعمل.  ،وألمؤتمرأت ،تشجيع عقد ألندوأت •

 

 الخاص: الوحدات ذات الطابع   -اثانيً 

 ألورش ألهندسية وأإلنتاجية.  -1

ليوحدة ألحاسب  -2
آ
 .أل
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 البنية التحتية للكلية:

تيفيما تمثل تو
 
 :يا

 المعامل:  .1

عدد   ألفيوم  بجامعة  ألهندسة  كلية  من  تمتلك  أ 

ألعلمية   قسام 
 
بال ألتخصصية  ألعلمية  ألمعامل 

ألعملية    وألتي  ،ألمختلفة لخدمة  أستخدأمها  يتم 

وألبحثية ألنحو   ،وألخدمية   ،ألتعليمية  على  وذلك 

 :ألتالي

ألحاسب   .1 ليمعامل 
آ
  -أل

)تحليل   ألكهربية  ألقوى 

كهربية   ووقاية نظم 

رض لي، تحكم يوأ   (. أآ

معمل ألمساحة )ألتحكم   .2

لي،
آ
 وألتكنولوجي  أل

PLC  من )إهدأء   )

 سيمنس(. 

ألطرق   .3 هندسة  معمل 

 وألمرور. 

 معمل ميكانيكا ألتربة.  .4

 معمل ألهندسة أإلنشائية. .5

 معمل ألهندسة ألصحية. .6

  وألهيدروليكا. ألري معمل  .7

 معمل ألخرسانة.  .8

 وألتصالت. معمل أإلليك ترونيات  .9

  معمل تحويل ألطاقة.  .10

 معمل ألقياسات ألكهربية.  .11
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بحاث ألبيئيمعمل درأسات ألتحكم  .12
 
  .هوأ

 .  GISمعمل وحدة نظم ألمعلومات ألجغرأفية  .13

ليمعمل وحدة ألتصميم بمساعدة ألحاسب  .14
آ
 .أل

ليمعمل أإلنسان  .15
آ
 . أل

 معمل ألفيزياء ألهندسية.  .16

لت ألكهربية.  .17
آ
 معمل أل

كاديمية سيسكو  .18
 
لي( )معمل شبكات وحاسب (CISCOمعمل أ

آ
 (. أ

 معمل ألتصالت وألموجات.  .19

 معمل ألميكانيكا ألهندسية.  .20

 معمل ألكيمياء ألهندسية.  .21

 معمل خوأص ألموأد.  .22

 

 المكـتبة:  .2

ألجامعة مك تبات  قدم  أ  من  مك تبة  ألفيوم  بجامعة  ألهندسة  كلية  ألقاعات  ،تضم  من  ألعديد  ألطالع  ،وتضم    ، وتوفر خدمة 

من خالل أتصالها ألمباشر بمشروع ألمك تبات ألرقمية ألتابع    ،وقوأعد ألبيانات ذأت ألتخصصات ألمختلفة   ،وخدمة أإلنترنت

على للجامعات. 
 
 للمجلس أل

 المجلة العلمية:  .3

ألهندسة بكلية  علمية  مجلة  إنشاء  على  ألهندسة  كلية  مجلس  مسمىب  -وأفق  تحت  ألفيوم  ألعلمية  :جامعة  كلية ب  –ألمجلة 

 ، وتهدف إلى نشر ألبحوث    ،ألعام  فيبوأقع عددين  لتصبح    ،سنوي بحيث تصدر بشكل نصف    ،جامعة ألفيومب  –ألهندسة

ألنظرية وتطبيقاتها،    فيوألعملية    ،وألدرأسات  ألهندسية  ألعلوم  ألبحث  ومجال  ثقافة  ألباحثين و،  ألعلمينشر  دعم 

مختلف  في وألعلميوجهودهم ألبحثية، باإلضافة إلى دعم ألتبادل ألثقافي  ،وتوفير منفذ علمي محكم إلبدأعاتهم ،وألدأرسين

ألهندسيةمج  في وكذلك إيجاد قنوأت أتصال بين ألمتخصصين    ،ألعلوم ألهندسية وتطبيقاتها وألرتقاء بمستوى   ،ال ألعلوم 

 بجامعة ألفيوم .  ألعلميبما ينعكس على ألنشاط  ،مجال ألعلوم ألهندسية  في ألدرأسات وألبحوث ألعلمية 
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  كلية الهندسة والتكنولوجية الهندسية مقطاع العلو

 االتفاقيات الدولية واحمللية

ألهندسة بجامعة ألفيوم بعقد ألعديد من ألتفاقيات ألعلمية ألتعاون مع ألعديد   ،قامت كلية  ألتفاهم وبروتوكولت  ومذكرأت 

تيمن ألجهات ألعلمية ألمحلية وألدولية 
آ
 : على ألنحو أل

 العام  اسم التفاقية  الدولة 

 ألجزأئر 

بين حكومة   وألتكنولوجي  ،ألعلميوألبحث    ،ألعاليمجال ألتعليم    فيللتعاون    تنفيذيبرنامج  

 -2013وحكومة جمهورية مصر ألعربية للسنوأت    ،ألجمهورية ألجزأئرية ألديمقرأطية ألشعبية

 م 2015 – 2014

20/5/2013 

 مصر 
ألهندسة   كلية  بين  تفاهم  ألفيومبمذكرة  ألمزدوج ألو  –جامعة  للتعليم  ألفنية  ألثانوية  مدرسة 

 )مبارك كول( 
20/5/2013 

 مصر 
فريقي وألطرف    ألعربيبرتوكول تعاون بين موسوعة ألتكامل  

 
جامعة ب   –كلية ألهندسة  ألثانيأل

 وحدة ألتدريب بمركز ألخدمة ألعامة  –ألفيوم
20/5/2013 

 20/5/2013 جامعة ألفيومب –وكلية ألهندسة ،جامعة ألقاهرةب –أتفاقية تعاون بين كلية ألهندسة مصر 

 مصر 
تعاون ألهندسة مذكرة  كلية  ألفيومب  –بين  هرأمات    ،جامعة 

 
أل للهندسة   ألعاليومعهد 

 وألتكنولوجيا 
20/5/2013 

 مصر 
ألهندسة كلية  بين  ألمشترك  ألتعاون  وألمعهد  ب  –بروتوكول  ألفيوم   ألعالي   ألتكنولوجيجامعة 

  مجال ألدرأسات ألعليا فيبفروعه 
9/6 /2013 

  وفروعه ألعالي ألتكنولوجيوألمعهد  ،جامعة ألفيومب –مذكرة تعاون بين كلية ألهندسة مصر 

 13/6/2012 جامعة ألفيوم ونقابة ألمهندسين بالفيوم ب –مذكرة تعاون بين كلية ألهندسة مصر 

 مصر 
ألهندسة كلية  بين  ألمشترك  ألتعاون  ألفيومب  –بروتوكول  هرأمات    ،جامعة 

 
أل  ألعالي ومعهد 

ك توبر   –للهندسة وألتكنولوجيا  مدينة ألسادس من أ 
24/6/2013 

كاديمي جامعة ألفيوم وبين ستارت ب –برتوكول تعاون بين كلية ألهندسة مصر   11/9/2013 أ 

 

 

 التوجهات البحثية للكلية 

ألهندسة بكلية  قسام 
 
أل بمجالس  ألمناقشات  خالل  كلية   : من  عليها  تركز  ن  أ  ألمقرر  من  ألتي  ألبحثية  ألمجالت  تحديد  تم 

هدأفها ألسترأتيجية تها،ورسال وبما يحقق رؤية ألكلية ،ألمرحلة ألحالية فيألهندسة   :وهي ،وأ 

 أإللك ترونيات .1

 ألتصالت  .2
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ليألتحكم  .3
آ
 وألنظم أل

 ألموجات ألدقيقة  .4

لت وألمحركات ألكهربية .5
آ
 أل

 ألجهد ألعالي .6

 توزيع ألقوى ألكهربية .7

 ألطاقة ألجديدة وألمتجددة .8

 ألهندسة ألصناعية .9

 وأإلنتاج هندسة ألتصميم ألميكانيكي  .10

 هندسة ألقوى ألميكانيكية  .11

 ألتصميم ألمعماري  .12

 علوم وتكنولوجيا ألبناء .13

 تخطيط ألمدن وألمستقرأت ألعمرأنية .14

 ألتصميم وألتخطيط ألبيئي  .15

 ألتنمية ألعمرأنية وتصميم ألمجتمعات  .16

 هاونظم ولوجيا معلومات ألتصميم وألتخطيطتكن .17

 هندسة أإلنشاءأت .18

شغال عامة )هندسة ألطرق وألمطارأت(  .19  أ 

ساسات( .20
 
شغال عامة )هندسة ألتربة وأل  أ 

 هندسة ألري وألهيدروليكا وألموأرد ألمائية .21

 ألرياضيات ألهندسية .22

 فيزيقا هندسية  .23

 ميكانيكا هندسية  .24
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  والذكاء االصطناعيكلية الحاسبات        والتكنولوجية العلوم الهندسيةقطاع 

 

 

 

 نشأة الكلية
م والذي يتضمن 2006لسنة  267صدر القرار الجمهوري رقم •

 إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم.

ت الدراسة بالكلية اعتبار  • -2006ا من العام الجامعي بدا 
 م.2007

قسام الكلية:•
 
 ا

 المعلوماتنظم . 2  علوم الحاسب. 1
 المعلوماتية الحيوية. 4 االصطناعيالذكاء . 3
ساسية )وهو قسم ال يلتحق به طالب(. 5

 
 العلوم اال

Faculty of 

Computers & 

Artificial 

Intelligence 

2006/2007 

 : الخاصة البرامج من وبرنامجين ،العامة البرامج من اعدد   الكلية تضم

 ( البرنامج العام يضم ما يلي:         أ
 قسم علوم الحاسب             . 1
 قسم نظم المعلومات             . 2
ساسية. 3

 
 قسم العلوم اال

نشا   تم  والتي   الخاصة  البرامج(  ب   ا ؤها 
 : يلي  ما  وتضم 2019 عام

 برنامج الذكاء االصطناعي. . 1
 الحيويةعلوماتية مبرنامج الحوسبة وال. 2

ت  بدا    بقسمي   والدك توراه  ،والماجستير  ، الدبلوم  مستوى  على  لعلياا  الدراسات   برامج   وقد 
 . 2017 الوزاري عام  القرار صدور  بعد المعلومات ونظم الحاسب علوم

 Visionرؤية الكلية  
الحاسبات  كلية  الفيوم    تصبو  بجامعة  ا والمعلومات  في إلى  والبحثي  العلمي  بالمستوى  الرتقاء 

المعلومات  وتكنولوجيا  الحاسب  الحاسبات   ؛مجاالت علوم  كليات  بين  مرموقة  مكانة  لتحقيق 
خالقيات  ا وإقليمي  محلي  

 
 ا. المهنة وتنمية المجتمع معلوماتي  ا مع االلتزام با

 Visionرسالة الكلية  
الكلية   ونظم    إلىتسعى  الحاسب  علوم  مجالي  في  متميز  خريج  إلعداد  الجودة  عالي  تعليم  تقديم 

 يكون    ،المعلومات
 
سس النظرية والتطبيقية ومزود  مؤهال

 
ا على التعلم المستمر، والبحث وقادر    ،ا باال

العلمي، والمنافسة في سوق العمل المحلي واإلقليمي. كما تعمل الكلية على إعداد كوادر متخصصة  
 ىتسعي إل  وهيتقديم االستشارات العلمية والمساعدات الفنية.    علىفي الحاسبات والمعلومات، قادرة  
ن تتفاعل مع احتياجات المجتمع 

 
استخدام الحاسب ونظم المعلومات   في  وعينشر    علىكما تعمل    ،ا

 . وتعميقها في المجتمع المحلي

( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  قرار  لسنة  3869صدر  كلية    2022(  إلى  الكلية  مسمى  بتعديل 
 والذكاء االصطناعي. الحاسبات 
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هداف الكلية اال  
 
 Strategic Objectives  ستراتيجيةا

هداف التالية:
 
 تسعى الكلية إلى تحقيق اال

الحاسبات   • في  خريجين  االصطناعيإعداد  التطبيق  والذكاء  ومنهجيات  النظرية  سس 
 
باال يؤهلهم   ،مؤهلين  بما 

 والعالمية. ، واإلقليمية ،للمنافسة المحلية

الدراسات • العلمية  ،إجراء  الحاسبات    ،والبحوث  التي    ، والذكاء االصطناعيوالتطبيقية في مجال  وفي مقدمتها تلك 

ثر مباشر 
 
 التنمية المتكاملة والمستدامة في المجتمع.  فيلها ا

 مجاالت التخصص.  ىفي شت  هاوتدعيم توفير وسائل النشر والبحث العلمي •

المناظرة   • والمؤسسات  الهيائت  مع  العلمية  االتفاقيات  بهدف    ،والعالمي  ،واإلقليمي  ، المحلي  ىالمستو  علىعقد 

راء وإجراء البحوث المتعلقة بتخصصات الحاسبات 
آ
 . والذكاء االصطناعيتبادل اال

 . والذكاء االصطناعي تكنولوجيا الحاسبات علىتدريب الكوادر الفنية في قطاعات الدولة المختلفة   •

المؤتمرات • العلمية  ،تنظيم  االجتماعات  بالمستو  ،وعقد  االرتقاء  بين    ،التعليمي  ىبهدف  العلمي  المفهوم  وتعميق 

 الكوادر المتخصصة. 

االستشارات • والفنية  ،تقديم  العلمية  الحاسبات   ،والمساعدات  تكنولوجيا  تستخدم  التي  والجهات  للهيائت 

 والمعلومات. 

 تخصصة في الفروع المختلفة للحاسبات والمعلومات. إنشاء وحدات خدمية م •

  بهدف استخدام تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات في قطاعات الدولة   ، نشر الوعي الحاسوبي وتعميقه في المجتمع •

 المختلفة، ورفع ك فاءة استخدامها. هاومؤسسات

 

   الدرجات العلمية

 
ً
وال

 
 : البكالوريوس  مرحلة -ا

الحاسبات   كلية  مجلس  اقتراح  على  بناء   الفيوم  جامعة  االصطناعيتمنح  التالية    والذكاء  العلمية  التخصصات    في الدرجات 

 ، وهي: المعتمدة الساعات بنظام المختلفة لمرحلة البكالوريوس

 بكالوريوس علوم الحاسب .1

 بكالوريوس نظم المعلومات  .2

   االصطناعيبكالوريوس الذكاء  .3

 والمعلوماتية الحيوية بكالوريوس الحوسبة  .4
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 : العليا الدراسات  مرحلة  -اثانيً 

تية
 
 :تمنح جامعة الفيوم بناء على طلب مجلس الكلية الدرجات العلمية اال

كاديمي درجة الماجستير .1
 
حدفي   اال

 
 :التخصصات التالية ا

 ) الحاسبقسم علوم  (علوم الحاسب ▪

 ( نظم المعلومات  المعلومات( قسمنظم  ▪

 ) الحاسبعلوم  الكبيرة( قسمالبيانات  ▪

 قسم علوم الحاسب( (الكبيرةدرجة الماجستير المهني في البيانات   .2

حددرجة دك توراه الفلسفة في الحاسبات والمعلومات في  .3
 
  :التاليةالتخصصات  ا

 (بقسم علوم الحاس الحاسب(علوم  ▪

 قسم نظم المعلومات(  (ظم المعلومات ن ▪

تمنح   على  كما  بناء  الفيوم  الحاسبات    اقتراحجامعة  كلية  االصطناعيمجلس  الدراسات    في التالية    الدبلومات  والذكاء  مرحلة 

 :العليا

 :التخصصات التالية فيPostgraduate Diploma دبلوم الدراسات العليا   .4

 )قسم علوم الحاسب (مهنية –شبكات الحاسب  ▪

 )قسم علوم الحاسب(مهنية  -برمجة الويب ▪

 )قسم علوم الحاسب(تخصصية  -معالجة البيانات الكبيرة ▪

 مهنية )قسم نظم المعلومات(  -قواعد بيانات إدارة ▪

 الكوادر العلمية

عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الحاسبات  
 
عداد ا

 
 2021/2022 الجامعي للعام  والذكاء االصطناعيبيان با

 المتفرغون العلمي القسم  
 الهيئة المعاونة  العاملون 

جمالي  اال 
ستاذ

 
ستاذ   ا

 
ا

مدرس   مدرس مساعد 
 معيد مساعد

ساسية 
 
 8 2 3 2 - - 1 العلوم اال

 23 3 8 9 2 1 - علوم الحاسب 

 24 6 5 10 1 2 - نظم المعلومات 

جمالي  55 11 16 21 3 3 1 اال 
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 الطالب

عداد الطالب المقيدين بالكلية خالل الخمس سنوات الماضية 
 
 بيان با

 الجامعي العام  
 عدد الطالب 

 جمالي اال   ناث اال   ذكور ال

2016/2017 256 142 398 

2017/2018 275 99 374 

2018/2019 265 92 357 

2019/2020 302 110 412 

2020/2021 662 315 977 

جمالي   2518 758 1760 اال 

 

 مرحلة الدراسات العليا:

تية: الدرجات  والذكاء االصطناعيبموجبها تمنح كلية الحاسبات  والتي ،الموافقة على الئحة الدراسات العليا بالكلية تتم
آ
 اال

 .في علوم الحاسب التخصصيوالدبلوم  المهنيالدبلوم  .1

 ة:الماجستير في التخصصات التالي .2

 .الحاسب(علوم  )قسمعلوم الحاسب  ▪

 .المعلومات(نظم  )قسمنظم المعلومات  ▪

 .الحاسب(علوم  )قسمالبيانات الكبيرة  ▪

 .الحاسب(علوم  )قسمفي البيانات الكبيرة  المهنيالماجستير  ▪

 التالية:الحاسبات والمعلومات في احدى التخصصات  فيدك توراه الفلسفة  .3

  الحاسب(.علوم  )قسمعلوم الحاسب  ▪

 المعلومات(. نظم  )قسمنظم المعلومات  ▪
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 :لعلياامرحلة الدراسات    في الدرجات العلمية التالية    والذكاء االصطناعيمجلس كلية الحاسبات    اقتراحتمنح جامعة الفيوم بناء على  
 :التخصصات التالية في Postgraduate Diploma دبلوم الدراسات العليا . 1

 م اســم الدبلــوم العلمي القســم 

 1 مهنية -شبكات الحاسب  علوم الحاسب 

 2 مهنية -برمجة الويب علوم الحاسب 

 3 تخصصية -معالجة البيانات الكبيرة علوم الحاسب 

 4 مهنية  -بياناتالقواعد  إدارة نظم المعلومات 
 

 :التخصصات التالية في Master Degree (M.Sc)  . درجة الماجستير 2

كاديمي  العلمي القســم  
 
 م درجة الماجستير  مهني(  –نوع الماجستير )ا

كاديمي قسم علوم الحاسب   1 الحاسب علوم  ا 

كاديمي قسم نظم المعلومات   2 نظم المعلومات  ا 

كاديمي قسم علوم الحاسب   3 البيانات الكبيرة  ا 

 4 البيانات الكبيرة  مهني قسم علوم الحاسب 
 

 :التخصصات التالية في Doctor of Philosophy (PhD) الفلسفة  . درجة دك توراه 3

كاديمي نوع الدكـتوراه  العلمي القســم 
 
 م درجة الدكـتوراه  مهني( –)ا

كاديمي قسم علوم الحاسب   1 علوم الحاسب  ا 

كاديمي قسم نظم المعلومات   2 نظم المعلومات  ا 
 

 للكلية التنافسيالوضع 

ن الكلية حديثة العهد   عضاء هيئة التدريس بها حريصون على النشر العلمي    فإنعلى الرغم من ا  بحاثهم والتواجد   الدوليا 
 
ال

بما    ،بجامعة الفيوم  والذكاء االصطناعي على ساحة الجامعة البحثية والعلمية، هذا ويمثل الوضع التنافسي لكلية الحاسبات  

بحاث داخلي   عضاء هيئة التدريس بالكلية من ا  ل الخمس سنوات الماضية كما  ويمكن تمثيل ذلك خال ا،  ا وخارجي  ينشره ا 

 :يلي

بحاث المنشورة  الجامعي العام  
 
 عدد اال

2016/2017 7 
2017/2018 11 

2018/2019 10 

2019/2020 20 

2020/2021 12 
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عضاء هيئة التدريس بالكلية  
 
 : وهي  الخمس سنوات الماضية  من جوائز خالل كذلك يمثل الوضع التنافسي للكلية بما حصل عليه ا

 اسم الجائزة 
عدد الحاصلين  
 على الجائزة 

على  الترقي فيجائزة جامعة الفيوم التشجيعية 
 
 5 للدرجات العلمية اال

 78 الدوليالنشر  فيجائزة جامعة الفيوم للتميز 

 27 جائزة جامعة الفيوم للحاصلين على الماجستير والدك توراه من الهيئة المعاونة
 

 املراكز البحثية واخلدمية

والوحدات ذات   ،واإلنتاجية  ،فقد تم إنشاء بعض المراكز البحثية   ،ناعيوالذكاء االصطا لطبيعة الدراسة بكلية الحاسبات  نظر  

 وذلك بالكلية على النحو التالي:  ،الطابع الخاص

وال
 
 الخدمية  المراكز -ا

 مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة  .1

المركز إلى خدمة المجتمع والبيئة المحيطة عن طريق توظيف اإلمكانيات المتاحة والمتنوعة   المركز  يهدف  بالكلية ويتكون 

 :من وحدتين

 .واالستشاراتوحدة الخدمات  •

 .وحدة التدريب وتنمية المهارات  •

تية
آ
غراض اال

 
عمال المركز لتحقيق اال  :وتتكاتف الوحدات في مجمل ا 

القيام بتقديم االستشارات وعمل البحوث الميدانية التي لها عائد تطبيقي مثمر لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك   •

 .ي المجاالت العلمية المختلفةف

وورش    ،ومؤتمرات  ،من خالل عقد ندوات علمية  ،كل في مجاله  ،تنمية المهارات والطاقات اإلبداعية لصالح الكلية •

 .وكذلك دورات تدريبية ،عمل

  ،والدورات  ،والبرامج  ،وكذلك تسويق الخبرات الجامعية  ،مع الهيائت والجهات المعنية  اتتبادل الخبرات والمشور  •

 .والمشروعات اإلنتاجية

لكـترونية  .2  وحدة الخدمات اال 

العالي   التعليم  التابع    ICTPوحدة الخدمات اإللك ترونية هي إحدى وحدات مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في 

وتعمل على تفعيل خدمات تكنولوجيا المعلومات    ،بوزارة التعليم العالي  PMUلوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي  
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عضاء هيئة التدريس  ،الكليات من طالبفي  لتصل إلى المستفيدين    ،المتميزة
 
ورفع ك فاءة العملية التعليمية   ،وعاملين   ،وا

  ،والطالب ،من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات في التواصل بين المؤسسة التعليمية
 
 عضاء هيئة التدريس. وا

 وحدة تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات  .3

 
 
تداخال العناصر  ك ثر 

 
ا يعد  كما  التعليمية،  المنظومة  حلقات  هم 

 
ا من  التقويم  من يعد  التعليمية،  العملية  مكونات  كل  مع   

التقويم، ومعاييره ستاذ( و)طالب( و)مقرر وامتحان(. وبدون 
 
ت  ،)ا المعتمدة، سوف يغيب  العدالة ومواصفاته   

 
مبدا  ،طبيق 

 وتكافؤ الفرص، بين خريجي الكلية الواحدة. ولذلك كان العمل على صياغة معايير التقويم  
 
، كافة   طراف العملية التعليميةال

 .وتحديثها، وتطويرها، ومواكبتها لكل المستجدات التكنولوجية الراهنة

همية هذه الوحدة  
 
 ،تعمل على تحسين مستوى خريجي الجامعة والتي تعتمد على المهارات العليا للتعلم   التيمن هنا جاءت ا

تي وتعمل هذه الوحدة على
 
 :تحقيق ما يا

ساليب التقويم  •   .واستخدام طرق حديثة للتقويم ه،ووسائلتطوير ا 

عمال التقويم واالمتحانات ،والشفافية ،والدقة ،تحقيق السرعة •  .والمتابعة واإلحصائيات ،والعدالة في ا 

كيد على هيمنة اإلدارة المتكاملة اإللك ترونية •
 
ن تحقق جودة بيئة التعليم والتعلم بالجامعة.  ،التا نها ا 

 
 التي من شا

سئلة المنظمة، التي تعكس المخرجات التعليمية المستهدفة •
 
وتقيس مدى تحقق المعايير ،  العمل على بناء بنوك اال

كاديمية للبرامج
 
 .اال

 .تحقيق العدالة بين طالب التخصص الواحد في الكليات المتناظرة •

 .تصحيح مسار عمليتي التعليم والتعلم المستمر لتحقيق الجودة •

 المجموعات البحثية:

 مجموعة البيانات البحثية الكبيرة .1

تحليل   مجال  في  بحاث 
 
اال إجراء  إلى  الكبيرةتهدف  البحثية  وك تابة  ، البيانات  داخل    ،المشاريع  العلمي  والتعاون 

 والندوات البحثية في مجال تحليل البيانات الكبيرة. ،وورش العمل ،وكذلك تنظيم المؤتمرات ، مصر وخارجها

 مجموعة الويب الداللي البحثية  .2

الداللي الويب  مجال  في  بحاث 
 
اال إجراء  إلى  الب  وك تابة   ،تهدف  مصر    ،حثيةالمشاريع  داخل  العلمي  والتعاون 

 .والندوات البحثية في مجال الويب الداللي ،وورش العمل ،وكذلك تنظيم المؤتمرات ،وخارجها

 البحثية   االصطناعيالذكاء مجموعة   .3

  تقوم   حيث  .االصطناعي الذكاء    مجاالت  مختلف  في  البحوث  تعزيز  إلى  االصطناعيالمجموعة البحثية للذكاء    تسعى

بإجراء الحاسب  لعلوم  البحثية   ،البيانات  وتحليل  ،والتنبؤ  ،والشبكات  ،الحوسبة  مجال  في  البحوث  المجموعة 
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من
 
شياء. كما تقوم المجموعة  واال

 
دوات  بتطوير  وإنترنت اال

 
داء  عالية  الحوسبة  لجعل  الالزمة  والبرمجيات  اال

 
ك ثر   اال

 
  ا

تسع  ذلك،  جانب  إلى  إلى    ىفعالية.  مع  إنشاءالمجموعة  اتصال  حل   القائمين  والمهندسين  العلماء  حلقات    على 

ن تحتل صدارة ركب   إنتاج  إلى وتصبو المجموعة البحثية    ،التوجه القومي   ذات  المشكالت
 
بحاث علمية قادرة على ا

 
ا

 . االصطناعيالتطور في مجال الذكاء 
 

 البنية التحتية للكلية

تيتمثل تو
آ
 :  في اال

 المعامل  .1

الحاسبات    تحتوي االصطناعي كلية  عدد    والذكاء  على  الفيوم  متخصصة  7بجامعة  خدمية  المعامل   ،معامل  إلى  باإلضافة 

 : البحثية

 وفيما يلي سنلقي الضوء على هذه المعامل: 

ساسية ،والمتخصصة   ،بيانات المعامل العامة
 
تي  والعلوم اال

 
 -: وتشمل ما يا

 

 
ً
وال

 
 :  المعامل العامةا

لي رقم )
آ
 ( 1معمل حاسب ا

لي رقم )
آ
 ( 2معمل حاسب ا

لي رقم )
آ
 ( 3معمل حاسب ا

لي رقم )
آ
 ( 4معمل حاسب ا

ليمعمل حاسب 
آ
 ( 5رقم ) ا

 معمل تفعيل المقررات اإللك ترونية

 ا: المعامل المتخصصةثانيً 

 معمل التقويم واالمتحانات 

 معمل الحوسبة السحابية

 معمل البيانات الكبيرة 

 معمل الخوادم

 االصطناعي معمل الذكاء 
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ساسية: ثالثً 
 
 ا معامل العلوم اال

 معمل ال     ف        ي   زياء

 اإللك ترونيات 

 المنطقي معمل التصميم 

 

 : ةملحوظ ❖

خرى   معامل  عدة  إنشاء   إلى  الكلية   تسعى       
 
حدث  في  والبحثية  التعليمية   العملية  لخدمة  ، متخصصة  ا

 
 . التخصصات  ا

 PC Laboratoriesمعامل الحاسبات   .1

معامل سبعة  بالكلية  كل   ،يوجد  ويضم 

بين ما  حاسب 40:    20)  معمل  جهاز   )

حسب    ،شخصي الطابعات  من  وعدد 

المواد   المعامل  هذه  وتخدم  المساحة، 

الكلية   قسام 
 
با المختلفة  للفرق  الدراسية 

يضا    المختلفة. وهذه المعامل تم تزويدها ا 

التعليمية     داتا)  مثل:  الحديثةبالوسائل 

الذكية(  –شو إنترنت)  ،السبورة   (وشبكة 

مادته  عرض  من  المحاضر  تمكن  التي 

يضا من التنفيذ العملي بنجاح ،بشكل مناسب العلمية على الطالب  .وتمكنهم ا 

 

لكـترونيات معمل التصميم المنطقي  .2  Design and Electronics Laboratory Logicواال 

ن ييهدف هذا المعمل  تي فهم الطالبإلى ا 
 
 :ما يا

ساسية ل .1
 
ساسيات اإللك ترونيات، AC & DC دوائر الكهربيةلالمبادئ اال   .كذلك يدرس الطالب ا 

ساسية لنظرية الفتح والغلق .2
 
 . المبادئ اال

 تشغيل الدوائر المنطقية.  .3

  تصميم النظم الرقمية. .4
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 Virtual & Modeling Simulation Lab  والمحاكاةالمعمل االفتراضي والنمذجة  .3

المعمل   هذا  تعليم إلى  يهدف 

الفيزياء باستخدام  ساسيات 
 
ا الطالب 

الحديثة تقدم   ،التقنيات  حيث 

برمجيات  خالل  من  العلمية  المادة 

المحاكاة بطريقة  المعدة  ، الكمبيوتر 

تجارب التي تمكن الطالب من إجراء  

  .الفيزياء من خالل شاشة الكمبيوتر

مجموعة   على  يضا 
 
ا المعمل  يشتمل 

الك فاءة عالية  البرمجيات  حزم   ،من 

متكاملة   بيئة  منها  كل  تمثل  التي 

الحاسب  نظم  مختلف  لنمذجة 

وحاسبات   ،اإلنترنتووتتمثل هذه الحزم في مجاالت: عتاد الحاسب، شبكات الحاسب،    تها،ومحاكا  والمعلوماتية

االصطناعيوويب،  ال الصور،    ،الذكاء  القرار،  ووتجهيز  واتخاذ  والموزعة،  والحسابات  المتعددة  قواعد والنظم 

  وتشغيلها  ،ويتعود على كيفية التعامل معها ،عرف على مختلف حزم البرمجياتبالتالطالب ويقوم البيانات المتنقلة. 

نظمة  ومعرفة
 
وتحليل النتائج المستنتجة. ويخدم هذا المعمل طالب الفرقة    ،وتجهيزها  ،ملفات المعطيات لهذه اال

 .الثالثة والرابعة بمختلف التخصصات

 

نترنت  .4  Network and Internet laboratoryمعمل الشبكات واال 

نظمة التشغيل   ا  شكال والتراكيب المختلفة لشبكات الحاسبات، إضافة إلى 
 
يهتم المعمل بتدريب الطالب على اال

 .المختلفة التي تدير هذه الشبكات

غراض عديدة منها غراض    ،وعقد المؤتمرات عن طريق الحاسب  ،البريد اإللك تروني  : وتستخدم هذه الشبكة في ا 
 
واال

حاديث
 
اال وتبادل  إنشاء   .التعليمية  وكيفية  المختلفة،  وفنونها  اإلنترنت  شبكة  تركيب  فهم  على  المعمل  ويساعد 

 .على شبكة اإلنترنت تهاوخصوصي وسرية المعلومات  ،المواقع
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  Cloud Computingمعمل الحوسبة السحابية  .5

ويهتم المعمل  ،2EMCوتم إنشاء المعمل من خالل اتفاقية مع شركة    ،خادم  3الب توب و  20يتكون المعمل من  

الطالب   السحابية  علىبتدريب  الحوسبة  مع  عليها  ،التعامل  الكبيرة  البيانات  تحليل  ينقسم   ،وتطبيقات  حيث 

إلى   ولىالمعمل 
 
اال الخوادم  غرفتين:  من  جهزة  لوالثانية    ،لمجموعة 

 
اال من  الطالب    ؛ المحمولةعدد    على لتمكين 

 حوسبة السحابية والبيانات الكبيرة.استخدام ال

 

 

 معمل البيانات الكبيرة:  .6

مجاالت    فيويخدم العملية البحثية    ،البريطانيةSTDF ه بالشراكة مع  ؤخادم وتم إنشا  2يتكون المعمل من عدد  
قسامها المتعددة.

 
 الدراسات العليا با

 

 معمل الخوادم  .7
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 ( Artificial Intelligence Lab)  االصطناعي الذكاء  معمل .8

  االصطناعيتم تجهيز معمل الذكاء 
آ
 :تيباال

   AI educational training platformاالصطناع  ي  منص  ة تدري  ب تعليمي  ة بال  ذكاء  •

• AIoT Server system Lab ki 

• AI and IoT convergence training equipment using 2D model of living room of home 

• Omnidirectional Intelligent Mobile Robot Platform interacted 

 Robot Arm ذراع الروب وت  تتفاع ل م ع ،متع دد االتجاه ات ،منص ة روب وت ذك ي متح رك •

• AI and IoT Convergence Training Equipment based on Indoor Service Robot Platform 

ليوحدة روبوت  •
آ
 Intelligent AI Biped Robot الذكاء االصطناعي  ىمبني عل ا

• High-Speed Stand-Alone Embedded System mounted Intelligent Biped Robot 

• Intelligent Robot System – complete package 

• based training platform Microcontroller Mobile Robot 

 AI educational training platform منصة تدريب تعليمية بالذكاء االصطناعي  •
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 : Bioinformatics Lab  الحيوية المعلوماتية معمل .9

ح  د  يع  د  تحلي  ل   ف  ي  الحيوي  ة  اس  تخدام المعلوماتي  ة  يت  م  يوال  ذ  ،والذكاء االصطناعي  الحاس  بات  كلي  ة  تضمه  ا  التي  المعام  ل  ا 
 تنظيم  شبكات  عن  والكشف  والتنبؤ  ،ووظيفته  ،والبروتين  ،بهي  كل الجين  والتنب  ؤ  ،والتحلي  ل  ،والتعبي  ر  ،الجين  ي  التباي  ن

ومحاكاة   ،وتخزينه  ا،  ومعالجته  ا  البيولوجي  ة  المعلوم  ات  الك تس  اب  ويه  دف   ...   ،إل  خ   البيولوجي  ة  البيئ  ات    الجينات 
دوات  بي  ن  يجم  ع، ووتفس  يرها   وتحليله  ا  ،وتوزيعه  ا حي  اء  وعل  م   ،الكمبيوت  ر    وعل  وم  ،الرياضي  ات  ا 

 
همي  ة   فه  م  به  دف   ،اال

 
  اال

 . م  ن البيان  ات متنوع  ة لمجموع  ة البيولوجي  ة
تي الحيوي  ة المعلوماتي  ة معم  ل تجهي  ز ت  موقد 

آ
 :باال

• IoT Biomedical measurements Training system – Medical Application system 

• EMOTIV EPOC X14 Channel Mobile Brain wear 

• OMAX - MD827S30L Built-in 3MP Camera 40X-2000X Digital Biological Compound  

• inocular LED Light Microscope with Double 

• Layer Mechanical Stage Oil Immersion NA1.25 Condenser 
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نظمة    معمل .10
 
 ( Embedded Systems Lab)  المدمجة   اال

ح د  يع د
 
االصطناعي  الحاس بات  كلي ة  تضمه ا  التي  المعام ل  ا  الط  الب   تزوي  د   إل  ى   يه  دف  وال ذى  الفي وم  جامع ةب  والذكاء 

 والعملي ة  النظري ة  الجوان ب  م ن  كل  تن اول  يت م  بحي ث  المدمج ة  النظ  م  وتصمي  م  المعالج  ات  مج  ال  ف  ي  الالزم  ة   بالمعلوم  ات
ف  ي  بش كل  المتعلق ة المدمجة  تصمي  م  عل  ى  والق  درة  تكنولوجي  ا  مج  ال  ف  ي  وتنفيذه  ا  النظ  م  تصمي  م  كل ي  نظمة 

 
الرقمي ة،   اال

نظمة وفه م تحلي ل عل ى الق درة
 
 . تصميمه  ا تكالي  ف وحس  اب وضعفه  ا قوته  ا ونق  اط تتكون مما وتحدي د المدمج ة اال

نظمة معمل تجهيز تم
 
  المدمجة اال

آ
 :تيباال

• Arduino Kits, Various 
Sensors, LMB162AFC 
(Character LCD  2×16 .(  

• Motors, 7 segments, I/O 
Lines provided on a pin 
connector, 

• Breadboard Power Supply Module 3.3V/5V Dual Output 

• Solenoid lock, Relay 5V DC - 220 AC 10Amp, Solid State Relay 

• 25A Input 3~32Vdc / Output 24~380V 

• NodeMCU Based ESP8266 Development Kit )With CP2012 

• Chip(, Arduino Shield “Ethernet Shield – Clone” 

• PNP Transistor BD 140, Robot Wheel 65x26mm + )3~12Vdc( 

• Motor, NPN transistor 2N 2222A 

• Bluetooth Module HC-05, IR Infrared Obstacle Avoidance, 

• Line Follower Sensor – Digital. 

• Servo Motor Micro )180( 1.6 kg.cm Plastic Gears “SG90”, chaset with 4 wheels 

• Kids Solar Powered Car Robot Educational Vehicle – Science Toy 

• Battery 9V 
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 المكـتبة: .2

 -: نظم المعلوماتوهي  لتغطية التخصصات المختلفة بالكليةضمن مك تبة الكلية عدد من المراجع العلمية  تت

ساسية  البرمجة  -قواعد البيانات  -الشبكات
 
وفيما    .الرياضيات.....(  -)الفيزياء  مثل:  وغيرها إلى جانب العلوم اال

عداد المراجع العلمية الموجودة بمك تبة كلية الحاسبات 
 
 -جامعة الفيوم: ب  – ناعيوالذكاء االصطيلي بيان با

 

 

 

 

 

 واحمللية  االتفاقيات الدولية

الحاسبات    في كلية  حرص  االصطناعيإطار  المختلفة  والذكاء  العلمية  المدارس  مع  التواصل  على  الفيوم  بهدف   ،بجامعة 

بحاث في مجال الحاسبات  
 
حدث ما وصلت إليه اال فقد قامت الكلية بعقد اتفاقية تعاون   ،والذكاء االصطناعياالطالع على ا 

تي على وضيح تلك االتفاقيات ويمكن توذلك بغرض تطوير الدراسة والبحث العلمي بالكلية،  علمي
آ
 :  النحو اال

 العام  اسم االتفاقية 

وتم من خالل إنشاء  ،والبيانات الكبيرة ،في مجال الحوسبة الحسابية الدولية EMC اتفاقية مع شركة
 معمل. 

2015 

 للتعاون بين جامعة الفيوم وجامعة  اتفاقية
King Mongkut's University of Technology Thonburi, Thailand 2018 

 2018 لمدة ثالث سنوات  Oracle Academyوبين  ،االصطناعيوالذكاء اتفاقية بين كلية الحاسبات 

 

 :اخلارجية اجلهات مع الكلية اتفاقيات

)  م  ع  اتفاقية .1 والذكاء   الحاسبات  بكلية  السحابية  ب     الحوسبة  خ  اص  معم  ل  إنش  اء  وت  م،  2DELL (EMCش  ركة 

كم ا  والبيان ات  ،الس حابية  الحوس بة  مقررات  تدريس  في  يستخدم  حيث  ، االصطناعي   تدري ب  في  يس تخدم  الكبي رة، 

 : منها مختلفة مسارات ةست في  الطالب لتدريب يهواو  شركة مع  اتفاقية .الط الب

 االصطناعي  الذكاء ▪

Serial Section The number 

1 Information systems 213 

2 Databases 28 

3 physics 33 

4 Math 30 
5 Networks 32 

6 Programming 81 
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  الموبيل تطبيقات ▪

 الحاسب شبكات ▪

الحاس بات  بالش  بكات  خ  اص  معم  ل  إنش  اء  وت  م سيس  كو،  ش  ركة  م  ع  اتفاقية .2 االصطناعي  بكلي  ة    حي ث   ،والذكاء 

 .سيس  كو م  ن معتم  دة ش  هادات عل  ى الط  الب يحص  ل كم  ا، 1,2 الش بكات مق ررات تدري س في يس تخدم

نظمةFab Lab Egypt   شركة مع اتفاقية .3
 
شياء وإنترنت المدمجة لال

 
 .اال

ح  دث في الخاص  ة البرام  ج  لطلب  ة الصيفي للتدري  بITI  المعلوم  ات تكنولوجي  ا معه  د م  ع اتفاقية .4
 
 . المس  ارات ا

 س  تة  ومدته  ا  ITI  ال     دبلوم  ة  عل  ى  الخاص  ة    البرام  ج  طلب  ة  لحص  ولITI   المعلوم  ات  تكنولوجي  ا  معه  د  م  ع  اتفاقية .5

ش  هر
 
 .ا

 . معتم دة ش هادات عل ى  الط الب يحص ل كم ا تدريبي ة، برام ج عل ى طلب ةال لحص ول IBM    ش ركة م ع اتفاقية  .6

ك توبر.  6 ةجامعب والمعلومات الحاسبات كلية مع اتفاقية .7  ا 

 

 وورش العمل ،والندوات ،املؤمترات

وذلك لمناقشة القضايا    ،وورش العمل  ،والندوات العلمية  ،على عقد المؤتمرات   والذكاء االصطناعيتحرص كلية الحاسبات  

كاديمية والبحثية بالكلية
 
الناحية اال التي تهم  الكلية في    ،إضافة إلى مناقشة القضايا التي تهم المجتمع  ،المختلفة  وتحرص 

 هذه الفعاليات على دعوة العديد من المتخصصين في المجاالت المختلفة.  

 وورش العمل التي نظمتها الكلية خالل الخمس سنوات الماضية.  ،والندوات  ، بالمؤتمراتوفيما يلي بيان 

 تاريخ االنعقاد  اسم المؤتمر/ الندوة/ ورشة العمل  العام الجامعي 

2017/2018 

التبادل التعليمي والثقافي  )لجنةندوة تعريفية ببرامج هيئة فولبرايت 

مريكية
 
للسادة  العربية(وجمهورية مصر  ،بين الواليات المتحدة اال

عضاء هيئة التدريس والمعيدين وطلبة  ،والمدرسين المساعدين ،ا 

 الدراسات العليا  

3/2017 
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 :بها الكلية  التي تشاركالمشروعات البحثية 

شياء الالسلكيةللمستشعرات  الطاقةحصاد  .1
 
  في نظم إنترنت اال

 :هدف المشروع  ▪
ش كال جدي دة لحص اد الت رددات 

 
الت ي تس تخدم لكمي ات وفي  رة م  ن الطاق  ة الكهرومغناطيس  ية   ،يه دف المش روع إل ى إيج اد ا

 باس  تخدام ش  بكات االستش  عار   ،الت  ي تناس  ب التطبيق  ات الداخلي  ة للبيئ  ة الذكي  ة   ،باس  تخدام مصفوف  ات الهوائي  ات الش  فافة
 .الالس لكية

 الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت  الممولة: الجهة  ▪

      

جل الزراعة المستدامة  ،ودعم اتخاذ القرار ،نظام إدارة الشكاوى  .2  مصر   فيمن ا 

 :هدف المشروع  ▪
إلى حل مشكلة    يهدف  ،الكبيرةيخ  دم قط  اع الزراع  ة باس  تخدام تحلي  ل البيانات    ،وإنجلترامش  روع دول  ي مش  ترك بي  ن مص  ر  

  ناد إل ى تطبي قتسباالودع م اتخ اذ الق رار    ،نظ ام جدي د إلدارة الش كاوى  اقتراح تطوي رمن خالل    ،الدعم والمشورة للمزارعين
المعرفة الزراعية  اك تش اف  البيانات  المزارعين  ، وتحليالت  عل ى نظ ام س وحبة س حابية    والتي  ،واستفس ارات  س وف يتم نش ره 

م راض.  ،ث م ب ث إش ارات اإلن ذار المبك ر بالتهدي دات وم ن ،خاص ة
 
ف ات واال

آ
 وخاص ة اال

 العلوم والتنمية التكنولوجية بالتعاون مع جامعة الفيوم صندوق الممولة: الجهة  ▪
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ستاذ لكل مصنع  .3
 
 يدعم حلول تحليل البيانات الكبيرة في خدمة الصناعة  بحيثا

 :المشروع هدف  ▪
ميس ال    فييه دف المش روع إل ى تقلي ل اله ادر  

 
إط ار    في  ،البيان ات  فيتقني ات التنقي ب    باستخدامالتكالي ف الصناعي ة لمصن ع ا

س تاذ ل كل مصن ع
 
 وجامعة الفيوم. ،صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية  الممولة:الجهة  .برنام ج ا

 رونا المستجد و تحليل البيانات الكبيرة للسيطرة والحد من االنتشار لفيروس ك  .4

 :هدف المشروع  ▪
المري  ض   متابع  ة  خ  الل  م  ن  كورون  ا  في  روس  انتش  ار  م  ن  الح  د  إل  ى  المش  روع  ب  ه يه  دف  المخالطي  ن  ومعرف  ة  بالفي  روس 

ماكن
 
كاديمية البحث الممولة: الجهة .م  ن المحتم  ل الت  ردد عليه  ا التي واال

 
 . العلميا

 :وم إلى كلية ذكيةجامعة الفيبتحويل كلية الحاسبات والمعلومات  .5

 :المشروع هدف  ▪
إل   المش  روع  إل    ىيه  دف  الفي  وم  بجامع  ة  والمعلوم  ات  الحاس  بات  كلي  ة  ول  ي    انم  وذج  لتكون  ذكي  ة    كلي  ة  ىتحوي  ل  لتحوي  ل   اا 
إل   الفي  وم  الذكي  ة  ىجامع  ة  الجامع  ات  بعض  وذل  ك    ،مص  اف  تبني  طريق  هدافعن 

 
الخدمات    :منها  والتي  ، اال ميكنة 

برامج  و  التعليمية، إل و  ،اإلدارةتطوير  المحاض رات  قاع ة  ذكي ة،  ىتحوي ل  إلك تروني ة و  قاع ة  خرائ ط  نظ ام   إنش اء 
مين ي ذك ي للبواب ات والقاع ات الكلية وإنشاء ىونظ م معلوم ات لمبن 

 
 . نظ ام تا

 وجامعة الفيوم العاليوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم  : الممولةالجهة  ▪
 

 

 

 

 

 

داء الطالب المبن .6
 
 على تحليل البيانات الكبيرة  يالتنبؤ با

 :هدف المشروع  ▪
عل ى   التدري س  هيئ ة  عض اء  ا  م ن  الباحثي ن  تحفي ز  إل ى  المش روع  المعرف ة   فيتس تخدم    التيالبح وث    إجراءيه دف  إث راء 

 .المتخصص ة

 بجامعة الفيوم  هاوتمويل البحثية التنافسية المشروعاتوحدة دعم  الممولة: الجهة  ▪
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لدعم   .7 اإلدارية  المعلومات  نظم  بيانات  تحليل  القرارمشروع   Data analysis of management  متخذي 
information systems 

8. Research Connect 

 : المشروع هدف  ▪
 SEED4NA-SDI and EO Education and Training  ك تابة المشروعات البحثية  على   تدريباليدعم الباحثين الشبان ب

for North 
Africa 

فريقيا وتحلي ل البيان ات الكبي رة في ش مال ،الجغرافي ةمي ة لنظ م المعلوم ات يبرام ج تعل إنشاء .9
 
 .ا

 

 الطالبي التدريب والتبادل 

تنظمها جامعة الفيوم بالتعاون مع المجلس    التي  الطالبيطار مبادرة التبادل  إ  فياستقبال الكلية لطالب الجامعات العربية  
للتبادل   من    ،الطالبيالعربي  العربي ة،ا  وذلك  الجامع ات  ط الب  بي ن  الخب رات  تب ادل  العالق ات   ج ل  توطي د   وكذل ك 

 بي ن الجامعات العربية. 

 

 

 

 

 

 

وائلالجامعي ة  إيفاد ط   الب المرحلة    إلىتهدف    والتي  ،إطار المبادرة الرائسية )عقول المستقبل(  في
 
 فيللتدري ب بالخ ارج    اال

المختلف ة بي ن    ،التخصص ات  الحاس بات  وبالتع اون  ستاذبرائس ة    والذكاء االصطناعيكلية 
 
 عميد    –خفاجيمحمد  /الدك تور    اال

 .الثقافيالمركزي ة للبعث ات والتمثي ل  واإلدارة الكلي ة،

 
للس  فر   وائ  ل 

 
اال الط  الب  م  ن  مجموع  ة  ترش  يح  ميل  ون  إلىت  م  كارين  ج  بنس  لفانيا    (nolleM eigenraC)–جامع  ة  بوالي  ة 

مريكيةبالوالي  ات المتح  دة 
 
 لم  دة ش  هر. اال
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العربي ة كما   الجامع ات  بع ض  إل ى  وائ ل 
 
اال الط الب  م ن  مجموع ة  س فر   ت م 

ربي  ل ن  زوى، الزيتون  ة، مؤت  ةمث  ل   .وا 
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الدولة على   إطار حرص  المختلفة  إيجادفي  التكنولوجية  المجاالت  في  البشرية  إتاحة فرص   وإعدادها  الكوادر  في  بما يسهم 
جديدة المستقبل  ،عمل  متطلبات  بمهارات  الشباب  لقاء    ،وتمكين  والمعلومات  الحاسبات  كلية  الفرق    نظمت  طالب  مع 

. هذا وقد تمكنت الكلية من عقد اتفاقية مع  "للتعريف بمبادرة " وثبات  ؛ الثانية والثالثة من طالب البرامج الخاصة بالكلية
حد سبل الدعم الذليكون  وذلك    الكلية،لطالب    يلتفعيل هذه المبادرة بشكل مجان ،تكنولوجيا المعلوماتمعهد   تقدمه   يا 
بنائهاالكلية 
 
 .العمل لسوق   لتهيئتهم ،لتجهيزهم وتطوير مهاراتهم ؛ الطالب ال
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 المجموعات البحثية: 

.د. محمد حلمي خفاجي.، Big Data Research Groupالمجموعة البحثية للبيانات الكبيرة  .1  برائسة ا 
للذكاء   .2 البحثية  علي  Artificial Intelligence Research Group  االصطناعيالمجموعة  شيرين  .م.د.  ا  برائسة   ،

 طايع.
.د. هيثم الفيل. Semantic Web Research Groupالمجموعة البحثية للويب الداللي  .3  ، برائسة ا 
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 التوجهات البحثية للكلية

قسام بالكلية
 
ن تركز عليها كلية الحاسبات   ،من خالل المناقشات بمجالس اال

 
ا التي من المقرر  البحثية  تم تحديد المجاالت 

 :وهيوخاصة فيما يتعلق بالمجاالت ذات الجانب التطبيقي  ،في المرحلة الحالية والذكاء االصطناعي

 معالجة الصور  .1

 االصطناعي الذكاء   .2

 االتصاالت والشبكات  .3

 نظم المعلومات الجغرافية  .4

 البيانات   فيالتنقيب   .5

 الحوسبة السحابية  .6

 البيانات الكبيرة .7

 الداللي الويب   .8

 نظم المعلومات  .9

داء العالية  .10
 
 ك فاءة اال
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 واالجتماعية اإلنسانيةاخلمسية لقطاع العلوم  خطة البحث العلمى
2022-2027 

 

5-Year Research Plan  

for Humanities & Social Sciences Sector 

2022-2027 
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2022-2027 

FU Scientific Research Plan for Humanities & Social Sciences Sector 

2027-2022 

 مقدمة 

العلوم   قطاع  واالجتماعيةيختص  اإلنسانية  اإلنسانية  بالجوانب  المتصلة  العلمية  بينها   ،بالتخصصات  فيما  تتكامل  بحيث 

البشرية التنمية  الفيوم بعدد    ،لتحقيق  القطاع بجامعة  إنشا  ،ومعهد  ةكلي  11ويمثل هذا  تاريخ  النحو ها  ئمرتبة حسب  على 

تي
آ
 :  اال

 كلية التربية -
 الخدمة االجتماعية كلية  -
 كلية دار العلوم   -
 كلية التربية النوعية   -
 كلية السياحة والفنادق   -
ثار   -

آ
 كلية اال

داب   -
آ
 كلية اال

 التربية للطفولة المبكرة كلية  -
 كلية الحقوق  -
 كلية التربية الرياضية  -
لسن  -

أ
 كلية اال

 ستراتيجية لدول حوض النيل  معهد البحوث والدراسات اإل -

على تحقيق    2027-2022 العلميمن خالل خطة البحث    ،بجامعة الفيوم  واالجتماعية  ويعمل قطاع العلوم اإلنسانية  ،هذا

هداف اإل
أ
تية:مجموعة اال

آ
 ستراتيجية اال

   .تحديد التوجهات البحثية لكليات القطاع -

ليات البحث  تطوير -    .بكليات القطاع العلمياآ

  ته.وجود بكليات القطاع العلمي تنوع النشر  -

  . ربط نتائج البحوث العلمية بخطط التنمية بالمجتمع المحيط -
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نسانية ساسية والسمات المميزة لقطاع العلوم الإ
أ
 : والجتماعية  المالمح ال

ن هناك بعض المالحظات    ،بجامعة الفيوم  اإلنسانية واالجتماعيةمن خالل دراسة مكونات وإمكانيات قطاع العلوم  
أ
يتضح ا

 التالية:النقاط  ييمكن إيجازها فو  ،القطاع  هذاتخص  يالعامة الت

ف  .1 التخصصات  من  كبير  عدد  بين  القطاع  المختلفة  ييجمع   ،واالقتصادية  ،واالجتماعية  ،اإلنسانية  :المجاالت 
 والثقافية.

 المحيط. في المجتمع  واإلبداعي يوالتنوير الثقاف ،دفع حركة التنمية ييسهم القطاع ف .2
القطاع    .3 الجامعة  فييسهم  بين  العالقة  ف   ،دعم  المشاركة  طريق  عن  المحيط  مشكالت  يوالمجتمع  البيئة    حل 

 بالجامعة.المحيطة 
ف  .4 الطالب  من  كبير  عدد  بالقطاع  المختلفة   ييوجد  مرحلة    ،المراحل  و 

أ
ا والليسانس  البكالوريوس  مرحلة  سواء 

 العليا(. دارس بمرحلة الدراسات  4500بكلية التربية عدد يفوق  )مقيدالدراسات العليا 
عداد الطالب  موازنة عند    .5 عضاء هيئة التدريس بكليات القطاع مع اأ ن هناك تفاوت    ، عدد اأ عداد    يف  اشديد    ايتضح اأ

أ
اال

عداد المتزايدة م يف
أ
و الليسانس ،البكالوريوس يمرحلت  ين الطالب فمقابل اال  العليا. والدراسات  ،اأ

 هناك إنتاج ك ثيف من رسائل الماجستير والدك توراه بكليات القطاع.   .6
 . ي تصدر كليات القطاع مجالت علمية بشكل دور  .7
التدريس بكليات القطاع المختلفة  .8 عضاء هيئة 

أ
جريت من خالل ا

أ
ا التى  ما    يتضح  ، باستعراض البحوث العلمية 

تي
أ
 : يا

ا البحوث المنتجة معظمها منشور  •  ا. محلي   نشر 

 عدم وجود جماعات علمية ومشروعات جماعية بين الباحثين بالقطاع.  •

و من نتائج رسائل  ن  إبل    ،كل البحوث المنتجة ال تخضع لخطة معينة • اأ معظمها من خالل اهتمامات فردية 
 الماجستير والدك توراه. 

 ضعف مستوى البحوث العام.  •

قسام العلمية بالكليات •
أ
بحاث مشتركة داخل اال بحاث مشتركة بين كليات القطاع.  ،عدم وجود اأ  وعدم وجود اأ

 

العلم البحث  خطة  تناول  يتم  وسوف  نسانية    يهذا  الإ العلوم  ا  والجتماعية لقطاع  بكليات  بجامعة  ممثال  لفيوم 

ثار  ،وكلية السياحة والفنادق  ،وكلية التربية النوعية  ،وكلية دار العلوم   ،مة الجتماعيةالخدكلية  ، و التربية
آ
  ، وكلية ال

داب 
آ
ال المبكرةوكلية    ،وكلية  للطفولة  الحقوقالتربية  وكلية  لسن  ،، 

أ
ال الرياضية   ، وكلية  التربية  جانب    ،وكلية  لى  اإ

 ستراتيجية لدول حوض النيل. معهد البحوث والدراسات الإ 
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 نشأة الكلية

بإنشددد    1975ئيددد    924صدددقر ردددسير يئيدددلق رادددلم يئددد  ري  ررددد  •

   
 
كللددد  يئيسبلددد  بددد ئةل ج م ب ددد  ئة   ددد  يئلددد وس    ك نددد  بددد ئ  ي

 كلل  ج   ل  في  ح فظ  يئةل ج. 

ب ددد   ي  ئدد  نف  مفدد   دددو  حدد فظيي يئةلدد ج  ب ددد•  ييسدديلتل  يئيللدد  ي 

 ط ئب  ط ئت .  200حلث يئيحق بف    1975ن فمتس  يس يف ف

 .1979/1980 يئة   ييئ  ج  في  ي    نف     ف  مخسج•

 

قسام الكلية
 
 :ا

تية:
آ
قسام العلمية ال

 
  تضم كلية التربية بجامعة الفيوم ال

ص   يئيسبل .1  ي 

    وج  طسق يئيقريم.2

 يئيسب يعل  يئ ةم .3

 يئصح  يئ ةيل .4

 يئيسبل  يئمل رن .5

 يإلنير  يئيسب ي   سل س ت يئي لل .6

 يئي للمل   مي  ئ جل  يئي لل يئ س ال .7

 مسبل  يئطةل )نريس ت علل (.8

 يئتل ئ جي  يئيلمل     يئةلزي   يئش ب: .9

 يئلغ  يإلنةللزي  يئلغ  يئ سبل   يئسي ضل ت

 يئةغسيفل   يئي ريخ  يئلغ  يئةسنيل 

 يئةل ئ جل  عل  يئ ةم  يئةلية   يالجيم ع

Faculty of 

Education 

1975/ 1976
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 الرؤية والرسالة واألهداف االسرتاتيجية للكلية

 Visionرؤية الكلية 

ة     يئةل ج إئ  إعقين   ل   ؤول  بميطلع كلل  يئيسبل     

 
ً
ولل

 
يئل  ل   يئ  ئمل      ف لً م  يئم  يلس  ييةق  ع  بم     

يئيملز   يئ لمي  يئي مل    في محللق  يئتحث   ة   

 يئمةيم ل  يئمييقي  . 

 

 Missionرسالة الكلية 

بم لملو يئمةيمع  مسب يلو    مز يق  عل       ر ن   ر نريو 

يإلية بل    يئيغللس  يئمش رك   يئ ش   فيإحقيث      إعقين 

يئتحث   يئمةيمع   يئ لمي م جله   م فلس       خق   

يئميخصص  يئة ل   خل      يئخق  ت  يالسيش ريت   و 

بف    يئخ ص  يئط بع  ذيت    عل   سيكزو   يئ حقيت 

 يئميي يلو يئمحلي  يإلرللمي.  

هداف الكلية الإ 
 
 Strategic Objectives ستراتيجيةا

وقيف يئي ئل :
 
 مي   يئيلل  إئ  محللق يال

  ف   يئي لل . في يئيلل ت يئة   ل  يئمخيلة  ئل مل    خسيةي يئم  وق  إعقين حمل  يئث ن ي  يئ     •

  لقين يئيسبل   يئي لل .  فيرفع يئميي ى يئمف ي  يئ لمي ئل   للو  •

  خيلف يئمة الت يئيسب ي .   فيإعقين يئميخصصلو  •

  ة الت يئيخصص يئمخيلة  ب ئيلل .  فيإجسي  يئتح ث  يئقريس ت  •

يئحقيث   مطتلل مف     فييإلسف ج   • يئيسب ي   يالمة و ت  يئيسب ي   نشس  يئةيس  يئت  فيمط يس   م مل     لئ حل  شيلت 

 يئمةيمع. 

   ئة  يئلض ي     ي فمت ن  يئختسيت  ع يئفلائت  يئم ظم ت يئي للمل   يئثل فل  يئمصسي   يئ سبل   يئق ئل   يئي   ن   ف    •

 يئيسب ي  يئمشيسك . 

  ة الت يئيخصص يئمخيلة  ب ئيلل .  فيملقي  يئمش ر  يئة ل   يئ لمل   •

  يئيسب ي  يئ مل عل  مط يس يئ مل      ف  يئمةيمع ب        لئ  يئمحلل  بخ ص يئت  فيحل يئمشيلت يئيسب ي   يئي للمل    •

 فلفم . 

 الدرجات العلمية

يئيسبل  كلل   يريسيح  ةلم  عل   ب  ً   يئةل ج  ج      ئمسحليي     مم ح  يئمخيلة   يئيخصص ت  في  يئي ئل   يئ لمل   يئقرج ت 

 يئتي ئ ري س  يئقريس ت يئ لل . 
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ً
ول

 
 مرحلة البكالوريوس:  -ا

ولى الجامعية الدرجات ،التربية كلية  مجلس طلب على بناء الفيوم جامعة مجلس  يمنح
 
 :التالية ال

مل :  في نرج  يئللي نم  .1
آ
حق يئيخصص ت يال

 
نيب  يئيسبل  إلعقين يئم ل  ئلي لل  يإلعقيني  يئث ن ي في ي

آ
 يال

  يئلغ  يئ سبل  -
 يئلغ  يإلنةللزي   -
 يئلغ  يئةسنيل  -
 يئي ريخ -
 يئةغسيفل   -
س سييئةلية   يالجيم ع: فلية   -

 
س سي  فلية  فسعي يجيم ع فسع ي

 
 ي   يجيم ع ي

 عل  يئ ةم   -
مل  فينرج  يئتي ئ ري س  .2

آ
حق يئيخصص ت يال

 
 :يئ ل ج  يئيسبل  إلعقين يئم ل  ئلي لل  يإلعقيني  يئث ن ي في ي

  يئيلمل   -
  يئةلزي   -
س سي  جل ئ جل  فسع بل ئ جييئ ل ج يئتل ئ جل   يئةل ئ جل :  - س سي   يي   .يفسع  بل ئ جيجل ئ جل  ي 
 .يئسي ضل ت -

حق يئيخصص ت    فينرج  يئتي ئ ري س   .3 يئ ل ج  يئيسبل  إلعقين يئم ل  ئلي لل  يإلعقيني  يئث ن ي ب ئلغ  يإلنةللزي  في ي 

مل 
آ
 :يال

 يئيلمل   -
  يئةلزي   -
س سي  جل ئ جل  فسع بل ئ جييئ ل ج يئتل ئ جل   يئةل ئ جل :  - س سي  /يي   ي فسع  بل ئ جيجل ئ جل  ي 
 يئسي ضل ت  -

حدق يئيخصصد ت  في نرج  يئللي نم  .4 س سي في ي 
 
 ئ   و  سحل  يئي لل  يال

 
نيب  يئيسبل  إلعقين   ل  يئحلل  يال

آ
ملد يال

آ
 :يال

 يئلغ  يئ سبل   -
 يئلغ  يإلنةللزي   -
 يئقريس ت يالجيم عل  -

يئتي ئ ري س   .5 يئيخصص ت    فينرج   حدق  ي  في  س سي 
 
يال يئي لل    ئ   و  سحل  

 
يال يئحلل   إلعقين   ل   يئ ل ج  يئيسبل  

مل 
آ
 :يال

  يئسي ضل ت -
  يئ ل ج -

حدق    فينرج  يئتي ئ ري س   .6 س سي ب ئلغ  يإلنةللزي  في ي 
 
 ئ   و  سحل  يئي لل  يال

 
يئ ل ج  يئيسبل  إلعقين   ل  يئحلل  يال

مل 
آ
  يئيخصصد ت يال

ئي -
آ
 يئسي ضل ت  يئح سب يال

 لدددد جيئ  -
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  مرحلة الدراسات العليا:   -اثانيً 

 اقتراح مجلس كلية التربية الدرجات التالية: تمنح جامعة الفيوم بناًء على 

 
ً
 ال
 
 .يئيسبل  في يئ     يئقبل ج :ي

حق في يئيسبل  في يئمف ل  يئقبل ج: ث نل 
 
 :يئي ئل  يئيخصص ت  ي

 يئي لل   مخطلطه  سل س ت .1

  يإلنير  يئمقرسل  .2

خص اي يئ ةيي يئمقرسي .3
 
 .يال

  م لل  يئيت ر .4

    ل  يئيسبل  يئخ ص  .5

 .يئي لل مي  ئ جل   .6

 ه بسي ة    وج يئي لل  .7

 .يإلشسيف يئيسب ي .8

 .إنير  يئةصل .9

 يإلنير  يئي للمل   .10
 

حق في يئيسبل  في يئخ ص  يئقبل ج : ث ئثً   :يئي ئل  يئيخصص ت  ي 

ص    .1  يسبل يئي 

 .يإلنير  يئيسب ي   سل س ت يئي لل  .2

 .يئيسبل  يئمل رن  .3

 .يئصح  يئ ةيل  .4

 .يئيسب يعل  نةم  .5

 يئيقريم.    وج  طسق  .6

 .مي  ئ جل  يئي لل  .7

حق في يئيسبل  في يئم جييلس  نرج  : ريبً    :يئي ئل  يئيخصص ت ي 

ص    .1  .يسبل يئي 
 .يإلنير  يئيسب ي   سل س ت يئي لل  .2
 .يئيسبل  يئمل رن  .3
 .يئصح  يئ ةيل  .4
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 .يئيسب ي ةم يئعل   .5
    وج  طسق يئيقريم  .6
 .مي  ئ جل  يئي لل  .7

حق في يئيسبل  في يئقكدي ريه نرج  : خ  يً 
 
 :يئي ئل  يئيخصص ت ي

ص    .1
 
 .يسبل يئي
 .يإلنير  يئيسب ي   سل س ت يئي لل  .2
 .يئيسبل  يئمل رن  .3
 .يئصح  يئ ةيل  .4
 .يئيسب يعل  نةم  .5
    وج  طسق يئيقريم  .6
 .مي  ئ جل  يئي لل  .7

 

 الكوادر العلمية

عضاء الهيئة المعاونة بكلية 
 
عضاء هيئة التدريس وا

 
عداد ا

 
 2021/2022الجامعي  التربية للعامبيان با

 المتفرغون  القسم العلمي 
 الهيئة المعاونة  العاملون

جمالي   الإ
ستاذ 

 
 ا

ستاذ  
 
ا

 مساعد
 مدرس 

مدرس  
 مساعد

 معيد 

 62 16 7 19 6 6 8    وج  طسق يئيقريم 

 20 5 5 6 2 - 2  سل س ت يئي لل يإلنير  يئيسب ي  

 19 5 7 3 2 - 2 يئيسبل  يئمل رن 

 25 4 7 4 4 3 3 يئيسب يعل  يئ ةم 

 18 6 4 2 3 1 2 يئصح  يئ ةيل 

ص   يئيسبل   26 5 5 8 4 1 3 ي 

جمالي   170 41 35 42 21 11 20 الإ
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 الطالب

 
ً
ول

 
عداد الطالب لمرحلة الليسانس  ا

 
   والبكالوريوس المقيدين بالكلية خالل الخمس سنوات الماضية: بيان با

 الجامعي العام  
 عدد الطالب 

جمالي  ناث الإ  ذكور ال  الإ
2016/2017 81 617 698 
2017/2018 136 664 800 
2018/2019 101 659 760 
2019/2020 145 816 961 
2020/2021 149 878 927 

جمالي   4146 3634 612 الإ

 

يضاحها في البيان كما  ثانيا:  : يليبالنسبة للطلبة المقيدين بالدراسات العليا خالل الخمس سنوات الماضية فيمكن اإ
جمالي   دبلوم  ماجستير  دكـتوراه  الإ

 الجامعي العام  
 قيد منح  تسجيل  منح  تسجيل  منح  تسجيل  منح 
43 193 12 15 31 178 2395 3235 2016/2017 

28 154 16 18 12 136 2119 2748 2017/2018 

65 143 10 41 55 102 2283 2443 2018/2019 

50 151 11 39 39 112 2293 2863 2019/2020 

32 171 13 80 19 91 2064 2890 2020/2021 

 يإلجم ئي  14179 11154 619 156 193 62 812 218
 

 للكلية التنافسيالوضع 

يئيسبل    ئيلل   يئي  فيي  يئ ضع  يئةل جُيمَثل  بح ث نيخللً    بة      ي  ب ئيلل   و  يئيقريم  عض   ولئ   ي        خ رجلً بم  ي شسه 

تيويمكن تمثيل ذلك خالل الخمس سنوات الماضية 
آ
 : على النحو ال

بحاث المنشورة  العام الجامعي 
 
 عدد ال

21 2016/2017 
1 2017/2018 
11 2018/2019 
38 2019/2020 
75 2020/2021 
 يإلجم ئي  146
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يضً  يمثل  
 
عض   يئفلئ  يئم   ن  ب ئيلل   و ج ياز   يئي  فيييئ ضع   ي

 
عض   ولئ  يئيقريم  ي

 
ئليلل  بم  حصل علله يئي ن  ي

 :  ويعلمل  خل  يئخمم س  يت يئم ضل  

 عدد الحاصلين على الجائزة اسم الجائزة 

 1 ج از  يئق ئ  يئيلقيسي  

 1 ج از  يئق ئ  ئلية ق

 1 خق   يئمةيمع   في ج از  ج     يئةل ج ئلية ق 

عل   يئيسري فيج از  ج     يئةل ج يئيشةل ل  
 
 7 ئلقرج ت يئ لمل  يال

ئلف  فيج از  ج     يئةل ج يئيشةل ل  
 
 2 يئ لمي يئي 

 158 يئق ئييئ شس  فيج از  ج     يئةل ج ئليملز 

 32 يئم جييلس  يئقكدي ريه  و يئفلئ  يئم   ن ج از  ج     يئةل ج ئلح صللو عل  

 سييل   ERICج از  
 
 1 يال

 

 املراكز البحثية واخلدمية

يئيسبل نظسً  بيلل   يئقريس   ئطتل    يئتحثل    ي  يئمسيكز  ب ض  إنش    م   يئخ ص      يإلني جل    فلق  يئط بع  ذيت   يئ حقيت 

  ذئ  عل  يئ ح  يئي ئي:  ب ئيلل 

 : التربوي مركز التدريب  -1
يئي لل    ئلة    ت    يس  عل  

 
يال يئمةلم  رالم  رسير  بم جب  يئمسكز  نشئ  ئلتحث    يئ  ئيي  بي ريخ   212رر     يئ لمي  يئق ئ  

  حق  ذيت ط بع خ ص. ئلي ن  26/6/1997
رشاد  -2   : النفسيمركز الإ

عل   
 
يال يئمةلم  يئقكدي ر/ رالم  سي ذ 

 
يال رسير  يئمسكز بم جب  نشئ  يئي لل      ئلة    تي  ئلتحث    يئ  ئي   يس    يئ لمي  يئق ئ  

  حق  ذيت ط بع خ ص. ئلي ن  8/10/2005بي ريخ  344رر  
ليوحدة الحاسب  -3

آ
 اللغات: ومعامل   ال

ي ئل    في  يئ حق   نشئ  
 
يئيقريمئيي ن    2006ي يئم  وج  طسق  ري   س م   

 
ي إشسيف  مح   م مل  إيم نً     ؤسي   بسس ئ   ذئ     

حق يإلسف   ت يئساليل     ئخق    ةيمع يئمح فظ يئيلل   
 
 ملق ف  كلل  يئيسبل  ئخق   يئمةيمع  يئتلئ .   يئيي  ي ق يئمسكز ي

 مركز التميز في التربية للتنمية المستدامة:  -4
ك نيمل  يئمف ل  ئلم لملو كمسكز م مل   ف ل  ئفلئ  يئي لل  في 

 
 . 2014ن فمتس  2م  يعيم ن يئمسكز  و يال

لكـترونيالمركز  -5  :النفسيللقياس  الإ
يئمسكز   يئي لل      ئللل س  يإلئيديس نيي ق  شس ع  ئيملز  ؤسي ت  يئي  فيل   حق  شس ع ت  ئ  ج    يئ  ئيي   ئ  

 
يال ن رمف   في 

ب ئي  رق   18/2/2014بقي  يئمشس ع في     رتل  و كلل  مسبل  ب ئة    ت يئمصسي   مملزي ي     شس ع    ق ي    2013/2014
   طسفً ب صةف  بلو  حق  إنير  يئمشس ع ت 

ً
 .ًل طسف ث نب صةف   ج     يئةل ج  كلل  يئيسبل     ي  ال
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 البنية التحتية للكلية

مييمثل ذئ  م 
 
 :  فلم  ي 

 المعامل:  .1

مي    ل خق ل   يخصص    5كلل  يئيسبل  عل   محي ي
آ
 : عل  يئ ح  يال

     ل يئلغ ت  •

 سي ضل ت يئ  مل  •

ئي ح سب يئ    ل  •
آ
 يال

   مل  حق  مط يس نظ  مل ي  يئطلب  يال يح ن ت •

   مل طسق يئيقريم  •

     ل عل ج يفيسيضل   •

   مللو ئ ل  يئ ةم يئيسب ي  •

   مل يئلل س يئ ةيي  يئيسب ي  •

 يسي ك ر يئطلب  يئط ئت تر ع ت  •

 المكـتبة:  .2

رك ن يئسالي  يئقيعم  ئم ظ    يئي لل   يئتحث  
 
حق يال    عل  يئ قيق  و يئيديب  محي يحلث     ب ئيلل   يئ لميممثل يئميديت  ي 

ب يبف  ئطلب يئتي ئ ري س     يي ى يئم جييلس  يئقكدي ريه   و يئسس ال يئ لمل       يئق ري ت      يئللي نم   مةيح يئميديت  ي 

       فق ئ ياح   يمق     يئيص يس   ئلسي  ر   يالريت س  ؛  يئقريس ت يئ لل 
 
 ع ئة   يئميديت        يلس يي   سيج يف  ي  ال ب 

 ب ئيلل .

 المجلة العلمية:  .3

يئيسبل  بيلل   علمل   حيم   إنش    ةل   عل   يئةل ج  يئيسبلب  - يفق  ةلم ج      كلل   مح   يم   ةل   يئةل ج   - ة     

 يئ  ج.  فيب يرع عقنيو ئيصتح   نصف س  ي ن ري بحلث مصقر بشيل   ة     يئةل جب
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 املؤمترات والندوات وورش العمل 

يئمؤممسيت علق  عل   يئيسبل   كلل   يئ لمل     محسص  يئ مل    يئ ق يت  مف        رش  يئيي  يئمخيلة   يئلض ي   ئم  رش    ذئ  

يئمةيمع يئيي مف   يئلض ي   إئ     رش   ب ئيلل  إض ف   ك نيمل   يئتحثل  
 
يال يئة  ئل ت عل      يئ  حل   يئيلل  في و ه   محسص 

ي ئليلل  و ي ب إلض ف  إئ  حسص يئيلل  يئقيا  عل  علق يئمؤممس يئ لم   نع   يئ قيق  و يئميخصصلو في يئمة الت يئمخيلة 

  ر يئمي لل  ب ئ ملل  يئي للمل   يئتحث يئ لمي مي حلث   بشيل س  ي
 
 . ك ف      رش  يال

 وورش العمل التي نظمتها الكلية خالل الخمس سنوات الماضية.  ،والندوات  ، وفيما يلي بيان بالمؤتمرات

 الجامعي العام   اسم المؤتمر/ الندوة/ ورشة العمل  تاريخ النعقاد 

 2017\2016   مط يس يئي لل  في عصس يريص ن يئم سف   مي  ئ جل  يئمييلتل 2017/  10/ 26 -24
 2018\2017 يئي ظلف يئي بع     ليل 2017
 2019\2018 يئي ظلف يئث  و   ليل 2018

 يف   نظ ف نق    م عل  ئحم ي  يئتلئ  يئمحلط  2019\ 7\3

2019/2020 

فلجن ر  م سيةل   ة نل  عو إني ج  2019\7\15
 
ب  نثل  ليئي للمل  ث يال

 
 يال

20\10\2019 
يئمسي   ضق  يئ  ف  ب   ين  يئطةل     نق    خص اص  عل    ين ي سه 

سس  نيخل 
 
 يال

كدي بس 2019\10\28  عظ ت  عتس  :نق   ب   ين نصس ي 
ثسي نق   عو يئ عي  2019\11\6

 
بةقي ت يئلغ  يئمصسي  يئلقيم  يال  ب   ين ي 

ن جنق   ب   ين سلقن   حمق خلس  2019\11\20
 
 يال

 نق   ب   ين ختسيت مسب ي   و يئملقين 2019\11\25
 نق   ب   ين ص ر يئيل ث في  ح فظ  يئةل ج 2020\2\16
 يئميطسف  مة و ت يال كديش ف يئمتيس ئ  ييال  رش  عمل عو  2020\2\27
ر  2020\2\16 ن  ي    و يئمخقريت ىنق   ب   ين ي 
ومل  مق يس  خلة ت يئتلئ  2020\2\17  نق   ب   ين ي 

ضسير يئيقخلو 2020\2\18  نق   ب   ين ي 

س  ن نق   عو صح  يئة   2020\ 3\2
 
  يال

ومل  يئتل   في يئم ز  ب   ين يوالنق   ي  ن  2020\4\12  ي 

 ر ن    مل ي  يئم  ع  يئ ةيل  ئمسضي ك ب   ين يوالنق   ي  ن  2020\5\13

 ر ن    حم ي  يئ يت في ظل ج اح  ك اليو ب   يننق   ي  ن  2020\5\17

 ر ن    ك  مل ي  يئم  ع  يئ ةيل  ئمسض اليو ب   يننق   ي  ن  2020\5\19

 و يئ ز  يئم زئي ب   يناليو نق   ي  ن  2020\6\17
آ
 ر ن    فلس س ك  ئمسض يال

ومل  يئيتسع ب ئتل ب   ين اليونق   ي  ن  2020\6\21
 ر ن   فلس س ك      ئمسضي 

سس يئمسي   في حم ي   ن ر  ب   ين اليو نق   ي  ن 2020\6\24
 
 ر ن     و فلس س ك يال
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 الجامعي العام   اسم المؤتمر/ الندوة/ ورشة العمل  تاريخ النعقاد 

 2021ن فمتس  30
خق     ئلط ع     

 
يال يئتلئي  يئتلئ يئمؤممس  يئيسبل    يئمةيمع  م مل   بيلل  

 "يئي مل  يئمييقي    ب    يإلني ن في ظل محقي ت يئ صس"   ة     يئةل ج ب

2020/2021 

 يإلنةللزي مقريم يئ ل ج  يئسي ضل ت ب ئلغ   ن ر  ج2021/  8/ 24
 يئث ني ىم قيل يئيل ك يئميي  -يئيخ طب ج2021/  8/ 23
 يئ ةيل  يئ ص صمسجم   ج2021/  8/ 22
نشط  رط ع خق   يئمةيمع  يئمش ركلوميسي    ج2021/  8/ 30

 
 في ي

خص ا  ج 2021/ 9/ 7
 
 يئيخ طب يئش  ل ييئتسن  ج يئيقريتي إلعقين ي

خص اي يئيسبل  يئخ ص  ج2021/  9/ 13
 
 يئتسن  ج يئيقريتي إلعقين ي

  رش  عمل سل  يئلغ   ج2021/  9/ 13
 يئي ظلف يئي سع   ليل ج2021/  9/ 20
 ب   ين يالبيزي  يإلئيديس ني نق   ج2021/  9/ 22
كدي بس ج 2021/ 10/ 12  يئمش رك  في يحية ئل  ج     يئةل ج ب صس ي 
ن ج  2021\10\9

 
 نق   ب   ين   ئق خلس يال

خ  ئل ح ك 2021/10/19 ومل  ي   ر ن   نق   ب   ين ي 
  يئل ج   2021/10/24

 
نق يت    يال يئصحيسليل   يئ عي   ئل    يإلس  ف ت  :م مل  

 
يال

 (نرج ت يئحسير   يئحسيقيرمة ع )كلةل  يئي   ل  ع ح الت 
يئث ني   2021\10\25 يئصحي  يئل ج  يئ عي  م مل   نق يت   ئل    يإلس  ف ت سليل  

 
يال

 غم  (  يإل )كلةل  يئي   ل  ع ح الت يئييم 
يئث ئث   2021/10/26 يئصحي  يئل ج  يئ عي  م مل   نق يت  سليل     يإلس  ف ت  و 

 ئل  )كلةل  يئي   ل  ع ح الت يئةس ح 
 
  يئيي ر(  يال

 يإلنةللزي يئلغ   في  ف ريتن ر  مقريتل   2021/10/27
نشط   حق     وض  يئ  ف ضق يئمسي    2021/10/23

 
 نق   م سيةل  ب 

 يئيطسف  يئ  فنق   كلةل    يجف   2021/10/26
 

 التوجهات البحثية للكلية 

ري ج ب ئيلل 
 
ن مسكز عللف  كلل  يئيسبل  في   يئييم  محقيق يئمة الت يئتحثل       و خل  يئم  رش ت بمة ئم يال  و يئملسر ي 

يئح ئل  ري ج   يئمسحل  
 
ئل يئتحثل   يئخطط  يئيطتللي  فق  يئة نب  ذيت  ب ئمة الت  يي لق  فلم   رؤي      خ ص   يحلق   بم  

وقيفف  يالسيسيملةل  يف   رس ئ يئيلل    وي:    ي 

 يئي لل  رتل يئة   ي  .1

 سل س ت يئي لل : يئيخطلط  يالريص ني ت .2

 يئي لل  يئة   ي .3

  ة   يئي لل  في يئي جف ت يئ  ئمل   .4
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 يئي لل  يئمد ي ي  .5

 ل   م لل  يئيت ر  .6
 
  ح  يال

  قيرس يئةصل يئ يحق  .7

 يئي للميعلدد  يئ دةددددددددددم  .8

  يئيلدد ي  يئللدد س  .9

 علدد  ندددةم يئ مدد  .10

صددد   يئيسبدددددل   .11
 
 ي

 يئي لل  يئة ي  ربطه بي ق يئ مل  .12

 إعقين يئم ل  ئمف   يئيقريم  .13

 م لل  يئمسي   .14

 يئتحث يئيسب ي .15

 يئيسبل  يئيل حل   .16

  ييلتل يئي لل   مط ره .17

 يئة ن  يئش  ل  في يئمؤسي ت يئي للمل  .18

 يئمل رن   يئيسبل   يئي لل  سل س ت   يإلنير  يئيسب ي  .19
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 نشأة الكلية

نش •
 
 56بمقتضى ألقرأر ألجمهوري رقم  أالجتماعية ت كلية ألخدمةئأ

ت ،م1983لسنة  أ من بدأية ألعام ألجامعي ألدرأسة بها أعتبار   وبدأ 

مما  ،ألبكالوريوس وألدرأسات ألعليا م في مرحلة1984/1985

عط كليات ألخدمة  لكلية دفعة هائلة وضعتها في مقدمةأ ىأ 

تها. هاومعاهد أالجتماعية
 
أ لحدوث مستجدأت ونظر   رغم حدأثة نشا

عدت ألكلية  ،عديدة ومتطلبات مجتمعية حديثة بالكلية فقد أ 

 م.1993عام  وزأري الئحة جديدة صدر لها قرأر 

ن طبقت ألكلية ألالئحة ألجديدة عام • أستجدت متغيرأت عديدة  ،م1993ومنذ أ 

عدأد ألطالب  تتمثل في ،ومتطلبات مجتمعية وتنظيمية ألمقبولين بالكلية، أ 

ن يتعلموه ويتقنوه حتى كما  ،يتوأفقوأ مع ألمجتمع بعد تخرجهم ونوعية ما يجب أ 

ألصعوبات وألثغرأت ألتي دعت إلى  تبين للقائمين بالتدريس بالكلية ألعديد من

خرى 
 .مالحظاتضوء ما ظهر من  علىألتفكير بجدية في تطوير الئحة ألكلية مرة أ 

بإصدأر  14/7/2001( بتاريخ 969صدر ألقرأر ألوزأري رقم )ونتيجة لذلك •

( 945وألقرأر ألوزأري رقم )ألالئحة ألدأخلية ألحالية لكلية ألخدمة أالجتماعية 

ن إجرأء بعض ألتعديالت بالالئحة ألدأخلية لكلية ب 25/6/2006بتاريخ 
 
شا

( بتاريخ 1914قم )وألقرأر ألوزأري ر، ألخدمة أالجتماعية بجامعة ألفيوم

ن إجرأء بعض ألتعديالت بالالئحة ألدأخلية للكلية لمرحلة ب 15/6/2014
 
شا

ول دفعة  ألكلية في ألعام ألجامعي  منألدرأسات ألعليا هذأ وقد تخرجت أ 

 ألبكالوريوس.لدرجة  1988/1989

ول منح لدرجة ألدك تورأه في ألعام  فقد لدرأسات ألعلياإلى أوبالنسبة   • كان أ 

 م.1988ألماجستير في ألعام  ولدرجة ،م1987

Faculty of 

Social Work 

1984/ 1985 
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قسام الكلية 
 
 : ا

 قسم طرق ألخدمة أالجتماعية   .1

 قسم مجاالت ألخدمة أالجتماعية  .2

 قسم ألتنمية وألتخطيط  .3

 قسم ألعلوم أالجتماعية  .4

 للكليةسرتاتيجية الرؤية والرسالة واألهداف اإل

 Visionرؤية الكلية 

خصائي  ،إعدأد
 
أ وتخريج  هيل 

 
بالمعارف وتا ألعلمية  ،مزود  ألخدمة  ،وألمهارأت  مهنة  محلي   لممارسة  وإقليمي  أالجتماعية  ا  ا 

دأء ألمهني
 
   .بمستوى متميز من أال

 Missionرسالة الكلية 

ألخدمة كلية  تخصصات   تقوم  في  أجتماعي  خصائي  أ  بتخريج  أالجتماعيةأالجتماعية  أإلدأرية  ،ألخدمة  باالحتياجات  يفي 

أالجتماعية  للمؤسسات  مزود   وألفنية  طبق  وألتنموية،  وألمهارأت  ألمعرفة  سس 
 
با للمعاييرأ  ألخدمة  ا  مجاالت  في  أإلقليمية 

خالقيات  ،ألبيئة ألمحليةكذلك  و   ه، ومشكالت  باحتياجات ألمجتمع أالجتماعية. ولديه وعي كامل تمتد رسالة    كماو   0ألمهنة وأ 

من ألخريجين  قدرأت  رفع  لتشمل  مك ثفة ألكلية  تدريبية  دورأت  عمل  ،خالل  دبلومات   ، وورش  برأمج  ألدرأسات   وتقديم 

 من خالل  ،تسهم ألكلية في إثرأء ألعلوم أالجتماعية وأإلنسانية ذلك  باإلضافة إلى  0ودرجات ألماجستير وألدك تورأه  ،ألعليا

صيلة  ، وألمهنية  ،أالجتماعية خدمة ألمجتمع وتنمية ألبيئة من خالل أالستشارأتدور وأضح في    بما تقوم به منو  ، بحوث أ 

   .ومؤسسات ألمجتمع ألمدني في تحقيق ألتنمية ألمستدأمة وتفعيل مشاركة كل من ألهيائت ألحكومية

هداف الكلية الإ 
 
 Strategic Objectives ستراتيجيةا

هدأف 
 
 ألتالية:تسعى ألكلية إلى تحقيق أال

بخريجين   • ألمجتمع  إمدأد  ألتعليم:  مجال  ألبكالوريوس  ذويفي  حملة  من  جيد  كاديمي  أ   ، وألماجستير  ،مستوى 
بالمهارأت وتزويدهم  ألعلمية  ،وألدك تورأه  ألخدمة    ؛ وألتطبيقية  ،وألقدرأت  ومجاالت  ألتخصصات  مختلف  في  للعمل 

 أالجتماعية. 

ألبحوث   • إجرأء  ألعلمي:  ألبحث  مجال  ألهادفة  ،وألتطبيقية  ،ألعلميةفي  أالجتماعية    ،وأإلنسانية  ألمشاكل  معالجة  إلى 
أإلنساني ألمجتمع  توأجه  ألتي  أإلنسان  ،ألحيوية  ك فاءة  رفع  جل  أ  نحاء   تهوقدر   من  أ  جميع  في  وألعطاء  أإلبدأع  على 

 ألقطاعات ألبشرية.  
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ألتطبيقية وأإلنسانية بصورة مبسطة إلى جموع ألقطاعات  في مجال خدمة ألمجتمع وتنمية ألبيئة: توصيل نتائج ألبحوث   •

إرشادية  وذلك عن طريق:   ألبشرية تدريبيةو  ،)نشرأت  أستشارأت علمية  و  ،مؤتمرأتو   ،محاضرأتو  ،ندوأتو  ،دورأت 

 ألمحافظة على ألبيئة.تسهم في و ،وأالجتماعي ،تتفاعل مع مشاكل ألقطاع أإلنساني، حيث وغيرها(

 الدرجات العلمية

أالجتماعية ألخدمة  كلية  مجلس  أقترأح  على  بناء   ألفيوم  جامعة  ألمختلفة   ،تمنح  ألتخصصات  في  ألتالية  ألعلمية  ألدرجات 

 لمرحلتي ألبكالوريوس وألدرأسات ألعليا. 

ول
 
 مرحلة البكالوريوس:  -ا

 أالجتماعية. لخدمة تمنح جامعة ألفيوم بناء  على أقترأح مجلس كلية ألخدمة أالجتماعية درجة ألبكالوريوس في أ

  مرحلة الدراسات العليا:   -ثانيا

 تمنح جامعة ألفيوم بناء  على أقترأح مجلس كلية ألخدمة أالجتماعية ألدرجات ألتالية: 

     دبلوم ألدرأسات ألعليا في ألخدمة أالجتماعية.  .1

 ألتخصصات ألمختلفة.  أالجتماعية فيدرجة ألماجستير في ألخدمة  .2

 في ألخدمة أالجتماعية في ألتخصصات ألمختلفة.درجة دك تورأه ألفلسفة  .3

 الكوادر العلمية

ألتربية  ُتَعد   )كلية  إدأرة عامة  ألثالثة بدرجة  ألفيوم  كليات جامعة  ألفيوم من إحدى  ألخدمة أالجتماعية بجامعة  كلية   –كلية 

نها من ألكليات ألتي تضم عدد  وذلك نظر   ؛ كلية دأر ألعلوم( –ألخدمة أالجتماعية
 
 أ من ألطالب. أ كبير  أ ال

عضاء هيئة معاونة  عضاء هيئة ألتدريس وأ  تيتضم ألكلية أ 
آ
 :  على ألنحو أال

عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الخدمة 
 
عداد ا

 
 2022/ 2021الجامعي  الجتماعية للعام بيان با

 المتفرغون 
 الهيئة المعاونة  العاملون

جمالي   الإ
ستاذ 

 
 ا

ستاذ  
 
ا

 مساعد
 معيد  مدرس مساعد مدرس 

13 29 18 23 16 17 116 
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 الطالب

 
ً
ول

 
عداد الطالب المقيدين بالكلية خالل الخمس سنوات الماضية  ا

 
 : بيان با

 الجامعي العام  
 عدد الطالب 

جمالي  ناث الإ  ذكور ال  الإ

2016/2017 841 1585 2426 
217 /2018 635 1243 1878 

2018/2019 1007 1683 2690 

2019/2020 807 1815 2622 

2020/2021 937 2451 3388 
جمالي   13004 8777 4227 الإ

 

عداد ابالنسبة    ا:ثانيً 
 
لى ا يضاحها في البيان   بلطال اإ المقيدين بالدراسات العليا خالل الخمس سنوات الماضية فيمكن اإ

 التالي: 

جمالي   ماجستير  دكـتوراه  الإ
 الجامعي العام  

 تسجيل  منح  تسجيل  منح  تسجيل  منح 
37 294 10 140 27 154 2016/2017 

47 250 18 102 29 148 217 /2018 

47 301 16 110 31 191 2018/2019 

23 257 12 129 11 128 2019/2020 

51 141 27 41 24 100 2020/2021 

جمالي  721 122 522 83 1243 205  الإ
 

 للكلية التنافسيالوضع 

ألخدمة أالجتماعية   لكلية  ألتنافسي  ألوضع  ألفيومُيمَثل  بالكلية   ،بجامعة  ألمعاونة  ألتدريس وألهيئة  عضاء هيئة  أ  بما ينشره 

بحاث دأخلي   تيويمكن تمثيل ذلك خالل الخمس سنوات الماضية ا،  ا وخارجي  من أ 
آ
 : على النحو ال

بحاث المنشورة  العام الجامعي 
 
 عدد ال

1 2016/2017 

6 2020/2021 

جمالي  7  الإ
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عضاء هيئة ألتدريس بالكلية من جوأئز علمية خالل ألخمس سنوأت    ألتنافسيألوضع  ويمثل  
 
للكلية بما حصل عليه ألسادة أ

 : وهيألماضية 

 اسم الجائزة 
عدد الحاصلين  
 على الجائزة 

 1 ألتدريس  في جائزة جامعة ألفيوم للتفوق 

 2 خدمة ألمجتمع   في جائزة جامعة ألفيوم للتفوق 

على  ألترقي فيجائزة جامعة ألفيوم ألتشجيعية 
 
 9 للدرجات ألعلمية أال

ليف  فيجائزة جامعة ألفيوم ألتشجيعية 
 
 1 ألعلمي ألتا

 1 برأءة أالخترأع فيجائزة جامعة ألفيوم ألتشجيعية 

 7 ألدوليألنشر  فيجائزة جامعة ألفيوم للتميز 

 34 ألماجستير وألدك تورأه من ألهيئة ألمعاونةجائزة جامعة ألفيوم للحاصلين على 
 

 

 املراكز البحثية واخلدمية

أالجتماعيةنظر   ألخدمة  بكلية  ألدرأسة  لطبيعة  ألبحثية  ،أ  ألمرأكز  إنشاء بعض  تم  ألطابع    ،وأإلنتاجية  ،فقد  وألوحدأت ذأت 

 وذلك على ألنحو ألتالي: ،ألخاص بالكلية

ول: المراكز البحثية  
 
نتاجية:ا  والإ

 مركز بحوث الخدمة الجتماعية وتنمية المجتمع:  -1

عام   ألريفيةليكون    1996ُأنشئ  بالتنمية  ألمتصلة  ألمختلفة  وألبحوث  ألدرأسات  إلجرأء  أالجتماعية  للبحوث   ،وحدة 

 ،وألمؤتمرأت ألمتصلة بمجالي ألتنمية ألريفية وألحضرية من ألناحية أالجتماعية   ،وألندوأت  ،وعقد ورش ألعمل   ،وألحضرية

فرأد
 
وإمدأد ألجهات ألمعنية بنتائج ألبحوث ألتي يجريها    ،وألهيائت  ، وتقديم أالستشارأت في مجاالت ألخدمة أالجتماعية لال

 ألمركز. 

  تكنولوجيا المعلومات:  ي ناد -2

 ألتالية:ويقدم ألخدمات 

 للمعلومات. خدمة أستخدأم ألشبكة ألدولية  •

جور  فيعمل دورأت تدريبية  •
 
 رمزية. ألتخصصات ألمختلفة با

بحاث  •
 
  ألعلمية. طباعة أال

بالجامعة  فيأإلسهام   • بالموظفين أإلدأريين  ألخاصة  للحاسب تمهيد    ،ألدورأت  ألدولية  ألرخصة  للحصول على  أ 
لي.

آ
  أال
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   الخاص:ا: الوحدات ذات الطابع ثانيً 

 وحدة النتساب الموجه:  -1

 ألفنيوحدة ذأت طابع خاص لها أستقالها  لتكون  تم إنشاء وحدة أالنتساب ألموجة للطالب ألمنتسبين بالكلية  

ألمادة  وأإلدأري طبق    وألمالي ألجامعات  307ا لنص  لقانون تنظيم  ألتنفيذية  ألالئحة  رقم   ألوزأري وألقرأر    ،من 

تي إلىوتهدف ألوحدة  ،م1994لسنة  1599
آ
 :تحقيق أال

هدأف أالنتساب ألموجه •
 
 . هاوتحقيق وضع ألخطط ألالزمة لتنفيذ أ

عمال شئون ألطالب ألمقبولين  •
 
ولى وفق   فيألقيام با

 
 ألموجه.ا لنظام أالنتساب ألمرحلة ألجامعية أال

ألخدمات   • على  ألموجه  ألتيأإلشرأف  أالنتساب  لطالب  ن    ،تقدم 
 
بشا ألالزمة  ألمقترحات  وتقديم 

 تطويرها. 

موأل ألمتحصلة على  •
 
  هذأ ألنظام. أإلشرأف على ألخدمة ألتعليمية لطالب هذأ ألنظام وإدأرة أال

 البنية التحتية للكلية

تيتمثل تو
 
 : فيما يا

 المكـتبة:  .1

قدم   أ  ألبكالوريوس  :مك تبتين  وتشمل  ،مك تبات ألجامعةتضم كلية ألخدمة أالجتماعية مك تبة من   ، إحدأهما لطالب مرحلة 

خرى لطالب ألدرأسات  
 
وقوأعد ألبيانات ذأت    ،وخدمة أإلنترنت  ،وتوفر خدمة أالطالع  ،ألعديد من ألقاعات  وتضم  ،ألعلياوأال

على للجامعات. من خالل أتصالها ألمباشر بمشروع ألمك تبات ألرقمية ألتابع لل ؛ وذلكألتخصصات ألمختلفة
 
 مجلس أال

 المجلة العلمية:  .2

تحت  ،جامعة ألفيومبعلى إنشاء مجلة علمية بكلية ألخدمة أالجتماعية  ،م2015/ 11/ 28وأفق مجلس جامعة ألفيوم بتاريخ 

 جامعة ألفيوم ب -مسمى مجلة كلية ألخدمة أالجتماعية للدرأسات وألبحوث أالجتماعية 

Journal of Faculty of Social Work for Social Studies and Research 

Fayoum University 

ألمعاونة  سنوي،تصدر بشكل ربع    وهي وألهيئة  ألتدريس  هيئة  عضاء  أ  من  ألمقدمة  بحاث 
 
أال فيها  سوأء من دأخل   ،وينشر 

و من ألجامعات ،وألجامعة ،ألكلية خرى.  ،وألمعاهد ،أ 
 
 وألمرأكز ألبحثية أال
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  االتفاقيات الدولية واحمللية

ألمختلفة  في ألعلمية  ألمدأرس  مع  ألتوأصل  على  ألفيوم  بجامعة  أالجتماعية  ألخدمة  كلية  على    ،إطار حرص  أالطالع  بهدف 

بحاث  
 
حدث ما وصلت إليه أال

 
ومذكرأت    ، فقد قامت ألكلية بعقد ألعديد من أالتفاقيات ألعلمية  ، مجال ألعلوم أالجتماعية  فيأ

  ، بالكلية  ألعلميوذلك بغرض تطوير ألدرأسة وألبحث    ،وألمؤسسات ألعلمية  ،وألهيائت  ،مع ألعديد من ألجامعات  ،ألتفاهم

تيويمكن توضيح تلك التفاقيات 
آ
 : على النحو ال

 العام  اسم التفاقية  الدولة 

 لبنان
أالجتماعية ألخدمة  كلية  بين  وألعلوم    ،ألتعاون  لإلدأرة  ألحديثة  وألجامعة 

 ببيروت
2015 

 

 وورش العمل  ،والندوات ،املؤمترات

ألمؤتمرأت عقد  على  أالجتماعية  ألخدمة  كلية  ألعلمية  ،تحرص  ألعمل  ،وألندوأت  ألمختلفة   ؛ وورش  ألقضايا  لمناقشة  وذلك 

بالكلية وألبحثية  كاديمية 
 
أال ألناحية  تهم  ألمجتمع  ،ألتي  تهم  ألتي  ألقضايا  مناقشة  إلى  هذه    ،إضافة  في  ألكلية  وتحرص 

هذأ باإلضافة إلى حرص ألكلية ألدأئم على عقد ألمؤتمر    ،ألفعاليات على دعوة ألعديد من ألمتخصصين في ألمجاالت ألمختلفة

سنويألعل بشكل  للكلية  ألعلمي    ، مي  وألبحث  ألتعليمية  بالعملية  ألمتعلقة  مور 
 
أال مناقشة  يتم  ألعلوم   في حيث  مجال 

 . كافة  أالجتماعية

 وورش العمل التي نظمتها الكلية خالل الخمس سنوات الماضية.  ،والندوات  ، وفيما يلي بيان بالمؤتمرات

 الجامعي العام   اسم المؤتمر  تاريخ النعقاد 

3-4/5/2017 
  ألهوية"  ألمؤتمر ألعلمي ألسنوي ألسادس وألعشرون بعنوأن

 " ألمعاصرة ألمجتمعية ألتحديات وفق أالجتماعية للخدمة ألمهنية
2016/2017 

2-3/5/2018 
  أالجتماعية ألخدمة" وألعشرون  ألسابع ألسنوي ألعلمي ألمؤتمر

 " ألعربية ةأ  ألمر  وقضايا
2017/2018 

10-11/4/2019 
 وممارسة تعليم" وألعشرون  ألثامن ألسنوي ألعلمي ألمؤتمر

ليات  محددأت  –أالجتماعية ألخدمة  " ألتطوير وأآ
2018/2019 

8-9 /4/2020 
"ألخدمة    :ألتاسع وألعشرون بعنوأن ألسنوي ألعلميألمؤتمر 

 "2030رؤية مصر  -أالجتماعية وألتنمية ألمستدأمة 
2019/2020 
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 التوجهات البحثية للكلية

قسام بالكلية
 
ن تركز عليها كلية   ،من خالل ألمناقشات بمجالس أال

 
تم تحديد ألعديد من ألمجاالت ألبحثية ألتي من ألمقرر أ

قسام   ،ألخدمة أالجتماعية في ألمرحلة ألحالية
 
وخاصة فيما يتعلق بالمجاالت ذأت ألجانب ألتطبيقي وفق ألخطط ألبحثية لال

 وهي:  ،ألعلمية

 مجال طرق ألخدمة أالجتماعية  فيدرأسات  .1

 وألتخطيط وألسياسات أالجتماعية مجال ألتنمية  فيدرأسات  .2

 مجاالت ألخدمة أالجتماعية وحل مشكالت ألمجتمع  فيدرأسات  .3
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 نشأة الكلية

م 1990م/ 1989افتتحت الكلية للدراسة في العام الجامعي •

 جامعة القاهرة.با من كلية دار العلوم وكانت فرع  

ول دفعة من الكلية في العام  •  الجامعيتخرجت ا 

 م.1993/1994

لسنة  362م صدر القرار الجمهوري رقم 30/9/1993في•

بتعديل اسم الكلية إلى كلية الدراسات العربية  1993

 فرع الفيوم.  -جامعة القاهرةب –واإلسالمية

لسنة  470م صدر القرار الجمهوري رقم 29/12/1999في •

الدراسات العربية  من كليةم بتعديل مسمى الكلية 1999

 الفيوم.جامعة واإلسالمية إلى كلية دار العلوم ب

قسام الكلية
 
 :ا

قسام علمية هي:
 
تها سبعة ا

 
 تضمنت الكلية منذ نشا

 النحو والصرف والعروض..1

  علم اللغة والدراسات السامية والشرقية..2

دبية..3
 
 الدراسات ال

دب المقارن..4
 
دبي وال

 
 البالغة والنقد ال

  الشريعة اإلسالمية..5

 اإلسالمية.الفلسفة .6

 التاريخ والحضارة اإلسالمية.  .7

Faculty of 

Dar Al-Oloum 

1989/ 1990 
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 سرتاتيجية للكليةالرؤية والرسالة واألهداف اإل

 Visionرؤية الكلية 

في   العربية الريادة  الدراسات 

الهوية  على  حفاظا  واإلسالمية 

للوجه  وتعميق   للرسالة   الحضاري ا 

 اإلسالمية. 

 Missionرسالة الكلية 

اللغةةة  فةيتعنةةى بدعةداد جةريم متمية   ،كليةة دار العلةوم مسسسةة حكوميةة تعليميةة

صةةةالة  ،العربيةةةة والعلةةةوم اإلسةةةالمية بمفاهيمهةةةا الصةةةحيحة البنةةةا ة
 
بمةةةا تقتضةةةيه ال

تلبيةةة لحاجةةات  والتثقيفةةي، التعليمةةيمةةض اةةمان إمكانةةات التواصةةل  ،والمعاصةةرة

  الثقافية.و ،اإلعالميةو ،البحثيةو ،المجالت: التعليمية فيالمجتمض المستمرة 
 

هداف الكلية الإ 
 
 Strategic Objectives ستراتيجيةا

هداف التالية:
 
 تسعى الكلية إلى تحقيق ال

العصرية • التطورات  وفق  وتفعيلها  دابها  وا  العربية  اللغة  على  الفكر  ،المحافظة  مستجدات  استيعاب  لها  يحقق    ، بما 

 والتكنولوجي. ،والتطور العلمي ،والثقافة

 تفعيل دور اللغة العربية لتظل محتفظة بمكانتها الالئةقة بين لغات العالم في المحافل الدولية. •

دابها في التعليم قبل الجامع • ي، واقتراح الحلول  توجيه بعض بحوث الدراسات العليا إلى تقويم مقررات اللغة العربية وا 

هدافها المرجوة.  دائها، وتحقيق ا   المناسبة للنهوض بمستوى ا 

دابها للناطقين بغيرها، بما يسهم في تحقيق العالمية لها.  •  تعليم اللغة العربية وا 

المخطوطات • تحقيق  جالل  من  اإلسالمية،  العربية  بالحضارة  القديمة    ،التعريف  التراثية  المطبوعات  عرض  وإعادة 

 بصورة عصرية تناسب الوجه الحضاري الصحيح للعربية وعلومها. 

 المتعلقة بالفكر اإلسالمي في القديم والحديث. الخاطئة،تصحيح المفاهيم  •

المجتمض   • بنا   في  تسهم  صالحة  جيال  ا  ترابطها  وتنميته،إعداد  سرة 
 
لال يحقق  واستقرار   ،بما  منه  ا  مة   ،هوللوطن 

 
ولال

 هويتها.

 الدرجات العلمية

التالية   العلمية  الدرجات  العلوم  دار  كلية  مجلس  اقتراح  على  بنا    الفيوم  جامعة  المختلفة    فيتمنح    لمرحلتيالتخصصات 

 الليسانس والدراسات العليا. 

 
ً
ول

 
 مرحلة الليسانس:  -ا

 اللغة العربية والعلوم اإلسالمية.  في تمنح جامعة الفيوم بنا   على اقتراح مجلس كلية دار العلوم درجة الليسانس 
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  مرحلة الدراسات العليا:   -ثانيا

 تمنح جامعة الفيوم بنا   على اقتراح مجلس كلية دار العلوم الدرجات العلمية التالية: 

دابها  فيالدبلوم العام  •
 
سالمية  اللغة العربية وا مسهلة للتسجيل لدرجة الماجستير للطالب الحاصلين   وهي: والعلوم الإ

ولى على تقدير مقبول. في
 
 الدرجة الجامعية ال

قسام:   فيدرجة الماجستير  •
 
 اللغة العربية من ا

 النحو والصرف والعروض. .1

 علم اللغة والدراسات السامية والشرقية.   .2

دبية.  .3
 
 الدراسات ال

دب المقارن.البالغة والنقد  .4
 
دبي وال

 
 ال

قسام:   فيدرجة الماجستير  •
 
سالمية من ا  العلوم الإ

 الشريعة اإلسالمية.  .1

 الفلسفة اإلسالمية.  .2

 التاريخ والحضارة اإلسالمية.  .3

قسام:  فيدرجة دكـتوراه  •
 
 اللغة العربية من ا

 النحو والصرف والعروض. .1

 علم اللغة والدراسات السامية والشرقية.   .2

دبية.  .3
 
 الدراسات ال

دب المقارن. .4
 
دبي وال

 
 البالغة والنقد ال

قسام:   فيدرجة الدكـتوراه  •
 
سالمية من ا  العلوم الإ

 الشريعة اإلسالمية.  .1

 الفلسفة اإلسالمية.  .2

 التاريخ والحضارة اإلسالمية.  .3

 الكوادر العلمية

المعاونة  تشمل التدريس والهيئة  عضا  هيئة  ا  السادة  متمي ة من  علمية  نخبة  الفيوم  بجامعة  العلوم  دار  حيث تضم   ،كلية 

قسام المختلفة بالكلية  تم توزيعهم ،عضو هيئة معاونة 26وعدد  ،عضو هيئة تدريس 80الكلية عدد 
 
تيعلى ال

 
 :  على النحو ال
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عضاء هيئة التدريس والهي

 
عداد ا

 
 2021/2022ئة المعاونة بكلية دار العلوم للعام الجامعي بيان با

 المتفرغون  القسم العلمي 

 الهيئة المعاونة  العاملون

جمالي   الإ
ستاذ 

 
 ا

ستاذ  
 
ا

 مساعد
 مدرس 

مدرس  
 مساعد

 معيد 

 24 6 - 7 5 3 3 النحو والصرف والعروض

 16 4 - 4 3 3 2 علم اللغة 

دب 
 
 14 2 - - 5 3 4 ال

 14 3 2 4 1 2 2 والنقد البالغة 

 15 3 - 2 3 6 1 الشريعة اإلسالمية 

 11 1 1 3 1 2 3 الفلسفة اإلسالمية 

 12 3 1 2 1 2 3 اإلسالمي التاريخ 

جمالي   106 22 4 22 19 21 18 الإ
 

 الطالب

سهملقد   الفيوم  ا  بجامعة  العلوم  دار  بكلية  المعاونة  والهيئة  التدريس  هيئة  عضا   ا  كبير من  توافر    ،توافر عدد  إلى  باإلاافة 

ن الطاقة الستيعابية للكلية  ،العديد من اإلمكانيات المادية بالكلية في إقبال الطالب على اللتحاق بالكلية وعلى الرغم من ا 

على للجامعات الكلية ملت مة بما يحدد  فدنكبيرة  
 
. وما يرد إليها من مكةتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية   ،ه المجلس ال

عداد الطالب المقيدين بالكلية خالل الخمس سنوات   يوفيما يل
 
 م: 2021-2016الماضية بيان با

 الجامعي العام  
 عدد الطالب 

جمالي  ناث الإ  ذكور ال  الإ
2016/2017 1156 2374 3530 

2017/2018 696 1619 2315 

2018/2019 770 1635 2405 

2019/2020 616 1567 2183 

2020/2021 500 1324 1824 

جمالي   12257 8519 3738 الإ
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ما بالنسبة للطلبة المقيدين بمرحلة الدراسات العليا خالل الفترة 
 
يضاحه  2021-2016ا  : التاليالبيان   فيفيمكن اإ

 

 الجامعي العام  
جمالي  الدكـتوراه  الماجستير  الدبلوم    الإ

 منح  تسجيل  منح  تسجيل  منح  تسجيل  منح  تسجيل 
2016/2017 11 22 52 32 10 2 73 56 

2017/2018 20 19 138 36 25 10 183 65 

2018/2019 12 10 117 34 23 7 152 51 

2019/2020 9 9 52 33 29 4 90 46 

2020/2021 - - 39 25 20 9 59 34 

جمالي   252 557 32 107 160 398 60 52 الإ
 

 

 للكلية التنافسيالوضع 

بحاث داجلي    ،ُيمَثل الواض التنافسي لكلية دار العلوم بجامعة الفيوم عضا  هيئة التدريس بالكلية من ا  ا، ا وجارجي  بما ينشره ا 

تيويمكن تمثيل ذلك خالل الخمس سنوات الماضية 
 
 : على النحو ال

بحاث المنشورة  العام الجامعي 
 
 عدد ال

1 2020/2021 

جمالي  1  الإ
 

عضا  هيئة التدريس بالكلية من جوائ  علمية جالل الخمس    التنافسيالواض  وكذلك يمثل   للكلية بما حصل عليه السادة ا 

تي  وهيسنوات المااية 
 
 : على النحو ال

 اسم الجائزة 
عدد الحاصلين  
 على الجائزة 

التشجيعية   الفيوم  جامعة  العلمية   الترقي  في جائ ة  للدرجات 
على 

 
 ال

3 

 1 الدوليالنشر  فيجائ ة جامعة الفيوم للتمي  
من   والدكةتوراه  الماجستير  على  للحاصلين  الفيوم  جامعة  جائ ة 

 الهيئة المعاونة
10 
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 املراكز البحثية واخلدمية

وذلك    ،فقد تم إنشا  بعض المراك  الخدمية والوحدات ذات الطابض الخاص بالكلية  ،نظرا لطبيعة الدراسة بكلية دار العلوم

 : التاليعلى النحو 

 مركز المكـفوفين:  -1

نشئ
 
تي م ويهدف إلى2010عام  ا

 
 :تحقيق ما يا

الممكنة .1 الوسائل  بكل  البصر  واعيف  بالكةفيف  الثقافية  ،كالمعارض  ،التعريف    ، والمحاارات   ،والمهرجانات 

 .والدعوة إليها ،والندوات

 .والمجتمض ،واعاف البصر ،العمل على توثيق العالقات اإلنسانية بين المكةفوفين .2

 .نشر الثقافة والتوعية بين المكةفوفين واعاف البصر بكل الوسائل المتاحة .3

 .العمل على شغل وقت فراغ الكةفيف واعيف البصر مما يعود عليه بالنفض .4

 .الصعوبات التي تواجه المكةفوفين واعاف البصرالعمل على تذليل العقبات و .5

هداف ،توثيق الصلة بين المرك  والمراك  العربية والدولية العمل على .6
 
 .التي تتشابه معه في ال

 : الخدمات 

تقديم البرامم التدريبية الخاصة والمنوعة للمكةفوفين )دورات الحاسب، اللغة اإلنجلي ية، الطباعة بطريقة بريل،  .1

عمال اليدوية والفنية، الريااة، الخ(، لتنمية قدراتهم وزيادة معارفهم
 
 .التقوية، ال

عضا  المرك  من المكةفوفين .2
 
 .توفير الطباعة بطريقة بريل ل

 .هاوجارج  التفاعل والندماج الجتماعي عن طريق الرحالت الميدانية داجل مدينة الفيوم .3

لتلبية   .4 ة 
 
ومهيا معدة  مرافق  مكةتبة،  توفير  الريااية،  للمعدات  لي، غرفة  ا  المكةفوفين )مختبر حاسب  احتياجات 

 إلخ(. 

 اللغوي مركز التدريب   -2

هدافه    ،م على إنشا  مرك  التدريب اللغوي بكلية دار العلوم30/4/2007وافق مجلس جامعة الفيوم بتاريخ    في وتتلخص ا 

ت
 
  ى:ال

والصحفيين ومحرري مجالس الشعب والشورى عن طريق إقامة    ،واإلعالميين  ،تجديد المعارف اللغوية للمعلمين •

  .دورات جاصة بذلك 

دبي عن طريق: •
 
  رفض المستوى اللغوي وال
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اللغوي - التحرير  مهارات  بترسيخ  تعنى  تدريبية  دبي  ،دورات 
 
والخطابة  ،وال اإللقا   وتصحيح   ،ومهارات 

  د النحو وفروعه.وتعلم قواع، مخارج الحروف والنطق اللغوي السليم

بحاث والمحررات ،تقديم المشورة اللغوية -
 
  .عن طريق دورات تدريبية ،والنشرات ،والكةتب ،وتصحيح ال

والخطابة - اإللقا   على  الحروف  ،التدريب  دورات    ،ومخارج  عن طريق  المختلفة  اللغوية  المهارات  وتنمية 

  .تدريبية جاصة

دبي  ، تقديم برنامم التحرير اللغوي -
 
....  دارات التعليمية والمدارس واإلذاعة والتليف يون والصحافةلإل  ،وال

  .خإل

اللغوية - المشورة  اللغوية  ،تقديم  البحوث  التعليمية  ، وتصميم  المسسسات  المهتمين    ، لكافة  والباحثين 

دا  اللغوي
 
  .بالرتقا  بال

صوات المختلفة  -
 
 .التدريب اللغوي فياستعمال معامل ال

 

 للكليةالبنية التحتية 

تيتمثل تو
 
 : فيما يا

 المعامل:  .1

للحاسب    تحتوي  معمل  على  الفيوم  بجامعة  العلوم  دار  ليكلية 
 
بالكلية  ال اإللكةترونية  الخدمات  وحدة  على  ويقوم    ،يتبض 

 جدمة الطالب من جالل عقد دورات فنية متخصصة. 

 المكـتبة:  .2

العربية   الدراسات  كلية  سيس 
 
تا مض  الكلية  مكةتبة  نشئت  عام  ا  التدريس، 1989واإلسالمية  هيئة  عضا   ا  السادة  لتخدم   ،

جر حتى وصلت إلى مكانها الحالي بالدور الخامس    ، وطلبة الليسانس بالكلية ولقد تطورت المكةتبة وانتقلت من مكان إلى ا 

الشرا  واإلهدا   ة،بالكلي ا من جالل  المضافة سنوي  الكةتب  زيادة عناوين  إلى  المكةتبة  العناوين    ليصل  ؛ هذا وتسعى  معدل 

كةثر من  ا إلى ا   .عنوان 500المضافة سنوي 

والتي وصلت إلى جمس مكةتبات   ،تشتمل على المكةتبات المهداة  ،ويوجد بالمكةتبة قاعة مخصصة لطالب الدراسات العليا

 تم إهداؤها إلى الكلية. 

لكـترونية:  .3  المكـتبة الإ

تشهده   الذي  التطور  مض  ا  متسق  القسم  هذا  نشئ  المكةتبة  ،الجامعةا  قسام 
 
با الموجودة  الكةتب  بيانات  إدجال  تم   ،حيث 

 وفهرستها وفق قواعد بيانات المكةتبة المرك ية بالجامعة. 
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 المجلة العلمية:  .4

فرع الفيوم تحت    -جامعة القاهرةب  -م على إنشا  مجلة علمية محكمة بكلية دار العلوم1999/ 12/1وافق مجلس الكلية في  

العام جالل شهري يونيو وديسمبر    فيبواقض عددين  لتصبح    ،نصف سنوي  دوري بحيث تصدر بشكل    مسمى المجلة العلمية

ول من المجلة في يونيو 
 
 .م1999وتم إصدار العدد ال

العلمية لكلية دار العلوم، وف30/6/2010وفي   م وافق  20102/ 28/2  يم وافق مجلس جامعة الفيوم على لئحة المجلة 

ا عداد سنوي 
 
ربعة ا

 
ن )  ،مجلس إدارة المجلة على جعلها فصلية بحيث تصدر بواقض ا

 
ا، 34وقد صدر من المجلة حتى ال ( عدد 

 وكذا رقم إيداع بدار الكةتب والوثائق القومية.، (ISSN)  دوليوللمجلة رقم 

 االتفاقيات الدولية واحمللية 

ما    في حدث  ا  على  الطالع  بهدف  المختلفة  العلمية  المدارس  مض  التواصل  على  الفيوم  بجامعة  العلوم  دار  كلية  إطار حرص 

بحاث  
 
ال إليه  اإلسالمية  فيوصلت  والعلوم  العربية  اللغة  العلمية   ،مجال  التفاقيات  من  العديد  بعقد  الكلية  قامت  فقد 

  العلمي وذلك بغرض تطوير الدراسة والبحث    ؛ والمسسسات العلمية  ،والهيائت  ،ومذكرات التفاهم مض العديد من الجامعات

تي ويمكن توضيح تلك التفاقيات بالكلية، 
 
 : على النحو ال

 العام  اسم التفاقية  الدولة 

 2009 والجامعة التكنولوجية اليمنية ،اتفاقية تعاون بين جامعة العلوم اليمن

ذربيجان  ذربيجانية  ا 
 
 2010 اتفاقية تعاون مض جامعة الخ ر ال

ن التابض لجمعية دار اليقين  ومرك  ،اتفاقية تعاون بين جامعة الفيوم محلية  2010 علوم القرا 

 2010 مجلس إدارة المعلمين اتفاقية تعاون بين جامعة الفيوم مض   محلية

زهر بوكلية اللغة العربية  ،بروتكول تعاون بين كلية دار العلوم محلية
 
 2013 جامعة ال

 2010 ومجمض مدارس الرسالة الخاصة  ،اتفاقية تعاون بين جامعة الفيوم محلية

 2013 ومجمض مدارس الرواد الخاصة ،اتفاقية تعاون بين جامعة الفيوم محلية

 2013 ومرك  إبداع الموارد البشرية بالفيوم  ،اتفاقية تعاون بين جامعة الفيوم محلية

وائل الخاصة  ،اتفاقية تعاون بين جامعة الفيوم محلية
 
 2013 ومجمض مدارس ال

ورمان الخاصة ومجمض مدارس  ،اتفاقية تعاون بين جامعة الفيوم محلية
 
 2013 ال

ن التابض لجمعية دار اليقين ،اتفاقية تعاون بين جامعة الفيوم محلية  2013 ومرك  علوم القرا 

 2013 واإلسالمية اإلعدادية الخاصة ،اتفاقية تعاون بين جامعة الفيوم محلية
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 العام  اسم التفاقية  الدولة 

 2013 الفالح لتحقيق التراث ومرك  ،اتفاقية تعاون بين جامعة الفيوم محلية

 2013 للتنمية البشرية  key ومرك  ،الفيوم بين جامعةاتفاقية تعاون  محلية

زهري  ومجمض ،اتفاقية تعاون بين جامعة الفيوم محلية
 
 2013 معاهد الصفوة ال

 2013 مدارس الفاروق  ومجمض ،الفيوم بين جامعةاتفاقية تعاون  محلية

ندلس  ومدارس ،اتفاقية تعاون بين جامعة الفيوم محلية
 
 2013 زهرا  ال

 

 وورش العمل  ،والندوات ،املؤمترات

الدولية العلمية  المستمرات  الفيوم على عقد  العلوم بجامعة  ا   ،تحرص كلية دار  الثقافة   إسهام  إلقا  الضو  على رصيد  منها في 

ن )  ،العربية واإلسالمية
 
تها حتى ال

 
ا علميا  12وقد عقدت الكلية منذ نشا تهم   التيوذلك لمناقشة القضايا المختلفة    ،( مستمر 

كاديمية والبحثية بالكلية
 
هذه الفعاليات على    فيوتحرص الكلية    ،تهم المجتمض  التيإاافة إلى مناقشة القضايا    ،الناحية ال

 .  المجالت المختلفة فيدعوة العديد من المتخصصين  

 وورش العمل التي نظمتها الكلية خالل الخمس سنوات الماضية.  ،والندوات  ، وفيما يلي بيان بالمؤتمرات

 الجامعي العام   اسم المؤتمر  تاريخ النعقاد 

بريل 11-12  2016 ا 
المستمر الدولي   مرك  فقه الواقض وتجديد الخطاب الديني

ول
 
لياتهمنهجية تجديد الخطاب الديني  ن:بعنوا ال  وا 

2016/2017 

 2016/2017 التنوع الثقافي وقضايا الهوية  :المستمر الدولي الثالث عشر  2017ديسمبر  7 – 5

 2017 مارس 16-18
تجديد الخطاب  بعنوان: قضايا الثانيالمستمر الدولي 

عراف الجتماعية  الديني
 
 بين النصوص الشرعية وال

2017/2018 

 2018مارس  15-17
مرك  تجديد الخطاب الديني وفقه  :الدولي الثالثالمستمر 

 الثقافة في مواجهة التطرف  :بعنةةوان الواقض
2017/2018 

 2019نوفمبر 11-12
المستمر الدولي الرابض لقسم الفلسفة اإلسالمية التعددية  

 الدينية والتواصل الحضاري 
2018/2019 

 2019مارس  19-21
العلوم العربية   :بعنةةوان مستمر الدولي الرابض عشرال

 واإلسالمية رؤية مستقبلية
2018/2019 
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 التوجهات البحثية للكلية

قسام بالكلية
 
ن ترك  عليها كلية دار    التيتم تحديد بعض المجالت البحثية    ،من جالل المناقشات بمجالس ال

 
ا من المقرر 

 ومنها: التطبيقي،وجاصة فيما يتعلق بالمجالت ذات الجانب  ،المرحلة الحالية فيالعلوم 

 الدراسات اللغوية والنحوية -

دبية والنقدية -
 
 الدراسات ال

 العلوم اإلسالمية  -

 اإلسالمي التاريخ  -

 العلوم اإلسالمية  -
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243 

 

 نشأة الكلية

نش•
 
( بتاريخ 780رقم ) ي ت ألكلية بمقتضى ألقرأر ألوزأرئأ

 .يم، وكانت تتبع وزأرة ألتعليم ألعال28/10/1990

ت ألدرأسة بالكلية أعتبار  • م بقسم  1990/1991أ من ألعام بدأ 
ضيف إليها قسم ألتربية ألفنية ف ي،أالقتصاد ألمنزل ألعام  يثم أ 

طفال  ،م1991/1992 يألجامع
 
ألعام  فيثم قسم رياض أال

 فيثم قسم تكنولوجيا ألتعليم ، م1992/1993 ألجامعي
 م.1995/1996 يألعام ألجامع

 فيجامعة ألقاهرة بقرأر رئيس ألجمهورية ى لإضمت ألكلية أن•

 .م1/10/1998

ن  30/12/2002بتاريخ  2167رقم  ي صدر ألقرأر ألوزأر•
 
م بشا

جامعة ألقاهرة ب -إصدأر ألالئحة ألدأخلية لكلية ألتربية ألنوعية 

وتم تطبيق هذه ألالئحة  ،فرع ألفيوم لمرحلة ألبكالوريوس -

أ  .م 2003/2004 يمن ألعام ألجامع بدء 

صبح  ،أستقل فرع جامعة ألقاهرة بالفيوم عن ألجامعة• وأ 

جامعة مستقلة باسم جامعة ألفيوم بقرأر رئيس ألجمهورية رقم 

 .م 2005( لسنة 84)

قسام ألكلية• طفال عن أ 
 
نشاء كلية وإ ،تم فصل قسم رياض أال

طفال أعتبار  
 
 . م 2006/2007 يأ من ألعام ألجامعرياض أال

Faculty of 

Specific 

 Education 

1990/ 1991 
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 سرتاتيجية للكليةالرؤية والرسالة واألهداف اإل

 Visionرؤية الكلية 

ألنوعية   ألتربية  تعليمية  بكلية  مؤسسة  ألفيوم  جامعة 

كاديمي  
 
أ نوعي  تخرج معلم    ا،ونوعي  ا  ا وتربوي  متميزة  ا  ا مبدع  ا 

  إنتاج وتعمل على    ا.وإقليمي    ،اا محلي  ومنافس    ،اأ فكري  متميز  

بحاث  
 
خدمة    يوتسهم ف  ،علمية تتميز بالجودة وأالبتكار  أ

 .هوتطوير  تهوتنمي ألمجتمع

 

 Missionرسالة الكلية 

ألنوعية   ألتربية  تطوير  بكلية  إلى  تهدف  ألفيوم  جامعة 

إلمدأد ألمجتمع بكوأدر تربوية ونوعية    ؛ ألعملية ألتعليمية

ف ألمنافسة  على  ألعمل  ي قادرة  بحاث   ،سوق 
 
أ وتقديم 

متميزة جودة  ذأت  تقديمعلمية  إلى  باإلضافة  ألخدمات    ، 

ألمجتمع   لمؤسسات  ألمتخصصة  وأالستشارأت  ألتدريبية 

 . بما يحقق ألتفاعل وألنهوض بالبيئة ألمحيطة ي،ألمدن

 

 

هداف الكلية الإ 
 
 Strategic Objectives ستراتيجيةا

هدأف ألتالية: تهدف
 
 ألكلية إلى تحقيق أال

ف • متميزين  خريجين  قسامتخصصات    يإعدأد  ألمختلفة  أ  سوأء    ،ألكلية  ألعمل  سوق  وفق  مهارأتهم    ، ألتربويتتعدد 
 . مجال ألمشروعات ألصغيرة يوخاصة ف ،وألتطبيقي

ألعلمإ • ألعليا وألبحث  ألدرأسات  قادر على أستكمال  ألت  يعدأد خريج  ألمجاالت  ألكلية  يفى  قسام  أ  )أالقتصاد    :تتضمنها 
 . تكنولوجيا ألتعليم(و ،ألتربية ألفنيةو ي،ألمنزل

نخريج قادر على  إعدأد  •   أ 
 
 . هتأ ومهار  معارفهألمجتمع من خالل توظيف  ي فيكون فاعال

عضاء هيئة ألتدريس وألهيئة   •  .وأإلدأريين وألفنيين ألمعاونة،إعدأد برأمج لتنمية قدرأت أ 

قسام ألكلية  •
 
 . ألتطوير ألدأئم للمقررأت ألدرأسية با

 . تطوير ألمعامل وألورش ألمتخصصة بكل قسم   •

 . تطوير برنامج ألتربية ألعملية  •

دأءتفعيل دور ألمك تبة لتحقيق   • فضل أ   طريق: لطالب ألكلية عن  أ 

o  مثل جديدة  مك تبات   إلى تضاف    أإللك ترونيةألمك تبة  و  ألبصرية،ألمك تبة  و  ألسمعية،ألمك تبة    :أستحدأث 
 ألمك تبة ألتقليدية.

o   لخدمة ألعملية ألتعليمية وألثقافية. وأإلنترنتأستحدأث مركز للمعلومات 

o   لك ترونيةإإعدأد مقررأت. 

o   بحاثدعم
 
 .ألعلمية وألتطبيقية أال

o   للطالب. تشجيع ألبحث وأالطالع 

o ألمعارف يودعم وسائل تلق ،توسيع دأئرة معارف ألطالب وألمترددين على ألكلية. 
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 الدرجات العلمية

 ألتخصصات ألمختلفة:  يألدرجات ألعلمية ألتالية ف ،تمنح جامعة ألفيوم بناء على أقترأح مجلس كلية ألتربية ألنوعية

 
ً
ول

 
 : مرحلة البكالوريوس: ا

ألنوعية ألتربية  كلية  مجلس  أقترأح  على  بناء  ألفيوم  جامعة  ف  ،تمنح  ألبكالوريوس  ف  ي درجة  ألنوعية  ألبرأمج    ي ألتربية  حد 
 
أ

تية: 
آ
 )ألتخصصات( أال

 . يأالقتصاد ألمنزل .1

 ألتربية ألفنية. .2

 تكنولوجيا ألتعليم. .3

 العليا: ثانيا: الدراسات 

ف ألنوعية  ألتربية  لكلية  ألعليا  ألدرأسات  أعتماد الئحة  بتاريخ    يتم  ألجامعة  ألوزأر   ،م31/3/2015مجلس  ألقرأر   ي ثم صدر 

( بتاريخ  3870رقم  ألمعتمدة  باعتماد  10/9/2015(  ألساعات  بنظام  ألعليا  للدرأسات  ألكلية  جامعة   ،الئحة  تمنح  وفيه 

قسام ،ة ألتربية ألنوعيةألفيوم بناء  على أقترأح مجلس كلي
 
  ، وأقترأح مجالس أال

آ
 :تيةألدرجات ألعلمية أال

كمال الطالب المقررات المحددة للدراسات التمهيدية للماجستير    فيالتخصص    يدرجة الدبلوم الخاص ف .1 حالة اإ

جراء    الرسالة. بنجاح دون اإ

 التالية: التخصصات  فيدرجة ماجستير التربية النوعية  .2

ألمنزل -أ      في  يأالقتصاد 
آ
أال ألمجاالت  حد  طعمة  :تيةأ 

 
أال وعلوم  وألنسيج  -)ألتغذية  ألمنزل   -ألمالبس  إدأرة 

سرة(
 
 . وأقتصاديات أال

   يلتربية ألفنية فأ -ب
آ
حد ألمجاالت أال شغال فنية   -خزف  -نحت  -تصميمات زخرفية  -)تصوير  :تيةأ  شغال خشب  -أ    -أ 

شغال معادن   . تاريخ ألفن وتذوقه( -نسجيات يدوية  -طباعة ألمنسوجات  -أ 

حد التخصصات   فيالتربية النوعية  فيدرجة دكـتوراه الفلسفة  .3
 
 التالية: ا

ألمنزل -أ      في  يأالقتصاد 
آ
أال ألمجاالت  حد  طعمةأ 

 
أال وعلوم  )ألتغذية  وألنسيج  –تية  ألمنزل   -ألمالبس  إدأرة 

سرة(
 
 . وأقتصاديات أال

تية )تصوير  يألتربية ألفنية ف  -ب
آ
حد ألمجاالت أال شغال فنية  -خزف  -نحت  -تصميمات زخرفية    -أ  شغال خشب  -أ   -أ 

شغال معادن  .تاريخ ألفن وتذوقه( -نسجيات يدوية -طباعة منسوجات -أ 
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 الكوادر العلمية

قسام    ، تم توزيعهمعضو هيئة معاونة  31عضو هيئة تدريس وعدد    81تضم كلية ألتربية ألنوعية بجامعة ألفيوم عدد  
 
على أال

تيألمختلفة بالكلية 
آ
 :على ألنحو أال

عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية التربية النوعية للعام الجامع
 
عداد ا

 
 2021/2022 يبيان با

 المتفرغون  ي القسم العلم
عضاء هيئة التدريس

 
 الهيئة المعاونة  ا

جمال  ي الإ
ستاذ 

 
 ا

ستاذ  
 
ا

 مساعد
 مدرس 

مدرس  
 مساعد

 معيد 

 34 3 2 15 8 6 - ي القتصاد المنزل

 45 7 10 8 10 10 - التربية الفنية 

 28 3 6 12 7 - - تكنولوجيا التعليم 

جمال  112 13 18 40 25 16 - ي الإ
 

 الطالب:

ثم قسم أالقتصاد   ،يليه قسم تكنولوجيا ألتعليم  ،قسم ألتربية ألفنية  ي من ألطالب ف  أكبير    أ تضم كلية ألتربية ألنوعية عدد  

 طالب وطالبة.1728 يحوألم 2020/2021 ألجامعيين بالكلية خالل ألعام حيث بلغ عدد ألطالب ألمقيد ،ألمنزلي

عداد الطالب المقيدين ب يليوفيما 
 
 : الكلية خالل الخمس سنوات الماضيةبيان با

 ي العام الجامع
 عدد الطالب 

 ي جمالالإ  ناث الإ  ذكور ال

2016/2017 258 957 1215 

2017/2018 274 1001 1275 

2018/2019 338 1066 1404 

2019/2020 392 1166 1558 

2020/2021 413 1315 1728 

جمال  7180 5505 1675 ي الإ
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بالنسبة   ما 
 
اا عداد 

 
ا لى  بمرحلةاإ المقيدين  العليا    لطلبة  سنوات  الدراسات  الخمس  فيمكنخالل  يضاحه    الماضية   في اإ

 : التاليالبيان 

 ي العام الجامع
 ي جمالالإ  دكـتوراه  ماجستير 

 منح  تسجيل  منح  تسجيل  منح  تسجيل 
2016/2017 23 - 1 - 24 - 
2017/2018 30 - 3 - 33 - 
2018/2019 35 3 2 - 37 3 
2019/2020 25 8 6 - 31 8 
2020/2021 22 2 5 - 27 2 

 للكلية التنافسيالوضع 

ألوضع   ألفيوم  ألتنافسييتمثل  بجامعة  ألنوعية  ألتربية  دأخلي    ،لكلية  بحاث  أ  من  بالكلية  ألتدريس  هيئة  عضاء  أ  ينشره  ا بما 

تيويمكن تمثيل ذلك خالل ألخمس سنوأت ألماضية   ،اوخارجي  
آ
 : على ألنحو أال

بحاث المنشورة  الجامعي العام  
 
 عدد ال

2016/2017 2 

2017/2018 5 

2018/2019 5 

2019/2020 2 

2020/2021 8 

جمال  5 ي الإ

 

يمثل   ألخمس سنوأت    ألتنافسيألوضع  كما  من جوأئز خالل  بالكلية  ألتدريس  هيئة  عضاء  أ  ألسادة  عليه  بما حصل  للكلية 

 : وهيألماضية 

 اسم الجائزة 
عدد الحاصلين  
 على الجائزة 

 1 يألبحث ألعلم  في جائزة جامعة ألفيوم للتفوق 

على  يألترق فيجائزة جامعة ألفيوم ألتشجيعية 
 
 13 للدرجات ألعلمية أال

 24 يألنشر ألدول فيجائزة جامعة ألفيوم للتميز 

 30 جائزة جامعة ألفيوم للحاصلين على ألماجستير وألدك تورأه من ألهيئة ألمعاونة
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 والبحثية اخلدميةاملراكز 

تيوذلك  ،كلية ألتربية ألنوعية بجامعة ألفيوم على عدد من ألمرأكز وألوحدأت ألخدمية وألبحثية تحتوي
آ
 : على ألنحو أال

 
ً
ول

 
 المراكز الخدمية:   :ا

 مركز متابعة الخريجين:  .1

مع   ألتوأصل  إلى  ألمركز  ومتابعتهم  خريجييهدف  ألخدمات    ،ألكلية  ألعمل   ،مهارأتهم  يتنم  ألتيوتقديم  لسوق    ، وتؤهلهم 

ألعمل   جهات  مع  ألفعال  وألخاص  فيوألتوأصل  ألعام  ألمجتمع    ،ألقطاعين  أحتياجات   ،ألمدنيومؤسسات  معرفة  بهدف 

مام  ،سوق ألعمل
 
هيلهم  خريجيوألفرص ألمتاحة أ

 
 لها.ألكلية وتا

 مركز الخدمة العامة:  .2

 للخريجين.فرص عمل  وإيجاد ،لسوق ألمحلية بمنتجات عصريةوإمدأد أ ،يهدف إلى تنمية ألموأرد ألمادية وألبشرية بالكلية

 ثانيا: الوحدات ذات الطابع الخاص: 

 وحدة ألخدمات أإللك ترونية: .1

  ، من خالل أستخدأم تكنولوجيا ألمعلومات  ،ا من إدأرة كلية ألتربية ألنوعية على رفع ك فاءة ألعملية ألتعليمية بالكليةحرص  

إلك ترونية بافتتاح وحدة خدمات  ألكلية  ألمعلومات بوزأرة   وهي  ،فقد قامت  إحدى وحدأت مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا 

ألعال ألمتميزة  ي،ألتعليم  ألمعلومات  تكنولوجيا  خدمات  تفعيل  إلى  من    ؛ وتهدف  ألمستفيدين  إلى  عضاء  أللتصل  وأ  طالب 

 ورفع ك فاءة ألعملية ألتعليمية بالكلية.  ،وألعاملين ،دريسهيئة ألت

 وحدة ألتقويم: .2

 
 
ك ثر ألعناصر تدأخال هم حلقات ألمنظومة ألتعليمية، كما يعد أ   ، مع مكونات ألعملية ألتعليمية، من )معلم( يعد ألتقويم من أ 

 . )منهج(و  ،متعلم(و)

همية ألوحدة إلى:   وترجع أ 

ساليب ألتقويم •  وأستخدأم طرق حديثة للتقويم. ه،ووسائل تطوير أ 

عمال ألتقويم يف ،وألعدألة ،وألشفافية ،وألدقة ،تحقيق ألسرعة •  وأإلحصائيات.  ،وألمتابعة ،وأالمتحانات ،أ 

 .يتدعيم ألتعليم أإللك ترون •

ألمنظمة • سئلة 
 
أال بناء بنوك  ألمستهدفة  يوألت  ،ألعمل على  ألتعليمية  ألمخرجات  وتقيس مدى تحقق   ،تعكس 

كاديمية للبرأمج ألتعليمية بالكلية. 
 
 ألمعايير أال
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رليه الرسم والتصوييأت  

 

املعادن أتيليه معمل  

 

الفنية األشغال معمل  

 

النحت أتيليه  

 البنية التحتية للكلية

 المعامل:  .1

تيتضم كلية ألتربية ألنوعية عددأ من ألمعامل ألمتخصصة 
آ
 :على ألنحو أال

ل 2عدد  -
آ
 ي. معمل حاسب أ

 .ألنجارة( –ألنسيج  -ورش )ألمعادن 3عدد  -

 . معمل خزف 2 عدد -

 .معمل نحت 2عدد  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . معمل طباعة 2عدد  -

 . معمل تصوير 2عدد  -

زياء -  . معمل أ 

 . معمل طباعة منسوجات -
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والتجليد الطباعة معمل  

 

السينما قاعة معمل  

 

األزايء معمل  

 

املنسوجات طباعة معمل  

 

التدرييب املسكن معمل  

 

األطعمة وعلوم التغذية معمل  

 

 
 

 

 

 

 

 معمل تفصيل  -

 معمل مالبس  -

  يميكروبيولوجمعمل  -

 معمل تغذية 2عدد  -
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 المكـتبة:  .2

ك ثر مك تبات جامعة ألفيوم تميز    تعد
 
من ألخدمات   أوتقدم عدد    ،تحتوى على قاعتين  وهي  ،أمك تبة كلية ألتربية ألنوعية من أ

عضاء هيئة ألتدريس وألطالب من دأخل ألكلية
 
عضاء هيئة ألتدريس  ،للمترددين عليها من أ

 
في مرحلة   وألطالب  ،وكذلك أ

جامعة    ألليسانس، دأخل  من  ألعليا  ألدرأسات  أإلنترنت   ،وألتصوير  ،وأالستعارة   ،أالطالع  :ومنها  ،ألفيوم وطلبة   ،وخدمة 

 ، لتسهيل ألوصول إلى مقتنيات جميع ألمك تبات ألجامعية من ك تب   ؛ ك تبات ألمصريةوذلك من خالل أالتصال باتحاد ألم

على للجامعات. 
 
 ورسائل علمية وكذلك قوأعد ألبيانات ألعالمية من خالل موقع ألمك تبة ألرقمية بالمجلس أال

ألمصرية ألجامعات  أتحاد  من  ألفيوم  جامعة  مستوى  على  ول 
 
أال ألمركز  على  ألكلية  مك تبة  حصلت   ألجامعي ألعام    في  وقد 

2013-  2014. 

 

 االتفاقيات الدولية واحمللية 

 ومنها:  ،قامت كلية ألتربية ألنوعية بتوقيعها مع ألجهات ألمختلفة يهناك ألعديد من أالتفاقيات وبروتوكوالت ألتعاون ألت

 العام  اسم التفاقية  الدولة 

 مصر 

بايونير   ومركز  ألنوعية  ألتربية  كلية  بين  تعاون  كاديميبروتوكول    ؛ بالفيوم  أ 

لخريج هيلية 
 
وتا تدريبية  دورأت  ألتدريبية   يلعمل  أالحتياجات  حسب  ألكلية 

 .للخريجين

13/1/2015 

 مصر 

ألنوعية ألتربية  كلية  بين  تعاون  ألقادة    ،بروتوكول  وإعدأد  ألتدريب  ومجموعة 

تد  ؛ بالفيوم دورأت  لخريجلعمل  ألتدريبية   يريبية  أالحتياجات  حسب  ألكلية 

 .للخريجين

13/1/2015 

 مصر 

لمدرب ألعامة  وألنقابة  ألنوعية  ألتربية  كلية  بين  تعاون  ألتنمية   يبروتوكول 

بالفيوم لخريج  ؛ ألبشرية  هيلية 
 
وتا تدريبية  دورأت  طبق    يلعمل  ا  ألكلية 

 للخريجين. لالحتياجات ألتدريبية 

11/1/2015 
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 وورش العمل، والندوات ،املؤمترات

قيمت بالكلية محدودة خالل ألخمس سنوأت ألماضية  يألندوأت وورش ألعمل ألت  تعد
 
مور    يوه   ،أ

 
 ألمهمةتتعلق بمناقشة أال

ألمختلفة  ،بالمجتمع ألعلمية  ف  ،وألتخصصات  ألمتخصصين  من  ألعديد  دعوة  على  ألكلية  ألمختلفة،   يوتحرص  ألمجاالت 

 . 2021-2016نظمتها ألكلية خالل ألخمس سنوأت ألماضية  يوورش ألعمل ألت ،بيان بالندوأت يوفيما يل

 اسم الندوات/ ورش العمل  ي العام الجامع

 دورأت تدريبية على بعض غرز ألتطريز 2016/2017

ساسيةدورة 
 
 تدريبية على بعض غرز ألكروشيه أال

ورجنزأ
 
 دورة تدريبية على مهارأت بشرأئط ألستان وأال

شغال فنية  فيألعديد من ألدورأت ألتدريبية وورش ألعمل  2017/2018
 -مجال ألفنون ألتشكيلية )أ 

شغال خشب شغال معادن -أ   رسم وتصوير( -أ 

 مجال تكنولوجيا ألتعليم  فيألعديد من ألدورأت ألتدريبية وورش ألعمل 

 ألمنزليمجال أالقتصاد   فيألعديد من ألدورأت ألتدريبية وورش ألعمل 

شغال فنية  فيألعديد من ألدورأت ألتدريبية وورش ألعمل  2018/2019  -مجال ألفنون ألتشكيلية )أ 
شغال خشب شغال معادن -أ   رسم وتصوير( -أ 

 مجال تكنولوجيا ألتعليم  فيألعديد من ألدورأت ألتدريبية وورش ألعمل 

 ألمنزليمجال أالقتصاد   فيألعديد من ألدورأت ألتدريبية وورش ألعمل 

شغال فنية  فيألعديد من ألدورأت ألتدريبية وورش ألعمل  2019/2020  -مجال ألفنون ألتشكيلية )أ 
شغال خشب شغال معادن -أ   رسم وتصوير( -أ 

 مجال تكنولوجيا ألتعليم  فيألعديد من ألدورأت ألتدريبية وورش ألعمل 

 ألمنزليمجال أالقتصاد   فيألعديد من ألدورأت ألتدريبية وورش ألعمل 

 "وحدة متابعة ألخريجين" :ندوة تعريفية بعنوأن 2020/2021

" كيفية ك تابة ألسيرة ألذأتية وشروط أجتياز ألمقابلة ألشخصية   :ورشة عمل بعنوأن
 بسوق ألعمل" 

 لمادة ألنحت  طالبيمعرض 

 بعنوأن "ألسياحة ألمصرية"  ألسياحي للوعيندوة 

شغال ألفنية) طالبيمعرض 
 
 (تخصص أال

شغال نجارة) طالبيمعرض   (تخصص أ 

 ( لطالب قسم ألتربية ألفنية)ورشة عمل نحت مجانية 
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 اسم الندوات/ ورش العمل  ي العام الجامع

 إقامة معرض بعنوأن "
 
 لعاب خزفية"أ

 "ألمجتمعي"ألتنور  :ندوة بعنوأن

 بعنوأن "تصميم أإلعالنات"  طالبيمعرض 

شغال فنية  فيألعديد من ألدورأت ألتدريبية وورش ألعمل 
 
 -مجال ألفنون ألتشكيلية )أ

شغال خشب
 
شغال معادن -أ

 
 رسم وتصوير( -أ

 مجال تكنولوجيا ألتعليم  فيألعديد من ألدورأت ألتدريبية وورش ألعمل 

 ألمنزليمجال أالقتصاد   فيألعديد من ألدورأت ألتدريبية وورش ألعمل 

 ألعديد من ألندوأت ألتوعوية عن فيروس كورونا 

شغال ألخشب بعنوأن
 
ألبحر سمكة" لطالب ألفرقة ألرأبعة تربية   في" :إقامة معرض ال

 فنية

شغال ألخشب بعنوأن
 
 "ألعاديات" لطالب ألفرقة ألرأبعة :إقامة معرض ال

 "بلشونيات"  : إقامة معرض بعنوأن

 

 التوجهات البحثية للكلية 

عضاء هيئة ألتدريس    يعقدت بالكلية بحضور ممثل  يمن خالل ألمناقشات وأللقاءأت ألمتعددة ألت قسام ألعلمية من أ 
 
كافة أال

مكن ألتوصل إلى ألتوجهات ألبحثية ألت  ،وألهيئة ألمعاونة ن تركز عليها كلية ألتربية ألنوعية ف  يأ   ي ألوقت ألحال  يمن ألمقرر أ 

قسام ألكلية ألمختلفةوفق  
 
تي وهي ،ا ال

آ
 : على ألنحو أال

 
ً
ول

 
 المنزلي : القتصاد  ا

▪ The Relation between dietary intake and health. 

▪ Phytochemical and human health. 

▪ Antioxidants and human health. 

▪ Dietary regimen and health. 

▪ Nutrition in health and Diseases. 

▪ Food Technology and production. 

▪ Functional food.   

 التربية الفنية ا: ثانيً 

 . يجودة تعليم ألمنتج ألملبس فيأالبتكار ودوره   ▪
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 تصميم وطباعة ألمنسوجات.  فيأالتجاهات ألحديثة   ▪

 مصادر ألخامات ألنسيجية وألبيئية.  ▪

 تجهيز ألمنسوجات وتصميم ألمالبس.  فيأالتجاهات ألحديثة   ▪

 تقنيات ألمنسوجات ألحديثة. فيدرأسات   ▪

 برأمج ألباترونات ألجاهزة.   فيألمستحدثات   ▪

شغال فيألمستحدثات   ▪
 
لي أليدويألكروشيه  أ

آ
 .وأال

شغال فيألمستحدثات   ▪
 
لي أليدويألتريكو  أ

آ
 .وأال

زياءمجال تصميم  فيألتعليمية  أإلليك ترونيةألبرأمج   ▪
 
 . أال

ثير  ▪
 
 . أإلنسانألخامات ألنسيجية على صحة  تا

ة  د  ▪  . أالستهالكوترشيد  لالستهالك ألوعيرفع  فيور ألمرأ 

سرةجودة مؤسسات  إدأرة فيأالتجاهات ألحديثة   ▪
 
 وألطفولة.  أال

سرةأقتصاديات  فيدرأسات   ▪
 
 وترشيد أالستهالك.  أال

ثيث ألمسكن. فيألتطورأت ألتكنولوجية   ▪
 
 تنسيق وتا

دوأت  فيأالتجاهات ألحديثة   ▪
 
جهزة أال

 
 ألمنزلية. وأال

ة.  توأجه ألتيألتحديات   ▪  ألمرأ 

 ألبشرية. قاطرة للتنمية بوصفها ألمشروعات ألصغيرة   ▪

سريةألسلوكيات   ▪
 
 ألمتعلقة بالمتغيرأت ألمجتمعية.  أال

سريةألتنمية ألمستدأمة للموأرد   ▪
 
 ألمجتمع. وأنعكاسها على تنمية  ،أال

ثيثتجهيز ألمسكن   ▪
 
 ظل ألتقنيات ألحديثة. في ألمؤسسات تجهيز و ه،وتا

 لرعاية ألمسنين وألمرأهقين.  ألعلميألبحث  فيألمدأخل ألحديثة   ▪

سرةقضايا   ▪
 
 ضوء ثقافة ألموأطنة.   فيومشكالت ألمجتمع  أال

 مجاالت ألتربية ألفنية. فيأستلهام فنون ألحضارأت ألقديمة  ▪

 ألفنية.ألحفاظ على ألهوية من خالل مجاالت ألتربية   ▪

 ة ألحديثة وألمعاصرة وعالقتها بالتربية ألفنية.ألمدأرس ألفني  ▪

 ألفنية. مجاالت ألتربية  فيدرأسات تحليلية مقارنة   ▪

 وعالقتها بميادين ألتربية ألفنية. ،ألتطورأت ألتكنولوجية وعلوم ألكائنات ألحية  ▪

 وعالقتها بمجاالت ألتربية ألفنية. ،ألدرأسات ألطبيعية  ▪

 ألجودة وأالعتماد.  ومعاييرضوء  فيمناهج ألتربية ألفنية   ▪

 مجال ألتربية ألفنية. فيألنظريات ألفنية وتطبيقاتها   ▪
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 ا: تكنولوجيا التعليم ثالثً 

 عملية ألتعليم وألتعلم. في ألتكنولوجيألتطوير   ▪

 مستحدثات تكنولوجيا ألتعليم.  ▪

 .أإللك ترونيتطبيقات ألتعليم   ▪

 ة. يتكنولوجيا ألتعليم وألجودة ألتعليم  ▪

 تطوير عمليات تكنولوجيا ألتعليم.   ▪

 تطبيقات ألتعلم ألنقال.   ▪

 . Web2 Web3تطبيقات   ▪

 تحليالت ألتعلم.   ▪

 ذأت أاللتحاق ألهائل.  أإللك ترونيةألمقررأت   ▪

 . أإللك ترونيألتلعيب   ▪

نشطة  ▪
 
 .أإللك ترونيةألتعليمية  أال

  .ألتكيفي أإللك ترونيألتعليم   ▪
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 نشأة الكلية

ت كلية السيأحة والفنأدق •
 
 لتصبح إحدىجأمعة الفيوم، بنشأ

الكليأت التأبعة لجأمعة القأهرة فرع الفيوم، وذلك بموجب 

وتقرر بدء الدراسة في  ،1993لسنة  362القرار الجمهوري رقم 

مـ، واستقبلت الكلية  1994/1995الكلية في العأم الجأمعي 

ول دفعة من الطالب )  طألب(. 229و طألبة 47ا 

ت الدراسة في م 2001/2002مع بداية العأم الجأمعي • بنى بدا 

الكلية الجديد المتميز بين مبأني كليأت السيأحة والفنأدق في 

لتبدا  مرحلة جديدة من التقدم والتطور  ؛الجأمعأت المصرية

 في تأريخ كلية السيأحة والفنأدق بجأمعة الفيوم.

صدر قرار من الهيئة القومية لضمأن  17/8/2016بتأريخ •

جأمعة ب -الجودة واالعتمأد بأعتمأد كلية السيأحة والفنأدق

ول كلية معتمدة في قطأع السيأحة على لتكون الفيوم  ا 

ول كلية معتمدة بجأمعة  ،مستوى الجأمعأت المصرية وا 

 .الفيوم

قسام الكلية:
 
 ا

قسأم العلمي
 
 :ة التأليةتتكون الكلية من اال

 قسم الدراسأت السيأحية.1

  قسم الدراسأت الفندقية.2

 قسم اإلرشأد السيأحي.3

Faculty of 

Tourism & 

Hotels 

1994/ 1995 
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 الرؤية والرسالة واألهداف االسرتاتيجية

 Visionرؤية الكلية 

التعليم   في  محلًيأ الريأدة  السيأحي 

 وإقليمًيأ.

 

 

 

 Missionرسالة الكلية 

السيأحة والفنأدق الفيوم  ب  -تسعى كلية  بألكـفأءة   إعداد خريج متميزإلى  جأمعة 

وتسعى إلى على المنأفسة في سوق العمل المحلي واإلقليمي،    والقدرة  ة،مهنيال

على   قأدر  متميز  بأحث  السيأحةإعداد  صنأعة  تطوير  في  وفًقأ    ،اإلسهأم 

كمأ   متخصصة،  وبحوث  تعليمية  برامج  خالل  من  والمتغيرات  للمستجدات 

وتنمية البيئة في إطأر    ،تسهم في تقديم الخدمأت التي تلبي احتيأجأت المجتمع 

خالقيأت. 
 
 من القيم واال

هداف الكلية الإ 
 
 Strategic Objectives ستراتيجيةا

هداف اإلتسعى 
 
 التألية:ستراتيجية كلية السيأحة والفنأدق بجأمعة الفيوم إلى تحقيق مجموعة اال

 . ستراتيجي إلدارة الكليةتفعيل الفكر اإل ▪

كأديمية واإلدارية بألكلية والصف الثأني بألكلية ▪
 
 . تطوير كـفأءة القيأدات اال

خالقيأت الجأمعية والمجتمعية بألكلية ▪
 
صيل القيم واال

 
 .تأ

 .لمستدام للهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفيالتطوير ا ▪

كأديمية واإلدارية بألكلية ▪
 
داء الموارد البشرية اال    .رفع كـفأءة ا 

 . توفير بيئة محفزة للعمل تحقق رضأ المجتمع الداخلي بألكلية ▪

مؤسسأت   ▪ مع  بألشراكة  التنموية  الدولة  وخطط  المجتمعية  االحتيأجأت  من  منبثقة  كأديمية  ا  برامج  استحداث 

 .كأديمية وخدميةا  

 . خلق بيئة تعليمية محفزة للطالب بمرحلتي البكألوريوس والدراسأت العليأ ▪

نشطة الطالبية ▪
 
 .دعم الخدمأت واال

 . التطوير المستدام الستراتيجيأت التعليم والتعلم بمرحلتي البكألوريوس والدراسأت العليأ ▪

سأليب تقويم الطالب بمرحلتي  ▪
 
 . البكألوريوس والدراسأت العليأالتطوير المستدام ال

قسأم العلمية بألكلية ▪
 
هداف التنموية للدولة ،تفعيل خطة بحثية لال

 
 .وربطهأ بأال

بحأث والنشر الدولي ▪
 
 . زيأدة معدالت نشر اال

بحأث مشتركة بألشراكة مع مؤسسأت بحثية وخدمية إنتأج ▪  . ا 

حدا ▪
 
 . العلمية بصورة دورية ثتنظيم اال
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 الدرجات العلمية:

تية في    ،مجلس جأمعة الفيوم بنأًء على اقتراح مجلس كلية السيأحة والفنأدقيمنح  
آ
 مرحلة البكألوريوسالدرجأت العلمية اال

و مرحلة الدراسأت العليأ
 
 :ا

 
ً
ول

 
 البكالوريوس: مرحلة -ا

  التخصصأت   في  والفنأدق  السيأحة  في  البكألوريوس  درجة  والفنأدق  السيأحة  كلية  مجلس  اقتراح  على  بنأءً   الفيوم  جأمعة  تمنح

 :التألية

عمأل  .1
 
 السيأحة.  في إدارة اال

عمأل  .2
 
 الضيأفة.   في إدارة اال

 .  السيأحياإلرشأد  .3

 . السيأحة والفنأدق )برنأمج جديد مميز بمصروفأت( .4

 . البيئي )برنأمج جديد مميز بمصروفأت(  السيأحياإلرشأد  .5

 . جأمعة الفيومب -برنأمج إدارة السيأحة الريأضية بأالشتراك مع كلية التربية الريأضية .6
 

 العليا:الدراسات  مرحلة -اثانيً 

تية:  العلمية الدرجأت ،والفنأدق السيأحة كلية مجلس اقتراح على بنأءً  الفيوم جأمعة تمنح
آ
 اال

 :التألية التخصصأت في والفنأدق السيأحة في  العليأ الدراسأت دبلوم .1

عمأل في السيأحة •
 
 . إدارة اال

عمأل في الضيأفة •
 
 . إدارة اال

 .اإلرشأد السيأحي •

عمأل في السيأحة )برنأمج جديد بمصروفأت( •
 
 . ريأدة اال

 . (برنأمج جديد بمصروفأت ) السيأحة الصحية •

 (. برنأمج جديد بمصروفأت)إدارة الموارد البشرية في الضيأفة  •

عمأل في المطأعم )برنأمج جديد بمصروفأت( •
 
 . ريأدة اال

ت الضيأفة )برنأمج جديد بمصروفأت •
آ
 . (التسويق اإللكـتروني لمنشأ

 :التألية التخصصأت في والفنأدق  السيأحة في  المأجستير درجة  .2

عمأل في السيأحة •
 
 . إدارة اال

عمأل في الضيأفة •
 
 . إدارة اال
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   .اإلرشأد السيأحي •

 . )برنأمج جديد بمصروفأت( اإلدارة المستدامة للتراث •

 . )برنأمج جديد بمصروفأت(  الدراسأت المتحفية •
 :التألية التخصصأت في والفنأدق السيأحة في  الفلسفة دكـتوراه درجة  .3

عمأل في السيأحة •
 
 . إدارة اال

عمأل في الضيأفة •
 
 . إدارة اال

 .اإلرشأد السيأحي •

 الكوادر العلمية:

عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 
عداد ا

 
 بيان با

 م 2021/2022 الجامعيبكلية السياحة والفنادق للعام 

 المتفرغون  العلمي القسم  
 الهيئة المعاونة  العاملون

جمالي   الإ
ستاذ 

 
 ا

ستاذ  
 
ا

 مساعد
 مدرس 

مدرس  
 مساعد

 معيد 

 30 4 3 7 10 5 1 الدراسات السياحية 

 33 6 7 8 4 7 1 الدراسات الفندقية 

رشاد السياحي   26 5 3 4 9 3 2 الإ

جمالي   89 15 13 19 22 16 4 الإ
 

 : الطالب

عداد طالب مرحلة البكالوريوس المقيدين بالكلية خالل الخمس سنوات الماضية: 
 
 بيان با

 عدد الطالب  الجامعي العام  

جمالي  ناث الإ  ذكور ال  الإ

2016/2017 312 227 539 

2017/2018 237 327 564 

2018/2019 278 367 645 

2019/2020 365 416 781 

2020/2021 404 482 886 

جمالي   3415 1819 1569 الإ
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بالنسبة   ما 
 
اا عداد 

 
ا لى  الماضيةاإ سنوات  الخمس  العليا خالل  الدراسات  بمرحلة  المقيدين  يضاحه    ،لطلبة  اإ   في فيمكن 

 : التاليالبيان 

 الجامعي العام  
جمالي  دكـتوراه  ماجستير   الإ

 منح  تسجيل  منح  تسجيل  منح  تسجيل 

2016/2017 24 8 8 9 32 17 

2017/2018 17 20 8 8 25 28 

2018/2019 21 14 17 13 38 27 

2019/2020 7 16 9 6 16 22 

2020/2021 31 12 12 11 43 23 

جمالي   117 154 47 54 70 100 الإ

 

 للكلية: التنافسيالوضع 

بحأث داخليً   ،لكلية السيأحة والفنأدق بجأمعة الفيوم  التنأفسيُيمَثل الوضع   عضأء هيئة التدريس بألكلية من ا  أ بمأ ينشره ا 

تيويمكن تمثيل ذلك خالل الخمس سنوات المأضية   ،أوخأرجيً 
آ
 : على النحو اال

بحاث المنشورة  العام الجامعي 
 
 عدد ال

2016/2017 35 

2017/2018 27 

2018/2019 37 

2019/2020 57 

2020/2021 30 

جمالي   186 الإ

الوضع   بألكلية  التنأفسي كذلك يمثل  التدريس  عضأء هيئة  ا  السأدة  بمأ حصل عليه  من جوائز علمية خالل   ،للكلية 

تي ،الخمس سنوات المأضية
آ
 :على النحو اال

 اسم الجائزة 
عدد الحاصلين  

 الجائزة على 
 1 جأئزة جأمعة الفيوم التقديرية

 1 التدريس  في جأئزة جأمعة الفيوم للتفوق 

 
 

269



 
2027-2022 

Scientific Research Plan 
ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ يـ  Humanities & Social Sciences Sector         Faculty of Tourism & Hotels 

 اسم الجائزة 
عدد الحاصلين  

 الجائزة على 
 1 العلميالبحث   في جأئزة جأمعة الفيوم للتفوق 

 1 خدمة المجتمع   في جأئزة جأمعة الفيوم للتفوق 

على  الترقي فيجأئزة جأمعة الفيوم التشجيعية 
 
 16 للدرجأت العلمية اال

ليف  فيجأئزة جأمعة الفيوم التشجيعية 
 
 1 العلمي التأ

 جأئزة جأمعة الفيوم 
 
 3 فضل رسألة مأجستير/ دكـتوراهال

 195 الدوليالنشر  فيجأئزة جأمعة الفيوم للتميز 

 33 جأئزة جأمعة الفيوم للحأصلين على المأجستير والدكـتوراه من الهيئة المعأونة
 

 

 واخلدمية:املراكز البحثية 

والفنأدقنظرً  السيأحة  بكلية  الدراسة  لطبيعة  المراكز  ،ا  بعض  إنشأء  تم  الخأص   ،والمعأمل  ،فقد  الطأبع  ذات  والوحدات 

 : التأليبألكلية على النحو 

 
ً
ول

 
 المراكز: -ا

 مركز الخدمة العامة  .1

نشئ هذا المركز بكلية السيأحة والفنأدق بجأمعة الفيوم  :ويقوم بتقديم الخدمأت التألية ،ا 

خرى في اوكذلك  ،في تنظيم المؤتمرات والندوات داخل الجأمعة وكليأتهأ اإلسهأم .ا  
 
 .لجهأت اال

 ، مثل: تنظيم العديد من الدورات التدريبية المتخصصة  . ب

جنبية للعأملين في مجأل السيأحة والفنأدق -  .دورات لغأت ا 

جنبية متخصصة لطالب كليأت جأ -  .معة الفيومدورات لغأت ا 

 .بألتعأون مع الفنأدق والشركأت السيأحية الكبرى  ،دورات في مختلف فروع صنأعة السيأحة والفنأدق -

جنبية . ج
 
 .تنظيم برامج السيأحة البيئية للوفود اال

نشطتهم  في  يالمحل  المدنيالتعأون مع المجتمع   .د بقأعة الندوات    هأدأعقان و  تنظيم الندوات الخأصة بطبيعة عملهم وا 

 .بألكلية

فراد والمؤسسأت ،تقديم االستشأرات .ه
 
 .وعمل دراسأت الجدوى للمشأريع السيأحية لال
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 الوحدات التابعة للمركز: 

 :الفندق التعليمي والوحدات الملحقة •

حدث  
 
ا على  مجهز  تعليمي  فندق  بألكلية  مسأحة  يوجد  على  الكلية  لطالب  العملي  للتدريب  مخصص  مستوى 

عدد  2م5000 على  ويحتوي  فندقية  24.  خدمأت   ،وكأفتيريأ  ،ومطعم  ،غرفة  الفندق  ويقدم  تعليمي.  ومطبخ 
الكلية   مبنى  بجوار  الجأمعي  الحرم  داخل  التعليمي  الفندق  ويقع  تنأفسية.  سعأر 

 
بأ عألية  جودة  ذات  وتسهيالت 

تي ويتبعه
 
 :مأ يأ

فراد المجتمع المحلي الراغبين في اإلقأمة واستغالل الخدمأت المتأحة نأحقمل  •
 
 . خأرج الحرم الجأمعي الستقبأل ا

 .وحدة تنمية الموارد البشرية •

نشطة الريأضية والترفيهية •
 
 .مركز اال

 . نأدي تكنولوجيأ المعلومأت •

 الوحدات ذات الطابع الخاص:   -اثانيً 

 وحدة تطوير نظم التقويم  -1

هداف   الوحدة: ا 

 .نشر ثقأفة تطوير التقويم واالمتحأنأت •

كأديمية •
 
 .هأومواصفأت صيأغة معأيير تقييم الطالب في البرامج اال

التعليميةت • هداف 
 
اال ضوء  في  المختلفة  التخصصأت  في  سئلة  ا  بنوك  البنوك   إلى  ،كوين  تحديث    جأنب 

خر ئهأوإثرا
 
ن ال  .من اآ

 وحدة نظم المعلومأت اإلدارية  -2

واالتصأالت وتهتم   المعلومأت  تقنيأت  التعليم    ،بأستخدام  لمنظومة  واإلدارية  والبحثية  التعليمية  القدرة  لرفع 

وطرق تدريسهأ    ،والمنأهج الدراسية  ،والتدريبية  ،بألكلية، كمأ تعمل على تحديث البرامج العلمية  العلميوالبحث  

التطور   مع  تتواكب  التعليم  من  جديدة  نمأط  ا  التعليم    يوتغط  ،العألميواستحداث  على  المتزايد    ، العأليالطلب 

 .للمعلومأت الرقميوالمحتوى  ،وذلك عن طريق االستفأدة من مصأدر المعلومأت المتأحة

 وحدة متأبعة الخريجين -3

هداف الوحدة  تي  فيوتتمثل ا 
آ
 :اال

والتواصل • االتصأل  قنوات  وجأمعته  ،بنأء  بكليته  الخريج  عالقة  لخدمة   ،لتعزيز  الهأدف  والتعأون 

 والمجتمع المحلى.  ،والكلية ،الخريجين

هيل الطلبة الخريجين من خالل تنظيم برامج تعليمية تدريبية تسأعدهم في الحصول على فرص عمل.   •
 
 تأ
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 .ن حسب رغبأتهمون العأملوتنظيم الدورات التدريبية التي يحتأجهأ الخريج  •

ويسرم  • بسهولة  الكلية  إلى خريجي  الوصول  في  موظفين  عن  تبحث  التي  السيأحية  المؤسسأت    ، سأعدة 

 .واختيأر الخريج المنأسب

اللقأء    • فرص   ،بألكلية  السنوي   التوظيفيإقأمة  توفر  ن 
 
ا يمكن  التي  والجهأت  والفنأدق  الشركأت  ودعوة 

بنأء الكلية ،عمل
 
و تدريب للخريجين من ا

 
 .ا

 .أت إلكـتروني من خالل بنأء قواعد بيأنأت خأصة بألخريجينبنأء نظأم معلوم  •

 .واستقبأل الطلبأت من المؤسسأت السيأحية الراغبة بألتوظيف ،اإلعالن عن الوظأئـف المطلوبة   •

لتكريمهم وتحفيزهم على التواصل مع الكلية من خالل مشأركـتهم الفعألة   ؛إقأمة حفل سنوي للخريجين  •

 .وإدارته الحفل في تنظيم

و نصف سنوية(  • و نشرة دورية )سنوية ا  مجلة وحدة خريجي كلية السيأحة  اسمهأ: "يكون  ،  إصدار مجلة ا 

خبأر التي تهم الخريجين وتحتوي"، والفنأدق بألفيوم
 
 .على اال

للدراسأت    • للكلية  الداخلية  الالئحة  إطأر شروط  في  بألكلية  العليأ  استكمأل دراسأته  في  الخريج  مسأعدة 

 . دكـتوراه( –مأجستير  –)دبلوم العليأ 

للوحدة  • اإللكـتروني  الرابط  على  استبيأن  التعليمية    ؛ عمل  البرامج  عن  الخريج  رضأء  مدى  لتسجيل 

 .للوصول إلى الرضأ التأم عن هذه الخدمأت ؛ والخدمأت المقدمة بألكلية

مثل   • نشأطأتهأ  وبرامج  الكلية  منأسبأت  في  الخريجين  العمل  ، المؤتمرات  :دعوة  والمنأقشأت    ، وورش 

 .العلمية

وضأع خريجي الكلية الوظيفية من حيث مالئمة طبيعة الوظيفة للتخصصأت المتوفرة بألكلية •  .متأبعة ا 

 .إنشأء رابطة لخريجي الكلية  •

 وحدة الخدمأت اإللكـترونية -4

المعلومأتسعيَ  تكنولوجيأ  خدمأت  تفعيل  إلى  إل  ،أ  من طالبفي  المستفيدين    ىلتصل  هيئة   ،الكليأت  عضأء  وا 

تقديم خدمأت  بهدف  ،فقد تم إنشأء وحدة لتكنولوجيأ المعلومأت بكلية السيأحة والفنأدق  ،وموظفين  ،التدريس

 .متميزة في تكنولوجيأ المعلومأت

 وحدة التدريب وتنمية الموارد البشرية  -5

المنأسبة لجميع   إلى توفير االحتيأجأت  بألمهأر   ،الكلية  منسوبيوتهدف  الالزمة  ،اتبهدف تزويدهم    ؛ والمعلومأت 

فضل الخدمأت التعليمية.  لضمأن تقديم ا 
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 البنية التحتية للكلية:

تيويتمثل ذلك في
 
 : مأ يأ

 المعامل:  .1

لي:  •
آ
 معامل الحاسب ال

لي3يوجد بألكلية عدد )
آ
لي لتدريس المقررات التطبيقية لبرامج الحأسب اال

آ
وتعمل على صقل مهأرات    ،( معمل للحأسب اال

لي في الطالب في مجأل الكمبيوتر 
آ
 .الموجودين في الكلية من مختلف البرامج، يقوم بهأ متخصصون في مجأل الحأسب اال

  معامل اللغات: •

حدث مستوى4)عدد  يوجد بألكلية   جنبية  ،( معأمل للغأت على ا 
 
واالرتقأء   ،تهدف إلى صقل مهأرات الطالب في اللغأت اال

جنبية المختلفة.بمستوى ا
 
  لخريج في اللغأت اال

 المكـتبة:  .2

علمية حديثة  تحتوي مكـتبة  على  الفيوم  بجأمعة  والفنأدق  السيأحة  الكـتب  ،كلية  من  العديد  والدوريأت   ،والمراجع  ،تضم 

الكلية  ،المتخصصة لطالب  خدمأتهأ  العليأ  ،وتقدم  الدراسأت  مرحلة  و  ا  البكألوريوس  مرحلة  في  المكـتبة   ،سواء  تقدم  كمأ 

المعأونة والهيئة  التدريس  هيئة  عضأء 
 
ال المجلس    ،خدمأتهأ  شبكة  طريق  عن  العألمية  البيأنأت  بقواعد  اتصألهأ  خالل  من 

على للجأمعأت. 
 
 اال

 المجلة العلمية:  .3

 -جأمعة الفيوم تحت مسمى المجلة العلميةب  -علمية بكلية السيأحة والفنأدق وافق مجلس كلية السيأحة والفنأدق على إنشأء مجلة

السيأحة والفنأدق الفيومب  -كلية  للتراث والسيأحة والضيأفة  2017تغير اسمهأ منذ مأرس    وقد  ،جأمعة  الدولية  المجلة   ،ليصبح 

خرى بأللغة اإلنجليزي  ،إحداهمأ بأللغة العربية  :مجلتينبوصفهأ  تصدر    وهي
 
ة. وتصدر كل من المجلتين بشكل دوري )يونية واال

مأرس   في  المجلة  ول عدد من  ا  والتطبيقية  2006وديسمبر(. وقد ظهر  النظرية  كأديمية 
 
اال البحوث  المجلة  وتنشر  مجأالت    في، 

بنأء الكلية  ،، والتراثالسيأحيواإلرشأد    ،والضيأفة  ،السيأحة
 
والمعأهد   ، والمتخصصين من الجأمعأت  ،والعلوم المرتبطة بهم ال

خرى.
 
 التعليمية والبحثية اال

 

 االتفاقيات الدولية واحمللية

وبروتوكوالت التعأون    ،ومذكرات التفأهم  ،قأمت كلية السيأحة والفنأدق بجأمعة الفيوم بعقد العديد من االتفأقيأت العلمية

تيمع العديد من الجهأت العلمية المحلية والدولية 
آ
 :على النحو اال
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 العأم الجهة اسم االتفأقية الدولة

 إيطأليأ
 -تعأون بحث علمي ومشأركة مجتمعية

اإليطأليةجأمعه سألينتو   
2013-2012 إيطأليأ  

ردنيةالمملكة 
 
 اال

 الهأشمية
2015-2014 جأمعه اليرموك  تعأون بحث علمي ومشأركة مجتمعية   

كلية السيأحة والفنأدق    -تعأون بحث علمي السودان حمر  
 
2016-2015 جأمعة البحر اال  

الواليأت المتحدة  
مريكية 

 
 اال

USAID 2005-2006  -تعأون بحث علمي ومشأركة مجتمعية  

بألم كلوب فندق سقأره  التدريب الفندقي والسيأحي  مصر   2014-  2015  
2015-2014 فندق ميركيور سفينكس الهرم  التدريب الفندقي والسيأحي  مصر   
2015  -2014 فندق بيراميدز جولف )هيلتون( التدريب الفندقي والسيأحي  مصر   
2015-2014 فندق بيراميدز بأرك ريزورت  التدريب الفندقي والسيأحي  مصر   
والسيأحي التدريب الفندقي  مصر  2015  -2014 فندق الواحة    
2016-2015 فندق سفير التدريب الفندقي والسيأحي  مصر   
مجتمعية  ةتدريب الطالب ومشأرك مصر  الغردقة –فندق تروبيتأل سهل حشيش   2015-2016  
2015-2014 فندق ميركيور الغردقة  التدريب الفندقي والسيأحي  مصر   
مرسى علم  –ةفندق حبيب التدريب الفندقي والسيأحي  مصر   2015-2016  
شرم الشيخ  –فندق كهرمأنة التدريب الفندقي والسيأحي  مصر   2015-2016  
مرسى علم  –فندق كهرمأنة التدريب الفندقي والسيأحي  مصر   2015-2016  
شرم الشيخ –فندق الجونأ فيستأ التدريب الفندقي والسيأحي  مصر   2015-2016  

 مصر 
  -تقديم الخدمأت السيأحية للجأمعة 

 تدريب الطالب 
2015-2014 شركه مينأ تورز للسيأحة   

 مصر 
والندوات وورش العمل التي   ،عقد الدورات

 تفيد الطرفين والمشأركة المجتمعية
ة  2015-2014 المجلس القومي للمرا   

2016  -2015 الفيوم محأفظة –التربية والتعليممديريه  تبأدل الخبرات والمشأركة المجتمعية مصر   
ت الفندقية ة مجتمعي ةعقد ندوات ومشأرك مصر 

آ
2016-2015 غرفه المنشأ  

ت السيأحية ة مجتمعي ةعقد ندوات ومشأرك مصر 
آ
2016  -2015 غرفه المنشأ  

 مصر 
منح ترخيص الترا والتدريب على برنأمج 

 الترا
2015  -2014 شركه كوميسيس للبرمجيأت  

 مصر 
 ،للجأمعة السيأحيةتقديم الخدمأت 

 ةمجتمعي ةوتدريب الطالب ومشأرك
2014-2013 سي ترافيل  –شركه إم   

 مصر 
 ،للجأمعة التدريبيةتقديم الخدمأت 

 ةمجتمعي ةوتدريب الطالب ومشأرك
2014-2013 مركز البحوث لالستشأرات والتنمية  
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 وورش العمل  ،والندوات ،املؤمترات

الفيوميسعى   بجأمعة  والفنأدق  السيأحة  بكلية  التدريس  هيئة  عضأء 
 
المستمرة    ،ا المشأركة   ، والندوات  ، المؤتمرات  فيإلى 

المحلية والدولية  العمل  بحأثهم  ،وورش 
 
ا فكأر   ،وذلك بغرض عرض 

 
اال حدث 

 
ا الحديثة.   ،واالطالع على  البحثية  والتوجهأت 

قسأم الكلية بتنظيم مؤتمرات
 
عضأء هيئة التدريس  وندو  ،كذلك تقوم بعض ا

 
كبر عدد من ا

 
ات علمية متخصصة يشأرك فيهأ ا

 ومعأونيهم.

 م: 2021-2016نظمتها الكلية خالل الفترة من  التيوورش العمل  ،والندوات  ، بيان بالمؤتمرات يليوفيما 

 تاريخ النعقاد  اسم المؤتمر/الندوة/ورش العمل الجامعي العام  

2016/2017 
الدولي   السيأحة  -العأشرالمؤتمر  لتنشيط  العألمي  شرم   -الحدث 

 مصر  -الشيخ
8-11 /2 /2017 

2017/2018 

وسبل  والتحديأت  الصعوبأت  السيأحي:  المرشد  مهنة  طبيعة 

 بألمهنة االرتقأء
19/11/2017 

كأديمي المهني للتعليم السيأحي العألي 
 
 5/12/2017 منتدى الحوار اال

قصر -التأسع للسيأحة والضيأفة الدوليالمؤتمر 
 
 17/2/2018-14 مصر  -اال

2018/2019 
كـتوبر  االحتيأجأت ودمجهم في المجتمع  و ذو   2018ا 

 2018ديسمبر  الفرص والتحديأت في مهنة اإلرشأد السيأحي

 29/2/2020-27 المؤتمر الدولي الثأني عشر للسيأحة والضيأفة والتراث  2019/2020

2020/2021 
Building online survey using Google Forms 21/7/2020 

 SPSS 28-29/7/2020مقدمة في 
 

 التوجهات البحثية للكلية 

قسأم بكلية السيأحة والفنأدق
 
ن تركز عليهأ   ،من خالل المنأقشأت بمجألس اال تم تحديد المجأالت البحثية التي من المقرر ا 

قسأم الثالثة:  ،المرحلة الحألية فيالكلية 
 
 وذلك من خالل اال

 .اقتصأديأت السيأحة الرسمية وغير الرسمية .1

عمأل في السيأحة والضيأفة .2
 
 .ريأدة اال

 . وطالب التعليم السيأحيوالضيأفة السمأت الشخصية للعأملين بقطأع السيأحة  .3

 .السيأحة والضيأفة  فياالتجأهأت اإلدارية الحديثة  .4

 .إدارة المخلفأت في قطأع الضيأفة .5
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 السيأحة والضيأفة.  تطبيقأت التكنولوجيأ في قطأع .6

تمت .7
 
 .الضيأفة السيأحة والخدمأت في قطأع  ةالذكأء االصطنأعي وا

 . يإدارة التراث المأدي والالمأد .8

 .الدراسأت المتحفية .9

 المصرية عبر العصور. الحضأرة  .10

 .اإلرشأد السيأحي .11

 

 

 
 

276



 2027-2022 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ يـ  
نسانية مقطاع العلو ثار  والجتماعية الإ

آ
  كلية ال

 

 

  

 نشأة الكلية

على للجامعات •
أ
ستاذ الدك تور/ رئيس المجلس ال

أ
صدر قرار ال

ثار27/8/1994( بتاريخ 29رقم )
آ
 –م، بإنشاء فرع كلية ال

ت الدراسة بها اعتبار   ،جامعة القاهرة بالفيومب ا من العام وبداأ

م، وتضمنت الالئحة الداخلية للكلية 1995/ 1994الجامعي

قسام علمية ه ثار المصرية، يثالثة اأ
آ
ثار اإلسالمية، و: ال

آ
ال

ثار
آ
ول دفعة  وتخرجت ،وترميم ال

الكلية في العام  فياأ

 م.1997الجامعي

ثار •
آ
ثار باستقلت كلية ال

آ
جامعة بجامعة الفيوم عن كلية ال

( بتاريخ 193)رقم القاهرة بقرار رئيس الجمهورية 

( 84وذلك بعد صدور القرار الجمهوري رقم )، 27/6/2005

 م بإنشاء جامعة الفيوم.7/3/2005 يف

ثار 26/11/2014بتاريخ  4995صدر القرار الوزاري رقم  2014في عام •
آ
م بإنشاء قسم ال

قسام علمية. ربعة اأ صبحت الكلية تضم اأ  اليونانية الرومانية، وبذلك اأ

باعتم     اد  ،م2014م26/11بت     اريخ  4995ص     در الق     رار ال     وزاري رق     م  2014وف     ي ع     ام •

 خلية لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة. الالئحة الدا

تطبي       بم 16/9/2012( بت     اريخ 4245م ص     در الق     رار ال     وزاري رق     م )2012ف     ي ع     ام •

ث  ار 
آ
ث  ار ، جامع  ة الق  اهرة لمرحل  ة الدراس  ات العلي  ابالالئح  ة الداخلي  ة لكلي  ة ال

آ
عل  ى كلي  ة ال

قس      ام الكلي      ة ف       ،جامع      ة الفي      ومب ت الدراس      ات العلي      ا ف      ي اأ ي الع      ام الج      امعي وب      داأ

 م.2012/2013

ث ار بجامع ة الفي وم م ن الكلي  ات الرائ دة ف ي مج ال الج ودة والتط وير، والكلي  ة  تع د•
آ
كلي ة ال

ولهي  ثاركلية  اأ م ن الهية ة القومي ة لض ماج الج ودة والعتم اد بموج    مصر معتم دةفي  اآ

 م       28/7/2021  بتاريخ( 207)قرار رقم 

Faculty of 

Archaeology 

1994/ 1995 
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 سرتاتيجية للكليةالرؤية والرسالة واألهداف اإل

 Visionرؤية الكلية 

ثري الجودة والتميز في العمل 
أ
 ستراتيجية مصر للتنمية المستدامة.  إا في ضوء وعالمي   اوإقليمي  ا محلي   ال

 Missionرسالة الكلية 

ثار  
آ
ال الفيوم  بتلتزم كلية  ثاريين جامعة 

آ
ال خصائي    ،بإعداد خريجين من 

أ
إلى    ،الترميم  يوا تقديم بحث علمي متميز باإلضافة 

ثار    ت الحفاظ علىسوق العمل المحلية واإلقليمية في مجال  لتلبية متطلبات
آ
وتحقي  التنمية المستدامة وخدمة   ،والتراثال

المجتمع. 

هداف الكلية 
 
 Objectives Strategicستراتيجية  الإ ا

ثار بجامعة الفيوم إل ىتسع
آ
هداف التالية: ىكلية ال

أ
 تحقي  ال

ثار والترميم  •
آ
كاديمي   متميزينإعداد خريجين في مجال ال  ا بما يؤهلهم للمنافسة المحلية واإلقليمية. ا وعلمي  اأ

 الخريج.ستراتيجيات جديدة ومالئمة ترقى بمستوى إواإلقليمي من خالل  يالمستويين المحل ىجذب الطالب عل •

كاديمية طبق   •
أ
 ا لحتياجات سوق العمل. تعديل البرامج ال

كاديمية المحلية واإلقليمية في المقررات الدراسية. •
أ
 اللتزام بالمعايير ال

حدث الوسائل التكنولوجية واستخدامها في تدريس المقررات.  •  توفير اأ

عضاء هيةة التدريس •  والعاملين بالكلية.  ،طالبوال ،ومعاونيهم ،تدعيم فرص التعلم الدائم لجميع اأ

 وضع معايير للتقويم المستمر للطالب.  •

ثار والسياحة.؛ إنشاء وحدة خدمية متخصصة في اللغات القديمة النادرة •
آ
 لخدمة المجتمع في مجالي ال

هيلهم للعمل.  •
أ
 تدري  الطالب والباحثين في هيائت ذات الصلة لتا

 . المهمللحفاظ على التراث الحضاري  ؛ وخدمة المجتمع ،والبحث العلمي ،الوصول لمستوى متميز في التعليم •

 والتعلم عن بعد.    اإللك ترونيالتوسع في التعليم  •

 الدرجات العلمية

 
ً
ول

 
 مرحلة الليسانس/ البكالوريوس:  -ا

ثار درجة الليسانس/ البكالوريوس ف
آ
تية:التخصصات  يتمنح جامعة الفيوم بناء  على اقتراح مجلس كلية ال

آ
 ال

ثار المصرية  .1
آ
     ال

ثار اإلسالمية  .2
آ
 ال

ثار .3
آ
    ترميم ال
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ثار اليونانية الرومانية .4
آ
 ال

 

 ا: مرحلة الدراسات العليا: ثانيً 

ثار الدرجات العلمية التالية: 
آ
 تمنح جامعة الفيوم بناء  على اقتراح مجلس كلية ال

 
ً
ول

 
تية:  -ا

آ
 الدبلوم في التخصصات ال

ثار المصرية  .1
آ
 ال

ثار  .2
آ
 اإلسالمية ال

ثار .3
آ
 ترميم ال

    : فيدرجة الماجستير   -اثانيً 

ثار المصرية  .1
آ
 ال

ثار اإلسالمية  .2
آ
 ال

ثار .3
آ
 ترميم ال

    : فيدرجة الدكـتوراه   -ثانيا

ثار المصرية  .1
آ
 ال

ثار اإلسالمية  .2
آ
 ال

ثار .3
آ
 ترميم ال

 

 الكوادر العلمية 

ثار عدد )
آ
قسام المختلفة بالكلية كما يلي: ( عضو هيةة 35( عضو هيةة تدريس وعدد )60تضم كلية ال

أ
 معاونة موزعين على ال

 المتفرغون  القسم العلمي 
 الهيئة المعاونة  العاملون

جمال  ي الإ
ستاذ 

 
 ا

ستاذ  
 
 ا

 مساعد
 مدرس 

 مدرس 
 مساعد 

 معيد 

ثار المصرية 
آ
 25 6 4 7 3 3 2 ال

سالمية  ثار الإ
آ
 29 1 7 3 9 7 2 ال

ثار 
آ
 31 4 6 6 6 8 1 ترميم ال

ثار اليونانية الرومانية 
آ
 10 6 1 1 1 1    - ال

جمالي   95 17 18 17 19 19 5 الإ
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 الطالب

ثار
آ
وفيما يلي بيان   ،( طال  وطالبة497) 2020/2021جامعة الفيوم للعام الجامعي ب -بلغ عدد الطالب المقبولين بكلية ال

عداد الطالب المقيدين بالكلية خالل الخمس سنوات  
 
 الماضية: با

 

 العام الجامعي 
 عدد الطالب 

 جمالي الإ  ناث الإ  ذكور ال

2016/2017 230 330 560 

2017/2018 210 328 538 

2018/2019 205 327 532 

2019/2020 169 323 492 

2020/2021 153 344 497 

جمال  2619 1652 967 ي الإ

 

خالل   العليا  بالدراسات  المقيدين  للطالب  بالنسبة  ما 
 
الماضيةا سنوات  يضاحها    ، الخمس  اإ  فيمكن 

 في البيان التالي: 

 العام الجامعي 
جمالي  دكـتوراه  ماجستير   الإ

 منح  تسجيل  منح  تسجيل  منح  تسجيل 

2016/2017 114 10 21 3 135 13 

2017/2018 134 9 27 1 161 10 

2018/2019 153 12 36 6 189 18 

2019/2020 145 10 45 4 190 14 

2020/2021 146 26 60 7 206 33 

جمالي   88 881 21 189 67 692 الإ
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 الوضع التنافسي للكلية

الفيوم بجامعة  ثار 
آ
ال لكلية  التنافسي  الوضع  داخلي    ،يمثل  علمية  بحاث 

أ
ا من  بالكلية  التدريس  هيةة  عضاء 

أ
ا ينشره  ا بما 

تيويمكن تمثيل ذلك خالل الخمس سنوات الماضية ا، وخارجي  
آ
 : على النحو ال

بحاث المنشورة  العام الجامعي 
 
 عدد ال

2016   /2017 20 

2017   /2018 25 

2018   /2019 22 

2019   /2020 53 

2020   /2021 53 

جمالي   173 الإ

التنافسكذلك يمثل   بالكلية  يالوضع  التدريس  عضاء هيةة  اأ السادة  ثار بما حصل عليه 
آ
ال من جوائز خالل الخمس    ،لكلية 

 : يوه ،سنوات الماضية

 اسم الجائزة 
عدد الحاصلين  
 على الجائزة 

 1 جائزة الدولة للتفوق

 1 التدريس  في جائزة جامعة الفيوم للتفوق 

 1 يالبحث العلم  في جائزة جامعة الفيوم للتفوق 

 1 خدمة المجتمع   في جائزة جامعة الفيوم للتفوق 

على  يالترق فيجائزة جامعة الفيوم التشجيعية 
أ
 12 للدرجات العلمية ال

ليف العلم فيجائزة جامعة الفيوم التشجيعية 
أ
 8 ي التا

 1 الترجمة  فيجائزة جامعة الفيوم التشجيعية 

 2 براءة الختراع فيجائزة جامعة الفيوم التشجيعية 

 197 يالنشر الدول فيجائزة جامعة الفيوم للتميز 

 21 جائزة جامعة الفيوم للحاصلين على الماجستير والدك توراه من الهيةة المعاونة

 املراكز البحثية واخلدمية

ثار بجامعة الفيوم على مركز  تحتوي
آ
 متخصص وهو: بحثيكلية ال

ثار:  -
آ
 مركز بحوث وصيانة ال

على للجامعات رقم ) 2006صدر قرار إنشائه عام 
أ
 م. 2006/ 14/5( بتاريخ 59بناء على قرار المجلس ال
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سالميةمركز  -  : المسكوكات الإ

علىصدر قرار رئيس المجلس  
أ
ج إنشاء مركز المسكوكات اإلسالمية    م.2016/ 7/10بتاريخ  (  251للجامعات رقم )  ال

أ
بشا

 بمصر. 

 البنية التحتية للكلية

 تمثل ذلك في: تو

 لمعامل: ا .1

ثار  
آ
 يوه   ،ة والبحثية بالكليةوذلك لخدمة الدراسات العملي  ؛ بجامعة الفيوم على عدد من المعامل المتخصصةتحتوي كلية ال

تي
آ
 : على النحو ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثار المصرية.•
آ
معمل المخطوطات والمواد العضوية بقسم ال

  

ثار بقسم ترميم•
آ
ثار. معمل ترميم وصيانة ال

آ
 ال
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ثار. بقسم ترميم ،وخزف ،وزجاج ،معمل فخار•
آ
 ال

 

خشاب والمعادج )مرسم( بقسم ترميم•
أ
ثار. معمل ال

آ
 ال

حجار والصور •
أ
ثار اإلسالميةمعمل ال

آ
 .الجدارية بقسم ال
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 المكـتبة:  .2

 
آ
ال كلية  ولتضم 

أ
ال قاعتين  من  تتكوج  مك تبة  خاصة   ىثار  والثانية  الحديثة،  جنبية 

أ
وال العربية  والمراجع  بالمصادر  خاصة 

برسائل الماجستير والدك توراه. وتوفر خدمة الطالع وقواعد البيانات ذات التخصصات المختلفة من خالل اتصالها المباشر 

على للجامعات. 
أ
 بالمك تبة الرقمية التابعة للمجلس ال

رصدة الكـتب والرسائل والدوريات العلمية بمكـتبات الكلية خالل العام الجامعى وفيما يلى 
 
 :  الحاليبيان با

 عدد الدوريات  عدد الرسائل العلمية  عدد الكـتب 

جنب يعرب
 
جنب يعرب دكـتوراه  ماجستير  ي ا

 
 ي ا

3815 1876 625 365 65 87 

 

 

تيليه للفنوج بقسم ترميم•
أ
ثار معمل ا

آ
 .ال

 

ثار اإلسالمية.    •
آ
 معمل كيمياء وفيزياء بقسم ال

ثار اإلسالمية.•
آ
 معمل المنسوجات بقسم ال

لي: وهو عبارة عن قاعة كبيرة مجهزة•
آ
لي متصلة بشبكة 15بعدد ) ،معمل الحاس  ال ( جهاز حاس  اآ

 المعلومات الدولية.
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 المجلة العلمية:  .3

ثار
آ
ال كلية  مجلس  ثار  ب  -واف  

آ
ال بكلية  علمية  مجلة  إنشاء  على  الفيوم  مسمبجامعة  تحت  الفيوم  وذلك    (،شدت)  ىجامعة 

ول من   ،تصدر بشكل دوري بواقع عدد واحد في العام خالل شهر يناير بحيث ،م2013/ 6/ 26بتاريخ 
أ
وتم إصدار العدد ال

الثان2014المجلة عام   والعدد  الترقيم  2015عام    يم،  على  الحصول  الحصول   كما   ،ISSN 2356-8704الدولي  ، وتم  تم 

 على رقم إيداع بدار الك ت  المصرية.  

ثارس كلية  لواف  مج
آ
ثارعن كلية    بحيث تصدر  ،مصر   –  اإلسالميةإنشاء مجلة مركز المسكوكات    علىامعة الفيوم  بج  ال

آ
 -ال

 على تم الحصول    كما و ،  ISSN 2682-4264الترقيم الدولي    علىتم الحصول  ، و2016،/1/9جامعة الفيوم وذلك بتاريخ  ب

ولالعدد  صدر، وقد بدار الك ت  المصرية  إيداعرقم 
أ
 .2018من المجلة في  ال

 االتفاقيات الدولية واحمللية 

ثار بجامعة الفيوم على التواصل مع المدارس العلمية المختلفة
آ
حدث ما وصلت بهدف الطالع عل  ،في إطار حرص كلية ال ى اأ

ثار
آ
ال بحاث في مجال علوم 

أ
ال العديد من   ،إليه  التفاهم مع  العلمية ومذكرات  التفاقيات  العديد من  الكلية بعقد  فقد قامت 

العلمية  ،والهيائت  ،الجامعات بالكلية  ،والمؤسسات  العلمي  والبحث  الدراسة  تطور  بغرض  تلك    ،وذلك  توضيح  ويمكن 

تيالتفاقيات 
آ
 : على النحو ال

 ي العام الجامع اسم التفاقية  الدولة 

 روسيا 
ثار(، وجامعة روسيا الحكومية للعلوم  )بروتوكول تعاوج بين جامعة الفيوم  

آ
كلية ال

 ، موسكو(. -)روسيا اإلنسانية

2015 

 فعالة حتى تاريخه

ثار(، وجامعة اتحاد جنوب روسيا.)بروتوكول تعاوج بين جامعة الفيوم  روسيا 
آ
 كلية ال

2015 

 فعالة حتى تاريخه

زوف بروسيا. روسيا  ثار(، ومتحف اأ
آ
 بروتوكول تعاوج بين جامعة الفيوم )كلية ال

2015   

 فعالة حتى تاريخه

 مصر 
الك ت    لدار  العامة  الهيةة  مختلف    وكلية  ،والوثائ اتفاقية  دعم  ج 

أ
بشا ثار 

آ
ال

 الترميم. خاصة الفاعلة في مجال  والثقافيةالمؤسسات العلمية 
2018 

لمانيا  اأ
ثار
آ
ال كلية  بين  تعاوج  وب  -بروتوكول  الفيوم   Philipps - Universitat ofجامعة 

Marburg - - لمانيا  دولة اأ
2018 

ثار  مصر 
آ
 2019 جامعة الفيومب –جامعة الفيوم وكلية العلوم ب -بروتوكول تعاوج بين كلية ال

ثار كلية  اتفاقية تعاوج بين اإلمارات 
آ
ثارالشارقة  جامعة الفيوم وهيةةبال

آ
 2020/ 4/8 لال
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 العملاملؤمترات والندوات وورش 

ثار على عقد المؤتمرات
آ
وذلك لمناقشة القضايا المختلفة التي تهم الناحية   ؛ وورش العمل  ، والندوات العلمية  ،تحرص كلية ال

المجتمع تهم  التي  القضايا  مناقشة  إلى  إضافة  بالكلية،  والبحثية  كاديمية 
أ
دعوة   ،ال على  الفعاليات  هذه  في  الكلية  وتحرص 

الم في  المتخصصين  من  بشكل  العديد  للكلية  العلمي  المؤتمر  عقد  على  الكلية  حرص  إلى  باإلضافة  هذا  المختلفة،  جالت 

مور المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية.
أ
 دائم، حيث يتم مناقشة ال

 وورش العمل التي نظمتها الكلية خالل الخمس سنوات الماضية:  ،والندوات  ، وفيما يلي بيان بالمؤتمرات

 اليات عامة للكلية مؤتمرات وندوات وفع ▪

 العام الجامعي  اسم المؤتمر/ الندوة/ ورشة العمل  تاريخ النعقاد 
16-19  /4 /2017  في علم المسكوكات اإلسالمية  الثالثةالدورة الدولية  

2016/2017 4-5/4/2016  
ثار
آ
ثر ب -المؤتمر الدولى الثانى لكلية ال

أ
في العالم   ي جامعة الفيوم بعنواج "التراث ال

 : التحديات والحلول" يالعرب
 في علم المسكوكات اإلسالمية  الثالثةالدورة الدولية  4/2017/  16-19

 (2016الملتقى التوظيفي الثالث ويوم الخريجين )دفعة ) 2017
 الدورة الدولية الرابعة في علم المسكوكات اإلسالمية  2018 /4/  17 -16 2017/2018

 في علم المسكوكات اإلسالمية الرابعة الدورة الدولية  2018 4/  17 -16

3-4/4/2019 
د  هالمع معوالدورة الدولية الخامسة في علم المسكوكات اإلسالمية  ،عقد مؤتمر

ثار الشرقية بالقاهرة
آ
 الفرنسي لال

2018/2019 
ثريةستراتيجية العلمية لترميم وصيانة إطالل الطوب اللبن  ندوة اإل 2019/ 12/ 4

أ
 ال

7-8/4/2019 
ثار القبطية في رحاب الحضارة   :عقد المؤتمر العلمي تحت عنواج

آ
)التراث وال

ثار
آ
ثر( لكلية ال

أ
ثير والتا

أ
وبالتعاوج مع مركز الدراسات القبطية  ،اإلسالمية: التا

 وذلك بمقر جامعة الفيوم.  ،بمك تبة اإلسكندرية
 م(2018/ 2017الخريج دفعة )الملتقى التوظيفي الرابع ويوم  10/4/2019
جداد 12/2019// 2

أ
ثار ال حفاد اآ

أ
 "   عامة مع الطالب بالكلية حوار مفتوح ومناقشات " حماية ال

2019/2020 
 zoomمن خالل منصة ك ترونية إلندوة علمية  المسكوكات دراسة وثائ قية 11/5/2020
 في علوم المومياوات العملية المصرية المنهجيةتدريبية: ندوة وورشة  5/2020
 ندوة النقود المتداولة في الخليج العربي 2020 -7- 27

 

قسام   وفعاليات عامة  ،وندوات ،مؤتمرات ▪
 
 على مستوى ال

 تاريخ النعقاد  الجهات المنظمة  اسم الندوة/ ورشة العمل 

التخطيط  فيمصر القديمة "دراسة  في  الصاويسمات مقابر العصر 
 والمالمح الفنية" 

ثار المصرية
آ
 24/10/2021 قسم ال

"Many types of facial feature, but One King" ثار المصرية
آ
 م 31/10/2021 قسم ال
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آ
  كلية ال

 تاريخ النعقاد  الجهات المنظمة  اسم الندوة/ ورشة العمل 

ثار الثابتة 
آ
السمات الخطية للنصوص الهيروغليفية البطلمية على ال

 والمنقولة
ثار المصرية

آ
 م 7/11/2021 قسم ال

ريخية للنصوص المصرية وفق  
أ
شكال الك تابيةالسمات التا

أ
ثار المصرية ا لال

آ
 م 14/11/2021 قسم ال

ثارالمنظمات الدولية في مجال 
آ
وكيفية  ،والترميم ،والمتاحف ،ال

 الشتراك فيها والتعاوج معها 
 

ثارقسم  
آ
ثار كلية  بالمصرية    ال

آ
 ال

يكوم   -جامعة الفيوم  ب
آ
بالتعاوج مع ا

 المجلس الدولي للمتاحف   -اإلمارات
14 /11 /2021 

شراف غرب   -الملوك واديالعمارة الجنائزية بغرب طيبة "
أ
مقابر ا

 طيبة"
ثار المصرية

آ
 م 26/12/2021 قسم ال

 الدولة الحديثة  فيتطور الطرز اإلنشائية والمعمارية للمعابد 
ثاركلية 
آ
  ،الفيومجامعة ب ال

ثار المصرية 
آ
 ومشاركة قسم ال

7 /11  /2021 

ثرية المباني في الجيري استخدام الحجر 
أ
 والمقابر ال

ثاركلية 
آ
  ،جامعة الفيومب ال

ثار المصرية 
آ
 ومشاركة قسم ال

21/11/2021 

  ،الواديلمعبد  والمعماري  اإلنشائي بين الطرازدراسة مقارنة 
 العمارة المصرية القديمة  في الجنائزي والمعبد 

ثاركلية 
آ
  ،جامعة الفيومب ال

ثار المصرية 
آ
 ومشاركة قسم ال

28/11/2021 

سالي  البناء المستخدمة  منطقة   فيمقابر الدولة القديمة  فيدراسة اأ
 سقارة 

ثاركلية 
آ
  ،جامعة الفيومب ال

ثار المصرية 
آ
 ومشاركة قسم ال

6/11/2021 

ساسات المستخدمة 
أ
نواع ال ثرية المباني في اأ

أ
 ال

ثاركلية 
آ
  ،جامعة الفيومب ال

ثار المصرية 
آ
 ومشاركة قسم ال

13/11/2021 

عمدة 
أ
قصر  في مشروع فك وتركي  ال

أ
 معبد ال

ثاركلية 
آ
  ،جامعة الفيومب ال

ثار المصرية 
آ
 ومشاركة قسم ال

20/11/2021 

سباب تساقط طبقات الشيد   هرم خوفو  فياأ
ثاركلية 
آ
  ،جامعة الفيومب ال

ثار المصرية 
آ
 ومشاركة قسم ال

27/11/2021 

عمال الترميم  معبد هيبس بمنطقة   في ةالمستخدم المعماري اأ
 الواحات المصرية 

ثاركلية 
آ
  ،جامعة الفيومب ال

ثار المصرية 
آ
 ومشاركة قسم ال

5/12/2021 

بو وإعادة بناء معبدمشروع نقل   سمبل اأ
ثاركلية 
آ
  ،جامعة الفيومب ال

ثار المصرية 
آ
 ومشاركة قسم ال

7/12/2021 

هم طرق الفحص والتحليل   المبانيترميم وصيانة  فيالمستخدمة اأ
ثرية
أ
 ال

ثاركلية 
آ
  ،جامعة الفيومب ال

ثار المصرية 
آ
 ومشاركة قسم ال

12/12/2021 

ساسية  ثرية فياستخدام الطوب اللبن كمادة بناء اأ
أ
 المقابر ال

ثاركلية 
آ
  ،جامعة الفيومب ال

ثار المصرية 
آ
 ومشاركة قسم ال

14/12/2021 
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بناء مساعدة   الجير كمادة مقارنة بين استخدام مونة الجبس ومونة 
 العصور المصرية القديمة  في

ثاركلية 
آ
  ،جامعة الفيوم ال

ثار المصرية 
آ
 ومشاركة قسم ال

19/12/2021 

نواع المختلفة لكل من العناصر اإلنشائية 
أ
دراسة مقارنة بين ال

ثرية  المباني فيوالعناصر المعمارية  
أ
 ال

ثاركلية 
آ
  ،جامعة الفيوم ال

ثار المصرية 
آ
 ومشاركة قسم ال

21/12/2021 

فراد   المعماري الشكل 
أ
 العصور المصرية القديمة  فيلمنازل ال

ثاركلية 
آ
  ،جامعة الفيوم ال

ثار المصرية 
آ
 ومشاركة قسم ال

26/12/2021 

حمال على 
أ
ثير الزلزل وال

أ
ثرية المبانيتا

أ
 ال

ثاركلية 
آ
  ،جامعة الفيوم ال

ثار المصرية 
آ
 ومشاركة قسم ال

28/12/2021 

استخدام البرامج اإللك ترونية الخاصة بك تابة الخط الهيروغليفي 
 (Winglyph) برنامج

ثار المصرية
آ
 قسم ال

(20-21 )
 م 2020/ 12/

ثار القبطية في رحاب الحضارة  
آ
المؤتمر الدولي "التراث وال

ثار  :اإلسالمية
آ
ثر" بكلية ال

أ
ثير والتا

أ
 جامعة الفيوم –التا

ثار
آ
عضاءومشاركة  ،كلية ال قسم   اأ

ثار
آ
 المصرية  ال

 م 2019/ 9:8/4

 "المعابد المصرية القديمة خالل العصرين اليوناني والروماني"

مركز البردى والنقوش بجامعة عين 
عضاءشمس ومشاركة  ثارقسم  اأ

آ
 ال

ثارالمصرية بكلية 
آ
جامعة  -ال
 الفيوم

 م 24/7/2019

 Digital Epigraphyالبرنامج التدريبي
ثاركلية 
آ
 ومشاركة الفيومجامعة ب ال
عضاء ثار قسم  اأ

آ
المصرية بكلية  ال
ثار
آ
 جامعة الفيوم -ال

26/10 :
 م 2019/ 13/11

ثار: 
آ
 الرصد والمعالجة  إشكالياتكشف تزييف وتزوير ال

ثاركلية 
آ
،  جامعة الفيومب ال
عضاءومشاركة  ثارقسم  اأ

آ
  ال

ثارالمصرية بكلية 
آ
جامعة  -ال
 الفيوم

25-
 م 26/11/2019

 سياحة التراث الثقافي في الفيوم بين الفرص والتحديات
 

مركز النيل لإلعالم بالفيوم  
ثار  
آ
عضاء قسم ال بمشاركة اأ

ثارالمصرية بكلية 
آ
ليات   ال حول اآ

 تنشيط السياحة بالفيوم 

الى  10من
 م 12/12/2018

التحاد ورقة بحثية بعنواج "مفهوم ، "دراسات في معبد دندرة"
بقرص الشمس بمعبد دندرة من خالل مناظر ونصوص مقصورة 

 الحتفال العلوية" 

ثاركلية 
آ
جامعة الفيوم  – ال
عضاءومشاركة  ثار   اأ

آ
قسم ال

 المصرية 

21-22  
 م. 3/2018/
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بعاد Sketch up استخدام برنامج
أ
 للتصميم ثالثي ال

 

ثاركلية 
آ
جامعة الفيوم  ب –ال
عضاءومشاركة 
أ
ثار   ا

آ
قسم ال

 المصرية 
 م.2018/ 1/4

 استخدام التكنولوجيا الحديثة في البحث العلمي 
ثاركلية 
آ
جامعة الفيوم  ب –ال
عضاءومشاركة 
أ
ثار   ا

آ
قسم ال

 المصرية 
 م 21/3/2017

بالمولد النبوي الشريف في ضوء تصاوير   الحتفالمظاهر 
 "اإلسالمية المخطوطات 

ثارقسم 
آ
ثاركلية ب اإلسالمية ال

آ
 ال

 جامعة الفيومب
 م 24/10/2021

  إلىنقود مرحلة النتقال من الدولة الفاطمية 
أ
 يوبيةالدولة ال

ثارقسم 
آ
ثاركلية ب اإلسالمية ال

آ
 ال

 جامعة الفيومب
 م 31/10/2021

 الصراعات والثورات وارتباطها بالنقود 
ثارقسم 
آ
ثاركلية ب اإلسالمية ال

آ
 ال

 الفيومجامعة ب
 م 13/3/2022

 اإلسالميةتذوي  المخطوطات 
ثارقسم 
آ
ثاركلية ب اإلسالمية ال

آ
 ال

 جامعة الفيومب
 م 20/3/2022

ثار
آ
 بالصين  اإلسالمية ال

ثارقسم 
آ
ثاركلية ب اإلسالمية ال

آ
 ال

 جامعة الفيومب
 م 27/3/2022

زياءمسميات 
أ
 عصر الدولة القاجارية   في إيراج في ال

ثارقسم 
آ
ثاركلية ب اإلسالمية ال

آ
 ال

 جامعة الفيومب
 م 2022/ 3/4

 الط  في علماء المسلمين  إسهامات
ثارقسم 
آ
ثاركلية ب اإلسالمية ال

آ
 ال

 جامعة الفيومب
 م 10/4/2022

ثارالدولية في مجال  )المنظماتالندوة العلمية الدولية 
آ
  ال

 والمتاحف والترميم وكيفية الشتراك فيها والتعاوج معها( 
 

ثارقسم ترميم 
آ
ثاركلية ب ال

آ
  ال

بالتعاوج مع   -جامعة الفيوم ب
يكوم  المجلس الدولي  -اإلماراتاآ

 للمتاحف 

14 /11 /2021 

 الدولة الحديثة  فيتطور الطرز اإلنشائية والمعمارية للمعابد 
ثارقسم ترميم 
آ
ثاركلية ب ال

آ
  ال

 امعة الفيومجب
7 /11  /2021 

ثرية المباني فياستخدام الحجر الجيرى 
أ
 والمقابر ال

ثارقسم ترميم 
آ
ثاركلية ب ال

آ
  ال

 جامعة الفيومب
21/11/2021 

والمعبد  الواديلمعبد  والمعماري  اإلنشائي بين الطرازدراسة مقارنة 
 العمارة المصرية القديمة في الجنائزي 

ثارقسم ترميم 
آ
ثاركلية ب ال

آ
  ال

 جامعة الفيومب
28/11/2021 

سالي  البناء المستخدمة  منطقة   فيمقابر الدولة القديمة  فيدراسة اأ
 سقارة 

ثارقسم ترميم 
آ
ثاركلية ب ال

آ
  ال

 جامعة الفيومب
6/11/2021 

 
 

289



 2027-2022 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ ىـ  Humanities & Social Sciences Sector         Faculty of Archaeology 

 تاريخ النعقاد  الجهات المنظمة  اسم الندوة/ ورشة العمل 

ساسات المستخدمة 
أ
نواع ال

أ
ثرية المباني في ا

أ
 ال

ثارقسم ترميم 
آ
ثاركلية ب ال

آ
  ال

 جامعة الفيومب
13/11/2021 

عمدة 
أ
قصر  في مشروع فك وتركي  ال

أ
 معبد ال

ثارقسم ترميم 
آ
ثاركلية ب ال

آ
  ال

 جامعة الفيومب
20/11/2021 

سباب تساقط طبقات الشيد 
أ
 هرم خوفو  فيا

ثارقسم ترميم 
آ
ثاركلية ب ال

آ
  ال

 جامعة الفيومب
27/11/2021 

عمال الترميم 
أ
معبد هيبس بمنطقة   فية مالمستخد المعماري ا

 الواحات المصرية 
ثارقسم ترميم 
آ
ثاركلية ب ال

آ
  ال

 جامعة الفيوم
5/12/2021 

بو مشروع نقل وإعادة بناء معبد
 سمبل اأ

ثارقسم ترميم 
آ
ثاركلية ب ال

آ
  ال

 جامعة الفيومب
7/12/2021 

هم طرق الفحص والتحليل   المبانيترميم وصيانة  فيالمستخدمة اأ
ثرية
أ
 ال

ثارقسم ترميم 
آ
ثاركلية ب ال

آ
  ال

 جامعة الفيومب
12/12/2021 

ساسية  ثرية فياستخدام الطوب اللبن كمادة بناء اأ
أ
 المقابر ال

ثارقسم ترميم 
آ
ثاركلية ب ال

آ
  ال

 جامعة الفيومب
14/12/2021 

بناء مساعدة   الجير كمادة مقارنة بين استخدام مونة الجبس ومونة 
 العصور المصرية القديمة  في

ثارقسم ترميم 
آ
ثاركلية ب ال

أ
  ال

 جامعة الفيومب
19/12/2021 

نواع المختلفة لكل من العناصر اإلنشائية 
أ
دراسة مقارنة بين ال

ثرية  المباني فيوالعناصر المعمارية  
أ
 ال

ثارقسم ترميم 
آ
ثاركلية ب ال

آ
  ال

 جامعة الفيومب
21/12/2021 

فراد   المعماري الشكل 
أ
 العصور المصرية القديمة  فيلمنازل ال

ثارقسم ترميم 
آ
ثاركلية ب ال

آ
  ال

 جامعة الفيومب
26/12/2021 

حمال على 
أ
ثير الزلزل وال

أ
ثرية المبانيتا

أ
 ال

ثارقسم ترميم 
آ
ثاركلية ب ال

آ
  ال

 جامعة الفيومب
28/12/2021 

 

 التوجهات البحثية للكلية 

ثار في  من خالل المناقشات بمجالس  
آ
ج تركز عليها كلية ال قسام بالكلية تم تحديد المجالت البحثية التي من المقرر اأ

أ
ال

قسام العلمية وهي:
أ
  المرحلة الحالية وذلك من خالل ال

ثار المصرية: 
آ
 قسم ال

ثرية ▪
أ
 خالل العصر الحجري الحديث. هاوتوثيق بالفيوم  دراسة لتسجيل المواقع ال

ثار الفيوم خالل عصر الدولة  ▪
آ
 القديمة.دراسة ل
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 بالفيوم.عمارة وفنوج منطقة الالهوج  ▪

 . ىالوسطدراسة لعمارة وفنوج مدينة ماضي خالل عصر الدولة  ▪

 .ىالوسطالمعتقدات الدينية والحياة اليومية لمجتمع الفيوم خالل عصر الدولة  ▪

ثار هوارة خالل عصر الدولة ▪
آ
 . ىالوسط دراسة لعمارة وفنوج منطقة ا

هرامات الفيوم خالل عصر الدولة  ▪
أ
 . ىالوسطدراسة ل

هرامات هوارة والالهوج.  ▪
أ
 المجموعات الهرمية ل

 . ى الوسطاللوحات الجنائزية بالفيوم خالل عصر الدولة   ▪

ثار ▪
آ
فراد بمنطقة ا

أ
 . ىالوسطالالهوج خالل عصر الدولة  مقابر ال

فراد خالل عصر الدولة الوسط ▪
أ
 بالفيوم.  ىدراسة لتوابيت ال

 بالفيوم. ىدراسة لمعابد الدولة الوسط ▪

 الحديثة. خالل عصر الدولة  هاوفنوندراسة لعمارة الفيوم  ▪

خر  ▪
أ
 بالفيوم.دراسة لمقابر العصر المتا

ثار كرانيس  ▪  والروماج. خالل العصرين البطلمي  هاوفنوندراسة لعمارة منطقة اآ

ثار منطقة قصر الصاغة خالل العصرين البطلمي  ▪
آ
 لروماني.وادراسة ل

 والروماني. دراسة لمعبد مدينة ماضي خالل العصرين البطلمي  ▪

سالمية  ثار الإ
آ
 : قسم ال

ثار والوثائ .  ▪
آ
ج من خالل ال

آ
 دراسة تاريخ الفيوم منذ الفتح اإلسالمي حتى ال

والجغرافي،   ▪ والبيةي،  والمعماري،  الحضاري،  سياقها  في  مصر  في  اإلسالمية  العمارة  تاريخ  والثقافي، دراسة 

 والسياسي.

البحر   ▪ وجزر  البلقاج  اإلسالمي،  العالم  غرب  اإلسالمي،  العالم  )شرق  مصر  خارج  اإلسالمية  العمارة  تاريخ  دراسة 

زمني   بنظيرها  ومقارنتها  اإلسالميةالمتوسط(  والعمارة  المختلفة  المعمارية  المدارس  سياق  في  بمصر،  حيث  ا  :  من 

صول، 
أ
ة وال

أ
 السمات والخصائص.  والزدهار والنتشار، و العوامل المؤثرة،والنشا

والثقافي،  ▪ والجغرافي،  والتجاري،  والبيةي،  والفني،  الحضاري،  سياقها  في  مصر  في  اإلسالمية  الفنوج  دراسة 

دبي. 
أ
 والسياسي، والعلمي، وال

والثقافية،   ▪ والفنية،  والدينية،  الحضارية،  ودللتها  مصر،  خارج  اإلسالمية  الفنوج  والعلميةدراسة  ، والسياسية 

دبية.
أ
 وال
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سياسي   ▪ اإلسالمية  والدول  مصر  تاريخ  ك تابة  إعادة  سياق  في  وعلومها  اإلسالمية  المسكوكات  واقتصادي  دراسة  ا  ا 

 . اوثقافي  

▪  
آ
ال بين  المتبادلة  ثيرات 

أ
التا خرى دراسة 

أ
ال الحضارات  ثار 

آ
ا من  وغيرها  اإلسالمية  حيث  ثار  ليات  من 

آ
وال سباب 

أ
ال  :

 والنتائج. 

نواعها في سياق إعادة ك تابة تاريخ مصر والدول اإلسالمية سياسي   ▪
أ
ثرية وا

أ
 ا. ا وثقافي  ا واقتصادي  دراسة الك تابات ال

ثار: 
آ
 قسم ترميم ال

ثار  ▪
آ
 . تهاوصيان هاوترميم هاوتحليل العضوية وغير العضويةتطبيقات النانوتكنولوجي في دراسة ال

ثار غير العضوية والعضوية. ،والترميم ، تطبيقات الليزر في التحليل ▪
آ
 والصيانة لال

ثار العضوية وغير العضوية.  ▪
آ
نزيمات في تنظيف ال

أ
 استخدام ال

ثار العضوية وغير العضوية ▪
آ
 . هاوعزل استخدام البوليمرات الحديثة في تقوية ال

الفيوم ▪ ثار 
آ
ل الراهن  الوضع  الفوتوغرافي  و  ،دراسة  التوثي   عمليات  وإجراء  البناء  لمواد  والتحاليل  الفحوص  إجراء 

 والمعماري والمساحي ووضع خطط العالج والترميم والصيانة لها. 

ثار الحجري ،والترميم ،والعالج ،والتحليل ،دراسة التقنيات الحديثة المستخدمة في الفحص ▪
آ
ة والمباني  والصيانة لال

ثرية. 
أ
 ال

الفحص ▪ في  المستخدمة  الحديثة  التقنيات  والصور    ،والترميم  ،والعالج  ،والتحليل  ،دراسة  للنقوش  والصيانة 

 الجدارية.

ثار الخشبية. ،والترميم ،والعالج  ،والتحليل ،دراسة التقنيات الحديثة المستخدمة في الفحص ▪
آ
 والصيانة لال

ثار المعدنية. ،والترميم ،والعالج  ،والتحليل ،ي الفحصدراسة التقنيات الحديثة المستخدمة ف ▪
آ
 والصيانة لال

 والصيانة للمخطوطات.  ،والترميم ،والعالج  ،والتحليل ،دراسة التقنيات الحديثة المستخدمة في الفحص ▪

والصيانة للمنسوجات والسجاد   ،والترميم  ،والعالج  ،والتحليل  ،دراسة التقنيات الحديثة المستخدمة في الفحص ▪

ثري. 
أ
 ال

الفحص ▪ في  المستخدمة  الحديثة  التقنيات  الزجاجية  ،والترميم  ،والعالج  ،والتحليل  ،دراسة  ثار 
آ
لال   والصيانة 

 والخزفية.

عمال  والصيانة للوحات الزيتية ،والترميم ،والعالج ،والتحليل ،دراسة التقنيات الحديثة المستخدمة في الفحص ▪ واأ

 التصوير الزيتي.

الفحص ▪ في  المستخدمة  الحديثة  التقنيات  ثرية   ،والترميم  ،والعالج  ،والتحليل   ، دراسة 
أ
ال للفسيفساء   والصيانة 

رضية والجدارية. 
أ
 ال
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الفحص ▪ في  المستخدمة  الحديثة  التقنيات  يقونات  ،والترميم  ،والعالج  ،والتحليل   ،دراسة 
أ
لال ثرية  والصيانة 

أ
 ال

ثار 
آ
 .الثنوجرافيةوالكرتوناج وال

ثري  والبردي  ،والصيانة للرق   ،والترميم  ،والعالج ، والتحليل  ،دراسة التقنيات الحديثة المستخدمة في الفحص ▪
أ
  ،ال

 والمخطوطات الورقية.

ثرية.  ▪
أ
ريخ المواد ال

أ
 دراسة التقنيات الحديثة المستخدمة في تا

ثار الجصية ،والترميم ،والعالج  ،والتحليل ،المستخدمة في الفحصدراسة التقنيات الحديثة  ▪
آ
 .والصيانة لال

الفحص ▪ في  المستخدمة  الحديثة  التقنيات  الفخارية  ،والترميم  ، والعالج  ،والتحليل  ، دراسة  ثار 
آ
لال  والصيانة 

 والزجاجية والخزفية. 

التلف ▪ مظاهر  العالج  ،دراسة  غير  ،والترميم  ،وطرق  ثار 
آ
ال من  المصرية  المتاحف  لمقتنيات  العضوية  والصيانة 

 والعضوية.

ثرية.  ▪
أ
 الترميم المعماري للمباني والمواقع ال

ثرية  ▪
أ
 . تهاوإدار  هاوتحليل دراسة المخاطر في المتاحف والمواقع ال

ثرية ▪
أ
 .الصيانة الوقائية للمباني والمواقع ال
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 نشأة الكلية

م بإنشاء كلية 2006لسنة  129صدر قرار رئيس الجمهورية رقم •
داب 

آ
 كليات جامعة الفيوم. إحدىلتكون ال

 792صدر قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم •
ن تطبيق الالئحة الداخلية لكلية  2006مايو  28بتاريخ 

 
بشا

داب 
آ
داب بجامعة الفيوم.بال

آ
  جامعة القاهرة على كلية ال

 

قسام العلمية:
أ
 ال

تية:
آ
قسام العلمية ال

 
داب ال

آ
 تضم كلية ال

 قسم اللغة العربية.1
 نجليزيةقسم اللغة اإل.2
 قسم اللغة الفرنسية.3
 قسم التاريخ.4
 قسم الجغرافيا.5
 قسم الجتماع.6
 قسم علم النفس.7
 قسم الفلسفة.8
 علوم المعلومات قسم .9

 قسم اللغة الصينية.10
 قسم اللغات الشرقية.11

12. 

Faculty of 

Arts 

2006/2007 
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 سرتاتيجية للكلية الرؤية والرسالة واألهداف اإل

 Visionرؤية الكلية 

التميز  داب إلى 
آ
والدولية    ،واإلقليمية  ،والمجتمعية في إطار المعايير المحلية  ،والبحثية  ،والريادة العلمية  ،تسعى كليــــة ال

 والشراكة المجتمعية.   ،للجودة الشاملة

 Missionرسالة الكلية 

هداف التعليم  
 
العمل على إعداد خريجين مؤهلين علمًيا وعملًيا عبر إكسابهم المهارات التي يتطلبها سوق العمل، وتحقيق ا

الع  ،المستمر مجال  في  العلمي  البحث  مهارات  خدمة  لوتنمية  مجال  في  فعالة  شراكة  وتحقيق  والجتماعية،  اإلنسانية  وم 

 المجتمع وتنمية البيئة، من خالل تقديم برامج مميزة في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا. 

هداف الكلية الإ 
أ
 Strategic Objectives ستراتيجيةا

هداف اإل
 
داب بجامعة الفيوم إلى تحقيق ال

آ
 ستراتيجية التالية: تسعى كلية ال

داب للخطة اإل يتبن .1
آ
 ا.ستراتيجية ومراجعتها دوريً كلية ال

مثل. و ،الرتقاء بمستوى القيادة والحوكمة بالكلية .2
 
 تنمية الموارد الذاتية للكلية واستغاللها بالشكل ال

كاديمية والبرامج التعليمية .3
 
 . تطوير المعايير ال

عضاء هيئة .4
 
 ا. ا وكيفً التدريس كمً  الرتقاء بالكـفاءة التدريسية ل

 واستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.  ،الهتمام بالبنية التحتية للعملية التعليمية .5

 رفع مستوى الخدمات المقدمة للطالب والخريج.  .6

 بما يضمن الرتقاء بالمستوى البحثي لكل منتسبي الكلية.  ، تطوير منظومة البحث العلمي .7

 التعليمية لطالب الدراسات العليا. الرتقاء بالفاعلية  .8

 تطوير منظومة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.  .9

 الخاص. وتفعيل دور الوحدات ذات الطابع  ،زيادة عدد التفاقيات والشراكات الجديدة مع المؤسسات .10

 وضع نظام للتقويم الذاتي والمتابعة. .11

 .ضمان التحسين والستمرارية والمحاسبة .12
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 العلميةالدرجات 

داب الدرجات العلمية التالية ف
آ
الليسانس  يالتخصصات المختلفة لمرحلت يتمنح جامعة الفيوم بناًء على اقتراح مجلس كلية ال

 والدراسات العليا. 

 
ً

ول
أ
 مرحلة الليسانس:  -ا

داب درجة الليسانس ف
آ
تية:  يتمنح جامعة الفيوم بناًء على اقتراح مجلس كلية ال

آ
حد البرامج )التخصصات( ال

 
 ا

 اللغة العربية  •

 اللغة اإلنجليزية  •

 اللغة الفرنسية •

 اللغة الصينية •

 اللغات الشرقية  •

 التاريخ •

 الجغرافيا )شعبة عامة(  •

 الجغرافيا )شعبة خرائط( •

 الفلسفة •

 علم النفس  •

 علم النفس )شعبة علم النفس العسكري(  •

 الجتماع  •

 )شعبة المكـتبات(   علوم المعلومات  •

 )شعبة الوثائق(  علوم المعلومات  •

 )شعبة المعلومات(   علوم المعلومات  •
  مرحلة الدراسات العليا:   -اثانيً 

داب الدرجات العلمية التالية: 
آ
 تمنح جامعة الفيوم بناًء على اقتراح مجلس كلية ال

تيةالدبلوم  .1
آ
حد البرامج والتخصصات ال   : في ا 

 الترجمة اإلنجليزية •

 اللغويات التطبيقية •

 الترجمة الفرنسية  •

دب المسرحي  •
 
 ال
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دب المقارن   •
 
 ال

 علم النفس التطبيقي  •

 دبلوم العام في الدراسات التاريخية ال •

 ي الجتماع الصناع •

 التنمية الجتماعية.   •

 المكـتبات والوثائق والمعلومات  •
تية الماجستير في .2

آ
حد البرامج والتخصصات ال

 
 : ا

دبية( •
 
دابها )الشعبة ال

آ
 اللغة العربية وا

دابها )الشعبة اللغوية(  •
آ
 اللغة العربية وا

دبية(  •
 
دابها )الشعبة ال  اللغة اإلنجليزية واآ

دابها )الشعبة اللغويةاللغة اإلنجليزية  •  (التطبيقية واآ

دابها •  اللغة الفرنسية واآ

 التاريخ )شعبة التاريخ اليوناني والروماني(  •

 التاريخ )شعبة تاريخ العصور الوسطى( •

 التاريخ )شعبة التاريخ اإلسالمي( •

 التاريخ )شعبة التاريخ الحديث( •

 الجغرافيا  •

 الفلسفة •

 اإلكلينيكي(علم النفس )شعبة علم النفس  •

 علم النفس )شعبة علم النفس الرتقائي( •

 علم النفس )شعبة علم النفس الجتماعي(  •

 علم النفس )شعبة علم النفس العام(  •

 علم الجتماع )شعبة علم الجتماع(  •

نثروبولوجيا( •
 
 علم الجتماع )شعبة ال

 )شعبة المكـتبات( علوم المعلومات •

 )شعبة الوثائق(  علوم المعلومات  •

 )شعبة تقنيات المعلومات(  علوم المعلومات •
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 الكوادر العلمية

عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. .1
 
داب إجراءات موثقة للتعامل مع العجز في ا

آ
 توجد بكلية ال

عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وفقً و  .2
 
 ا لالحتياجات الفعلية للكلية . يتم تعيين ا

عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بيان 
أ
عداد ا

أ
 با

داب للعام الجامع
آ
 م 2022/ 2021 يبكلية ال

 المتفرغون  ي القسم العلم
 الهيئة المعاونة  العاملون

جمال  ي الإ
ستاذ 

أ
 ا

ستاذ  
أ
ا

 مساعد
 مدرس 

مدرس  
 مساعد

 معيد 

 21 - 2 6 5 3 5 اللغة  

 28 1 5 17 2 2 1 نجليزية اللغة الإ 

 13 4 1 7 1 - - فرنسيةاللغة ال 

 4 - - 2 1 1 - اللغات الشرقية

 28 5 2 8 4 2 7 التاريخ 

 19 3 2 6 1 4 3 الجغرافيا 

 17 2 3 2 5 3 2 الفلسفة 

 17 2 2 7 3 3 - نفس ال علم

 16 2 1 8 4 - 1 جتماع العلم 

 12 5 2 2 2 1 - علوم المعلومات 

 6 2 2 2 - - - اللغة الصينية 

جمالي   181 26 22 67 28 19 19 الإ

 

 الطالب

  .المادية والبشرية تراعي الكلية تناسب عدد الطالب المقبولين مع إمكانياتها .1

 .سياسات قبول الطالب في البرامج الدراسية معلنة وواضحة وتطبق بعدالة وشفافية .2

 .للطالب من وإلى الكلية معتمدة ومعلنة ومتاحة  لتحويلالمتبعة ل  جراءاتاإلو سياساتال .3

  .يحتوي على معلومات كافية عن الكلية وبرامجها التعليمية  ،توفر الكلية دليل إرشادي للطالب .4
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داب  
آ
ال المقبولين بكلية  الطالب  الجامعي  ببلغ عدد  للعام  الفيوم  يلي  ( طالب وطالبة.  6348)  2020/2021جامعة  وفيما 

عداد 
أ
 الطالب المقيدين بالكلية خالل الخمس سنوات الماضية: بيان با

 العام الجامعي 
 عدد الطالب 

 جمالي الإ  ناث الإ  ذكور ال

2016/2017 1296 4715 6011 

2017/2018 1347 4983 6330 

2018/2019 1426 5071 6497 

2019/2020 1412 5051 6463 

2020/2021 1335 5013 6348 

جمالي   31649 24833 6816 الإ

 

بالنسبة   ما 
أ
اا عداد 

أ
ا لى  الماضية اإ سنوات  الخمس  خالل  العليا  بالدراسات  المقيدين  يضاحها    ،لطالب  اإ  فيمكن 

 في البيان التالي: 

 العام الجامعي 
جمالي  دكـتوراه  ماجستير   الإ

 منح  تسجيل  منح  تسجيل  منح  تسجيل 

2016/2017 32 25 19 8 51 33 

2017/2018 61 21 27 5 88 26 

2018/2019 96 16 60 4 156 20 

2019/2020 122 17 85 9 207 26 

2020/2021 131 19 97 16 228 35 

جمالي   140 730 42 288 98 442 الإ
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آ
  كلية ال

 للكلية يالوضع التنافس

التنافسيمثل   وخارجيًا،   يالوضع  داخليًا  بحاث 
 
ا من  بالكلية  التدريس  هيئة  عضاء 

 
ا ينشره  بما  الفيوم  بجامعة  داب 

آ
ال لكلية 

تيويمكن تمثيل ذلك خالل الخمس سنوات الماضية 
آ
 : على النحو ال

بحاث المنشورة  الجامعي العام  
أ
 عدد ال

 612 2022/  2021حتى  2016/2017

جمالي   612 الإ
 

يضًا يمثل
 
التنافس  وا الخمس   يالوضع  بالكلية من جوائز علمية خالل  التدريس  عضاء هيئة 

 
ا السادة  للكلية بما حصل عليه 

 : يوه ،سنوات الماضية

 اسم الجائزة 
عدد الحاصلين  

 على الجائزة 
 1 جائزة الدولة التقديرية 

 1 جائزة جامعة الفيوم التقديرية

على  الترقيجائزة جامعة الفيوم التشجيعية في 
 
 8 للدرجات ال

 8 الدولي  العلميالنشر  فيجائزة جامعة الفيوم للتميز 

 46 جائزة جامعة الفيوم للحاصلين على الماجستير والدكـتوراه

ليف  فيجائزة جامعة الفيوم 
 
 2 العلمي التا

 1 جائزة جامعة الفيوم للتفوق في التدريس

 

 املراكز البحثية واخلدمية:

دابنظرً 
آ
المراكز البحثية والوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية على النحو   ،ا لطبيعة الدراسة بكلية ال فقد تم إنشاء بعض 

 التالى:

 : المراكز البحثية والخدمية

 وحدة نظم المعلومات الجغرافية. .1

 وحدة الدعم النفسي.  .2
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 الوحدات ذات الطابع الخاص: 

 الخدمة العامة. مركز  -1

 البنية التحتية للكلية

تيتمثل تو
أ
 : فيما يا

 المعـــامــل .1
داب بجامعة الفيوم على عدد  يتحتو                               

آ
تيمعامل متخصصة  5كلية ال

آ
 : على النحو ال

لى  .1
آ
 معمل الحاسب ال

ل ايضم عددً  يهو معمل خدم
آ
جهزة الحاسب ال

 
 السنوات المختلفة.في لتدريب طالب الكلية   ي،من ا

 معمل الصوتيات  .2

حديثة يو صوتيات  جهزة  ا  لي،و  ،ضم  اآ عرض  حاسب  نشئوقد    ،وشاشات  طالب    ا  -)اإلنجليزية  اللغاتلتدريب 

الشرقية(  -الصينية  -الفرنسية الحديثة  اللغات  العلمية  ساليب 
 
ال المحادثة والستماع وفق  مهارات  ينم  ،على    يمما 

 قدراتهم اللغوية في النطق الصحيح.

 معامل الجغرافيا  .3

 معمل التربة  -ج    معمل خرائط  -ب   معمل نظم معلومات جغرافية  -ا  

 معمل نظم المتحانات والتقويم   .4

 معمل الوثائق والمكـتبات   .5

 والتربة معمل الخرائط   .6
 

 المكـتبة  .2
 

 قاعتين للمكـتبة:   وتوجد ،م 2006/2007 يالعام الجامع يبدا  العمل بمكـتبة الكلية ف   
 

 : الكلية الرئيسةالقاعة الكبرى( مكـتبة ) 
 -الفلسفة  -الجغرافيا  -اللغة العربية-التاريخ  –تحتوي على عدد كبير من الكـتب في جميع التخصصات المختلفة )المكـتبات  

الجتماع  -الديانات  -النفسعلم   دب  -علم 
 
العربية  -الشعر  -ال )اإلنجليزية  -القصة  جنبية 

 
ال إلى -اللغات  إضافة  الفرنسية(، 

   مختلف التخصصات. يالرسائل العلمية ف
تيمحتويات المكـتبة من الكـتب والرسائل العلمية   يهذا ويبلغ إجمال 

 
 : ما يا

 كـتاب باللغة العربية 12920 -
جنبية. كـتاب  1184 -

 
 باللغة ال
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آ
  كلية ال

 رسالة بعهدة دفتر الرسائل بالعربية. 180 -
 رسالة بعهدة باللغة اإلنجليزية. 52 -

 المجلة العلمية  .3

داب مجلة علمية محكمة باسم 
آ
 تصدر كلية ال

داب                     
آ
 Fayoum University Journal of Artsمجلة جامعة الفيوم لال

بحاث المتعلقة بالعلوم اإلنسانية  ،مجلة نصف سنوية  يوه
 
دبية  ،والجتماعية   ،تهدف إلى نشر ال

 
وكذلك إيجاد قنوات    ،وال

ف المتخصصين  بين  وبحثية  علمية  الدراسات   ياتصال  بمستوى  الرتقاء  إلى  إضافة  داب 
آ
ال بكلية  التخصصية  المجالت 

داب. مجال تخصص كليات  يوالبحوث العلمية ف
آ
 ال

 احملليةاالتفاقيات الدولية و

داب بجامعة الفيوم على التواصل مع المدارس العلمية المختلفة يف
آ
حدث ما وصلت   ،إطار حرص كلية ال بهدف الطالع على ا 

بحاث ف
 
فقد قامت الكلية بعقد العديد من التفاقيات العلمية ومذكرات التفاهم مع العديد   ،مجال العلوم اإلنسانية  ي إليه ال

ويمكن توضيح تلك  ،وذلك بغرض تطوير الدراسة والبحث العلمى بالكلية ،والمؤسسات العلمية ،والهيائت ،من الجامعات

تيالتفاقيات 
آ
 : على النحو ال

 العام  اسم التفاقية  الدولة 

 2015 بين عدد من الجامعات الصينية  ياتفاقية تعاون علم الصين

 

 وورش العمل ،والندوات ،املؤمترات

داب على عقد المؤتمرات
آ
تهم الناحية   يوورش العمل وذلك لمناقشة القضايا المختلفة الت  ،والندوات العلمية  ،تحرص كلية ال

بالكلية والبحثية  كاديمية 
 
الت  ،ال القضايا  مناقشة  إلى  المجتمع  ي إضافة  ف  ،تهم  الكلية  دعوة   يوتحرص  على  الفعاليات  هذه 

 المجالت المختلفة.   ي العديد من المتخصصين ف

 ية. نظمتها الكلية خالل الخمس سنوات الماض يوورش العمل الت ،والندوات  ، بيان بالمؤتمرات يوفيما يل

 تاريخ النعقاد اسم المؤتمر/الندوة/ ورشة العمل الجامعي العام 

 13/12/2017 "ومواصفاته ندوة "معايير الختبار الجيد 2017/2018

 28/11/2017 ندوة "إدارة الوقت والمتحانات" 2017/2018

 31/10/2017 ندوة "اإلرهاب والمواجهة الفكرية" 2017/2018

 
 

302



 227-2022 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـالعلث ـ يـ  Humanities & Social Sciences Sector       Faculty of Arts 

 تاريخ النعقاد اسم المؤتمر/الندوة/ ورشة العمل الجامعي العام 

 30/10/2018 وكيفية إعداد تقرير المقرر   ، متطلبات اعتماد البرامجندوة  2018/2019

 17/10/2018 " والهيكل التنظيمي للمؤسسات التعليمية ،ستراتيجيندوة " التخطيط اإل 2018/2019

 14/10/2018 "2050ندوة "المدن الذكية عام  2018/2019

 24/4/2018 ندوة "الشباب وحروب الجيل الرابع" 2018/2019

 27/11/2019 ندوة سيكولوجية المواطنة  2019/2020

ساليب العالج –دورة تدريبية: التنمر  2019/2020
 
 24/11/2019 المفهوم والدوافع وا

سئلة 2019/2020
 
 6/11/2019 دورة تدريبية : إعداد بنوك ال

ثار حضارة الفيوم عبر العصور  2019/2020  30/10/2019 وتراثها ندوة اآ

 29/8/2019 ستراتيجيدورة التخطيط اإل 2019/2020

 9/12/2020 ورشة عمل " إعداد اختبار جيد في ضوء مخرجات التعلم"  2020/2021

 17/11/2020 ندوة "فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية من الموجة الثانية" 2020/2021

موس"  بندوة "الجوان 2020/2021  2020/ 1/3 المنهجية في استخدام تحليل المسار بواسطة برنامج ا 

طراف المجتمعية ندوة مناقشة 2020/2021
 
 2020/ 1/3   للكلية لفرص والتحديات والرؤية والرسالةل ال

داب بالفيوم  تهوخدم في تنمية المجتمع همومهاراتدور المسنين  ندوة 2020/2021
آ
 19/2/2020 بكلية ال

ثارها في الحفاظ على البيئة" ندوة  2020/2021  19/2/2020 "تدوير النفايات واآ

زمات  2021/2022
 
 21/12/2021 ندوة بعنوان التدريب النفسي والجتماعي في ظل ال

مان الرقم و  2021/2022
 
 15/12/2021 مواقع الويب العالمية  ىعل يرشة عمل بعنوان ال

 13/12/2021 ندوة اجتياز المقابلة الشخصية وكـتابة السيرة الذاتية  2021/2022

 5/12/2021 ندوة سد النهضة بين الكـتابات التاريخية والرؤى الدينية  2021/2022

 5/12/2021 ندوة مهارات البحث عن وظيفة 2021/2022

 29/11/2021 ندوة وسائل التواصل الجتماعي والغزو الفكري للشباب  2021/2022
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  كلية ال

 تاريخ النعقاد اسم المؤتمر/الندوة/ ورشة العمل الجامعي العام 

 25/11/2021 ورشة عمل حول استخدام بنك المعرفة المصري  2021/2022

 23/11/2021 ه وواجباتندوة حقوق الطالب  2021/2022

 14/11/2021 تطبيقاته والتعامل معه "اإللكـتروني الجامعي دالبري"عمل ورشة  2021/2022

نا ندوة للطالب الجدد بعنوان 2021/2022
 
جوبة : ا

 
ولى تساؤلت وا

 
 3/11/2021 طالب في الفرقة ال

 3/11/2021 الدعم الفني لمعايير الجودةورشة عمل :  2021/2022

 24/10/2021 ورشة عمل : مصادر المعلومات اإلليكـترونية  2021/2022

2021/2022  7/11/2021 اإلبداع اإلبداع درة رواد تكنولوجيا المستقبل رواد العلم والمعرفة مجتمعمبا 

2021/2022  15/11/2021  ".لغتك مستقبلك.. فرص واحتياجات تدريبية" ندوة:  

2021/2022  23/11/2021 .وواجباته  ندوة: حقوق الطالب الجامعي 

2021/2022 داب  :ورشة عمل  
آ
 25/11/2021 . بنك المعرفة المصري بكلية ال

2021/2022  
 29/11/2021  . وسائل التواصل الجتماعي والغزو الفكري للشباب :ندوة  

2021/2022  : عمل ورشة  
 
 15/12/2021 ة. مواقع الويب العالمي على الرقميمان ال

2021/2022 زمات : ندوة 
 
 21/12/2021 . التدريب النفسي والجتماعي في ظل ال

2021/2022  
هميتها:  ندوة   25/12/2021  .الكـتابة العلمية خصائصها وا 

2021/2022  26/12/2021 صائح وتوجيهات. ن: والقلق منها ندوة: ضغوط المتحانات 

2021/2022  27/12/2021 ندوة: الفلسفة والواقع.  

2021/2022  2022/ 8/3 تستخلص بحثا من الرسالة؟  : كيفعمل ورشة  

2021/2022  
 10/3/2022 . العلميفي البحث  الرقمي عمل: التمكين ورشة  

2021/2022  
فكار السلبية لدى الشبابندوة: "

 
 10/3/2022 "دور العلوم اإلنسانية في مواجهة ال

2021/2022  23/3/2022 ورشة عمل : تصميم وتحليل الستبانات اإللكـترونية.  

2021/2022  COP 27 27/2/2022ندوة: التغيرات المناخية في ضوء استضافة مصر لمؤتمر   
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 تاريخ النعقاد اسم المؤتمر/الندوة/ ورشة العمل الجامعي العام 
2021/2022 خالل    اإلنسانية  العلوم  "مستقبل  داب 

آ
ال بكلية  ول 

 
ال الثقافي  العلمي  الملتقى 

 "كورونا وما بعدهاجائحة 
22/5/2022 

2021/2022  24/5/2022 الملتقى التوظيفي الثامن ويوم الخريجين. 

2021/2022  17/7/2022 افتتاح وحدة نظم المعلومات الجغرافية. 

2021/2022 تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والستشعار من  يوم الفيوم للجيوماتكس ) 
 (. ومستقبل الجيوماتكس ،وسوق العمل ،بعد

17-18/7/2022 

 

 التوجهات البحثية للكلية 

قسام
 
الت  ، من خالل المناقشات بمجالس ال البحثية  هم التوجهات  ا  مكن التوصل إلى  سوف تركز عليها الكلية من خالل   يا 

قسامها العلمية المختلفة تيوذلك  ،ا 
آ
 : على النحو ال

دبية واللغوية  .1
 
 ي. للمجتمع المصر تنمية المهارات ال

دب العرب .2
 
 . القديم والمعاصر يقضايا ال

 . الترجمة يدراسات ف .3

 . تاريخ مصر عبر العصور  .4

 . والفكر والسلوك اإلنساني ،تحليل قضايا المجتمع .5

خطار ،المشكالت ورصد ،تنمية البيئة المحلية لمحافظة الفيوم .6
 
 . والكوارث ،وال

 .تفعيل الشراكة المجتمعية .7

 . المختلفة  المصري الممارسات السياسية لفائت الشعب  .8

 . مكافحة الفساد .9

 . تطوير المكـتبات الجامعية .10

 التجاهات الحديثة في الفلسفة اليونانية.  .11

 التجاهات المعاصرة في المنطق. .12

 التجاهات الحديثة في الفلسفة اإلسالمية.  .13

 التجاهات الحديثة في الفلسفة المسيحية. .14

 الحديثة في فلسفة العلوم. التجاهات  .15

 التجاهات الحديثة في الفلسفة المعاصرة.  .16

فريقيا. .17 سيا وا   التجاهات الحديثة في الفلسفة المعاصرة في اآ
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آ
  كلية ال

دب الصيني عبر العصور.  .18
 
 ال

 الشعر الصيني عبر العصور.  .19

 .الفهرسة .20

 . النشر العلمي .21

 .التكشيف والستخالص .22

 . اإلدارة .23

 .التسويق .24

لية في  .25
آ
 . المكـتباتالنظم ال

 . إدارة قواعد البيانات .26

 . معالجة المعلومات .27

 . إدارة المعلومات  .28

 .النشر اإلليكـتروني .29

 . خدمات المعلومات  .30

 . نظم استرجاع المعلومات .31

 . علوم البحث .32

 . نظم المعلومات  .33

 . اقتصاد المعرفة .34

 اإلنترنت وتطبيقاته.  .35
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 الكلية: البرامج التى تقدمها  •

 
 
الساعات  ت .ا بنظام  جديدة  الئحة  الكلية  وفقا  طبق  )  المعتمدة  برقم  الوزارى  بتاريخ  761للقرار   )

2/3 /2020 

ولى  •
 
   المرحلة الجامعية اال

 : لكلية البرامج التعليمية التى تقدمها ا •

طفال. رياض  ى مرحلةعداد معلمإبرنامج  .1
 
 اال

طفال مرحلة معلم إعدادبرنامج  .2
 
 الحضانة. ى ا

 –صعوبات التعلم    –معلمى التربية الخاصة )بتخصصاتها المختلفة: اإلعاقة العقلية  إعداد  برنامج   .3

 الموهوبين والمتفوقين عقليًا(  –اإلعاقة السمعية  –اإلعاقة البصرية   –اضطراب الذاتوية 

طفال باللغة  .4
 
 مميز بمصروفات(   )برنامج اإلنجليزية.برنامج إعداد معلمى مرحلة رياض اال

الكلية الئ2 . ب المبكرةحة  تطبق  للطفولة  التربوى  بمصروفات)  اإلعالم  مميز  الساعات    (برنامج  بنظام 

 2020/ 1/7( بتاريخ  1897المعتمدة وفقا  للقرار الوزارى برقم )

ت الدراسات العليا ف  م.  2011/2012الكلية اعتبارا من العام الجامعى  ىوبدا 

 الكلية: البرامج التى تقدمها   •
 
 
) .ا برقم  الوزارى  للقرار  وفقا   المعتمدة  الساعات  بنظام  جديدة  الئحة  الكلية  بتاريخ 761تطبق   )

2/3/2020 

o   ولى
 
  المرحلة الجامعية اال

o لكليةالبرامج التعليمية التى تقدمها ا : 
طفال. رياض    ى مرحلة عداد معلم إبرنامج   .1

 
 اال

طفال مرحلة الحضانة. معلم   إعدادبرنامج   .2
 
 ى ا

معلمى برنامج   .3 العقلية    إعداد  اإلعاقة  المختلفة:  )بتخصصاتها  الخاصة   –التربية 
التعلم   الذاتوية    –صعوبات  البصرية    –اضطراب  السمعية    –اإلعاقة   –اإلعاقة 

 الموهوبين والمتفوقين عقليًا( 
مميز  .4 )برنامج  اإلنجليزية.  باللغة  طفال 

 
اال رياض  مرحلة  معلمى  إعداد  برنامج 

 بمصروفات( 
الكلية الئحة  ت .ب المبكرةاإل طبق  للطفولة  التربوى  بمصروفات)  عالم  مميز  الساعات   (برنامج  بنظام 

 1/7/2020( بتاريخ  1897المعتمدة وفقا  للقرار الوزارى برقم )

o ت الدراسات العليا ف
 
 م.   2011/2012الكلية اعتبارا من العام الجامعى    ى وبدا

 

 نشأة الكلية
ت كلية •

 
 267 رقم الجمهوري بموجب القرار  التربية للطفولة المبكرةنشا

طفال. م2006لسنة 
 
 تحت مسمى كلية رياض اال

(، 137)رقم الفيوم  ةصدر قرار مجلس جامع 26/7/2017بتاريخ •

طفال)بتغيير مسمى كلية 
 
 (التربية للطفولة المبكرة)الى كلية  (رياض اال

( 1408بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) وذلك جامعة الفيوم،

مكرر )هـ( بتاريخ  23الصادر بالجريدة الرسمية العدد: 2017لسنة 

14/6/2017.  

ت الدراسة بالكلية اعتبارً •
 
 م.2006/2007 الجامعيا من العام بدا

ول دفعة •
 
 م. 2009/2010 الجامعيالعام  الكلية في فيتخرجت ا

Faculty of 

Kindergarten 

2006/ 2007 

 الكلية:تقدمها  التي البرامج•
 
 
( 761برقم ) الوزاري للقرار  اوفقً  ،المعتمدةطبق الكلية الئحة جديدة بنظام الساعات ت(ا

 2/3/2020بتاريخ 
ولى 

 
  المرحلة الجامعية اال

 :لكليةتقدمها ا التيالبرامج التعليمية 
طفال.رياض  مرحلة معلميعداد إبرنامج .1

 
 اال

طفال مرحلة  معلمي إعدادبرنامج .2
 
 الحضانة.ا

: اإلعاقة وتشمل التربية الخاصة )بتخصصاتها المختلفة معلميإعداد برنامج .3
اإلعاقة  –اإلعاقة البصرية  –اضطراب الذاتوية  –صعوبات التعلم  –العقلية

 ا(الموهوبين والمتفوقين عقليً  –السمعية
طفال باللغة  معلميبرنامج إعداد .4

 
مميز  )برنامج اإلنجليزية.مرحلة رياض اال

 بمصروفات( 
بنظام  (برنامج مميز بمصروفات) للطفولة المبكرة التربوياإلعالم تطبق الكلية الئحة (ب

 1/7/2020( بتاريخ 1897برقم ) الوزاري ا للقرار الساعات المعتمدة وفقً 

ت الدراسات العليا 
 
 م.  2011/2012 الجامعيا من العام الكلية اعتبارً  فيوبدا
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 سرتاتيجية للكلية الرؤية والرسالة واألهداف اإل

 Visionرؤية الكلية 

ن تحتل الكلية مكانة متميزة بين الكليات المناظرة لها،  
 
ا

في  حيث   الجودة  لمعايير  الممارسات  فضل 
 
ا تطبق 

والبحث   التعليم،  والمشاركة    ، العلميمجاالت 

مع    ،المجتمعية تتناسب  مخرجات  إعداد  في  يسهم  مما 

محلي    احتياجات العمل  وإقليمي  سوق  على ا  وقادرة  ا 

 . يشهدها سوق العمل التيالتوافق مع متطلبات التغير 

 Missionرسالة الكلية 

الكلية   تميز    إلىتسعى  كـثر 
 
اال تصبح  ن 

 
كليات  ا بين  ا 

المحل المستوى  على  المبكرة  للطفولة    واإلقليمي   ي التربية 
لمعايير   الممارسات  فضل 

 
ال تطبيقها  خالل    ، الجودة من 

إلعداد   القياسية  للمواصفات  رياض    معلمي وتبنيها 
طفال، و

 
سوق    احتياجاتتكون قادرة على تلبية  من ثم  اال

مشكالت    ،العمل لحل  متميز  علمي  بحث  وإنتاج 
 .معالمجت

هداف الكلية الإ 
 
 Strategic Objectives ستراتيجيةا

هداف اإل
 
 :تحقيقها وهيستراتيجية التي تهدف إلى وضعت الكلية مجموعة من الغايات واال

ولى
 
داء  الغاية اال

 
تي:المؤسسي: رفع كـفاءة اال

 
  ، وذلك من خالل ما يا

 تحسين بيئة التعليم والتعلم. (1

 تحسين بيئة العمل.  (2

 تفعيل دور الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة.  (3

 تطبيق نظام لضمان الجودة.  (4

 للكلية.تعزيز الموارد المالية الذاتية   (5

تي: ،  : رفع كـفاءة الفاعلية التعليمية بالكليةالغاية الثانية
 
 وذلك من خالل ما يا

 تحسين جودة التعليم.  (1

عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.  (2
 
داء ا

 
 رفع كـفاءة ا

 ن على المنافسة في سوق العمل. ين قادري ن مميزيإعداد خريج (3

 تفعيل دور الكلية في البحث العلمي.  (4

داء.  (5
 
 تحسين فاعلية نظم تقييم اال

هـــداف اإل 
 
   :ستراتيجيةاال

هداف التالية:  إلىتسعى كلية التربية للطفولة المبكرة         
 
 تحقيق اال

 سنوات(.  4  -2)الحضانة   معلميإعداد  (1
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طفال  مرحلة رياض   معلميإعـداد  (2
 
 سنوات(.   6-4)اال

 التربية الخاصة. معلميإعداد  (3

طفال للعمل بروضات  معلميإعداد  (4
 
 (.اإلنجليزيةاللغة )اللغات مرحلة رياض اال

 مرحلة الطفولة المبكرة والتربية الخاصة.  معلميالمدمج إلعداد   اإللكـترونيإعداد برنامج التعليم  (5

  باالتجاهـــاتوتعـــريفهم    ،وللعـــاملين فــــي مجــــال الطفولـــة المبكـــرة  ،والثقافــــي للطـــالب  ،والمهنــــي  ،بالمســـتوى العلمــــي  االرتقـــاء (6

 التربوية المعاصرة. 

 إجراء البحوث والدراسات العلمية في مجـاالت التخصص المختلفة بالكليــة.  (7

تبــادل الخبرات والمعـلومات مع الهيئـــات والمؤسســــات التعليميــــة والثقافيـــة المصريـــة والعربيــة والدوليــة، والتعــاون معهــا فــي   (8

 المشترك.    االهتمامالقضايا التربوية ذات 

9)  
 
 فـراد والمؤسســات في مجـاالت التخصص المختلفــة بالطفولة المبكرة.تقديم المشـورة الفنيـة لال

 الدرجات العلمية

التخصصات المختلفة    فيالدرجات العلمية التالية    ،تمنح جامعة الفيوم بناًء على اقتراح مجلس كلية التربية للطفولة المبكرة

 البكالوريوس والدراسات العليا.  لمرحلتي

ول
 
 مرحلة البكالوريوس:  -ا

طفال" حتى  فيدرجة البكالوريوس  -
 
 2016 /2015العام الجامعي التربية "رياض اال

 تم منح الدرجات التالية: 2016/2017ومن العام الجامعي  -

 الئحة السنوات الدراسية:إلى بالنسبة  .1

 (  للطفولة المبكرةالتربية )  فيدرجة البكالوريوس  •
   

 الئحة الساعات المعتمدة:  إلى بالنسبة  .2

تيالتربية  في درجة البكالوريوس     
آ
 : على النحو اال

 ". للطفولة المبكرةالتربية "  فيدرجة البكالوريوس  •

 ". للطفولة المبكرةالتربية الخاصة " فيدرجة البكالوريوس  •

 ". المبكرةللطفولة التربية "  فيدرجة البكالوريوس  •

 "برنامج اللغة اإلنجليزية".  " للطفولة المبكرةالتربية "  فيدرجة البكالوريوس  •

 . التربية "اإلعالم التربوي للطفولة المبكرة" فيدرجة البكالوريوس  •
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 مرحلة الدراسات العليا:   -اثاني  

 الدرجات العلمية التالية: التربية للطفولة المبكرةتمنح جامعة الفيوم بناًء على اقتراح مجلس كلية 

 دبلوم عام في التربية للطفولة المبكرة  •

 خاصة( تربية   /يطفل عاد المبكرة )تخصصدبلوم مهني في التربية للطفولة   •

المبكرة   • للطفولة  التربية  في  خاص  عاددبلوم  طفل  الطفل/    /ي)تخصص  إعالم  الطفل/  دب 
 
ا خاصة/  تربية 

 (. النفسيمكـتبة الطفل/ متحف الطفل/ العالج بالفن/ اإلرشاد 

 المبكرة. ماجستير في التربية للطفولة  •

 . المبكرةفي التربية للطفولة  دكـتوراه •

 اعتماد الالئحة الجديدة للدراسات العليا بالكلية بنظام الساعات المعتمدة..  ب الوزاري انتظار صدور القرار  فيوالكلية 

 الكوادر العلمية

المبكرةكلية    تعد للطفولة  الفيوم  التربية  بجامعة  الحديثة  الكليات  عددً   ،من  تضم     ا ولهذا 
ً
التدريس    من   قليال هيئة  عضاء  ا 

المعاونة الكلية    ،والهيئة  تدريس    30حيث تضم  معاونة  عضو  25  وعضو هيئة  توزيعهم  ،هيئة  المختلفة    تم  قسام 
 
اال على 

تيبالكلية 
آ
 : على النحو اال

عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للعام  عداد ا 
 
 م 2022/ 2021 الجامعيبيان با

القسم  
 العلمي 

 المتفرغون 
 الهيئة المعاونة  العاملون

جمالي   الإ
ستاذ 

 
ستاذ مساعد  ا

 
 معيد  مدرس مساعد مدرس  ا

 20 8 - 4 3 2 3 علوم نفسية 

 14 6 2 3 1 2 - علوم تربوية 

ساسية  21 2 7 10 1 1 - علوم ا 

جمالي   55 16 9 17 5 5 3 الإ
 الطالب 

العام   بالكلية خالل  المقبوالت  الطالبات  عدد  وفيما    151م  2022/ 2021  الجامعيبلغ  الطالبات    يليطالبة.  عداد 
 
با بيان 

 م. 2016/2021المقيدات بالكلية خالل الخمس سنوات الماضية 

 عدد الطالبات  الجامعي العام  
2016/2017  1048 
2017/2018  1020 
2018/2019  933 
2019/2020  835 
2020/2021  1058 

جمالي   4894 الإ
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 لدراسات العليا: إلى ابالنسبة 

ت الدراسة  
 
  يليوفيما  م.   2011/2012  الجامعيا من العام  اعتبارً   التربية للطفولة المبكرةقطاع الدراسات العليا بكلية    فيبدا

عداد الطالبات المقيدات بالدراسات العليا بالكلية خالل 
 
 سنوات الماضية:  الخمسبيان با

 دبلوم الجامعي العام 
  دكـتوراه ماجستير

 تسجيل تمهيدي تسجيل تمهيدي اإلجمالي 
2016/2017 70 8 16 2 - 96 
2017/2018 44 22 4 1 1 72 
2018/2019 80 14 3 1 - 98 
2019/2020 91 11 5 1 - 108 
2020/2021 103 20 18 6 1 148 

 522 2 11 46 75 388 اإلجمالي 

 

 للكلية: التنافسيالوضع 

الوضع   مَثل  المبكرة لكلية    التنافسيي  للطفولة  الفيوم  التربية  بحاث    ،بجامعة  ا  من  بالكلية  التدريس  هيئة  عضاء  ا  ينشره  بما 
تيويمكن تمثيل ذلك خالل الخمس سنوات الماضية داخليا وخارجيا، 

آ
 : على النحو ال

 
بحاث المنشورة  الجامعي العام 

 
 عدد اال

2016/2017 16 
2017/2018 26 
2018/2019 16 
2019/2020 16 
2020/2021 36 

 110 اإلجمالي 
 

عضاء هيئة التدريس بالكلية  التنافسيالوضع    كذلك يمثل من جوائز خالل الخمس سنوات    ،للكلية بما حصل عليه السادة ا 
 : وهي ،الماضية

 اسم الجائزة 
عدد الحاصلين  
 على الجائزة 

على  الترقي فيجائزة جامعة الفيوم التشجيعية 
 
 3 للدرجات العلمية اال

 2 الدوليالنشر  فيجائزة جامعة الفيوم للتميز 
 16 جائزة جامعة الفيوم للحاصلين على الماجستير والدكـتوراه من الهيئة المعاونة
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 املراكز البحثية واخلدمية

بكلية  نظرً  الدراسة  لطبيعة  المبكرةا  للطفولة  المراكز    ،التربية  بعض  إنشاء  تم  ذات   ،واإلنتاجية  ،الخدمية فقد  والوحدات 

 : التاليوذلك على النحو  ،الطابع الخاص بالكلية
 

مومة والطفولة ) .1
 
 روضة عصافير الجنة النموذجية(. وحدة دراسات اال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 إنتاج الوسائل التعليمية والعرائس. وحدة .2
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 وحدة اللياقة والصحة.  .3

 

طفال. .4
 
 وحدة الصحة النفسية لال

 

ليوحدة التدريب )معمل  .5
آ
 + معمل اللغات(.  الحاسب اال
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 وحدة التنوير الموسيقى. .6

 

 

ستوديوهاوحدة  .7
 
 التلفزيون(  –اإلذاعة) تاال

 

 

 

 

 

 

 اإللكـترونيوحدة التقويم والتصحيح  .8
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 البنية التحتية للكلية

تيتمثل تو
 
 : فيما يا

 المعامل:  .1

تيعلى عدد من المعامل  ،بجامعة الفيومالتربية للطفولة المبكرة كلية  تحتوي
آ
 : على النحو اال

 

 

لي  .1
آ
 معمل الحاسب اال

  

 

 

 

 

 

 اللغات معمل  .2

 

 

 

 

 االحتياجات الخاصة  لذويمعامل مصادر التعلم  .3
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 المكـتبة: .2

كلية   المبكرةتضم  للطفولة  القاعات  ،التربية  من  العديد  تضم  حديثة  االطالع  ، مكـتبة  خدمة  اإلنترنت  ،وتوفر    ، وخدمة 

المختلفة التخصصات  البيانات ذات  على   ، وقواعد 
 
اال للمجلس  التابع  الرقمية  المكـتبات  بمشروع  المباشر  اتصالها  من خالل 

 للجامعات. 

 المجلة العلمية:  .3

جامعة الفيوم تحت مسمى مجلة رياض ب  ، التربية للطفولة المبكرةوافق مجلس جامعة الفيوم على إنشاء مجلة علمية بكلية  

طفال  
 
بواقع    دوري لتصبحبحيث تصدر بشكل  ،  2014/ 30/4وذلك بتاريخ    ،جامعة الفيوم للدراسات التربوية والنفسيةباال

يوليو    شهري العام خالل    فيعددين   المجلة في  ول من 
 
اال العدد  يوليو. وتم إصدار  المجلة وتم تغ  م  2014يناير،  يير اسم 

 الفيوم. جامعة ب –كلية التربية للطفولة المبكرة ب –ليصبح مجلة بحوث ودراسات الطفولة 

ثير واالستشهادات المرجعية    ،2022ا حتى يوليو  ستة عشر عددً   إصداروتم  
 
التا والمجلة حاصلة على معايير اعتماد معامل 

ثير  ولها ،مع المعايير العالمية المتوافقة ،Arcifرسيف" ا  العربي "
 
 درجة.  6.5قيمته  معامل تا

 https://ojom.journals.ekb.eg/ موقع المجلة على بنك المعرفة  

 

 االتفاقيات الدولية واحمللية

الكليةنظرً  إنشاء  لحداثة  المحلية    ،ا  التفاهم  ومذكرات  االتفاقيات  من  العديد  لعقد  مبادرات  بعمل  ن 
آ
اال تقوم  الكلية  فإن 

ثر  ،والدولية
 
كبر اال هدافها اإل تهاورسال تحقيق رؤية الكلية فيمما سيكون له ا   ستراتيجية، ومنها: وا 

 العام  اسم التفاقية 

للتعاون   السعودية  العربية  بالمملكة  والدراسات  البحوث  تمكين   البحثيمركز 
 والنشر من خالل المجلة العلمية 

2021 

 

 املؤمترات والندوات وورش العمل

كلية   المبكرة  تحرص  للطفولة  المؤتمراتالتربية  عقد  العلمية  ،على  العمل  ،والندوات  القضايا   ؛ وورش  لمناقشة  وذلك 

كاديمية والبحثية بالكلية  التيالمختلفة  
 
الناحية اال الكلية    ،تهم المجتمع  التيإضافة إلى مناقشة القضايا    ،تهم    فيوتحرص 

 المجاالت المختلفة.   فيهذه الفعاليات على دعوة العديد من المتخصصين 

 نظمتها الكلية خالل الخمس سنوات الماضية.  التيوورش العمل  ،والندوات ،بيان بالمؤتمرات يليوفيما 
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ول

 
 المؤتمرات:   -ا

المؤتمر ▪ بتنظيم  الكلية  بعنوان  الدولي  قامت  لها  ول 
 
بتاريخ   :اال المعاصرة"  العالمية  واالتجاهات  المبكرة  "الطفولة 

19-20/4/2016 . 

 . 9/3/2020-8" بتاريخ رؤى مستقبلية للطفولة المبكرة  " :بعنوان لها الثاني الدولي قامت الكلية بتنظيم المؤتمر ▪

زمات  في"الطفولة المبكرة    :لها بعنوان  الثالث  الدولي  قامت الكلية بتنظيم المؤتمر ▪
 
-23المعاصرة" بتاريخ    ظل اال

24/5/2021 . 

 الدورات التدريبية:   ، ورش العمل ، الندوات  -اثاني  

 تاريخ النعقاد  العمل اسم المؤتمر/ الندوة/ ورشة  الجامعي العام  

2016/2017 

 5/12/2016 الجامعي الطالب وواجبات  عن حقوق ندوة
ولية اإلسعافات عن  ندوة

 
 12/12/2016   اال

 14/8/2017 ( " C)  فيرس من خالية الفيوم جامعة"  وحملة ندوة
همية اإللكـترونية المقررات عن تعريفية ندوة  17/9/2017 تفعيلها وا 
 27/9/2017  القفازية العرائس وتنفيذ تصميم كيفية عن  عمل  ورشة

2017/2018 

   1/10/2017 المبكرة  للطفولة التربية كلية لطالبات بالجودة تعريفية ندوة
   2/10/2017   الرسام عن برنامج عمل  ورشة
   4/10/2017   الفني التشكيل في البيئية عن الخامات عمل  ورشة
طفال عن كـتب عمل  ورشة

 
   9/10/2017   اال

 17/10/2017 "حياتك في التفاؤل تصنع  كيف" بعنوان عمل  ورشة
  الوعي   تنمية  في  اإلبداعية  الدراما  على   قائم  برنامج  فاعلية   عن   عمل  ورشة

   الروضة طفل لدى الصحي الغذائي
18/10/2017 

 30/10/2017 ها وتنفيذ القفازية العرائس تصميم كيفية عن  عمل  ورشة
 Research Gate   " 30/10/2017"  بعنوان عمل  ورشة
الت   من نماذج  إنتاج  في  هاونفايات  البيئة خامات  توظيف  عن   عمل   ورشة   اآ
نشطة في الروضة لطفل تصلح الباند

 
  الموسيقية اال

31/10/2017 

 1/11/2017   التعليمية الوسائل وتنفيذ إعداد عن خطوات  عمل  ورشة
  وإعالنها  والعملية   الشفهية  المتحاناتا  قواعد   تحديث  عن  عمل  ورشة
  هاوتفعيل

2/11/2017 

 6/11/2017  الوقت  إدارة في  عن اإلبداع عمل  ورشة
 7/11/2017 ها وتنفيذ التعليمية الوسائل عن تصميم عمل  ورشة
ة  ضد والعنف التحرش مناهضة عن ندوة  9/11/2017 المرا 
خرين  مع التعامل فن عن  عمل  ورشة

آ
 13/11/2017   اال

 14/11/2017  الجودة ثقافة نشر عن  عمل  ورشة
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 تاريخ النعقاد  العمل اسم المؤتمر/ الندوة/ ورشة  الجامعي العام  
 14/11/2017 عن التعريف ببرامج الدراسات العليا  عمل  ورشة
  لدى   الحركية  المهارات  تنمية  في   الرياضية  العروض   دور   عن   عمل  ورشة
   الروضة طفل

18/11/2017 

 19/11/2017 " العلمي للبحث وخدماتها المعرفة سفارة" بعنوان عمل  ورشة
  البدنية   اللياقة   بعناصر  وعالقتها  الحركية  العروض  عن  عمل  ورشة

طفال
 
  لال

19/11/2017 

 21/11/2017   التفكير منهجية عن  عمل  ورشة
سرة عن تثقيفية ندوة

 
 21/11/2017   القديمة مصر  في والطفولة اال

 22/11/2017   مصر ومستقبل الطفولة عن ندوة
 13/12/2017  التعليمية الوسائل عن  عمل  ورشة
 13/12/2017  والتعلم التعليم ستراتيجياتإ عن  عمل  ورشة
لعاب عن  عمل  ورشة

 
 18/2/2018 الكلية  التربوية لطالبات اال

 19/2/2018 الكلية بالنفس لطالبات الثقة مهارات عن  عمل  ورشة
 20/2/2018   واالمتحانات الطالب تقويم ثقافة عن نشر عمل  ورشة
ركان عمل  ورشة

 
 21/2/2018  التعليمية بعنوان اال

 21/2/2018  الخاصة التربية مجال في والمقاييس االختبارات  عن  عمل  ورشة
 2018/ 5/3 الفكرية الملكية حقوق عن  عمل  ورشة
خالقي الميثاق  عن الكلية لطالبات عمل  ورشة

 
 2018/ 5/3 االنتماء قيم وتعزيز  اال

 2018/ 5/3 هاوإعداد الذاتية السيرة ةكـتاب فن عن  عمل  ورشة
 2018/ 5/3 واالمتحانات الطالب تقويم ثقافة نشر حول عمل  ورشة
 2018/ 5/3 الذاتي التقويم مهارات عن  عمل  ورشة
 15/3/2018 " واالعتماد الجودة على نحصل  معا " بعنوان عمل  ورشة
ليات  عن  عمل  ورشة و  بشكوى  التقدم  اآ  الثانية   الفرقة  لطالبات  مقترح   ا 
 موحدة الئحة

15/3/2018 

 القيادات  للسادة  الوظيفي  والتوصيف  التنظيمي  الهيكل  عن   عمل   ورشة
 والفنيين ،واإلداريين ،اإلدارية

3/4 /2018 

2018/2019 

مراض  للتوعية  ندوة
 
إلى   المؤدية  والعوامل  واإلعاقات  ،التخاطب  با

 حدوثها
3/12/2018   

ول  التعريفية  الندوة
 
طفال  لرياض  الجديد  المنهج  عن  ىاال

 
  بمدارس   اال

 والتعليم  التربية
4/12/2018 

طفال   لرياض  الجديد  المنهج  عن  الثانية  التعريفية  الندوة
 
 بمدارس  اال

 والتعليم  التربية
5/12/2018 

 10/12/2018  واالمتحانات الطالب تقويم في الحديثة التكنولوجيا استخدام عن ندوة
لي التصحيح نموذج على اإلجابة كيفية عن ندوة

آ
 11/12/2018   اال

 12/12/2018  الموسيقي التنوير بوحدة التعريف  عن الكلية لطالبات عمل  ورشة

 
 

318



 2027-2022 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ يـ  
نسانية مقطاع العلو   التربية للطفولة المبكرةكلية  والجتماعية الإ

 تاريخ النعقاد  العمل اسم المؤتمر/ الندوة/ ورشة  الجامعي العام  
 17/12/2018 العامة  الصحة عن ندوة
 18/3/2019 الحكومي التميز  لجائزة الكلية لتقدم عمل  ورشة
 10/4/2019 الموسيقي  التنوير بوحدة عمل  ورشة
ولية  اإلسعافات  عن ندوة

 
 14/4/2019 اال

 18/4/2019  المبكرة  للطفولة التربية بكلية الذاتية الندوة انعقاد
 وفكرة  الخاصة  االحتياجات  ذوي  مع  التعامل  بكيفية  التوعية  عن  ندوة
 عليها  وما ا هل ما الدمج

24/4/2019 

2019/2020 

 2019 /5/11 العامة  الخدمة مركز  بخدمات تعريفية ورشة
طفال السلوكية المشكالت ندوة عن

 
سباب...  لال

 
   18/11/2019 والعالج  اال

طفال   للطالبات   عمل   ورشة
 
كيفية  واال   مع   اإليقاعية  باند   االن  عمل   عن 

  البيئة خامات
19/11/2019   

سرة بعنوان ندوة
 
 2019/ 20/11 القديمة  مصر في  والطفل اال

 25/11/2019 الخامسة  الصورة بينيه استانفورد اختبار وتطبيق التعرف عن  عمل  ورشة
  بوحدة   المتطوعات  الطالبات  فريق  ومهارات  قدرات  لتنمية  عمل  ورشة

ة ضد العنف مناهضة  المبكرة  للطفولة التربية ليةكب المرا 
27/11/2019 

ة  ضد  العنف مناهضة  عن ندوة تنظم المبكرة  للطفولة التربية كلية  2019 /2/12 المرا 
طفال عند  قيمة( زرعا) بعنوان عمل  ورشة

 
 3/12/2019 اال

ة  ضد   العنف  لمناهضة  تثقيفية  ندوة   للطالبات   الجامعية  بالمدن   المرا 
 المبكرة  للطفولة والتربية ،االجتماعية الخدمة كلية بمشاركة

11/12/2019 

دب في الوطن عن ندوة  11/12/2019  الطفل  ا 
طفال عند  قيمة( زرعا) بعنوان عمل  ورشة

 
 11/12/2019 اال

سبوع  لفعاليات  ا استمرارً   البيئة  على  بالحفاظ  التوعية   عن  ندوة
 
 البيئي   اال

 الثالث لليوم المبكرة للطفولة التربية بكلية
19/2/2020 

 3/2020/ 9,8 المبكرة  للطفولة التربية لكلية الثاني الدولي المؤتمر

2020/2021 

 لالستعداد  المبكرة   للطفولة  التربية  لطالب  النفسي  الدعم  عن  محاضرة
   الدراسي للعام

20/10/2020 

  ذوي   مع  للتعامل  الخاصة  التربية  طالبات  تهيئة  عن   محاضرة
 الخاصة  االحتياجات

26/10/2020 

 4/11/2020 المبكرة  الطفولة لطالبات الهمم ذوي مع  التعامل
 8/11/2020 الخاصة التربية لطالبات اإلشارة عن لغة عمل  ورشة
لة على العزف عن  عمل  ورشة   اآ

 
 17/11/2020   الشرقي ورجاال

 17/11/2020   البيئية الخامات  من التعليمية الوسائل إعداد كيفية عن  عمل  ورشة
لي التوزيع عن  عمل  ورشة

آ
الت لفرق  اال

آ
 17/11/2020   اإليقاعية اال

 بكلية  الجديد  الدراسي  العام  الستقبال  النفسي  الدعم  عن  محاضرة
 العلوم 

19/11/2020 
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 تاريخ النعقاد  العمل اسم المؤتمر/ الندوة/ ورشة  الجامعي العام  
 19/11/2020   بالنفس والثقة الذات تحقيق عن ندوة
سرى  اإلرشاد عن  عمل  ورشة

 
 23/11/2020   اال

 بكلية  الجديد  الدراسي  العام  الستقبال  النفسي  الدعم  عن  محاضرة
 الزراعة 

24/11/2020 

 30/11/2020 المجتمعي التنور  ببرنامج التعريفي اللقاء
  ترفع   التي التغذية  عن  المبكرة  للطفولة  التربية  كلية  لطالبات  توعوي  لقاء

 المستجد كورونا مرض لمواجهة المناعي الجهاز كـفاءة
30/11/2020 

 1/12/2020 الروضة  بإدارة الخاصة والمالية اإلدارية الجوانب بعنوان ندوة
خر  مع التعامل فن عن  عمل  ورشة

آ
 6/12/2020   اال

 6/12/2020  الموسيقي التنوير مجال عمل في ورشة
للدعم فضفضة   المبكرة   للطفولة  التربية  بكلية  للطالبات  النفسي  ورشة 

 العنف  لمناهضة ايومً  16ـ ال حملة فعاليات إطار في
8/12/2020 

سري   العنف  مخاطر  عن  ندوة
 
بكلية   الفتاة  على  اال سرة 

 
 التربية  واال

نشطة   فعاليات  إطار   في   المبكرة  للطفولة   ضد   العنف  مناهضة  وحدة  وا 
ة  المرا 

13/12/2020 

 14/12/2020  الموسيقية النوتة قراءة كيفية عن  عمل  ورشة
 16/12/2020 المبكرة  للطفولة التربية بكلية الذاتية الندوة انعقاد
  على العزف تعليم عن  عمل  ورشة

 
 20/12/2020  كورديوناال

 20/12/2020   كسليفوناإل  على العزف تعليم عن  عمل  ورشة
  المدمج   التعليم  لطالبات   البيانو  على  العزف  تعليم   عن   عمل   ورشة

 بالكلية
20/12/2020 

لطالب  على  العزف  تعليم  عن   عمل  ورشة  بشعبة   التربية  كلية  البيانو 
  تعليمال

 
 التمريض  كلية  وطالب ،ساسياال

21/12/2020 

 21/12/2020   الحركي ععن اإليقا  عمل  ورشة
التعبير  عمل  ورشة   التربية   لطالبات  اإلشارة  ولغة  ي،الموسيق  عن 

 الخاصة
21/12/2020 

 التصحيح  بنظام  اإلجابة  ورقة  استخدام  كيفية  شرح عن    عمل  ورشة
 الموحدة  الالئحة الفرق  جميع لطالبات ،اإللكـتروني

27/12/2020 

 التصحيح  بنظام  اإلجابة  ورقة  استخدام  كيفية  شرح عن    عمل  ورشة
ولى الفرقة لطالبات ،اإللكـتروني

 
 البرامج جميعفي  والثانية اال

27/12/2020 

 التصحيح  بنظام  اإلجابة  ورقة  استخدام  كيفية  شرح عن    عمل  ورشة
 البرامج  جميع في والرابعة الثالثة الفرقة لطالبات ،اإللكـتروني

27/12/2020 

صحة عن  مراض  من  الوقاية  وطرق   الفم  ندوة  لتوعية  الفم  ا   واللثة 
 بالكلية  الطالبات

21/3/2021 

 11/4/2021 الكلية  لطالبات لكـترونياإل  التصحيح عن عمل ورشة 
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 تاريخ النعقاد  العمل اسم المؤتمر/ الندوة/ ورشة  الجامعي العام  
 19/4/2021 الكلية  اإللكـتروني لطالبات التصحيح عن  عمل  ورشة
 27/4/2021 الكلية  التقويم لطالبات ثقافة نشر عن  عمل  ورشة
 2021/ 2/5 الكلية  م لطالباتيالتقو ثقافة نشر عن  عمل  ورشة

 23/5/2021 الفيوم بجامعة المبكرة للطفولة التربية لكلية الثالث الدولي المؤتمر
 11/7/2021 إلكـتروني بشكل اإللكـتروني التصحيح نظام عن  عمل  ورشة

 14/7/2021 إلكـتروني اإللكـتروني بشكل التصحيح نظام عن  عمل  ورشة استكمال
ولية اإلسعافات  عن ندوة

 
م اال

 
 10/8/2021 إلكـتروني  والطفل بشكل لال

ولية اإلسعافات عن  ندوة
 
 18/8/2021   اال

 

 

 التوجهات البحثية بالكلية

قسام بالكلية
 
هم المجاالت البحثية    ،من خالل المناقشات بمجالس اال ن تركز عليها كلية    التيتم تحديد ا  التربية من المقرر ا 

قسام العلمية بالكلية في  للطفولة المبكرة
 
 : وهي ،المرحلة الحالية من خالل اال

 دراسات في العلوم النفسية .1

ساسية .2
 
 دراسات في العلوم اال

 دراسات في العلوم التربوية .3
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  الحقوقكلية   الجتماعيةنسانية وال   مقطاع العلو

 

 

 

 

1صص1  

 نشأة الكلية

 رقم الوزاري  بالقرار الفيوم جامعةب الحقوق كلية إنشاء تم•

 .م22/10/2017 بتاريخ( 5239)

 
قسام العلمية:

أ
 ال

تية: الحقوق تضم كلية
آ
قسام العلمية ال

أ
 ال

 .اإلسالمية الشريعةقسم .1

 .المدني القانون قسم.2

 .العام القانون قسم.3

 .العام الدولي القانون قسم.4

 .الخاص الدولي القانون قسم.5

 .التجاري  القانون قسم.6

 .والتجارية المدنية المرافعات قسم.7

 .الجنائي القانون قسم.8

 وتاريخه. القانون فلسفة قسم.9

 .العامة والمالية القتصاد قسم.10

 .الجتماعي القانون قسم.11

Faculty of 

Law 

2017/2018 
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 سرتاتيجية للكلية الرؤية والرسالة واألهداف اإل

 

 Visionرؤية الكلية 

 والتدريب،   القانوني،  التعليم  مجال  في   مؤهلين   خريجين   إعداد  على  قادرة   متميزة علمية  مؤسسة  الفيوم   بجامعة  الحقوق   كلية

 .والقضائي القانوني المجالين في اودولي   اوإقليمي   امحلي   المنافسة على وقادرين والقضائية، القانونية  والدراسات والبحوث،

 Missionرسالة الكلية 

ك فاء  بخريجين  المجتمع   تزويد  إلى  الفيوم  بجامعة   الحقوق   كلية  تسعى
أ
 في   العمل  على   القدرة  لديهم  ا،ومهاري    افني    مؤهلين   ا

و   ،القانونية  بالستشارات  تعلق  ما  منها  سواء  ،كافة  القانونية  المجالت
أ
و  ، القانوني  التدريب  ا

أ
و   ،المحاماة  مهنة  ممارسة  ا

أ
  ا

و   ،القضائية  الوظائ ف   تولي وذلكالقانوني  الفكر  لتطوير  ،القانونية  البحوث  إجراء  اأ   الحاجات  وتلبية  التنمية  بهدف  ؛ 

دوات باستخدام والقانونية، ،والجتماعية ،القتصادية  . العالمية الجودة لمعايير اوفق   العصر اأ

هداف الكلية ال  
أ
 Strategic Objectives ستراتيجيةا

تي: تحقيق إلىجامعة الفيوم ب الحقوقتهدف كلية 
آ
 ال

ساسية والنظريات بالمعارف الطالب تزويد .1
أ
 .  المختلفة والخاص العام القانون مجالت في ال

 والقضايا  المشاكل  حل  على  قدراتهم  وتنمية  ،الطالب  لدى  النظرية  القانونية  للعلوم  التطبيقي   المهني  الجانب  تعزيز .2

 .  المتنوعة

  علمية   منهجية  وفق  المختلفة  القانونية  المعرفة  مصادر  مع  والتعامل  ،القانونية  البحوث  إجراء  من  الطالب  تمكين .3

 .  سليمة

 .  المختلفة القانونية للمسائل المالئمة الحلول واختيار ،والنقد المنطقي التفكير على الطالب قدرات تنمية .4

خالقيات والقضائي القانوني العمل  مهنة قيم غرس .5  .  الطالب لدى هواأ

عمال إنجاز في الحديثة المعلومات  نظم تقنيات استخدام من  الطالب تمكين .6
أ
 .  المختلفة القانونية ال

ساليب على  الطالب قدرة تنمية .7  .  وفاعلية ةسبسال  الفريق إطار  في العمل اأ

مام التحدث على  الطالب قدرة تنمية .8 سلوب بلغة ،وموضوعية بثقة الجمهور  اأ  .ومقنع  مفهوم قانوني واأ
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  الحقوقكلية   الجتماعيةنسانية وال   مقطاع العلو

 الدرجات العلمية

 درجة الليسانس في الحقوق.  الحقوقتمنح جامعة الفيوم بناء  على اقتراح مجلس كلية  •

 الكوادر العلمية

كلية  نظر   ن 
أ
ل هيئة   الحقوقا  عضاء 

أ
با تستعين  نها 

أ
ا كما  بها،  العاملين  التدريس  هيئة  عضاء 

أ
با تستعين  فإنها  ناشئة،  كلية 

التدريسية   الحقوقوخبراء    ،معاونةالهيئة  الو  ،تدريسال الحتياجات  لتغطية  وذلك  وخارجها،  الفيوم  جامعة  داخل  من 

كاديمي  للكلية
أ
 . 2021/2022في العام ال

عضاء هيئة الت
أ
عداد ا

أ
 دريس والهيئة المعاونة بيان با

 م 2021/2022  الجامعيللعام   الحقوقبكلية 

 الهيئة المعاونة  العاملون
جمال  ي ال 

ستاذ 
أ
ستاذ مساعد  ا

أ
 معيد  مدرس مساعد مدرس  ا

)انتداب 1

 كامل( 
1 5 - 3 10 

  

 الطالب 

عداد الطالب المقيدين بالكلية 
أ
تهافيما يلي بيان با

أ
 : منذ نشا

 العام الجامعي 
 عدد الطالب 

 جمالي ال   ناث ال   ذكور ال

2017/2018  66 107 173 

2018/2019  606 425 1031 

2019/2020  1032 807 1839 

2021   /2022 1687 1316 3003 
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نسانية مقطاع العلو   التربية الرياضيةكلية  تماعيةوالج الإ

 

 

 

 نشأة الكلية

م بإنشاء كلية التربية 2007صدر القرار الجمهوري في عام •

 اإلمكاناتا لعدم توافر بعض ونظر   ،الرياضية بجامعة الفيوم

جيل الدراسة حتى تم  ،المادية والمتطلبات الالزمة
 
فقد تم تا

 ،م2018 -2017صدور قرار تفعيل الكلية في العام الجامعي 

هالي محافظة الفيوم ُعد  فيما 
 
نه بشرى سارة ل حيث تم  ،ا 

طالب وطالبة يمثلون طالب الفرقة  134التحويل لعدد 

ولى
 
والذين انخرطوا في الدراسة العملية بمالعب وصالت  ،ال

نشطةمركز 
 
 اإلداري الطالبية والقاعات الدراسية بالمبنى  ال

  للكلية.

قسام الكلية
 
 :ا

 المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية.1

 وعلوم الحركة يالتدريب الرياض.2

 اإلدارة الرياضية والترويح.3

 علوم الصحة الرياضية.4

 العلوم النفسية والتربوية والجتماعية.5

 الرياضات المائية.6

 تدريب مسابقات الميدان والمضمار.7

 يالحرك روالجمباز والتعبيالتمرينات .8

لعاب .9
 
لعاال

 المضرب بالجماعية وا 

   المنازلت والرياضات الفردية.10

  

Faculty of 

Physical 

Education 

2017/2018 
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 سرتاتيجية للكليةالرؤية والرسالة واألهداف اإل

 Visionرؤية الكلية 

ا من رؤية الدولة في سياستها طالق  ان
في   الكلية  ورؤية  نالتعليمية، 
 
  ا

 
 
متميزة  تتبوا ومرموقة   ،مكانة 

ا في المجال الرياضي  ا وتربوي  تعليمي  
  ،المستويين المحلي واإلقليمي  على

من خالل الهتمام والعناية بخريج 
وإمكاناته يوتحس  ،الكلية قدراته  ن 

نشطة    امنتج  بوصفه  المهنية  
 
ل

ا التعليميةوبرامج   ،لكلية 
وبما   ،والمجتمعية  ،والبحثية

والدولية  القومية  المعايير  يحقق 
تتللجودة الكلية  رؤية  فإن  ص  لخ، 

تي:
 
 فيما يا

المعارف  إكساب ▪  توالك فاءا  ،والمهارات  ،والمعلومات  ،الطالب 
 .المهنية في مجالت علوم التربية الرياضية المختلفة

سس التربوية  ،والمبادئ  ، الطالب القيم الخلقية  إكساب ▪
 
بما يؤكد    ،وال

للمجتمع  على الولء والنتماء  وبما يسهم في تكوين وبناء   ، تنمية روح 
هداف الدولة

 
 .مجتمعي قوي يسهم في تحقيق ا

وتطور  ،التقنيوالتقدم  ا،نولوجيوالتك ،النفجار المعرفي  ىالعتماد عل  ▪
التصال   ساليبوسائل 

 
التعليمية  هوا البرامج  تنفيذ    ،والبحثية  ،في 

 .والمجتمعية في مجالت التربية الرياضية

 Missionرسالة الكلية 

محفزةيتوف وبحثية  تعليمية  بيئة  كوادر    ؛ ر  في    متخصصةإلعداد  ومتميزة 

الرياضية للتربية  المختلفة  العلمي  علىوقادرة    ،المجالت  البحث    ، توظيف 

هيل الخريجين طبق  
 
 ا لحتياجات سوق العمل. وتا

 

هداف الكلية الإ 
 
 Strategic Objectives ستراتيجيةا

هداف 
 
 التالية:تسعى الكلية إلى تحقيق ال

كيد  ▪
 
 ورؤيتها. تحقيق رسالة الكلية  علىالتا

 إعداد كوادر متميزة في المجالت الرياضية للعمل في مؤسسات المجتمع المختلفة.  ▪

 رفع قدرات وك فاءة الخريجين من خالل دورات تدريبية وورش عمل متنوعة ومتطورة.  ▪

 تلفة.العلمي في مجالت التربية الرياضية المخ البحث ىبمستو الرتقاء ▪

كاديمية  ،تقديم برامج ومقررات تعليمية ▪
 
 والدولية للجودة. ،والقومية ،في ضوء المعايير ال

بحاث علمية متميزة ▪  .ةالتربية الرياضيحلول للمشكالت في مجالت إلى للتوصل  ،تشجيع الباحثين إلنتاج ا 

 تنمية موارد الكلية الذاتية. ▪

 من خالل الستشارات الفنية والمهنية. ،في خدمة البيئة والمجتمع اإلسهام  ▪
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نسانية مقطاع العلو   التربية الرياضيةكلية  تماعيةوالج الإ

 الدرجات العلمية

 . يمنح مجلس جامعة الفيوم بناء  على طلب مجلس كلية التربية الرياضية درجة البكالوريوس في التربية الرياضية

 

 الكوادر العلمية

عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية 
 
عداد ا

 
 2022/ 2021للعام الجامعي  التربية الرياضية بيان با

 المتفرغون 

 الهيئة المعاونة  العاملون

جمالي   الإ
ستاذ 

 
 ا

ستاذ  
 
ا

 مساعد
 مدرس 

مدرس  
 مساعد

 معيد 

0 1 2 10 1 3 17 
 

 

 الطالب

عداد الطالب المقيدين بالكلية خالل الخمس سنوات   يليوفيما 
 
 م: 2021-2016الماضية بيان با

 الجامعي العام  
 عدد الطالب 

جمالي  ناث الإ  ذكور ال  الإ

2017/2018 135 17 118 

2018/2019 564 201 765 

2019/2020 1012 466 1478 

2020/2021 1510 801 2311 

جمالي   4672 1485 3221 الإ
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نسانية مقطاع العلو لسنكلية   والجتماعية الإ

أ
  ال

 

 

 

 

1صص1  

 نشأة الكلية

بإنشاء  م2021لسنة  526صدر قرار رئيس الجمهورية رقم •

لسنكلية 
أ
 كليات جامعة الفيوم. لتكون إحدى ال

تاريخ ( ب586)رقم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء •

لسن  ،م25/3/2021
أ
  .جامعة الفيومببإنشاء كلية ال

بتاريخ ( 184) صدر قرار مجلس الجامعة رقم•

لسن  ببدء ،م31/3/2021
أ
جامعة بالدراسة بكلية ال

 .الفيوم

 

قسام العلمية:
أ
 ال

لسن تضم كلية
أ
تية: ال

آ
قسام العلمية ال

أ
 ال

دابها قسم اللغة العربية.1  واآ
دابها قسم اللغة اإلنجليزية.2

 واآ
دابها الصينيةقسم اللغة .3  واآ
دابها اإليطاليةقسم اللغة.4  واآ
دابها الفرنسيةقسم اللغة.5  واآ
لمانيةقسم .6

أ
دابها اللغة ال  واآ

سبانية.7
أ
دابها قسم اللغة ال  واآ

دابهاقسم .8  اللغة الكورية واآ
دابها اللغة اليابانيةقسم .9  واآ

دابها.10  قسم اللغات الشرقية اإلسالمية والسامية واآ
دابهاقسم اللغات السالفية .11  واآ
دابها قسم اللغات اإلفريقية.12  واآ
 

Faculty of 

Al-Alsun 

2022/2021 
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 سرتاتيجية للكلية الرؤية والرسالة واألهداف اإل

 

 Visionرؤية الكلية 

كليــــة   لسنتتطلع 
أ
الفيــوم  ب  ال التميزجامعـة  اللغة  إلى  مجالت  دب  ،في 

أ
محلي    ،والترجمة  ،وال التطوير    اوإقليمي    المواكبة 

 . عتمادلوا  ا في ضوء معايير الجودةوعالمي  

 

 Missionرسالة الكلية 

في   الكلية  رسالة  كاديميةم  يتقدتتمثل 
أ
ا اللغة  ،برامج  مجالت  في  متطورة  دب  ،وبحثية 

أ
بحيثوالترجمة  ،وال في   تسهم  ، 

سوق العمل    احتياجاتتلبية  باإلضافة إلى  للمشاركة في خدمة المجتمع وتطويره،    ؛ اا ونفسي  مهني  وا  إعداد كوادر مؤهلة علمي  

خالق ا وعالمي  ا وإقليمي  محلي  
أ
 . ا في إطار من القيم وال

 

هداف الكلية الإ 
أ
 Strategic Objectives ستراتيجيةا

لسن 
أ
تي: تحقيق إلىجامعة الفيوم بتهدف كلية ال

آ
 ال

دب ،تقديم برامج تعليمية متميزة في مجالت اللغة .1
أ
 والترجمة.  ، وال

هيل كوادر منافسة لسوق  .2
أ
 .اا وبحثي  العمل مهني  تا

ساليب الحديثة في مجالت اللغة .3
أ
حدث التقنيات وال دب ، تهيئة بيئة تعليمية متميزة تتبنى اأ

أ
 والترجمة.  ،وال

كاديمية من خالل التواصل الفعال مع الثقافات  ، والثقافية ،إثراء الحياة الفكرية .4
أ
خرى. وال

أ
 ال

كاديمية  .5
أ
عضاء الهيئة ال  الجودة. لضمان توفير منظومة تعليمية عالية  ؛ واإلداريةتطوير قدرات اأ

 كافة.  تحقيق المشاركة المجتمعية على المستويات .6

 .عتمادوالمجتمعية في ضوء معايير الجودة وال  ،والبحثية، التطوير المستمر للخدمات التعليمية .7
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نسانية مقطاع العلو لسنكلية   والجتماعية الإ

أ
  ال

 الدرجات العلمية

لسنتمنح جامعة الفيوم بناًء على اقتراح مجلس كلية 
أ
 : الليسانس  ةالتخصصات المختلفة لمرحل ي لية فالدرجات العلمية التا ال

دابها  اللغة العربيةدرجة الليسانس في  •
آ
 وا

دابها اللغة اإلنجليزيةدرجة الليسانس في  •
آ
 وا

دابهاالفرنسية  اللغةدرجة الليسانس في  •
آ
 وا

دابها الصينية اللغةدرجة الليسانس في  •
آ
  وا

دابهااإليطالية و اللغة  درجة الليسانس في  •
آ
 ا

لمانية و درجة الليسانس •
أ
دابها في اللغة ال  اآ

سبانية واللغة درجة الليسانس في  •
أ
دابها ال  اآ

دابهااليابانية واللغة درجة الليسانس في  •  اآ

دابهاوالشرقية اإلسالمية والسامية اللغة درجة الليسانس في  •  اآ

دابها    •  درجة الليسانس في اللغة الفارسية واآ

دابهاو ةاللغة التركي درجة الليسانس في   •     اآ

دابهاو ةاللغة العبريدرجة الليسانس في   •  اآ

دابهاو درجة الليسانس في اللغة الكورية •  اآ

دابهاوات السالفية الليسانس في اللغدرجة  •  اآ

دابها      الليسانس في اللغة الروسية ودرجة  •  اآ

دابها        درجة الليسانس في اللغة التشيكية و •  اآ

دابهاوات اإلفريقية الليسانس في اللغدرجة  •  اآ

دابها درجة الليسانس في اللغة السواحيلية و •  اآ

دابهادرجة الليسانس في اللغة الهوسية و •           اآ
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 الكوادر العلمية

هيئة نظرً  عضاء 
أ
با تستعين  نها 

أ
ا كما  بها،  العاملين  التدريس  هيئة  عضاء 

أ
با تستعين  فإنها  ناشئة،  كلية  لسن 

أ
ال كلية  ن 

أ
ل ا 

 لغة  الوخبراء    ،لغةالوخبراء    ،معاونةالهيئة  الو  ،تدريسال
أ
لتغطية  ال وذلك  وخارجها،  الفيوم  جامعة  داخل  من  جانب 

قسام الم
أ
كاديمي الحتياجات التدريسية للخمسة ا

أ
 . 2022/ 2021فعلة في العام ال

عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
أ
عداد ا

أ
 بيان با

لسنبكلية 
أ
 م 2021/2022للعام الجامعى   ال

 ي القسم العلم

 الهيئة المعاونة  العاملون

جمال  ي الإ
ستاذ 

أ
 ا

ستاذ  
أ
ا

 مساعد
 مدرس 

مدرس  

 مساعد
 معيد 

 1 - - 1 - - نجليزية الإ لغة قسم ال

سبانية    3 - 1 - 1 1 قسم اللغة الإ

يطالية   - - - - - - قسم اللغة الإ

 - - - - - - قسم اللغة الفرنسية 

 - - - - - - قسم اللغة الصينية 

جمالي   4 - 1 1 1 1 الإ

  

 

لسنبلغ عدد الطالب المقبولين بكلية  
أ
وفيما يلي  ( طالب وطالبة.  140)  2022/    2021جامعة الفيوم للعام الجامعي  ب  -ال

عداد الطالب المقيدين بالكلية خالل  
أ
 : 2021/2022  الجامعيالعام بيان با

 العام الجامعي 
 عدد الطالب 

 جمالي الإ  ناث الإ  ذكور ال

2021   /2022 47 93 140 
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Sales

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr املعهدنشأة 

على للقوأت ألمسلحة رقم  •
أ
نشئ ألمعهد بقرأر ألمجلس أل

أ
 104أ

 .2011لسنة 

ت • / 2012 ألجامعيأ من ألعام ألدرأسة بالمعهد أعتبار  بدأأ
وتضمنت ألالئحة ألدأخلية للمعهد منح عدد من  ،2013

 ألماجستير وألدك تورأه. مرحلتيألدبلومات باإلضافة إلى 

ول دفعة من • ألعام  فيدبلومات ألمعهد  خريجيتخرجت أأ
 .2013/2014 ألجامعي

 

 :هيعلى طلب مجلس ألمعهد  تمنحها جامعة ألفيوم بناء   ألتي الدرجات العلمية•
 
ً
ول

 
تية الدبلومات -ا

آ
حد التخصصات ال

 
 :في ا

o دبلوم ألمياه وألتربة 

oدبلوم ألجيومورفولوجيا وألمناخ 

oدبلوم ألسكان وألموأرد ألقتصادية 

oدبلوم ألسياسة وألقانون 

oدبلوم نظم ألمعلومات ألجغرأفية 

oدبلوم درأسات ألنقل 

oدأرة ألمستشفيات وألخدمات ألصحيةدبلوم إ 

o من
أ
 ألغذأئيدبلوم ألتنمية ألزرأعية وأل

oدبلوم ألتنمية ألزرأعية ألمستدأمة 

تيين الماجستير والدكـتوراه ادرجت -اثانيً •
آ
حد التخصصين ال

 
 :في ا

oألدرأسات ألجغرأفية 

oألدرأسات ألقتصادية وألتنمية ألزرأعية 

 

Institute of Strategic 

Research and Studies 

for Nile Basin 

Countries, Fayoum 

University 

2012/ 2013 
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 سرتاتيجيةالرؤية والرسالة واألهداف اإل

   Visionرؤية المعهد 

 قضايا دول حوض نهر ألنيل   فيأ من ألمرأكز ألبحثية ألمتميزة وألمتخصصة  جعل هذأ ألمعهد وأحد  إلى  تسعى جامعة ألفيوم  
 . اهومشكالت

   Missionرسـالة المعهد 

نه  
أ
أ ألمعهد في  ألتميز  ،متفردتتمثل رسالة  عالية  ساليب 

أ
أ ألبحث وألدرأسة، وفق  ك ثر من تخصص   ، وذلكمنهجه 

أ
أ بإشرأك 

وضع برأمج  باإلضافة إلى  درأسة قضايا دول حوض ألنيل، وأقترأح ألحلول ألمناسبة لها ضمن فرق عمل جماعية،    فيوأحد  
 وإجرأء ألبحوث ألمشتركة لمعالجة هذه ألقضايا. ها،وتنفيذ ألتدريب

هداف المعهد الإ 
 
 Strategic Objectiveستراتيجية ا

 .اا وأقتصادي  ا وأجتماعي  ا وثقافي  تطوير عالقة مصر بدول حوض ألنيل علمي   .1
ن أإلفريقي بصفة عامة .2

أ
 .ودول حوض نهر ألنيل بصفة خاصة ،صقل ألمعرفة بالشا

لتساير  ؛وألبرأمج ألتدريبية ألمتفردة في ألمجالت ألبحثية لدول حوض ألنيل ،إعدأد ألبرأمج ألعلمية ألمتميزة .3
حدث ألنظريات وألتطبيقات ألعلمية فيما يخص شئون دول ألنهر  .أأ

للنهوض بمستوى ألحياة لشعوب   ها؛وتكوينإعدأد ألكوأدر ألعلمية ألمتخصصة في قضايا دول حوض ألنيل   .4
 .دول ألحوض

وأصر ألصالت بين شعوب دول حوض ألنيل .5 فريقيا. بالنتماءوتنمية ألشعور  ،زيادة أأ  لدول ألحوض وأأ
ألعلمية  .6 ألخدمات  ألحوض  ،وألستشارية  ،وألبحثية  ،تقديم  لدول  مستو   ،وألتدريبية  رفع  في  يسهم    ى بما 

 .ات ألتحديث وألتنميةونجاح مشروع ،ألبحث ألعلمي في دول ألحوض

 الدرجات العلمية 

تية: فيمن ألدبلومات ألمختلفة  أعدد   ،تمنح جامعة ألفيوم بناء على أقترأح مجلس ألمعهد
آ
 ألمجالت أل

 . دول حوض ألنيل فيألسكان ومشكالت ألبيئة ألجغرأفية وألمياه  .1
 .ألمشكالت ألسياسية ومشكالت ألحدود بين دول حوض ألنيل .2
 ألنيل.ألعالقات أإلقليمية وألدولية وأتفاقياتها بين دول حوض  .3
 .دول حوض ألنيل فيوألموأصالت  ،وألنقل ،وألخدمات ،مؤسسات ألنفع ألعام .4
قليات وألمجموعات أللغوية وألقبلية وأنتشارها عبر حدود دول حوض ألنيل .5

أ
 .مشكالت أل

خرى باقترأح مجلس ألمعهد  .6  وموأفقة مجلس ألجامعة. ويجوز أستحدأث مجالت أأ
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تيين ألمجالين في وألدك تورأه درجتي ألماجستيرعلى أقترأح مجلس ألمعهد  بناء   كما تمنح جامعة ألفيوم
آ
   :أل

 قسم ألدرأسات ألجغرأفية )ألجغرأفيا ألطبيعية وألجغرأفيا ألبشرية(  .1
 . ألدرأسات ألقتصادية وألتنمية ألزرأعيةقسم  .2

 

 الكوادر العلمية

ألمعهد   وألعلمية  في يعتمد  كاديمية 
أ
أل ألخبرأت  أستقطاب  على  ألحالية  ألفيوم   هاوأجتذأب  ألمرحلة  جامعة  ساتذة  أأ من 

بالمعهد للتدريس  خرى 
أ
أل ألمصرية  ألتخصصات   ؛وألجامعات  مختلف  من  كاديمية 

أ
أل كوأدره  أستكمال  لحين  وذلك 

تيا ما ويتوفر بالمعهد حالي   ، تحتاجها طبيعة ألدرأسة وألبحث بالمعهد ألتي
أ
 :يا

 ألعدد ألدرجة

ستاذ  2 متفرغ /أأ

ستاذ   1 أأ

ستاذ مساعد  3 أأ

 4 مدرس

 4 مدرس مساعد 

 - معيد

جمالي   14 الإ
 

 الطالب

عدأد ألطالب ألمقيدين بالكلية خالل ألخمس سنوأت يفيما يل
أ
 ألماضية:  بيان با

 الجامعي العام  
 عدد الطالب 

جمالي   الإ
 ناث الإ  ذكور ال

2016/2017 32 17 49 

217/2018 46 50 96 

2018/2019 49 78 127 

2019/2020 71 98 169 

2020/2021 60 132 192 

جمالي   633 375 258 الإ
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 للمعهد التنافسيالوضع 

ألوضع  ُيمث   دأخلي    ألتنافسيل  بحاث 
أ
أ من  بالمعهد  ألتدريس  هيئة  عضاء 

أ
أ ينشره  بما  وخارجي  للمعهد  ذلك  ا  تمثيل  ويمكن  ا، 

تيخالل ألسنوأت ألماضية منذ بدء ألدرأسة بالمعهد 
آ
 :على ألنحو أل

بحاث المنشورة  العام الجامعي 
 
 عدد ال

2020/2021 6 
جمالي   6 الإ

 البنية التحتية للمعهد:

تيتمثل تو
أ
 :فيما يا

 المعامل  .1

ليحاسب  معمل    وهي: ملامع   3يتوفر بالمعهد     40 ويحتوي على  ،ألمستوى  عاليونظم معلومات جغرأفية   ،أآ
ليجهاز حاسب   ألذي   ديفالجأل  ، ومعملومتصل بشبكة ألمعلومات ألدولية )أإلنترنت(  ،ومتطور   ،حديث  أآ

جهزة ألموضحة فيما يلي: 
أ
 تتوفر به مجموعة من أل

Ser Equipment  No 

 pH Meter (JENWAY PH meter - Model 3510 2 الهيدروجينيس جهاز قياس األ 1

2 
conductivity meter (JENWAY conductivity - Model 4510 (UK))  جهاز قياس
  التوصيلة الكهربية

2 

3 balance (Shimadzue – analytical Balance (Japan1  ميزان حساس 

4 
Spectrophotometer (Jenway Spectrophotometers (UK)- Model 7305)  جهاز

الضوئيقياس الطيف    
1 

5 Drying Oven (Memmert oven UN 110) 1  فرن تجفيف 

6 Incubator (Memmert incubator IN 110) 1  حضانة عينات 

7 
Flame photometer (Jenway-Flame Photometer (UK)- Model PFP7)  جهاز قياس
  اللهب

1 

8 
Kjeldahl Nitrogen Analyzer (Kjeldahl Analyzer Bher)   وحدة تقطير البروتين عبارة
  عن ثالث وحدات

1 

9 Chemicals and glass water 1  زجاجيات معامل 

10 Sample collection toolsH  1   أدوات جمع عينات

11 
Distillation device (Glass Water distiller w 4000 Stuart/England) جهاز تقطير
  مياه

1 
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  لدول حوض النيل

Ser Equipment  No 

12 
Binocular (Microscope Motic B3-220ASC Professional Biological 
Microscope)     ضوئي بميكروسكو  

1 

13 Hotplate (Hotplate with magnetic Stirrer Stuart/England) 1  سخان كهرباء 

 

جهزة مساحية ومعلوماتية تية: ويشتمل على ،كما يتوفر بالمعهد معمل أأ
آ
جهزة أل

أ
 أل

 

 الستخدام  اسم الجهاز  عدد

 CX103توتال أستيشن موديل  1
ألمشروعات ألبحثية وألعملية للدأرسين بنظم 

 ألمعلومات ألجغرأفية

 SDL 50موديل  رقميميزأن  2
ألمشروعات ألبحثية وألعملية للدأرسين بنظم 

 ألمعلومات ألجغرأفية

 MAP 78موديل   GPSجهاز قياس ألموأقع   3
ألمشروعات ألبحثية وألعملية للدأرسين بنظم 

 ألمعلومات ألجغرأفية

4 
لوأن مقاس  ضوئيماسح  ماركة جرأفيك   A4أأ

 CSX300  GRAPHTEEأليابانية موديل 
 وتحويلها إلى صيغة رقمية تصوير ألخرأئط

 طباعة ألخرأئط ذأت ألحجم ألكبير HP Design jetن مقاس كبير  ألوأأ بلوتر  5

 
 ة المكـتب .2

ألبحوث بالمعهد مك تبة حديثة تضم ألعديد من  ألعلمية    ،وألدوريات  ،يتوفر  ألدأرسين   ألتيوألمرأجع  تخدم 
أإلنترنت  ،بالمعهد خدمة  بها  ألحاسب    ،ويتوفر  جهزة  أأ من  ليوعدد 

آ
على    أل

أ
أل ألمجلس  بشبكة  ألمتصلة 

 للجامعات.  

 االتفاقيات الدولية واحمللية

ألعلمية ألتفاقيات  من  ألعديد  بعقد  ألمعهد  ألتفاهم  ،قام  ألعد  ،ومذكرأت  مع  ألتعاون  ألعلمية وبروتوكولت  ألجهات  من  يد 

 يلي: ألمحلية وألدولية كما 

 العام اسم التفاقية  الدولة 

 مصر
أتفاقية تعاون وشرأكة مع وزأرة ألتصالت وتكنولوجيا ألمعلومات بجمهورية مصر  

 ألعربية
2014/2015 
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 العام اسم التفاقية  الدولة 

 2014/2015 للمياه بجمهورية مصر ألعربية ألعربيأتفاقية تعاون مع ألمجلس  مصر

 2014/2015 أإلسكندرية  جامعةب –أتفاقية تعاون وشرأكة مع كلية ألتجارة  مصر

 مصر
وروبيأتفاقية تعاون وشرأكة علمية مع ألتحاد  

أ
مجال بحوث ودرأسات علمية   في  أل

 حول دول حوض ألنيل 
2014/2015 

 مصر

كاديمية ناصر  بروتوكول تعاون في مجال   تبادل ألخبرأت وألدرأسات ألعلمية بين أأ

أإل ألدرأسات  )مركز  ألعليا  )  ،سترأتيجية(ألعسكرية  ألفيوم  ألبحوث وجامعة  معهد 

 (سترأتيجية لدول حوض ألنيلوألدرأسات أإل

2016/2017 

 

 املؤمترات والندوات وورش العمل 

ن ألمعهد   مرتبطة ألعمل  ألوورش    ،علميةأل ندوأت  ألمن    أنظم عدد    فإنه  ، مرحلة أإلنشاء وألستكمال  في  ُيَعد  على ألرغم من أأ
هدأف ألمعهد أإل تيسترأتيجية بمجالت وأأ

آ
 : على ألنحو أل

 تاريخ النعقاد  اسم المؤتمر/الندوة/ورش العمل الجامعيالعام 

فاق ألتعاون بين دول حوض ألنيل :ندوة علمية بعنوأن 2013/2014 2014/ 12/ 14 أآ  

2014/2015 
من  :ندوة علمية بعنوأن

أ
6/1/2015 وضرورة ترشيد ألمياه  ألمائيأل  

ثر ألتغيرأت ألمناخية   2015/   3/   24 مصر فيورشة عمل عن أأ

2016/2017  

ين :ندوة علمية بعنوأن  3/2017 مص   ر إلى أأ

  ورشة عمل عن 
آ
 2017/ 4/ 5-3 ألقتصادية لسد ألنهضة على مياه ألنيلثار أل

 10/2017/ 5-4 ألعالقات ألمصرية ألسودأنية في ظل ألتغيرأت ألرأهنة  ورشة عمل عن

فريقيا :ندوة علمية بعنوأن  20217/ 12 ألدور ألتنموي لمصر في أأ

2017/2018  
ألموأرد ألمائية بدول حوض ألنيل وتحديات  :ندوة علمية بعنوأن

 ألمستقبل 
30 /12 /2018 

2018/2019 فريقية 
أ
ول للقيادأت ألشبابية أل

أ
 4/2019/ 18-16 ألملتقى أل
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  لدول حوض النيل

 تاريخ النعقاد  اسم المؤتمر/الندوة/ورش العمل الجامعيالعام 

2020/2021 فريقية مسار وتحديات  
أ
 1/3/2020 ألعالقات ألمصرية أل

2021/2022 فريقيا    5/1/2022 تك تشف بعد  ألقارة ألتي لم –ندوة علمية عن أأ

 

 التوجهات البحثية للمعهد 

ن يركز عليها ألمعهد    ، من خالل ألمناقشات بمجلس إدأرة ألمعهد
أ
أ ألتي من ألمقرر  ألبحثية  ألمرحلة   فيتم تحديد ألمجالت 

 :وهي ،ألحالية

  ألعالقات ألمتبادلة بين دول حوض ألنيل .1

 ألستثمار ألزرأعي في دول حوض ألنيل.  .2

 ألتجاري في دول حوض ألنيل. ألتبادل   .3

 . جغرأفية دول حوض ألنيل  .4

 . ةإدأرة نظم ألميا .5

دأء وفاعلية ألمنظمات   أإلدأريةألنظم   .6
أ
ثيرها على أ

أ
 وتا
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 اخلالصة

دراس كاديم  ةالقدر   ةبعد 
 
ا قطاع  لكل  والبشرية  الفيوم  يالمادية  جامعة  قطاعات  لكل   ،من  البحثية  التوجهات  تحديد  وبعد 

مع    2027-2022كان ال بد من وضع الخطة التنفيذية للمجاالت البحثية بالجامعة خالل الفترة من    ،قطاع من القطاعات

خذ 
 
تي االعتبار فياال

 
 : ما يا

 لمجاالت البحثية المختلفةلنجاح لالمخرجات ومؤشرات ا •
 

نيباختالف المخرجات ومؤشرات النجاح لكل مجال بحث
 
ساسية التالية:  ، يجب ا

 
ولوية للمؤشرات اال

 
 تعطى اال

 زيادة معدل المشروعات البحثية المشتركة بين الجامعة ومؤسسات اإلنتاج الخارجية.  .1

فاق التعاون بين الجامعة ومحافظة الفيوم ف .2  االستشارات. مجال  يزيادة ا 

 بيت خبرة للجهات الخارجية بمحافظة الفيوم.لتكون اعتماد الجامعة  .3

 ارتفاع معدل منح رسائل الماجستير والدك توراه. .4

بحاث العلمية ف .5
 
 ا. دوريات مصنفة عالمي   يارتفاع معدل نشر اال

 .زيادة عدد المؤتمرات المحلية والدولية المتخصصة .6

 . المتخصصةزيادة عدد الندوات وورش العمل  .7

 .عالقة بالخطة البحثيةالمجاالت ذات ال يللطالب ف تخرج المشروعات زيادة معدل  .8
 

 فترة التنفيذ  •
 

عوام المدة المحددة لتنفيذ الخطة
 
 . م2027وحتى  2022من  تشمل اال

 قيمة التمويل   •
 

العلم للبحث  المالية  المخصصات  من خالل  تحديده  اإل  يتم  الفيومستبالخطة  لجامعة  عوام من   راتيجية 
 
اال   خالل 

 م.2027حتى  و 2022
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 الخطة التنفيذية 

 

   اخلطة التنفيذية

 جبامعة الفيوم يخلطة البحث العلم

2022-2027 

 

  Action Plan  

For Fayoum University Scientific Research Plan 

2022-2027 

 
 

340



 2022-2027 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـمـث العلــ  يـ
ساسية – الخطة التنفيذية

أ
 والتطبيقية قطاع العلوم ا ال

 

اوالتطبيقيةالقطاعاالعلومااألساسيةاااخلطةاالتنفيذيةاااا-أوًلا

 الزراعةكلية . 1
 العلومكلية . 2

 

First- Action Plan for Basic & Applied Sciences Sector 

1. Faculty of Agriculture 

2. Faculty of Science 
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Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـمـالعلث ــ  يـ
ساسية قطاع العلوم -الخطة التنفيذية

أ
 كلية الزراعة -والتطبيقية ال

  يالمجال البحث
 العام 

 المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق  يالمجال البحث
مسوئلية 
 التنفيذ 

 فترة التنفيذ 
(2022-2027 ) 

قيمة  
التمويل  
 النهاية  البداية  بالجنيه 

نتاج   النهوض با 

المحاصيل  

الحقلية بصفة  

  ،عامة

والمحاصيل  

ستراتيجية  ال  

 بصفة خاصة 

الصفات   ▪ تربية    الجودة وصفات    ها،وتحسين  المحصوليةطرق 
 من  االستعمالية

 
 نواتج المحاصيل.  في ونوعي  كميجل إحداث تطوير  ا

 وتحسينها.  الزراعيةتنفيذ المعامالت  في ةتطبيق طرق مبتكر  ▪
الصفات   ▪ نها    التيتحسين 

 
شا للمحاصيل    والتغذوية  الغذائية  القيمةمن 

دمية
آ
 والحيوانية.  اال

عن   ▪ بحوث  منها(  ال إجراء  صناف 
 
ا و 

 
)ا ظروف  تتحمل    بحيثمحاصيل 

 . البيئة الصحراوية
و الجفاف.  ▪ صناف منها( تتحمل العطش ا  و ا   البحث عن محاصيل )ا 
منطق  محصوليتركيب    اختيار  فيالبحث   ▪ كل  لظروفها  طبق    ةيالئم  ا 

رضية
 
 .واالجتماعية ،والمناخية ،والمائية ،اال

قلم العمل على إدخال  ▪ و   ةمحاصيل جديد ةوا  )مثل الكانوال والجوجوبا( ا 
و محصول    النباتيةمصادر للزيوت  لتكون  )مثل القرطم(    مندثرة  قديمة ا 

الحشات متعددة  عالف 
 
واال العلف،    الحيوانية   الثروةإلنماء    ؛بنجر 

 .تهاوتنمي
من    ها وتطوير   الزراعيةالتجارب    في  اإلحصائيةتعديل بعض التصميمات   ▪

زيادة   جل  البحوث    في  الثقةا  من  عليها  المتحصل   في  العلميةالنتائج 
 . المختلفةالمجاالت 

وخصوص  والحيوي  العضويبالتسميد    االهتمام  زيادة ▪ للمحاصيل  ،  ا 
وكذلك  والتغذوية  الغذائية صناف    بالتربية  االهتمام ، 

 
ال والتحسين 

فات  المقاومةالمحاصيل 
آ
 . الزراعيةلال

استخدام    :مثل  وإنتاجها  تربية المحاصيل  فيتطبيق االتجاهات الحديثة   ▪
والخضراء(  )التركيبية  النانوية  سمدة 

 
الطبيعية  ،اال  ،والمستخلصات 

عشاب البحرية. 
 
 والميكروبية واال

▪ ( المحاصيل    التقاوي  إلنتاج(  والنوعي  الكميالتقييم  لبعض  الجيدة 
 ستراتيجية منها.وخاصة اإل

من   ▪ نواع  ا  تتحمل  ظهور  التي  الجديدة  المحاصيل 

 الظروف البيئية المختلفة.

 .الفيوم بمحافظة ستراتيجيةاإل المحاصيل إنتاجية زيادة ▪

الحقل  إصابة  معدل  تراجع ▪ مراض  محاصيل 
 
  باال

 .المختلفة

 قسم المحاصيل 

 

 

9/2022 9/2027 

625  

لف  ا 

 جنيه
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ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـمـالعلث ــ  يـ
ساسية قطاع العلوم -الخطة التنفيذية

أ
 كلية الزراعة -والتطبيقية ال

  يالمجال البحث
 العام 

 المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق  يالمجال البحث
مسوئلية 
 التنفيذ 

 فترة التنفيذ 
(2022-2027 ) 

قيمة  
التمويل  
 النهاية  البداية  بالجنيه 

  فيالتطور 

تصنيع منتجات  

لبان
أ
  ،ال

لى  والوصول   ا 

قصى 
أ
استفادة  ا

صحية وغذائية  

 للمنتج 

صناف   ▪ ا  بعض  صفات  تطوير  على  تكنولوجية  دراسة 
 الجبن المحلية. 

تحسين   ▪ على  التكنولوجية  العوامل  بعض  ثير 
 
تا دراسة 

 صفات الجبن النصف جاف. 
نواع مختلفة من مزارع    باستخدامتسوية الجبن الجاف   ▪ ا 

 البادئ.
 لها. الحفظيتحسين إنتاج المنفحة الحيوانية والتقييم  ▪
عن مصادر   ▪ خرى البحث  لتجبن  لتكون    ا  بديلة  وسائل 

 اللبن. 
بعض   ▪ ثير 

 
تا خواص    اإلضافات دراسة  لبان على 

 
  اال

 المتخمرة. 
نواع جديدة من    استخدام ▪

 
ا إلنتاج  بادائت  لبان مخاليط 

 
 اال

 المتخمرة.
بعض   ▪ خواص  على  اإلضافات  بعض  ثير 

 
تا دراسة 

 اللبنية والمائية.  مثلجاتال
الحرارية   ▪ السعرات  منخفضة  الطبيعية  المحليات  استخدام 

 لتكون  
 
ثناء التصنيع.   في  للسكر المضاف  بديال

 
 ا

ثير بعض اإلضافات الطبيعية على صفات   ▪
 
تا دراسة عن 

 المنتجات الدهنية.
النانوتكنولوج ▪ الصناعات    في   ي إدخال   اللبنية مجال 

 .المختلفة

 ملحوظة كما وكيفا في المنتجات اللبنية المختلفة. زيادة  ▪

 رضا المستفيدين عن المنتجات اللبنية المنتجة. ▪

كلية الزراعة  

لبان( 
 
 )قسم اال

4/2023 4/2026 

500  

لف 
 
ا

 جنيه
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ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـمـالعلث ــ  يـ
ساسية قطاع العلوم -الخطة التنفيذية

أ
 كلية الزراعة -والتطبيقية ال

  يالمجال البحث
 العام 

 المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق  يالمجال البحث
مسوئلية 
 التنفيذ 

 فترة التنفيذ 
(2022-2027 ) 

قيمة  
التمويل  
 النهاية  البداية  بالجنيه 

تعظيم دور  

القتصاد  

  ،الزراعي

رشادي    ،وال 

لتنمية المجتمع  

كافة  مؤسساته ب

  ، الزراعية

والربط   ،والريفية 

للمجالت   المالي

الزراعية  

والتقييم  

 القتصادي 

 اقتصاديات اإلنتاج الحيواني والداجني.  ▪
 السمكية.اقتصاديات تنمية الثروة  ▪
 المصرية. اقتصاديات الفاقد ما بعد الحصاد في الزراعة  ▪
ثار ▪

آ
 الزراعي. اإلنتاجاالقتصادية للتغيرات المناخية والبيئية على  اال

سعار مستلزمات  ▪
 
ثر تغير سعر الصرف على ا

 
 الزراعي. اإلنتاجا

المحلية  ▪ سواق 
 
اال في  الزراعية  للمنتجات  التنافسية  القدرة  تدعيم 

 والدولية.
 المصرية.ودورها في تنمية الصادرات  اإللك ترونيةالتجارة  ▪
 التنموي. المشروعات الصغيرة والتجمعات الصناعية ودورها  ▪
 .يهاوتبن الزراعيةشر المستحدثات الزراعي في ن اإلرشاددور  ▪
 الزراعية. الزراعي في تطوير مهارات العمالة  اإلرشاددور  ▪
 يالنباتي والحيواني والداجن  اإلنتاجفي مجاالت    اإلرشاديةتنمية البرامج   ▪

 . والسمكي والتصنيع الزراعي
 اإلنتاج الزراعي في تنمية الصادرات الزراعية )مع التركيز على    اإلرشاددور   ▪

 . (العضوي
 . الزراعيمجال التسويق والتصنيع  في اإلرشاديةتنمية البرامج  ▪
ثار االجتماعية واالقتصادية لظاهرة الهجرة الخارجية.  ▪

آ
 اال

 التقييم االجتماعي لبرامج الحماية االجتماعية الموجهة لفقراء الريف.  ▪
وجه المس ▪ ة الريفية العاملة. ا   اندة االجتماعية للمرا 
 دمج القطاع االقتصادي غير الرسمي في التنمية الريفية. ▪
 الريفية.السعة التنموية والتنظيمية للمنظمات االجتماعية  ▪
بمحافظة ▪ الريفيين  بين  الزراعية  التكنولوجيا  نقل  عملية   محددات 

 . الفيوم
زمات. دور بعض المنظمات االجتماعية الريفية في  ▪

 
 إدارة اال

لبحيرة   ▪ المستدامة  التنمية  بعمليات  المرتبطة  الجوانب  بعض  دراسة 
 . قارون

 .الريفية للتنمية إرشادية برامج وجود ▪

  بمنطقة   الزراعية  التنمية  مشروعات   في  ونوعي  كمي  تطور  ▪

 .الفيوم

  الزراعي  النشاط  من  المستفيدين  رضاء  على   الحصول ▪

 .الفيوم بمنطقة

كلية الزراعة  

)قسم االقتصاد  

 ( الزراعي 

1/2023 1/2027 

500  

لف  ا 

 جنيه
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ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـمـالعلث ــ  يـ
ساسية قطاع العلوم -الخطة التنفيذية

أ
 كلية الزراعة -والتطبيقية ال

  يالمجال البحث
 العام 

 المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق  يالمجال البحث
مسوئلية 
 التنفيذ 

 فترة التنفيذ 
(2022-2027 ) 

قيمة  
التمويل  
 النهاية  البداية  بالجنيه 

تنمية الثروة  

  ،الحيوانية 

  ،والداجنة

والسمكية على  

المستوى  

قليمي   ال 

 والقومي 

لبان.  ▪
 
 التنمية المستدامة لزيادة إنتاج اللحوم واال

السالالت ▪ سماك  ،تحسين 
 
واال الحيوانات  نواع 

 
 باستخدام   ،وا

 المختلفة.طرق التربية 
العطش ▪ ثير 

 
تا الصفات    ،المياه  استهالكونقص    ،دراسة  على 
المجترات تحت الظروف   فيوالمناعية    ،والتناسلية  ،اإلنتاجية

 المناخية والجغرافية المختلفة. 
الحديثة    استخدام ▪ والتقنيات  الحيوية   مجالي  فيالتكنولوجيا 

 . والسمكي  الحيوانياإلنتاج 
عالف  استخدام ▪

 
الغذائية  ال غير    اال صناف 

 
واال تغذية   فيتقليدية 

سماك.
 
 الحيوان واال

نوا دراسة   ▪
 
ا ثير 

 
المختلفة    عتا و    )حراري اإلجهاد 

 
وطرق مائيا  )

سماك.
 
 تخفيفها على الحيوانات المزرعية واال

تقليدية   ▪ غير  علف  مواد  للطاقةلتكون  استخدام   ،مصادر 
 والبروتين في عالئق الدواجن. 

مو  ▪ دراسات  عمل  في  التفريخ  فترة  للتنبؤ    ؛فيولجيةر استخدام 
قلم الطائر خالل المراحل العمرية المختلفة.

 
 بدرجة تا

تطبيق تكنولوجيا النانو في مجال صناعة الدواجن من خالل   ▪
العادية الظروف  في  النانونية  المواد  ثير 

 
تا وتحت   ،دراسة 

 . اري على الصفات الفسيولوجية والمناعيةظروف اإلجهاد الحر 
الدواجن ▪ مجال صناعة  في  الممغنط  الماء  وانعكاسات   ،استخدام 

الفسيولوجية الناحية  من  الدواجن  على    ، واإلنتاجية  ،ذلك 
 وصحة المستهلك.  ،واالقتصادية

نواعالبيض في    وإنتاجوصف ونمذجة النمو   ▪
 
للتنبؤ    ،الدواجن  ا

 وتحسينها.  اإلنتاجبمعدالت 

 .الفيوم بمنطقة الحيواني اإلنتاج  معدالت تزايد ▪

نواع  إنتاج ▪ عالف  من   جديدة   ا 
 
منة  الحيوانية  اال

آ
  وذات   اال

 .العالية الغذائية القيمة

صناف ظهور  ▪  . المحلية الزراعية الحيوانات من  محسنة ا 

 . الفيوم بمنطقة اونوع   اكم   يالداجن اإلنتاج  معدالت تزايد ▪

  بمحافظة  اونوع    اكم    السمكي  اإلنتاج  معدالت  تزايد ▪

 .الفيوم

سماك   إصابة  نسب  تراجع ▪
 
مراض  الفيوم  بمحافظة  اال

 
  باال

 .المختلفة

 . السمكي  المخزون زيادة ▪

مراض  الحيوانات  إصابة  معدالت   تراجع ▪
 
  المختلفة   باال

 .الفيوم بمحافظة

 

كلية الزراعة  

)قسم اإلنتاج  

قسم  -الحيواني

 الدواجن( 

 

9/2023 9/2027 

950  

لف  ا 

 جنيه
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ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـمـالعلث ــ  يـ
ساسية قطاع العلوم -الخطة التنفيذية

أ
 كلية الزراعة -والتطبيقية ال

  يالمجال البحث
 العام 

 المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق  يالمجال البحث
مسوئلية 
 التنفيذ 

 فترة التنفيذ 
(2022-2027 ) 

قيمة  
التمويل  
 النهاية  البداية  بالجنيه 

تعظيم دور  

الكيمياء  

الحيوية  

  فيبتطبيقاتها 

  الزراعيالمجال  

 لخدمة البيئة 

الحيوية    علىدراسات   ▪ والميكروبيةالكيمياء   ، النباتية 

 وكذلك مجال المنتجات الطبيعية.

الدراسات  ▪ مجال  في  الحيوية  الكيمياء  تطبيقات  دراسة 

 البيئية والتلوث. 

كيمياء   ▪ يض دراسة 
 
اال ونواتج  الطبيعية  المنتجات 

 الثانوية. 

 مجال البيولوجيا الجزيئية.  فيبحوث الكيمياء الحيوية  ▪

المحلية    استغالل ▪ للمركبات    ا مصدر  لتكون  النباتات 

 .البيولوجيذات النشاط 

همية    الميكروبيولوجياإلنتاج   ▪
 
اال ذات  العضوية  للمواد 

 .الحيوية

النانومترية ▪ للجسيمات  الحيوي  وتطبيقات   ،التخليق 

خرى وعالقتها بالعلوم  ،النانوتكنولوجي
 
 . اال

 ا.ا وكيف  زيادة المنتجات الطبيعية كم   ▪

كلية الزراعة  

)قسم الكيمياء  

 الحيوية(

 

9/2022 9/2027 

500  

لف  ا 

 جنيه
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ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـمـالعلث ــ  يـ
ساسية قطاع العلوم -الخطة التنفيذية

أ
 كلية الزراعة -والتطبيقية ال

  يالمجال البحث
 العام 

 المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق  يالمجال البحث
مسوئلية 
 التنفيذ 

 فترة التنفيذ 
(2022-2027 ) 

قيمة  
التمويل  
 النهاية  البداية  بالجنيه 

تعظيم  

الستفادة من  

تقنية بعض  

الجينات ذات  

همية  
أ
ال

 القتصادية

لبعض   ▪ الوراثية  الصفات  ودراسة   -نباتال)  مثل  الكائناتتصنيف 
 . فطر(ال -بك تيرياال

همية   ▪
 
اال )ذات  الجينات  بعض  مصادرها    من  تهاوتنقياالقتصادية(  عزل 

 . المختلفة
المكافحة   البروتينات  استخدام ▪ في  الجينات(  بعض  نقل  من  )المنتجة 

 البيولوجية.
وراثية   ▪ البستانيةدراسات  المحاصيل  بعض  على  حيوية    ، وتكنولوجية 

 وحيوانات المزرعة. ،وبعض الدواجن ،والحقلية
والجفاف   ▪ الملوحة  تحمل  على  القدرة  مكونات  على  وراثية   في دراسات 

 وبعض المحاصيل الزيتية. ،والشعير  ،القمح
السيتولوج ▪ المحاصيل    يوالجزيئ  يالتصنيف  وبعض  البرية  صول 

 
لال

 .المهمةاالقتصادية 
اعتماد   ▪ الجينية  ثيرات 

 
التا لحساب  معادالت  جيال  استنباط 

 
اال على  ا 

 النبات. فياالنعزالية المتقدمة 
 الفطريات.  في هاوتعريف عزل جينات المقاومة الحيوية ▪
الميكروبية  الوراثيالتحسين   ▪ من    فيواستخدامها    ، للسالالت  التخلص 

 ات البيئية. الملوث
 دراسة السمية الوراثية لبعض المركبات على حيوانات التجارب )الفئران(.  ▪
 . ابعض المحاصيل لتحسينها وراثي   فياستخدام طفرات  ▪
 لبعض المحاصيل البستانية والحقلية.  الجزيئيالتوصيف  ▪
 لبعض الطيور الداجنة.  الجزيئي الوراثيالتوصيف  ▪
عل ▪ وراثية  لبعض    ىدراسات  المقاومة  مراضجينات 

 
في    اال النباتية 

 محاصيل الخضر. 
 الالك تيك.التحسين الوراثي لبك تيريا حامض  ▪
للكائناتتوصيف   ▪ للملوحة  حزيئي  المحبة  الدقيقة  والمنتجة    ،الحية 

 الصناعية.  لإلنزيمات
 الخباز. التحسين الوراثي لصفة تحمل درجات الحرارة المنخفضة في خميرة   ▪

إنتاج الهجن تتحمل الظروف البيئية    فيزيادة ملحوظة   ▪

 المخالفة.

 إنتاج الهجن مبكرة النضج.  فيزيادة  ▪

كلية الزراعة  

 )قسم الوراثة( 

 

12/2022 12/2027 

700  

لف  ا 

 جنيه
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قيمة  
التمويل  
 النهاية  البداية  بالجنيه 

تنمية وتحسين  

نتاجية   ا 

الحاصالت  

البستانية من  

الفاكهة والخضر  

 ونباتات الزينة 

 للحاصالت البستانية.دراسة العالقات المائية  ▪
البستانية ▪ الحاصالت  إنتاجية  تحت   هاوتحسين  تربية 

 البيئية. اإلجهادات ظروف 
في   ▪ الحديثة  التقنيات  الحاصالت    إنتاجاستخدام 

 البستانية. 
المختلفة ▪ الزراعية  الطرق  إلنتاج    هاوتطوير   دراسة 

 الحاصالت البستانية النظيفة.
النمو ▪ لمنظمات  المختلفة  ثيرات 

 
التا ومضادات    دراسة 
كسدة

 
إنتاج   ،اال على  النباتية  والمستخلصات 

 الحاصالت البستانية.
غير  ▪ البستانية  المحاصيل  زراعة  في  التوسع  دراسة 

 التقليدية.
الحصاد ▪ قبل  ما  معامالت  للحاصالت    هوبعد  دراسة 

 البستانية. 
 دراسات فسيولوجية على تغذية الحاصالت البستانية.  ▪
 الت البستانية. دراسة التك ثيف الزراعي في الحاص ▪
البرية   ▪ البستانية  النباتات  بعض   وإمكانيةدراسة 

 االستفادة منها. 
النانوميترية   ▪ المركبات  استخدم  زراعة   فيدراسة 

 المحاصيل البستانية.

صناف  ظهور  ▪   الظروف  تتحمل  النباتات  من  جديدة  ا 

 .المختلفة البيئية

شجار إنتاجية زيادة ▪  . الفيوم بمحافظة والموالح الفاكهة ا 

 . الفيوم بمحافظة البستانية النباتات إنتاجية زيادة ▪

من   ▪ للعديد  مقاومة  بستانية  ونباتات  شجار 
 
ا ظهور 

مراض المنتشرة بمحافظة الفيوم.
 
 اال

كلية الزراعة  

)قسم  

 البساتين(
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 فترة التنفيذ 
(2022-2027 ) 

قيمة  
التمويل  
 النهاية  البداية  بالجنيه 

النهوض بدور  

  المكروبيولوجيا 

  فيالزراعية 

راضيمجال 
أ
  ال

غذية  
أ
وال

لبان 
أ
 وال

همية   ▪
 
استكشاف التنوع الميكروبي للميكروبات ذات اال

 . االقتصادية

اللقاحات   ▪ من  نواع  ا  من  بعض  وتقييم  وتطوير  إنتاج 

 .الحيوية الميكروبية

الميكروبية ▪ اللقاحات  استخدام  لتحسين   ؛ تطبيق 

 إنتاجية المحاصيل الزراعية. 

الزراعية   ▪ للمخلفات  من 
آ
اال السماد    وإنتاج التدوير 

 . الصناعي )الكومبوست(

في   ▪ الميكروبات  دور  البديلة   إنتاجتفعيل  الطاقة 

 .والمتجددة الصديقة للبيئة

مراض النباتية. ▪
 
 إنتاج محاصيل خالية من اال

 زيادة إنتاجية المحاصيل والصناعات الغذائية.  ▪

 الحصول على بيئة نظيفة.  ▪

كلية الزرعة  

)قسم  

 المكروبيولوجيا

 الزراعية( 
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 فترة التنفيذ 
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قيمة  
التمويل  
 النهاية  البداية  بالجنيه 

الرتقاء بدراسة  

ثير العوامل  
أ
تا

البيئية على  

نتاج    النباتيال 

 كافة   بمجالته

ثيرات البيئية. ▪
 
 دراسات تشريحية وتقسيمية للنباتات وعالقتها بالتا

وغير   ▪ الحيوية  اإلجهادات  ثير 
 
تا والتركيب   ،النمو  علىحيوية  الدراسات 

 . والتشريحي للنباتات ،المورفولوجي
الدقيقة   ▪ الجزيائت  ثير 

 
تا والتركيب   ،النمو  في  Nanoparticlesدراسة 
 والداخلي للنباتات.  ،الخارجي

الملوثا ▪ ثير 
 
المورفولوجي  فيالبيئية    ت تا   ، والتشريحي  ، التركيب 

 والمحصول للحاصالت الزراعية.
 .البيئي اإلجهادلظروف    هاوتحملدراسة استجابة النباتات  ▪
كسدة والمستخلصات النباتية   ▪

 
ثير مضادات اال

 
تحسين حالة    فيدراسة تا

 البيئي.  اإلجهادالنباتات تحت الظروف الطبيعية للنبات وظروف 
المعدلة   ▪ للنباتات  الفسيولوجية  الخصائص  اإلجهاد  دراسة  وراثيا تحت ظروف 

 البيئي.
مراض الفسيولوجية للنباتات. علىدراسات  ▪

 
 اال

زهار علىدراسات  ▪
 
ثمار  ،فسيولوجيا اال

 
 والبذور. ،واال

العضوية  باستعمال النباتات    إنتاجيةتحسين   ▪ سمدة 
 
والميكروبية   ،اال

سمدة المعدنية.لتكون 
 
 بدائل جزئية وكلية لال

المرضية   ▪ المشكالت  هم 
 
ال بحثية  الخضروحصر  دراسة    ، لنباتات 

 . والمحاصيل الحقلية  ،والعطرية ،والنباتات الطبية ،والفاكهة
الطرق   ▪ باستعمال  المرضية  المشكالت  لمكافحة  برامج  منةوضع 

آ
 ، اال

المبيدات بدائل  النباتية  ،واستخدام  والمنتجات    ،والمستخلصات 
 العضوية والمقاومة المستحثة. ،والزراعة ،الطبيعية

المرضية   ▪ المسببات  الك تشاف  الحديثة  الطرق  وتوصيفها    ها،وتعريفاستعمال 
 على المستوى الجزيئي. 

الفطرية   ▪ المبيدات  فاعلية  مراض لمكافحة  تها  وزياد تقييم  والتعامل    ،النبات   ا 
مراض مع 

 
 المحمولة بالبذرة.  اال

المنتجة للسموم الضارة    ،لدقيقةوضع برامج للحد من انتشار الكائنات الحية ا ▪
 والتي تصيب النباتات ومنتجاتها.  ،والحيوان اإلنسانبصحة 

 . تهاومكافح هاوتوصيف تشخيص المسببات المرضية ▪

اإلنتاجية  ▪ القدرة  ذات  السالالت  من  العديد  إيجاد 

 العالية.

 زيادة إنتاجية المحاصيل المختلفة كما ونوعا.  ▪

 للظروف البيئية المعاكسة.إنتاج نباتات مقاومة  ▪

صناف جديدة.  ▪  استنباط ا 

مراض. ▪
 
 إنتاج نباتات خالية من اال

كلية الزراعة  

)قسم النبات  

 الزراعي( 

 

10/2022 10/2027 

650  

لف 
 
ا

 جنيه

 
 

350



 2022-2027 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـمـالعلث ــ  يـ
ساسية قطاع العلوم -الخطة التنفيذية

أ
 كلية الزراعة -والتطبيقية ال
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قيمة  
التمويل  
 النهاية  البداية  بالجنيه 

استخدام بدائل  

المبيدات  

والزراعة  

  ،العضوية

والمقاومة  

مراض  
أ
الحيوية ل

ودراسة    ،النبات

الحشرات  

ثرها   ،النافعة 
أ
وا

 البيئة  في

حيائية   ▪
 
اال عداؤها  وا  الحشرية  فات 

آ
وتتبع    علىاال االقتصادية،  المحاصيل 

ثيرات العوامل البيئية 
 
ثيرات التغيرات المناخية.  عليها فيتا

 
 ظل تا

 تصنيف الحشرات بالطرق الحديثة.  ▪
الصعيد،   ▪ شمال  إلى  الدخول  حديثة  الحشرية  فات 

آ
الفيوم، اال محافظة  وبخاصة 

 وتقييم بعض طرق حصرها ومكافحتها.
ثيراتها   ▪

 
وتا المختلفة  البيئية  العسل في ظل ظروف    ىعل العوامل  نحل  نشطة  ا 

 التغيرات المناخية. 
مراض التي تصيب نحل العسل وطرق المكافحة الحديثة.  ▪

 
فات واال

آ
 اال

 المواصفات القياسية وصفات الجودة لمنتجات نحل العسل.  ▪
حيائية.  ▪

 
 العناكب الحقيقية واالستفادة منها في برامج المكافحة اال

نواع الخضر  ▪ صنافحساسية ا  كاروسات.  هاوا 
 
 المختلفة لإلصابة باال

ثيرات العوامل الحيوية وغير الحيوية  ▪
 
كاروسية. علىتا

 
فات اال

آ
 تعداد اال

كاروسية ▪
 
نواع اال

 
فات الزراعية.  بيولوجية اال

آ
 المفترسة ودورها في الحد من اال

كاروسية.  ▪
 
فات اال

آ
منة للحد من تعداد اال

آ
 استخدام الوسائل اال

خرى. ▪
 
فات الحيوانية اال

آ
نواع القوارض والطيور الضارة وبعض اال  تصنيف ا 

مراض التي تسببها، والطرق   ▪
 
فات النيماتودية، واال

آ
بيئة وبيولوجي وتصنيف اال

 الحديثة في مكافحتها. 
والطرق   ▪ بها،  المرتبطة  حيائية 

 
اال عداء 

 
واال للرخويات  وتصنيفية  بيئية  دراسات 

 المختلفة للمكافحة. 
ثيرات التغييرات المناخية  ▪

 
 فعالية وهدم المبيدات.  علىتا

الطبيعية ▪ والمستخلصات  المبيدات  بدائل  فات    ؛استخدام 
آ
اال بعض  لمكافحة 

 الحقلية.
 مكافحة القوارض. االتجاهات والوسائل الحديثة في  ▪
فات الطبية علىدراسات السمية  ▪

آ
 ومشكلة مقاومتها للمبيدات. ،والبيطرية ،اال

 المعاملة بالمبيدات تحت الظروف المختلفة.   القوارضبيولوجي وهستولوجي  ▪
ساليب المكافحة المتكاملة لها. ▪  النباتات الطفيلية وا 
حقول   ▪ في  الحشائش  على  المبيدات  لبعض  المثبط  ثير 

 
المحاصيل  التا

 االقتصادية. 
فات لفعل المبيدات بالطرق القياسية. ▪

آ
 تتبع مستويات تطور مقاومة اال

مراض المختلفة.  ▪
 
 تراجع معدل إصابة النباتات باال

نواع ظهور  ▪ صل  ذات المبيدات من جديدة ا 
 
 . العضوي اال

 الحصول على نباتات خالية من الملوثات.  ▪

كلية الزراعة  
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أ
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قيمة  
التمويل  
 النهاية  البداية  بالجنيه 

معالجة نقص  

  ،الموارد المائية 

ومعالجة ظاهرة  

الحتباس  

  ،الحراري 

ودراسة الطاقة  

الجديدة  

  ، والمتجددة

والستشعار عن  

بعد لرسم  

 الخرائط 

راضي المختلفة في محافظة الفيوم.  ▪
 
 إنشاء قاعدة بيانات لال

 واقتراح الحلول لها.  ،دراسة المشاكل البيئية إلقليم الفيوم ▪
بعاد التغيرات المناخية ▪  وظاهرة االحتباس الحراري على اإلنتاج الزراعي.   ، دراسة ا 
منة للمخلفات الملوثة للبيئة والمياه. ▪

آ
 دراسة اإلدارة اال

مثل لها.  ▪
 
رضية والمائية بهدف تحديد االستغالل اال

 
 حصر الموارد اال

رضية والمائية المتاحة علىدراسات المحافظة  ▪
 
 .الموارد اال

الزراعية ▪ المدخالت  من  االستفادة  اإلنتاج  ،تعظيم  ثير    ،وتعظيم 
 
التا وتقليل 

 البيئة. علىالسلبي 
راضي ودراسة الطرق المختلفة لزيادتها.  ▪

 
 تقييم خصوبة اال

السمادية ▪ االحتياجات  مد  تحديد  ودراسة  والبستانية  الحقلية  المحاصيل    ىلبعض 
سمدة.وطرق اإلضافة المناسبة   ،استجابتها للتسميد

 
 لال

 الدراسات الخاصة بترشيد استخدام مياه الري تحت النظم المختلفة.  ▪
راضي والمياه ،استخدام بعض النماذج الرياضية ▪

 
 . والتقنيات الحديثة في دراسات اال

في   االستشعارتقنيات    استخدام ▪ الجغرافية  المعلومات  ونظم  بعد  عن 
راضي والمياه. 

 
 إدارة اال

راضي في الظروف الجافة وشبه الجافة. ▪
 
 دراسات تصحر وتدهور اال

على   استخدام ▪ مكانية  بيانات  قواعد  تطوير  في  الجغرافية  المعلومات  نظم 
 الدولية.   شبكة المعلومات 

راضي بمناطق التوسع الجديدة  ▪
 
 الزراعية. لالستخداماتتقييم صالحية اال

راضي السائدة وعالقتها بخدمة وإدارة  ▪
 
راضي.  واستخدامات عمليات تكوين اال

 
 اال

التمدد   ▪ راضي على فترات    باستخدامات   وعالقتها   Urbanizationالمدني  متابعة 
 
اال

 زمنية مختلفة. 
 . لدى المزارع الصغير هاوتقييم الري دراسة تطبيقية لتطوير نظم  ▪
 . والبحث عن مصادر جديدة  استخدامهارفع ك فاءة    وكيفية  الري دراسة مصادر مياه   ▪
 . مجال الزراعة في استغاللهايمكن  التيدراسة مصادر القوى  ▪
 وإعداد المنتجات الزراعية.  تها،ونمذج هاوتقييم ل التداوتطوير عمليات  ▪
هندسة   ت لتطبيقا  ،المنتجات الزراعية  مصنعيدراسة ميدانية عن مدى تقبل   ▪

 المنتجات الزراعية. 

ليات وجود ▪  .وتطبيقها الزراعي  الصرف مياه لمعالجة اآ

 بالمحافظة. زيادة نسبة موارد المياه  ▪

راضيزيادة نسبة  ▪
 
 الصالحة للزراعة.  اال

 تقليل تكلفة استخدام الطاقة.  ▪

 .الزراعية الرقعة على الحفاظ ▪

فضل  التوصل ▪
 
راضي  الستصالح  الطرق   ال

 
  الزراعية  اال

 .الجديدة

كلية الزراعة  
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قيمة  
التمويل  
 النهاية  البداية  بالجنيه 

تطوير  

التكنولوجيا  

الجديدة  

للصناعات  

 الغذائية 

غذية من خالل إنتاج   ▪
 
تعظيم االستفادة من مخلفات مصانع اال

 منتجات ذات قيمة حيوية.
المختلفة    فيالبحث   ▪ كسدة  عن  المصادر 

 
اال مضادات 

 بعض المنتجات الغذائية. فيواستخدامها  ،الطبيعية
باستخدام ▪ والعطرية  الطبية  النباتات  تجهيز  جودة   تحسين 

 الشمسية.الطاقة 
لياف الغذائية  ▪

 
 تدعيم المنتجات الغذائية المختلفة.  فياستخدام اال

 االستخدامات التطبيقية لعيش الغراب. ▪
 . هاوتطوير  تحسين جودة منتجات الفاكهة المختلفة ▪
الطبيعية   ▪ المستخلصات  بعض  الجودة    فياستخدام  تحسين 

 الميكروبية للمنتجات الغذائية المختلفة.
 البحث عن مصادر بديلة غير تقليدية للزيوت الغذائية.  ▪
 الغذائية. منتجات عالية القيمة   إنتاج فياستخدام البوفيدو بك تريا  ▪
غذيةإنتاج  ▪

 
 . هاوتقييم الوظيفية اال

 . المصنعة الغذائيةالمنتجات  إنتاج بعض فيتطبيق نظام الهاسب  ▪
 . الغذائيالتصنيع  في   يتطبيقات النانوتكنولوج استخدام ▪
العالية    استخدام ▪ الحيوية  القيمة  ذات  النباتات  لتكون بعض 

غذيةلبعض   إضافات
 
 بغرض رفع قيمتها الحيوية.  ،اال

غذية.  واستخدامها إنتاج بعض الطحالب ▪
 
 بغرض رفع القيمة الحيوية لال

االفتراضي    استخدام ▪ العمر  على  كل 
 
لال الصالحة  الطالءات  بعض 

 وجودة ما بعد الحصاد لبعض الخضر والفاكهة. 
من الغذاء  ▪

 
 المنشائت الغذائية.  في تهوسالمتطبيق متطلبات ا

 . والغذاء الزراعة مجال في الحيوية التكنولوجيا تطبيق ▪

 

كلية الزراعة  

علوم   )قسم

وتكنولوجيا  

غذية
 
 (اال

9/2022 9/2027 

550  

لف  ا 

 جنيه
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 النهاية البداية  بالجنيه

الرياضيات 

 وتطبيقاتها

 تقديم نماذج رياضية محكمة للتغيرات المناخية. ▪
 .النمذجة الرياضية ▪
 .والمعامالت التكاملية ،المعادالت التفاضلية يدراسات ف ▪
 .الرياضيات التطبيقية، ومجاالت الرياضيات البحتة يدراسات متنوعة ف ▪

 وتطبيقاته.  الرياضيمجاالت اإلحصاء  يدراسات متنوعة ف ▪
ل يدراسات متنوعة ف ▪

آ
 .يمجاالت الحاسب اال

 .يوالتحليل الدال المجرد الجبر ▪
 وميكانيكا الموانع والمرونة. ميكانيكا الكم  ▪
 .التحليل العددي ▪
 .االنسيابية والزمر المنتهية دراسة بنية الزمر ▪
 .مجال الطاقة الجديدة والمتجددة يالرياضيات التطبيقية ف ▪
 .استخدام نظرية النسبية وهندسة المجال ▪
الت والمعدات ياالفتراض دراسة العمر ▪

آ
 .لال

 لقوى المحركة. دراسات عن تدفق السوائل داخل ماكينات ا ▪
 .التوبولوجى فيدراسات  ▪
 .اختبارات البرمجيات  يدراسات عن استخدام الخوارزميات الوراثية ف ▪

 .دراسة تدفق الطبقة الحدية لموانع ميكروبوالرية ▪
 .دراسات حول المعادالت التفاضلية العادية ▪
 .تقليل مشاكل تصنيع المواد الذكية يدراسات ف ▪
 الجزئية وتطبيقاتها.  التفاضليةدراسات حول المعادالت  ▪

والدك توراه   ▪ الماجستير  رسائل  منح  معدل  المجال   فيارتفاع 
 . يالبحث

ف ▪ العلمية  بحاث 
أ
اال نشر  معدل  مصنفة   ي ارتفاع  دوريات 

 ا. عالمي  

 .تنفيذ الصناعات المختلفة  ي تقليل االستهالك ف ▪

 .تقليل تكاليف اإلنتاج والمخزون من الصناعات المختلفة ▪

حدث الطرق  تطبيق  ▪
أ
دق  ا

أ
 .الستغالل الطاقة المتجددة هاوا

ساليب  استخدام طرق حديثة ▪
أ
للتغلب على مشاكل   جديدة  وا

 .الطاقة

 المجاالت المختلفة.   ي نماذج رياضية تطبيقية ف ▪

نسب الطرق  إلى  التوصل   ▪
أ
من مشاكل حركة  حل الك ثير  في ا

جسام الخرسانية  يلمائية وانتشارها ف ا  ي المجار   ي المياه ف
أ
 .اال

ف ▪ جديدة  تقنيات  البالزما  ي وجود  فيزياء   ،والليزر   ، مجال 
 .والفلك

 كلية العلوم 

 )قسم الرياضيات( 

+ 

 كلية الهندسة 

)قسم الرياضيات 

 والفيزيقا الهندسية( 

+ 

الحاسبات كلية  

 والمعلومات

)قسم علوم 

 الحاسب( 

2022 2027 

لف   800
أ
ا

 جنيه بواقع 

لف   160
أ
ا

 جنيه سنويا 

 
 

354



 2022-2027 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ  يـ
ساسية -الخطة التنفيذية

أ
 كلية العلوم -والتطبيقية قطاع العلوم ال

 يالمجال البحث

 العام 
 مسوئلية التنفيذ المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق   يالمجال البحث

 فترة التنفيذ

(2022-2027 ) 

قيمة 

التمويل 

 النهاية البداية  بالجنيه

بحاث فى مجال 
أ
ا

 الفيزياء 

 .الطاقة الجديدة والمتجددة ▪
 الخاليا الشمسية.  تطوير ▪
 .الجوامد فيزياء  يف يتطبيقات النانوتكنولوج ▪
لياف النانو ▪  .تصنيع اأ
 .بعض البوليمرات بخصائص نانومترية تحضير ▪
تكنولوجيا ▪ المختلفة:  يف النانو  تطبيقات  تخزين   -الصناعة-الزراعة المجاالت 

 .الطاقة
 .معالجة تلوث المياه  ياستخدام تكنولوجيا النانو ف ▪
 ا. منظفة ذاتي   ا مواد  لتصبح تحضير بعض المواد النانومترية واستخدامها   ▪
 .مجال البوليمرات  يدراسات ف ▪
ب،  الط ، والصناعةو   لزراعة ا  :المختلفةالمجاالت    يتصنيع بوليمرات لالستخدام ف ▪

 .وغيرها صناعة الدواءو
 .مجال اإلشعاع النووى فيدراسات  ▪
فيزياء ▪ المختلفة:  النووي اإلشعاع   تطبيقات  المجاالت    -الزراعة -الصناعة فى 

 .الطب  -الطاقة
 كهربية موفرة للطاقة. إنتاج لمبات  دراسة إمكانية ▪
 البصريات والكواشف المعيارية.  والنظرية لعلومالدراسات التطبيقية  ▪
العزل   ▪ وخواص  المغناطيسية  الخواص  النانومترية    الكهربيدراسة  للمركبات 

 والميكرومترية. 
زجاجية ▪ مركبات  المفاعالت   ؛تصنيع  في  واستخدامها  المشعة  المواد  لحفظ 

 النووية. 
 Computational Science . الحاسوبية العلوم  ▪
نوية ▪

أ
 ومقارنة بعض البارامترات بالنتائج العملية.   ، دراسة التركيب النووي لبعض اال

المختلفة ▪ وساط 
أ
اال مع  الكهرومغناطيسية  الموجات  تفاعل  مد  ،دراسة    ى ودراسة 

ثرها   ،التشوه الحادث في نقل البيانات عن طريق الموجات الكهرومغناطيسية
أ
وتا

 باضطرابات الوسط. 
يونات الثقيلة عند  -فيزياء الطاقات العالية ▪

أ
دراسة التصادمات بين البروتونات واال

 الطاقات العالية. 
 . المواد الفيروكهربية وتطبيقاتها المختلفةو  ،دراسة المواد فائ قة التوصيل ▪
 النانومترية.  متراكبات من البوليمرات وبعض المعادن ▪

 وجود تقنيات حديثة إلنتاج الخاليا الشمسية.  ▪
 وجود تقنيات حديثة الستخدام طاقة الرياح.  ▪
منة الستخدام الطاقة النووية.  ▪

آ
 وجود تقنيات حديثة وا

 المجاالت المختلفة.  فيإنتاج مواد نانومترية يمكن استخدامها  ▪
 لتحلية المياه باستخدام تكنولوجيا النانو.   تقنيات استحداث   ▪
 استحداث تقنيات تكنولوجية فى مجال تخزين الطاقة.  ▪
ت فى عمليات زيادة وجود تقنيات حديثة الستخدام البوليمرا ▪

 
أ
لال وصناعة ر اإلنتاجية  البتروكيماويات  وإنتاج  الزراعية  اضى 

دوية وإنتاج محوالت الطاقة. 
أ
 اال

هم العوامل مل على تشتوجود قاعدة بيانات  ▪
أ
إلى  يتؤد التي ا
كل المواد وكيفية التغلب عليها. 

آ
 تا
ف ▪ المشعة  المصادر  من  المختلفة   ياالستفادة  المجاالت 

 وخاصة الطبية. 
نواع جديدة من المنظفات النانومترية.  ▪

أ
 ظهور ا

 تناقص ملحوظ فى استهالك الكهرباء نتيجة استخدام لمبات موفرة.  ▪

وميكرومترية   ▪ نانومترية  مركبات  الطب   في استخدام  مجال 
ورام.  يالعالج

أ
مراض اال

أ
 ال

والرصاص ▪ الصلب  سبائك  من  جديدة  مركبات   ،ظهور 
 الصناعات اإللك ترونية المتعددة.   يتستخدم ف 

 . صناعية مختلفةمواد ذات تطبيقات    علىالحصول   ▪

كلية العلوم )قسم 

قسم   -الفيزياء

 الكيمياء( 

+ 

 الهندسة كلية  

+ 

 كلية الزراعة 

2022 2027 

مليون 

لف   800و
أ
ا

 360بواقع  

لف جنيه 
أ
ا

 ا سنوي  
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قيمة 
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 الكيمياء 

 

ثير   ▪
أ
 .يوالفارماكولوج  البيولوجيتحضير بعض المركبات الحلقية غير المتجانسة ذات التا

 تحضير بعض المواد اإلسمنتية المخلوطة بمخلفات المصانع لتقليل تكلفة اإلنتاج.  ▪
ثيرها  ▪

أ
 الخاليا الحية.  فيتحضير بعض البوليمرات الصناعية ودراسة تا

 االستفادة من مخلفات المزارع والمصانع إلنتاج مواد مفيدة ووقود.  ▪
 المياه.  يالتخلص من ملوثات المركبات العضوية الناتجة عن صرف مخلفات الصناعة ف ▪
 تحضير مواد حفازة نشطة صديقة للبيئة.  ▪
 لتخليق منتجات من المخلفات الزراعية.  استخدام طرق كيميائية ▪
دوية.  يالتحليل الطيف ياستخدام طرق حديثة ف ▪

أ
 لتحليل اال

من الملوثات   يوالزراع  يتطبيقات الكيمياء الضوئية فى مجال تنقية مياه الصرف الصح ▪
 العضوية وغير العضوية. 

 بالفيوم. دراسة مدى انتشار العناصر الثقيلة فى مياه بحيرة قارون   ▪
 ميكانيكية التفاعالت الكيميائية.  ▪
 التغيرات الوراثية والمناعية لبعض المركبات الكيميائية.  ▪
 المجاالت المختلفة.  يتحضير المواد الكيميائية المستخدمة ف ▪
 . تهاومعالج تنقية المياه  ياستخدام تكنولوجيا النانو ف ▪
 معالجة اإلسمنت ببعض المركبات لتحسين خواصه.  ▪
ال ▪ خام  كيميائي  فصل  ومعالجته  الفيوم  بمنطقة  الموجودة  الطفلة  من  فبنتونيت  الستخدامه    يا 

بار البترول.   عمليات حفر اآ
 تطوير تقنيات الفرز الغشاىئ الكهربى لتحلية المياه. ▪
 متعدد المراحل لتحلية المياه.   يوالتقطير الوميض  العاديتطوير طرق التقطير   ▪
 البترول. الخواص الكيميائية لخام  ▪
 .دراسة كيميائية عن مواد البناء بمحافظة الفيوم ▪
ثير الفارماكولوجى على ▪

أ
مراض المزمنة تشخيص العوامل الحيوية ذات التا

أ
 . تهاودراس اال

سمنتات جديدة ذات خواص  فياستخدام المواد النانومترية  ▪  ميكانيكية عالية.  تحضير اأ
سمنت الجيوبوليمر ▪  ته.ودراس  تحضير خصائص اأ
 ودراسة خصائصها وتطبيقاتها المختلفة.  ،تحضير متراكبات جديدة ▪
 وفائ قة التوصيل ومتعددة االستخدامات.   ، والموصلة ،المواد المغناطيسية ▪
 الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.  ▪
 . يالبيوتكنولوج ▪
مراض   السكر،في المناعة، السرطان، اإلنزيمات، الميكروبيولوجي،  دراسات بيولوجية   ▪ اأ

 الكبد والفيروسات. 

ف ▪ الواسع  االستخدام  ذات  المركبات  بعض  المجاالت    ي إنتاج 
دوية.

أ
 الطبية وصناعة اال

 توفير مصادر جديدة للطاقة من المخلفات.  ▪
منة ▪

آ
وا تكنولوجية حديثة  النفايات   ؛استخدام طرق  للتخلص من 

 لفات المصانع. الصحية ومخ
سمدة كيماوية من المخلفات الزراعية. ▪

أ
 إنتاج ا

 مجال تنقية ومعالجة المياه. ياستخدام طرق حديثة ف ▪
الصح ▪ الصرف  لمياه  واسع  الزراع  ياستخدام  بعد   يوالصرف 

 عمليات المعالجة.
قارون   ▪ بحيرة  بمياه  الثقيلة  العناصر  النتشار  بيانات  قاعدة  وجود 

 بالفيوم. 
 المجاالت المختلفة.  يئية تستخدم فإنتاج مواد كيميا  ▪
المتواجدة   ▪ الطفلة  من  البنتونيت  خام  من  كبيرة  كميات  إنتاج 

 بالفيوم. 
 دراسات كمية ونوعية عن مواد البناء بمحافظة الفيوم.  ▪
 استخدام طرق مبتكرة لعالج مرضى البلهارسيا.  ▪
داء وقليلة  ▪

أ
سمنتات عالية اال

أ
 التكلفة.توفير ا

سمنت صديق للبيئة توفير  ▪
أ
قلا

أ
ك ثرتكلفة  وا

أ
 ا للطاقة.توفير   وا

 متراكبات ذات تراكيب وخصائص جديدة. وجود  ▪
وكيميائية  ▪ هندسية  ذات خواص  سمنتات جديدة 

أ
ا على  الحصول 

 محسنة.

 كلية العلوم 

 -)قسم الكيمياء

 قسم الفيزياء( 

+ 

 كلية الزراعة 

+ 

 

 كلية الصيدلة 

+ 

 كلية الهندسة 

  

مليون 

لف 800و
أ
ا

 360بواقع  

لف جنيه 
أ
ا

 ا سنوي  
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 الجيولوجيا 

 محيط محافظة الفيوم.  فيدراسة الصخور الرسوبية وتواجداتها  ▪
 دراسة المحميات الطبيعية فى محافظة الفيوم.  ▪
 دراسة الخصائص الفيزيائية للصخور التحت سطحية باستخدام الطرق الجيوفيزيائية.  ▪
 وإمكانيات خزانات المياه الجوفية بمنطقة الفيوم وما حولها.  دراسات عن تواجدات ▪
 التعرف على البيائت القديمة باستخدام الحفريات.  ▪
شكال الطوبوغرافية السطحية بمنطقة الفيوم.  ▪

أ
 دراسة اال

 دراسات عن تواجدات البترول بمحيط محافظة الفيوم.  ▪
 الريان.  يدراسة الحفريات الفقارية والالفقارية بمنطقة الفيوم وواد ▪
البيئ  ▪ ثر 

أ
اال الصناعية    يتقييم  بالمدن  المنتشرة  المصانع  عن  الناتج 

 الجديدة بمحافظة الفيوم. 
ليات البحث عن المواد المشعة وكيفية حفظها.  ▪

آ
 دراسة ا

حجار مواد البناء بمنطقة الفيوم.  ▪
أ
 دراسات عن تواجد ا

 دراسة تلوث مصادر المياه بمحافظة الفيوم. ▪
 الجيولوجية التطبيقية. الدراسات يتكنولوجيا االستشعار عن بعد فتطبيق  ▪
 دراسة جيولوجية وجيوكيميائية لصخور معادن الطين بمنطقة الفيوم.  ▪
المسئولة عن تكوين الخزانات البترولية    ،دراسة التراكيب الجيولوجية ▪

 الريان.  يبمنطقة الفيوم وواد
 التطبيقات الصناعية للمعادن والصخور. ▪
 الجيولوجيا البيئية.  ▪
 جيو كيمياء المياه التحت سطحية.  ▪
 صخور القاعدة وما تحتويه من خامات معدنية اقتصادية.  ▪
 من مصر.  دراسات عن تواجدات خزانات المياه الجوفية بمناطق مختلفة ▪
الجوفية ▪ كالمياه  طبيعية  مصادر  من  تحتويه  وما  الرسوبية    ، الصخور 

 والغاز الطبيعى.  ،والبترول
 التطبيقات البيئية للصخور والمعادن.  ▪
هميتها.  ▪

أ
 الصخور الصلبة بمصر وا

 الكشف عن خزانات البترول والمياه الجوفية.  ياستخدام الطرق الجيوفيزيائية ف ▪
ليات جديدة للتنبؤ بوقوع الزالزل.  ▪

آ
 البحث عن ا

وجود خرائط جيولوجية لتواجد الصخور الرسوبية بمنطقة الفيوم وما  ▪
 حولها. 

وواد ▪ الفيوم  بمنطقة  الطبيعية  بالمحميات  بيانات  قاعدة   ي وجود 
المحتوى   شاملة  لتنوع  ا  -الحفري المحتوى    -الصخري الريان 

 . البيولوجي 

 وجود خرائط تفصيلية لخزانات المياه الجوفية بمنطقة الفيوم.  ▪

 اك تشافات جديدة لخزانات البترول بمحافظة الفيوم.  ▪

 منطقة الفيوم.   يوجود قاعدة بيانات بالخامات المعدنية ف ▪

 وجود خرائط لتواجد خام الكاولين بمنطقة الفيوم.  ▪

ليات جديدة للتنبؤ بحدوث  ▪
آ
 الزالزل. وجود ا

ف  ▪ تساعد  الفيوم  بمنطقة  السطح  شكال 
أ
ال تفصيلية  خرائط    ي وجود 

 اختيار مناطق التنمية الجديدة بالمنطقة. 

والصخور  ▪ المعادن  عن  للكشف  جديدة  ليات 
آ
ا باستخدام   ،وجود 

 الطرق الجيوفيزيقية المختلفة. 

 بمنطقة الفيوم وما حولها.  الحفري وجود خرائط جيولوجية للتنوع  ▪

كا ▪ دراسة  وواد وجود  الفيوم  بمنطقة  الالفقارية  الحفريات  تواجدات  عن    ي ملة 
 الريان. 

 وجود متحف للحفريات الفقارية بجامعة الفيوم.  ▪

لية حفظها.  ▪
آ
 اك تشاف المواد المشعة وا

 وجود خرائط للبيئة القديمة بمناطق مختلفة من مصر.  ▪

والصخور  ▪ المعادن  من  االستفادة  ليات 
آ
ا فى  ،تطوير  المجال    وخاصة 
 . يوالزراع  يالصناع

 كلية العلوم 

 -)قسم الجيولوجيا

 قسم الكيمياء( 

+ 

 كلية الهندسة 

+ 

 كلية الزراعة 

2022 2027 

 ه مليون جني

 200بواقع  

لف جنيه 
أ
ا

 ا سنوي  
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أ
 كلية العلوم -والتطبيقية قطاع العلوم ال

 يالمجال البحث

 العام 
 مسوئلية التنفيذ المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق   يالمجال البحث

 فترة التنفيذ

(2022-2027 ) 

قيمة 

التمويل 

 النهاية البداية  بالجنيه

مجال  يدراسات ف 

 علم الحيوان 

 

نواع المختلفة للطفيليات الت ▪
أ
سماك بمنطقة الفيوم.  يدراسة اال

أ
 تصيب اال

والحيوان ▪ اإلنسان  على  وتكنوحيوية  فسيولوجية  وعالقته   ،دراسة 
 بالتغيرات البيئية المختلفة. 

مراض البشرية المنتشرة بمنطقة الفيوم. يدراسات بيولوجية ومناع ▪
أ
 ة على اال

 للفقاريات بمنطقة الفيوم.   يدراسة التنوع البيولوج ▪
ثيرها على البيئة المائية بمنطقة الفيوم. التغيرات البيئية  ▪

أ
 وتا

 دراسة الحشرات وتنوعها بمنطقة الفيوم. ▪
قارون ▪ بحيرة  مشاكل  واد  ،دراسة  على    ،الريان  يوبحيرات  والعمل 

-Bioللتلوث    امرشد  لتكون  واستخدام الكائنات    ،حمايتها من التلوث
indicator. 

بحيرة   ▪ فى  العالية  االقتصادية  همية 
أ
اال ذات  الكائنات  بعض  استزراع 

 الريان.  واديقارون وبحيرات 
بحيرة  ▪ حول  والجافة  الرطبة  التربة  من  القاطنة  للفقاريات  مسح 

ثيراتها المتوقعة على ك ثافة هذه الكائنات.  ،قارون
أ
 وتحديد توزيعها وتا

 دراسة البيائت البحرية المختلفة.  ▪
ثير م ▪

أ
حياء المائية. دراسة تا

أ
 لوثات المياه على اال

 الريان.  ي واد بحيرة قارون وبحيرات  يدراسة بيولوجية الالفقاريات البحرية ف ▪

ثير السام للملوثات على حيوانات تجارب مختلفة.  ▪
أ
 معالجة التا

فات والطفيليات الحشرية.  ▪
آ
 دراسات عن اال

 دراسات على الخاليا الجذعية.  ▪
فات المختلفة.  في يالنانوتكنولوجاستخدام  ▪

آ
 مكافحة اال

الهائمات ▪ من  نواع 
أ
ا بعض  لتكون  استخدام  بيولوجية  ،  وسائل 

 للسيطرة على قواقع البلهارسيا والعوائل المتوسطة لها. 
جنة الحيوانية.  ▪

أ
دوية المستخدمة على الخاليا واال

أ
ثار الجانبية لبعض اال

آ
 دراسة اال

 النسجية. دراسات تشريحية لبعض التراكيب  ▪

للتخلص   ▪ حديثة  طرق  منوجود  من 
آ
الخطرة  اال  ،النفايات 

 والمبيدات الزراعية. 

الت ▪ للطفيليات  ونوعية  كمية  بيانات  قاعدة  تصيب   ي وجود 

سماك بمحافظة الفيوم. 
أ
 اال

بمنطقة   ي البيولوجوجود قاعدة بيانات كمية ونوعية للتنوع   ▪

 الفيوم. 

المنتجة  ▪ سماك 
أ
اال تناول  عن  الناتجة  اإلصابات  عدد  تناقص 

 بمنطقة الفيوم. 

حديثة ▪ تكنولوجية  تطبيقات  الثروة   ؛استخدام  إنتاجية  لرفع 

 الحيوانية بالفيوم. 

مراض.  ▪
أ
ك ثر إنتاجية ومقاومة لال

أ
 إنتاج سالالت حيوانية ا

 . يإنتاج الوقود الحيو  ي استخدام التكنولوجيا الحيوية ف ▪

 وجود تشريعات وقوانين لحماية البيئة.  ▪

بمنطقة  ▪ الطبيعية  المحميات  إلدارة  واضحة  خطة  وجود 

 الفيوم. 

جنة.  ▪
أ
 الحد من ظهور تشوهات اال

 العلوم كلية  

)قسم علم 

 الحيوان(

+ 

 كلية الزراعة 

)قسم اإلنتاج 

 ( يالحيوان

+ 

 كلية الصيدلة 

+ 

 كلية الطب 

2022 2027 

مليون جنيه 

لف  200و
أ
 ا

بواقع   هجني 

لف   240
أ
ا

 ا جنيه سنوي  
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أ
 كلية العلوم -والتطبيقية قطاع العلوم ال

 يالمجال البحث

 العام 
 مسوئلية التنفيذ المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق   يالمجال البحث

 فترة التنفيذ

(2022-2027 ) 

قيمة 

التمويل 

 النهاية البداية  بالجنيه

 غذاء اإلنسان والحيوان وكيفية التخلص منها.  يالتلوث بالسموم الميكروبية ف ▪

 واستخدام الزراعة الحيوية.  ،الحد من استخدام المبيدات الحشرية  ▪
فات بيولوجي   ،والحشرية ،المبيدات العشبية ▪

آ
 ا. ومقاومة اال

دوية ▪
أ
اال ثير 

أ
تا الكيميائية  ،دراسة  عل   ،والمواد  البيئية  ى  والملوثات 

 للحيوانات. يوالفسيولوج  يالتركيب النسيج 
مراض الوراثية.  يالتشوهات الكروموسومية ف  ▪

أ
 بعض اال

 دراسات هستولوجية وخلوية على القوارض بمنطقة الفيوم.  ▪
كسدة الطبيعية.  ▪

أ
ثيرات الفسيولوجية لمضادات اال

أ
 التا

مراض اإلنسان والحيوان. إتصميم  ▪
أ
 ستراتيجيات مكافحة نواقل ا

 دراسة  ▪
أ
ثار الجانبية لبعض اال

آ
 اال

أ
جنة. دوية المستخدمة على الخاليا واال

أ
 نسجة الحيوانية واال

العالج ▪ ثير 
أ
النباتية والمخلقة على    يوالوقائ  يالتا عشاب والمستخلصات 

أ
اال لبعض 
مراض. 

أ
 سمية بعض المواد وبعض اال

نسجة لبعض الكائنات الحية.  ▪
أ
مراض على الخاليا واال

أ
 دراسة ميكانيكية عمل بعض اال

مراض.  ▪
أ
 اك تشاف بعض العالجات الجينية لبعض اال

فات والطفيليات الحشرية  ▪
آ
 تها. واقتراح طرق ناجحة لمقاوم  ،دراسات على اال

 تطوير المزارع السمكية بمحافظة الفيوم. ▪
 دراسات بيولوجية على ذباب الفاكهة بمحافظة الفيوم ومكافحته.  ▪
 الريان.  يبمحمية قارون ومحمية واد يالمحافظة على التنوع البيولوج ▪
جنة.  ▪

أ
 علم اال

 . الجزيئية  البيولوجياتطبيقات  ▪
 . المناعة ▪
وتطبيقيات البيوانفورماتكس  ▪

أ
 . المعلوماتية الحياتية ا

منطرق النقل  ▪
آ
 . يللحيوانات وطرق الحجر الصح  اال

ونوعية   ▪ كمية  بيانات  قاعدة  تسبب   التيطفيليات  بالوجود 

مراض ف 
أ
سماك باال

أ
 محافظة الفيوم.   يإصابة اال

مر  ▪
أ
 اض المنتشرة بمنطقة الفيوم. وجود قاعدة بيانات لال

 وجود قاعدة بيانات للفقاريات بمنطقة الفيوم.  ▪

 وجود قاعدة بيانات كمية ونوعية للحشرات بمنطقة الفيوم.  ▪

بحيث  ، الريان يدراسة كاملة عن بحيرة قارون وبحيرات ودا ▪

 واقتراح وسائل العالج.  ،ومصادره  ، نسب التلوث  تشمل

فات المختلفة. تقنيات بيولوجية حديثة لمكافوجود   ▪
آ
 حة اال

 تناقص استخدام المبيدات الحشرية. ▪

مراض إوجود   ▪
أ
اال نواقل  لمكافحة  واضحة  ستراتيجيات 

 لإلنسان والحيوان. 

 الريان.   ي لبحيرة قارون وبحيرات واد  يزيادة اإلنتاج السمك ▪

البيولوج ▪ التنوع  على  للحفاظ  واضحة  بمحمية   ي تشريعات 

 الريان.   ي ومحمية واد  ،قارون
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أ
 كلية العلوم -والتطبيقية قطاع العلوم ال

 يالمجال البحث
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(2022-2027 ) 

قيمة 

التمويل 

 النهاية البداية  بالجنيه

علم   يدراسات ف 

 النبات 

 محافظة الفيوم.   ي دراسات عن البيئة النباتية ف ▪
الملحية   ▪ البيئة  البيولوجى   ،والصحراويةدراسة  والتنوع 

 للبيئة النباتية بمنطقة الفيوم. 
ثير البيئة المحيطة على نمو النباتات ▪

أ
 . هاوإنتاج  تا
نواعها بمنطقة الفيوم.  ▪

أ
 دراسة بيئة الحشائش والتعرف على ا

نسجة النباتية.  ▪
أ
 زراعة اال

 تصنيف النباتات الزهرية بمنطقة الفيوم.  ▪
 دراسة الفلورا المصرية.  ▪
 الخلية والوراثة النباتية.  ▪
 دراسة النباتات الطبية بمنطقة الفيوم وعمل خريطة تصنيف لها.  ▪
البحرية ▪ عشاب 

أ
باال الخاصة  الطبيعية  الموارد   ، تقييم 

 والهائمات النباتية. 
 استخدام البك تيريا والطحالب فى تنقية مياه الشرب والصرف  ▪

 . تها ومعالج  الصحي
مراض البيائت الفطرية.  ▪

أ
 ا
نواع النباتية. إنشاء   ▪

أ
 الخرائط الوراثية لبعض اال

 للنباتات.   يتقييم التنوع الوراث  فياستخدام الدالئل الوراثية   ▪
 إعادة تدوير المخلفات الزراعية إلنتاج مواد كيميائية جديدة.  ▪
 الريان.  يومحمية واد ،محمية قارون يف يالمحافظة على التنوع النبات ▪
جديدة   ▪ نباتية  سالالت  البيئية استنباط  للتغيرات  مقاومة 

فات.   -الملوحة  -الجفاف   : المختلفة مثل
آ
 وجود اال

نواع النباتية النادرة ▪
أ
 والمهددة باالنقراض. ،استحداث برامج حماية لال

النباتية ▪ البيئة  لحماية  ومطبقة  واضحة  خطط   ،وجود 

 والمحميات الطبيعية بمنطقة الفيوم. 

إنتاجية الحاصالت الزراعية بمحافظة   ي ظهور زيادة واضحة ف ▪

 الفيوم. 

ليات لتحسين إنتاجية النباتات.  ▪
آ
 وجود ا

الفيوم ▪ بمنطقة  الطبية  النباتات  عن  بيانات  قاعدة   ،وجود 

 ورسم خريطة تصنيف لها. 

 . وجود قاعدة بيانات للنباتات الزهرية بمحافظة الفيوم ▪

نواع النباتية.  ▪
أ
 وجود خرائط وراثية لبعض اال

   يإنتاج سماد عضو ▪
 
 من المخلفات الزراعية واستخدامه بديال

سمدة الكيميائية. عن ا 
أ
 ال

الجفاف  ▪ من  اإلجهاد  ظروف  تتحمل  نباتية  سالالت   -وجود 

فات المختلفة.   -الملوحة
آ
 وجود اال

 كلية العلوم 

 )قسم النبات( 

+ 

 كلية الزراعة 

 -المحاصيل)قسم  

 -قسم البساتين

قسم  

 -ي الميكروبيولوج

قسم اإلنتاج 

 ( ي النبات

2022 2027 

 ه مليون جني

 200بواقع  

لف جنيه 
أ
ا

 ا سنوي  
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أ
 كلية العلوم -والتطبيقية قطاع العلوم ال
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(2022-2027 ) 

قيمة 

التمويل 

 النهاية البداية  بالجنيه

بعض  ▪ إنتاجية  لتحسين  نسجة 
أ
اال زراعة  تقنية  استخدام 

 النباتات. 
عمليات  ▪ لتنظيم  والجزيئية  الفسيولوجية  ليات 

آ
اال دراسة 

يض  
أ
 . يالنبات اال

بالفيوم ▪ النباتية  السالالت  تحسين  عن  واستنباط   ،دراسات 
 سالالت جديدة من المحاصيل والخضر.

 تحسين الك فاءة المائية للنبات عن طريق الهندسة الوراثية.  ▪
البك تير  ▪ النباتية  ي النشاط  الطيارة   ، للمستخلصات  والزيوت 

 ضد بعض العزالت البك تيرية الممرضة. 
التكنولوجيا   ▪ النانوتكنولوج  ، الحيويةاستخدام   يوتقنيات 

 الستنباط  
أ
مراض النباتية ا

أ
صناف جديدة من النباتات تقاوم اال

 وظروف اإلجهادات الحيوية المختلفة. 
 الكيمياء النباتية.   يدراسات ف  ▪
 الطحالب النباتية.   يدراسات ف  ▪

المياه   ▪ لمعالجة  حديثة  بيولوجية  باستخدام   تها وتنقيطرق 

 الب والبك تيريا. الطح

تطبيقات صناعية  ▪ لها  النباتية  نسجة 
أ
اال مركبات من  استنباط 

 وطبية. 

الثقيلة ▪ الملوثات  مخاطر  لتقليل  طرق   ،استحداث 

 باستخدام الطحالب.   ، والسموم البيئية  ، واإلشعاعية

 وجود طرق حديثة لتدوير المخلفات الزراعية.  ▪
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  الطبيةوم قطاع العل – التنفيذيةالخطة 

 

ً
 
ًًًالطبيًةلقطاعًالعلومًًاخلطةًالتنفيذيةًًًً-اثاني

 

 ي الطب البشر كلية . 1
 التمريض كلية . 2
سنان 3

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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ـؽـط ـ ـة البصـ ـ ـ ـُمـح الكلـ  ـ
 هلّة الؽب -لؽاع الكلٍم الؽبّة -الظؽة الجوفّغِة

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح الدقيق ياجملال البحث العام البحثياجملال 

قينة  (2222-2222فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

الجشػِس وقلم 
زوة

أ
 ال

  خّػ المٍاد الؽبّكّة والككالّػ  فُالبصح
أ
مرال ثا

ز
أ
هؾعة قلَ الجػهّب الؽبّكُ لل

أ
ٌؼة ومغادات ال
 وطلِا الرؾم.

 ( إهشاء بّت شٍّانAnimal Houseمرٌؼ لمكابل )ة 
 للكؾم. البصدّةالشجّازات 

وقلم  لؾم الجشػِس
زوة

أ
 ال

2022 2027 

ثظجلف 

المّؼاهّة 

باطجلف 

 ؼبّكة

البصح 

واشجّازا

 ثي

  خّػدراؿة
أ
قغاء  فُالبّئّة الملٍخات  ثا

أ
خّػاتللصع من  ؼبّكّةإِراد مغادات   .ىوطلِا الرؾما

أ
البّئّة الملٍخات  ثا

  فُ
أ
 .ىوطلِا الرؾمقغاء ا

2022 2027 

  )مػاض الؾارِة )داء الؾنػي
أ
خّػ ال

أ
 فُالبصح فُ ثا
قغاء الرؾم

أ
ودراؿة العور الٍلائُ للمٍاد  ى،وطلِا ا

هؾعة والفّجامّوات ،الؽبّكّة
أ
 .ومغادات ال

  مػاض الؾارِة  بظطٍص البصدّةثؽٍِػ المرالت
أ
خّػ ال

أ
ثا

قغاء  فُداء الؾنػي( )
أ
 .ىوطلِا الرؾما

2022 2027 

  قن ثكاؼَ الككالّػ الواثرة ةالجشًٍات الروّوّدراؿة، 
 
أ
خواء الصمو فُ البّئّةو الجكػض للملٍخات ا

أ
ودراؿة  ،ا

ا. خًّػ
أ
 هّفّة الصع من ثا

  الروّوّةمرال الجشًٍات  فُ البصدّةثؽٍِػ المرالت 
و ،الككالّػ قن الواثرة

أ
 فُ البّئّةالجكػض للملٍخات  ا

 
أ
 الصمو. ةخواء فجػ ا

2022 2027 

 خّػ الجغّػات  دراؿة
أ
 مدو:) اإلهؾانزؾم  َقل الؽبّكّةثا
 فُ، الؾموة، الجكعم الصػهة/الؾنٍن  الـلم، /الغٍء
 .اإلهؾانزؾم  َ...( قل، الكمػ

  خّػ مرال فُ البصدّةثؽٍِػ المرالت
أ
ت االجغّػ  ثا

 .اإلهؾانزؾم  فُ ّةالؽبّك
2022 2027 

  اإلشكاقُمرال الجشػِس  فُالبصح Radiological 
anatomy الجشػِصّة والطجلفات (Anatomical 

variations). 

 ؿبٍقّة
أ
، رؿائو مازؾجّػ ودهـجٍراى، و قمو ؿّمّوارات ا

ا فُ دور و بصاث قلمّة وهشًػ
أ
 .ومصلّةِات دولّة ا

2022 2027 

  الرغقّةمرال الظلِا  فُالبصح (Stem cell) 
 .(Nanoparticles) الواهٍ وزؼِائت

  ُوإلنـجػوهُإهشاء وشعة ثطٍِػ ثصجٍي قلَ مّنػوؿنٍب عٍئ. 
  زٌاز مّنػوثٍم -ُلنـجػوهإشػاء مّنػوؿنٍب. 
  مرال  فُو، الرغقّةلِا مرال الظ فُ البصدُ اإلهجاجزِادة

 .زؼِائت الواهٍ ةثكوّاؿجظعام 

2022 2027 

  الفجػاعُالبصح فُ ثؽٍِػ مرال الجشػِس. 

 بالجشػِس الفجػاعُ طاضة إلنـجػوهّة ةإهشاء وشع. 
  بالجشػِس الفجػاعُ إلنـجػوهّة طاضةثؽٍِػ وشعة 

 .Sectra virtual table نـجػاؿ باؿجظعام ثػبّؼة
  شكة  ةثٍفّػ هـام باهؽ لػبػ الجػبّؼ

أ
زٌؼة ال

أ
با

 .لجؾٌّو ثرمّف المكلٍمات البصدّة فّما بكع ؛والكؾؽػة

2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 الفؾٍّلٍزّا الؽبّة

  اهـجشاف 
 
مػاضلّات ا

أ
ؿبابٌا ال

أ
 .وا

  مػاض قن  الواثرةثظفّف المغاقفات
أ
 المظجلفة مدو:ال

هؾرة وثلّف ،والنلٍي النبعيالجلّف 
أ
 ،المظجلفة ال

هؾرةالجٌابات و ،الٌغمُلػح الرٌاز و
أ
 ،والمفاضو ال

هؾرةبالعم بكع اهكؽاقٌا قن  الجػوِةو
أ
مجلزمة و ،الكلب ا

ِظ
أ
مػاض) ال

أ
 ةالكلب/ ارثفاع عغػ العم/ زِاد ا

مػاض الرٌاز بالعًٍن/ مػض الؾنػي 
أ
 -الكطبُوٍقّي( ا

 .لطماءاعؽػابات الغعد ا

  ثؽٍِػ مكمو الفؾٍّلٍزُ من شّح ثٍافػ النّماوِات

زٌؼة
أ
بصاثالمجوٍقة لكمو  وال

أ
 .ال

  فُ لمؾجرعات الكطػ الكلمُ الٍقُالجشرّف قلَ هشػ 

مرال الفؾٍّلٍزّا الؽبّة بما ِجواؿب مف اشجّازات 

 .ُالكلمعٍء طؽة الرامكة للبصح  وفَ ،المرجمف

 بّت لصٍّاهات الجرارب إهشاء. 

 وشعة  إهشاءStem cells Research Unit . 

 شػاء زٌاز power lab الجرارب الكملّة اللزمة لكمو، 

قطاب )وشعات  ملصكاثي واؿجنمال
أ
رؿم الكغلت وال

 .العم(ورؿم المض ولّاؿات هٌػباء الكلب وعغػ 

 زٌؼة ظثٍفّػ بك
أ
لملكّاس درزة  ال

أ
ولّاس الصػهات  ال

ا من  زٌؼةالهفكالّة وغًّػ
أ
 .الجرارب مؾجصعخة لصٍّاهات ا

  زٌؼةشػاء
أ
 لكّاس ثٍرم الكعم وضوادِق  ا

أ
 وِظ ال

أ
 زٌؼةال

 
أ
 .طػ  ال

  مماخلة ثرارب  إلزػاءؿٍفت وِػ  ُإلنـجػوهشػاء بػهامذ
 .virtual lab experimental testقػعٌا قلَ الؽلب و

لؾام 
أ
 الفؾٍّلٍزّاا

النّمّاء  -الؽبّة

لبٍّلٍزّا الصٍِّة وا

 -الرؼِئّة

 الفارماهٍلٍزُ

 -اإلهلّوّنّة

 -الباخٍلٍزّا

 -ُالٌّؾجٍلٍز

الباؼوة  -الكلب

 الػوماثّؼم -الكامة

ًّو
أ
مػاض -والجا

أ
 ا

قطابالمض 
أ
 -وال

ؼفالؼب 
أ
زمّف  -ال

لؾام
أ
 اإلهلّوّنّة ال

 بالمؾجشفَ

2022 2027 

  خّػ الجُ الرعِعةاهـجشاف المػهبات
أ
وراممغاد  لٌا ثا

أ
 لل

لّاتاووضف 
 
 .لمن ذق المؾئٍلة ل

2022 2027 

  ُالبصح ف 
 
دوِةلّة قمو بكظ ا

أ
خّػ  ال

أ
قلَ  بواء   ًاوثا

كلج وال ،والفؾٍّلٍزّا الرؼِئّة ُ،الرّو الجكعد

مشجكات الظلِا   Secretomesو ،بالظلِا الرغقّة

ا والواهٍثنوٍلٍزُ ٌاوهٍاثر الرغقّة  .وغًّػ

2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

النّمّاء الصٍِّة 
والبٍّلٍزّا 
 الرؼِئّة

  النّمّاء الصٍِّة فُ الجشظّص المبنػ  دراؿة دور

مػاض الشائكة والمؾجصعخة
أ
 .لل

  هؾرةشػاء زٌاز طالػ
أ
 .(Tissue homogenizer) ال

  الطغّػة للكّوات مػهؼي شػاء زٌاز ؼػد (Microspin 
High-speed Microcentrifuge). 

 ( شػاء زٌاز ؼػد مػهؼي بالجبػِعCooling centrifuge). 

 ( شكةشػاء زٌاز هفٍذ الغٍء
أ
 UVبوفؾرّة( )الفٍق  ال

transilluminator). 

  رلمُ مائُشػاء زٌاز شمام (Digital Water bath). 

 ( شػاء زٌاز طلؼة دوامّةVortex Mixers). 
م النّمّاء لؾ

 الصٍِّة
مف  بالشجػاك
لؾاممظجلف 

أ
 ال

 واإلهلّوّنّةالكلمّة 

2022 2027 

 بالجشظّص المبنػ  ،دراؿة قللة البٍّلٍزّا الرؼِئّة
مػاض 

أ
 .الشائكة والمؾجصعخةلل

  النٌػبائُشػاء زٌاز الػشلن (Electrophoresis). 2022 2027 

  هـدػ  ،قللة النّمّاء الصٍِّةبصح
أ
مػاض ال

أ
 ااهجشار  بال

ؼفال الفٍّم فُ فُ
أ
 .والنبار ال

 مكاِؾة مواقّة شكاقّة  شػاء زٌاز
(Radioimmunoassay). 

2022 2027 

  مػاض الشائكة بالبصح دور
أ
ٍّلٍزّا الرؼِئّة فُ ثجبف ال

ّ   فُ ّ  الفٍّم زّو  .اا ووراخ

  المجطاص الغري الؽّفُ )شػاء زٌازatomic 

absorption spectrophotometer). 
2022 2027 

  والبٍّلٍزّا  الصٍِّةمجابكة الرعِع فُ قللة النّمّاء

مػاض الكطػ
أ
 .الرؼِئّة با

 النـفاءةفاضو للؾٍائو قالُ  شػاء زٌاز (high 

performance liquid chromatography HPLC). 
2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

الفارماهٍلٍزُ 
 الؽبّة

  مػاضقن  الواثرةثظفّف المغاقفات
أ
 المظجلفة مدو: ال

  هؾرة وثلّف ،والنلٍي ،النبعيالجلّف
أ
 .ال

  الٌغمُلػح الرٌاز. 

  هؾرةالجٌابات
أ
 والمفاضو. ال

 هؾرةبالعم بكع اهكؽاقٌا قن  الجػوِة
أ
 الكلب ا

  ِظمجلزمة
أ
 .ال

  مػاض الرٌاز
أ
 .المػهؼي  ُالكطبا

  مرال الجظطص فُاؿجصعاث مرالت بصدّة. 

  فُ لمؾجرعات الكطػ الكلمُ الٍقُالجشرّف قلَ هشػ 
دوِةمرال قلم 

أ
بما ِجواؿب مف اشجّازات  ،والؾمٍم ال

 .الكلمُلبصح عٍء طؽة الرامكة ل ُوف ،المرجمف

  فُقلّا  ثؾرّو ؼلب دراؿاتلبٍل  فُالجٍؿف 
ومن طارج زامكة  ،المرال

أ
 .الٍافعِن الفٍّم ا

 بّت لصٍّاهات الجرارب إهشاء. 

 وشعة إهشاء Therapeutic drug monitoring. 

 وشعة  إهشاءMolecular pharmacology. 

 زٌؼةّاهة ض
أ
ثشغّلٌا  وإقادة ،المٍزٍدة بالكؾم ال

 .بنـفاءة

 ء زٌازشػا power lab الجرارب الكملّة اللزمة  لكمو
 .ملصكاثي واؿجنمال

 زٌؼة ظثٍفّػ بك
أ
لملكّاس درزة  ال

أ
ولّاس الصػهات  ،ال

ا من  ،الهفكالّة زٌؼةوغًّػ
أ
 مؾجصعخة لصٍّاهات ا

 .الجرارب
  زٌؼةشػاء

أ
 وضوادِق  ،لكّاس ثٍرم الكعم ا

أ
 ،ِظال

 و
أ
  زٌؼةال

أ
 .طػ  ال

  مماخلة ثرارب  إلزػاءِػ ؿٍفت و ُإلنـجػوهشػاء بػهامذ
 .virtual lab experimental testقػعٌا قلَ الؽلب و

 الفارماهٍلٍزُلؾم 
 ،اإلهلّوّنّة
 ،الباخٍلٍزّا

 ولؾم ُؾجٍلٍزوالٌ
 الكلب

 الباؼوة الكامة

2022 2027 

  خّػ والجُ الرعِعةاهـجشاف المػهبات
أ
وراممغاد  لٌا ثا

أ
 لل

لّات ووضف
 
 ذلم. قن المؾئٍلة ال

2022 2027 

 لّةصح ب
 
دوِة ظبكقمو  ا

أ
خّػ  ال

أ
 قلَ الجكعد بواء   ًاوثا

 الشظطُوالكلج  ،والكلج بالظلِا الرغقّة، الرّوُ
Personalized Medicine. 

2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 الٌؾجٍلٍزُ

 فُ هو المٍعٍقات المجكلكة بكلم الٌؾجٍلٍزُ  البصح
خّػات هو من المٍاد الؾامة

أ
 ،والظلِا من شّح ثا

والملٍخات  ،والمؾجصغػات الؽبّكّة ،والككالّػ الؽبّة
 .والصٍّاهات اإلهؾانالبّئّة قلَ هو من 

 هٍاع المّنػوؿنٍبا
أ
شعث ا

أ
 .ت الغٍئّةثؼوِع الكؾم با

  ثؼوِع الكؾم بمظجلف النّماوِات والشػائس اللزمة إلزػاء
بصاث

أ
 .ال

 الٌؾجٍلٍزُ لؾم

2022 2027 

  هؾرةالبصح فُ مرالُ زراقة الظلِا الرغقّة
أ
 2027 2022 .وال

  ثٍزي طاص للعراؿات الجُ ثبصح فُ زاهب الجػهّب
 .الرؼِئُ للظلِا

2022 2027 

 بصاث ال
أ
جُ ثٌعف للصفاظ قلَ الطصة وإِراد ثفغّو لل

مػاض المظجلفة
أ
 .قلج لل

2022 2027 

 الؽفّلّات الؽبّة

 ُلجؾرّو مكعلت الهجشار وقٍامو  المؾس البصد
مػاضالظؽٍرة 

أ
مػاض ،الؽفّلّة لل

أ
 ،المجٍؼوة وال

 وبظاضة مصافـة الفٍّم.

 من شّح ثٍافػ النّماوِات ؽفّلّاتثؽٍِػ مكمو ال، 
زٌؼة

أ
بصاثٍقة لكمو المجو وال

أ
 .ال

 مػاض الؽفّلّة هشاء وشعةإ
أ
 .ثشظّص ال

 الؽفّلّاتلؾم 
 الؽبّة

2022 2027 

 مػاضما ِظص  دراؿة هو
أ
 ،الؽفّلّة المجٍؼوة بمطػ ال

مكعلت الهجشار وقٍامو  :مصافـة الفٍّم مدو وبظاضة
 .الجشظّص بالٍؿائو المظجلفة والصعِدةو ،الظؽٍرة

  خّػدراؿة
أ
 والجشظّصلمواقُ قلَ الرٌاز ا الجا
 .المواقّة والجؽكّمات

  خّػاتدراؿة
أ
قػاض ،المػعّة الجا

أ
الؽبّة  وال

 .والمغاقفات ،المطاشبة
  دوِةدراؿة

أ
دوِةواؿجصعاث  ،المظجلفة ال

أ
 مػهباتمن  ا

وقغٍِة 
أ
خّػاثيواهـجشاف  ،مطوكة بؽػِكة الواهٍ ا

أ
 ثا

 .الكلزّة

  زٌؼة شػاء
أ
 .وملصكاثي PCRا

  شػاءFreezer -20 C. 
  و ،شغاهاتشػاء 

أ
زٌؼة اللزمة لكمو المؼارع ال

 .للؽفّلّات

2022 2027 

  دراؿة الجػهّب الرّوُ للؽفّلّات المظجلفة والؿجفادة
دوِة ،وقلج ،ثشظّص وؿائوبجٍزّي 

أ
وثؽكّمات  ،وا

ؿاسمرٌؼة قلَ 
أ
 .زّوُ ا

 زمة إلزػاء الجراربشػاء النّماوِات الل. 
 هات الجراربشٍّاإمناهات إلزػاء الجرارب قلَ  ثٍفّػ. 

2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 المنػوبٍّلٍزّا
 الؽبّة والمواقة

  بصاثثؽٍِػ وشعات
أ
 وإهشائٌا للجظططات العلّكة ال

 .بالكؾم
 مػاض البنـجّػِة

أ
بصاث ال

أ
بصاثو ،ثؽٍِػ وشعة ا

أ
 ا

 .المغادات الصٍِّة

  قمو العراؿات الؿجكطائّة الجُ ثشمو اهجشار
ولّاس  ،فُ الموؽكة ٌاوشعوخالػئّؾة  المشاهو الطصّة

 .اللجطاديالكبء 
 وؼػق  دراؿة مكاومة المّنػوبات للمغادات الصٍِّة

 .الكلج للمّنػوبات بالموجرات الضؽواقّة والؽبّكّة
 شنال الرّوّة  ،رؿم الظػائػ الرّوّة

أ
ودراؿة ثكعد ال

مػاض 
أ
م فُ ال فُ المػعَ المطػِّن لجصعِع دوًر

 .المظجلفة
  خّػ الكٍامو العاطلّة والظارزّة

أ
مػاض  ُفثا

أ
ثشظّص ال

 .وقلزٌا ،وإشعاخٌا ،الجُ ثطّب اإلهؾان
  مػاض المؼموة المكعِة وغّػ

أ
المكػفة والٍقُ بال

 .وقٍامو الظؽػ الظاضة بٌا ،المكعِة
 ثظػِذ ؼبّب مجظطص فُ المّنػوبٍّلٍزّا الؽبّة، 

الفصٍضات الؽبّة المجظططة فُ  إزػاءقلَ  الادر ِنٍن 
 واإلؿٌام ،والمواقة ،مرالت المّنػوبٍّلٍزّا الؽبّة

مف  ثجماشَ ،فُ ثكعِم طعمة ؼبّة مجمّؼة الفكال
المرجمكّة  الشجّازاتو ،مجؽلبات ؿٍق الكمو

 .والكلزّةالطصّة 
  قلَ هـفاءة من وقلزّةثكعِم طعمات ثشظّطّة

أ
 با

 .طلل الٍشعات المظجلفة

لؾم 
المّنػوبٍّلٍزّا 

 والمواقةالؽبّة 
 الكعو  ةمنافصو

لؾبالمشارهة مف 
أ
 :اما
 ،الرلعِة
 ،الطعرِة

 ،الباؼوة الكامة
مػاض

أ
 ،المجٍؼوة ال

الػوماثّؼم 
ًّو

أ
 ،والجا

ؼفال
أ
 ،ال

 

2022 2027 

  مػاضثؽٍِػ وشعة
أ
بصاث ال

أ
 الفؽػِة ا

  َؿبابالجكػف الطصّس قل
أ
مػاض الفؽػِات ا

أ
وقمو  ،ا

 ،لمغادات الفؽػِاتواطجبارات الصؾاؿّة  ،العراؿات
2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 لغمان فاقلّة الكلج.
  الؾّؽػة قلٌّا وؼػق المؾجشفَ  دراؿة قعو. 
 خّػ المغادات الصٍِّة

أ
 واإلؿٌام ،قمو دراؿات قلَ ثا

فُ وعف ؿّاؿة اؿجظعام المغادات الصٍِّة 
 .للمؾجشفَ

 مػاض الوازمة قن  ،وعف طؽة للصع من الٍفّات
أ
وال

 ،وثلٍث الٌٍاء ،ثلٍث البّئة والمٍاد النّمّائّة الظؽػة
 .والجػبة ،والماء

 لؾامصعاث المشارهة فُ اؿج
أ
 المؾجشفَ المظجلفة ا

ٌم فُ رفف هـفاءة الظعمات الكلزّة ثؾ والجُ ًا،وثؽٍِػ 
 .بكعو  المؾجشفَ اإلضابةالصماِة من  وثٍفػ ،المكعمة

 بصاثوشعة  إهشاء
أ
مػاض ا

أ
 والمواقةالصؾاؿّة  ا

 .مػاض الصؾاؿّة المظجلفة
أ
 الجشظّص الؾلّم ل

 إلَ ثشظّص ؿلّم  إزػاء الفصٍضات المظجلفة للٍضٍل
 .للكلج المواقُوثطمّم الظؽػ 

  زٌؼةالكمو قلَ ثٍفّػ
أ
 .اللزمة لجوفّغ الظؽة المعرزة ال

2022 2027 

  بصاثإهشاء وشعة
أ
 .العرن  ا

 للجشظّص  ؛ثؼوِع الٍشعة بالجكوّات الصعِدة والعلّكة
 .المواؿب وقؼل المجفؽػات

2022 2027 

 بصاثوشعة  إهشاء
أ
 .الفّػوؿّة ال

 بصاثو قم
أ
الفّػوؿات الواشئة  والعراؿات قن ال
 .الرعِعة

  بصاثقمو
أ
خّػ اللكاشات الرعِعة  والعراؿات قن ال

أ
ثا

 .المظجلفة
  زٌؼةالكمو قلَ ثٍفّػ

أ
 .اللزمة لجوفّغ الظؽة المعرزة ال

2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 الباخٍلٍزُ

  مػاضالبصح فُ مرال
أ
مػاض ،اللجٌابّة ال

أ
 وال

 ودراؿة  ،والمؼموة ،المكعِة
 
مػاضلّة ا

أ
 .المظجلفة ال

 باخٍلٍزُالمكمو  إهشاء. 
  مػاضوزٍد وشعة لجشظّص

أ
 .ال

  قلَ هـفاءة داطو الكؾم وقلزّةثكعِم طعمات ثشظّطّة
أ
 .با

لؾام
أ
 -زُالباخٍلٍ ا

ورامزػاشة 
أ
قلج   -ال

ورام
أ
 ال

2022 2027 

  وراممرال  فُالبصح
أ
وراموشعة ثشظّص  إهشاء  .ال

أ
 .ال

  وراممرال ثشظّص  فُ البصدُ اإلهجاجزِادة
أ
 .ال

2022 2027 

  الجشظّص الظلٍيومرال باخٍلٍزّا الظلّة  فُالبصح. 
 مكمو ؿّجٍلٍزُ إهشاء. 
 وزٍد وشعة مؽٍرة للجشظّص الظلٍي. 
  مرال الجشظّص الظلٍي فُ البصدُ اإلهجاجزِادة. 

2022 2027 

  ورامالبصح فُ مرال دللت
أ
 .قّةالموا ال

 ورامهشاء وشعة دللت إ
أ
 .المواقّة ال

 وزٍد وشعة بصدّة باؿجظعام الطبغات المواقّة. 
2022 2027 

 البصح فُ مرال الباخٍلٍزّا الرؼِئّة. 
 إلهشاء اثمٌّع   الرؼِئّة الباخٍلٍزّا مكامو مف الجكاون 

 .مجظطص بصدُ مػهؼ
  بصاثالؿجفادة من هجائذ

أ
 .والكلجفُ الجشظّص  ال

2022 2027 

  مػاضالبصح فُ مرال
أ
ورام الرلع ا

أ
 .يوا

 مػاضوشعة لجشظّص  إهشاء
أ
ورام الرلع ا

أ
 .يوا

  ُمػاضوزٍد وشعة مؽٍرة ف
أ
ورام الرلع ا

أ
 .يوا

2022 2027 

 وثصلّو  ،البصح فُ مرال اؿجظعام الباخٍلٍزّا الػلمّة
 .الطٍرة

 باخٍلٍزّا الػلمّة فُ الرامكاتالجكاون مف وشعات ال، 
 ؛واهـجؾاب الظبػات ،والجعرِب ،البصدّةوالمػاهؼ 

 .وشعة بصدّة مجظططة إلهشاءا ثمٌّع  
 ثكؼِؼ الظبػات فُ ًغا المرال. 
 وزٍد وشعة بصدّة مجظططة. 

2022 2027 

 البصح فُ مرال شٍّاهات الجرارب والجرارب الؾػِػِة. 
 بصاوشعة  إهشاء

أ
شٍّاهات الجرارب والجرارب  ثل

لؾامبالجكاون مف الؾػِػِة 
أ
طػ . ال

أ
 ال

 وزٍد وشعة مؽٍرة فُ ًغا المرال 

2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

الطصة الكامة وؼب 
 المرجمف

 فُ ٌاوشعوخالمشاهو الطصّة الػئّؾّة  دراؿة اهجشار 
مػا مدو) ،الموؽكة

أ
 ،مكعل الهجشارو المؼموة ضال

ولّاس قبئٌا  قلٌّا والؾّؽػة ،الظؽٍرة وقٍامو
 اللجطادي.

  لمكػفة  ؛والمواؼق بالمصافـة   قمو مؾس لبكظ الكػ
مػاض المظجلفة

أ
 .مع  اهجشار ال

  بكظ المشاهو  اهجشار فُ المشارهةدراؿة الكٍامو
 .الطصّة

  ثظعم المرجمف  الجُالصملت الطصّة  فُالمشارهة
 .المصّػ

  وزٍدdatabase موجشػة للمشاهو الطصّة ال مصعخة
اللزمة  ثكّّم المٍارد فُ لؿجظعامٌا ؛اللجطاديوقبئٌا 

 .للمؤؿؾات الطصّة
 هـدػ ضصة

أ
 .بواء مرجمكات ا

لؾم الطصة الكامة 
 وؼب المرجمف

لؾام اإلهلّوّنّة 
أ
وال

هفؽ  فُالكاملة 
 البصدُالمرال 
 

2022 2027 

  مػاض المكعِة وغّػ  اللجطاديثصلّو الكبء
أ
لل

 .المكعِة

 ػاءات الكامة لجكعِػ الكبء اللجطادي ثصعِع اإلز
مػاض

أ
 .لل
  ثنبعًا.ثصعِع المٍارد الجُ ِجم 
  لّاس اؿجظعام المٍارد الظاضة بالكلج بمؤؿؾات

 .الػقاِة الطصّة
 والجنالّف غّػ المباشػة ،ثكعِػ الجنالّف الشظطّة، 

 ة.الػقاِة المرجمكّو بما فُ ذلم المكٍهة الغاثّة
  وثصكّق  ،قاِة الطصّةللػ  اللزمةثٍفّػ المٍارد

 الؿ
أ
 .هـمة الػقاِة الطصّةجعامة المالّة ل

الطصة الكامة لؾم 
 وؼب المرجمف

2022 2027 

  قغاءرفف
أ
 اإلشطائُ.الجصلّو  َالكؾم والنلّة قل هـفاءة ا

 لُمكمو شاؿب  إهشاء
 
 .وإشطاء ا

  الؽبُ.قكع دورات ثعرِبّة قلَ اإلشطاء 
  الؽبُ مدو  اإلشطاءثٍفّػ بػامذSPSS . 

الطصة الكامة لؾم 
 وؼب المرجمف

2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

  قغاء ًّئة ثعرِؽ وزٍد
أ
هـفاءة ولعرة قالّة  من ذويا

 اإلشطائُ.قلَ الجصلّو 

 بصاث
أ
 والثراًات والممارؿات الٍقُبكّاس الجُ ثٌجم  ال

 .المظجلكة

  ُالطصُ زِادة الٍقُثؽٍِػ دور الكؾم ف. 
 رؿاتوالمما الٍقُلّاس  فُة مثوٍِف الٍؿائو المؾجظع 

 .المظجلفة
 والمرجمف. والمؾجشفَ ،قمو هعوات ضصّة بالنلّة 
  ثظعم المرجمف  الجُالصملت الطصّة  فُالمشارهة

 .المصّػ
   ٍالطصُ. الٍقُارثفاع مؾج 
  خّػ هكص

أ
خػى  ،الطصُ الٍقُثصرّم ثا

أ
الؾلٍك  فُوا

مػاض المظجلفة ،الطصُ
أ
 .وال

الطصة الكامة لؾم 
 وؼب المرجمف

2022 2027 

 بصاث
أ
مػاض) الجغغِةقن ؿٍء  ا

أ
الٍزن  زِادة /هكص ا

خػ الطصُ والزجماقُ  الظؽػ،، قٍامو والؾموة(
أ
ال

خّػى واللجطادي،
أ
 .ودراؿة ؼػق الٍلاِة للصع من ثا

 بصاث
أ
ؼفال والشباب  ا

أ
فُ مرال الجغغِة )ثغغِة ال

 .والوؾاء وهبار الؾن(

 وشعة الجغغِة الكلزّة ثفكّو. 
  مػاض الؾموة ارباهجشدراؿة الكٍامو المػثبؽة

أ
 .ا

 قمو ملفات لمجابكة شالت الٍشعة. 
  اإللنـجػوهُثفكّو هـام المجابكة. 
  بالدكافة المرجمكّة وارثباؼي ،الغغائُثصلّو الوـام. 
 ٍهّات الظاؼئة المػثبؽة بالؾموة  .رضع الؾل
  مػاض  فُالمؾاًمة

أ
ثكلّو هؾبة اهجشار بكظ ال

 .المػثبؽة بالجغغِة
 الجغغِة الطصّة للفائت ا 

أ
مػاض المؼموة لمطابة بال

هـدػ قػع
أ
 .ةوالفائت ال

الطصة الكامة لؾم 
 وؼب المرجمف

2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

  مػاض المطاشبة للؾموة
أ
الفائت  فُالصع من اهجشار ال

 .المظجلفة
 الصع من اهجشار الؾموة. 

  زٍدة الػقاِة  لجصؾّن ؛دراؿة الوـام الطصُ المطػي
ّ   ،الطصّة المكعمة لوـام  ا مف الظؽة الرعِعةثماش

مّن 
أ
 .الطصُالجا

 مازؾجّػ الػقاِة الطصّة :اؿجصعاث بػامذ زعِعة مدو، 
 .وإدارة المؾجشفّات

 والمادِة ،والزجماقّة ،دراؿة الكٍامو البّئّة، 
 .زٍدة الػقاِة الطصّة فُ المشارهةو
 وعف ثٍضّفات البػهامذ وهٍاثذ الجكلم. 
 الؼِارات المّعاهّة. 
 د

أ
 .اءقمو اؿجبّاهات لّاس الػعا وال

 ٍهٍلت ثكاون مف مؤؿؾات الطصة المظجلفة  .قمو بػوث
 مرال  فُبصدّة ال اتنـفاءال من ذوي وزٍد طػِرّن

 .المؤؿؾات الطصّة وإدارةالػقاِة الطصّة 
  اؿجرابة ذات هـفاءة قالّة  لي ضصُهـام ثٍفّػ

 .المرجمف الطصّة لشجّازات
 ًُمّة المشارهة البصدّة  البصدُ الٍق

أ
ثؽٍِػ الوـام  فُبا

 .لطصُا

الطصة الكامة لؾم 
 وؼب المرجمف

2022 2027 

 خػى قلَ الطصة اهجشار
أ
 .الجعطّن وا

 مػاض المؼموة
أ
 .دراؿة قللة الجعطّن ببكظ ال

  لّاس مكعل اهجشار الجعطّن بّن الفائت الكمػِة
 .والكٍامو المؾببة ،وؼبكات المرجمف ،المظجلفة

  ثظعم المرجمف  الجُالصملت الطصّة  فُالمشارهة
 .لمصّػا

الطصة الكامة لؾم 
 وؼب المرجمف

2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

  َعػار الجعطّن وقللجي  ع  ا و ضصُمرجمف الٍضٍل إل
أ
با

مػاض
أ
 .ببكظ ال

  بصاث
أ
مرلت مصلّة ودولّة ذات  فُقعد ما هشػ من ا

خّػمكامو 
أ
 .ثا

 بصاث
أ
مػاضفُ مرال  ا

أ
الٍبائّة وؼػق منافصة  ال

  .الكعو

  مػاض الٍبائّة  اهجشارلّاس مكعل
أ
 المشارهةوالكٍامو ال

 .ذلم فُ
 ُوالوشػ  ،ثٍؿّف هؽاق قمو الؽلب فُ البصح الكلم

 .قلَ مؾجٍ  البنالٍرٍِس والعراؿات الكلّا
  المشارهة الفكالة فُ ثؽٍِػ المؾجشفّات الرامكّة

 .والرثكاء بٌا
 المشارهة الفكالة فُ الجكاون مف وزارة الطصة، 

 .والٍؼوّة ،واإلللّمّة ،والموـمات العولّة
  ؼػق البصح الكلمُ قلَقمو ورش قمو للجعرِب 

 جي.وموٌرّ
  الكلمُ حالبصهـجابة  قلَقمو ورش قمو للجعرِب 

 ى.وهشػ 
 اؿجظعام بّاهات الجػضع الصافؼ. 
 الجكاون مف مؤؿؾات طارزّة مدو وزارة الطصة. 
 مػاض الٍبائّة

أ
ؿؽ قلمّة للصع من اهجشار ال

أ
 .ا
  وزارة  :وطارزّة مظجلفة مد مف زٌاتزِادة الجكاون

و ،الطصة
أ
طػ  زامكات  ا

أ
 .مصلّة ودولّة ا

 بّاهات الػضع. 

الطصة الكامة لؾم 
 وؼب المرجمف

2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

  مػاض المكعِة الكبء اللجطاديثكعِػ
أ
 .لل

  والجكامو مف الٌعر  ،زمةاللثٍفّػ المٍارد الطصّة
 .المطاشب للػقاِة المكعمة

الطصة الكامة لؾم 
 وؼب المرجمف

2022 2027 

 ّاس مع  الػعا قن الظعمات الطصّة المكعمةل. 
 بصاث

أ
مٌات الظاضة ال

أ
ؼفال بال

أ
والمػاًكّن وهبار  وال

 .والطصة الوفؾّة اإلهرابّةالؾن وطعمات الطصة 

 رفف مؾجٍ  الػعا قن الظعمات المكعمة. 
  لّاس الػعا المٍزٌة لنو مؾجٍِات  اؿجبّاهاتقمو

 .الػقاِة الطصّة
 ةقمو زِارات مّعاهّة للؽلب. 
  ثظعم المرجمف  الجُالصملت الطصّة  فُالمشارهة

 .المصّػ
  شٍل المػض ذات زٍدة وهـفاءة قالّة مجمصٍرةرقاِة. 

الطصة الكامة لؾم 
 وؼب المرجمف

2022 2027 

 بصاث
أ
 .والؽب المٌوُ فُ مرال ؼب الطواقات ا

  مػاضدراؿة مكعل اهجشار
أ
 المٌوّة للمٌن المظجلفة. ال

  بكظ المشاهو  اهجشار فُ ةالمشارهدراؿة الكٍامو
 .بالمٌن المظجلفة بالمرجمف الطصّة

  المظجلفة وثكّّم  ناؿة البػامذ الطصّة المكعمة للمٌدر
 .وفاقلّجٌاهـفاءثٌا 

  مػاض المٌوّة الكبء اللجطاديلّاس
أ
 .لل

 قمو زِارات مّعاهّة للؽلبة. 

الطصة الكامة لؾم 
 وؼب المرجمف

2022 2027 

 بصاث
أ
 .بّئة والماء والغغاءفُ مرال ؿلمة ال ا

 ٌٍاومعه المصافـة   ؿلمة البّئة بكػ   دراؿة مؾج. 
  بكظ المشاهو الطصّة اهجشار فُ المشارهةدراؿة الكٍامو 

 .مظلفات( -غغاء -ماء -)ًٍاء مدو: المجكلكة بالبّئة
  المجبكة للجكامو مف المظلفات )غّػ  اإلزػاءاتدراؿة

 شو( بالمؤؿؾات والموالظؽػةظؽػة ال
 
 .بّةت الؽا

  والغغاء  ،والماء ،المجبكة لؾلمة البّئة اإلزػاءاتدراؿة
 .وفاقلّجٌاهـفاءثٌا وثكّّم 

الطصة الكامة لؾم 
 وؼب المرجمف

2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

ؼب وزػاشة 

 الكٍّن

  بصاثقمو
أ
مػاضقلمّة فُ مظجلف فػوع  ا

أ
 .الكٍّن ا

 ؼفالقٍّن  مجظططة لجشظّصقّادة  إهشاء
أ
 ٌاوقلز ال

(pediatric unit). 

 مػاض الكػهّة اءإهش
أ
 قّادة مجظططة )لجشظّص ا

 .(Cornea unit) (ٌاوقلز

 مػاض الشبنّة إهشاء
أ
 قّادة مجظططة )لجشظّص ا

 .(Retina unit) (ٌاوقلز

 مػاض  إهشاء
أ
 الؼرلاء المّاىقّادة مجظططة لجشظّص ا

 .ٌاوقلز

 ٌاقلزو اإلبطار قٍّبقّادة مجظططة لجشظّص  إهشاء 

( (refractive unit. 

 الكٍّن جرمّو لقّادة مجظططة  إهشاء(Oculoplastic 

unit). 

لؾم ؼب وزػاشة 

 الكٍّن

2022 2027 

 مػاض وشعة لجشظّص إهشاء
أ
 investigative) الكٍّن ا

unit) . 
 زٌؼة شػاء

أ
 2027 2022 .اللزمة للٍشعة ال
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

مػاض الباؼوة
أ
 ال

 الطماء والغعدللؾنػ  ةوشع إهشاء. 

 الفٍّم ةمصافـ فُ ي اهجشار مػض الؾنػ   مع دراؿة. 

 ي الصع من اهجشار مػض الؾنػ  هّفّة دراؿة. 

  ضٍثّة ودوبلػشػاء زٌاز مٍزات فٍق. 

  ؼباء قلَ اؿجظعام
أ
الؾٍهار قمو ورش قمو لجعرِب ال

مػاضثشظّص مػعَ  فُ
أ
 والغعد ي والؾنػ  الباؼوة ال

 .ومجابكجٌم الطماء

 مػاض الؾنػ وزٍد وشعة لج
أ
 .الطماءوالغعد  ي شظّص ا

  قلَ هـفاءة داطو
أ
ثكعِم طعمات ثشظّطّة وقلزّة با

 .الٍشعة

  مػاض الؾنػ  فُ البصدُ اإلهجاجزِادة
أ
 ي مرال ثشظّص ا

 .والغعد الطماء

مػاضلؾم 
أ
 ال

 الباؼوة
2022 2027 

  مػاضو ي مرال الؾنػ  فُالبصح
أ
 .الؾارِةغّػ  ال

 ما لبو الؾنػ  ةإهشاء وشعة ثشظّص مبنػ لمػشل

م وارثباؼي
أ
 .الؾارِةغّػ  ػاضبال

  بصاثقمو
أ
ومغاقفاثي وارثباؼي  ي ثػهؼ قلَ الؾنػ  ا

مػاض
أ
 .الؾارِةغّػ  بال

  وزٍد وشعة ثشظّص مغاقفات الؾنػ مدو الكعم

 .ي الؾنػ 

  مػاض  فُ البصدُ اإلهجاجزِادة
أ
 الباؼوةمرال ثشظّص ا

لؾام
أ
مػاض ا

أ
 ال

مػاض -الباؼوة
أ
 ال

  -الطعرِة
أ
 -ورامال

وقّةوالكلب 
أ
 ال

مػاض -العمٍِة
أ
 ال

 الوفؾّة

2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 .ومغاقفاثي والؾنػي،

  زٌؼةقلَ  ي مرال مغاقفات الؾنػ  فُالبصح
أ
الرؾم  ا

 .المظجلفة

 خّػ دراؿة
أ
زٌؼةقلَ  ي مػض الؾنػ  ثا

أ
قغائي الرؾم ا

أ
 وا

 .المظجلفة

 زٌؼةو ،ي قواضػ الرثباط بّن الؾنػ  دراؿة
أ
الرؾم  ا

 .المظجلفة

  المكوّةوزٍد فػِق قمو مجنامو من الجظططات 

 .والكلزّة البصدّةللكّام بالظعمات 

لؾام
أ
مػاض ا

أ
 ال

 ةووشع الباؼوة

مػاض -النلَ
أ
 ال

الكلب  -المجٍؼوة

وقّةو
أ
 -العمٍِة ال

قطاب
أ
 والػمع ال

مػاض
أ
 -الغهٍرة وا

 والجٍلّعالوؾاء 

2022 2027 

  ومغاقفاثي ي قلج الؾنػ  فُدراؿة الرعِع.  مػاضلكؾم  وزٍد وشعة بصدّة
أ
 .وفػوقٌا الباؼوة ال

لؾام
أ
مػاض ا

أ
 ال

 ةالباؼوة ووشع

مػاض - النلَ
أ
 ال

الكلب  -المجٍؼوة

وقّة
أ
 -العمٍِة وال

قطاب
أ
 -والػمع ال

2022 2027 

  مػاض الغعد الطماء فُالبصح
أ
 .مرال قلج ا

 مػاض المواقة الغاثّة إهشاء
أ
 .وشعة ا

 مػاض الغعد الطماء
أ
 .وزٍد وشعة ل

  ءلطماا والغعد ي الؾنػ مرال  فُ البصدُ اإلهجاجزِادة. 

 لؾم

 الباؼوة الكامة

 

2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

ؼفال
أ
 ؼب ال

 مػاض الػوماثّؼمّة إهشاء
أ
 ،وشعات للجشظّص المبنػ لل

 .والمواقّة

 مػاض الػوماثّؼمّة باؿجظعام  إهشاء
أ
وشعة ثشظّص ال
 ،ّةوقمو الجصالّو المواق ،المٍزات فٍق الطٍثّة
 .الكغلتوالرّوّة وثصالّو قّوة 

 الصػهُ.ّة للرٌاز ز مٍزات فٍق ضٍثشػاء زٌا 
 مػاض الػوماثّؼمّة والمواقّة

أ
 .وزٍد وشعة لجشظّص ال

 قلَ هـفاءة داطو الٍشعة
أ
 .ثكعِم طعمات ثشظّطّة وقلزّة با

  مػاض  فُ البصدُ اإلهجاجزِادة
أ
مرال ثشظّص ال

 .الػوماثّؼمّة والمواقّة

لؾام
أ
ؼفال ا

أ
 -ؼب ال

الباخٍلٍزّا 
شكة  -اإلهلّوّنّة

أ
ال
 -الجشظّطّة

 زُالباخٍلٍ

2022 2027 

  ؼفال فُالبصح
أ
قطاب فُ ال

أ
مػاض المض وال

أ
 .مرال ا

  مػاضإهشاء وشعة
أ
قطاب فُالمض  ا

أ
ؼفال وال

أ
 .ال

 قطاب
أ
والجُ ثشمو رؿم  ،إهشاء وشعة فؾٍّلٍزّا ال

قطاب
أ
 .المض ورؿم ال

 قطاب
أ
 .إهشاء وشعة لكّوات الكغلت وال

  مػاض المض
أ
إهشاء وشعة للجصالّو الرّوّة الظاضة با

 
أ
 .قطابوال
  قطابالجكاون مف لؾم زػاشة المض

أ
 .لكلج الصالت وال

 مػاض الكٍّن وثٍفّػ رؿم الشبنّة وفصص لاع الكّن
أ
 .قمو وشعة ا

 قمو وشعة اطجبارات الؾمف. 
 ًّو لمػع

أ
 .زرع الكٍلكة َالجا

  ثٍفّػ زٌازEEG ،زٌاز  وEMG and NCV. ،شكة و
أ
زٌؼة ال

أ
ا

زٌؼة و، MRI & CTالجشظّطّة 
أ
 .VEP, ERG and ABRا

  مػاض
أ
قطاب فُالمض وزٍد وشعة ثشظّص ا

أ
 وال

ؼفال
أ
 وقلزّةثكعم طعمات ثشظّطّة  ، بصّحال

قلَ هـفاءة داطو الٍشعة
أ
 .با
  قطاب

أ
 .وزٍد وشعة مؽٍرة لفؾٍّلٍزّا ال

لؾام
أ
ؼب  -ا

ؼفال
أ
 -ال

شكة  -الباخٍلٍزّا
أ
ال
 -الجشظّطّة
الباخٍلٍزّا 

زػاشة  -اإلهلّوّنّة
قطابالمض 

أ
 -وال

 الؾمكّات -الػمع

2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

  مػاض  ،مرال الجشظّص فُالبصح
أ
والكلج الصعِح ل

 .الجمدّو الغغائُ

 الرٍشّي بالجكاون مف وزارة  َقلج مػع إهشاء وشعة
 .الطصة

  إهشاء وشعة لكلجMPS. 
 ُإهشاء وشعة لكلج الكـم الؼزاز. 
  زٌؼة

أ
ؼفال مف ثٍفّػ ا

أ
إهشاء وشعة الجمدّو الغغائُ فُ ال

مػاض وثٍفّػ قلزٌالجشظ
أ
 .ّص ًغى ال

  مػاض ىاهجشار ًغلّاس مكعل
أ
جكوّات ال باؿجظعام ال

 .ؼػق الكلج المظجلفةوالصعِدة 
 ُمػاض الجمدّو الغغائ

أ
 .وزٍد وشعة مؽٍرة لكلج ا

  ًغا المرال فُ البصدُ اإلهجاجزِادة. 

ؼفال
أ
 لؾم ؼب ال

وزارة الطصة 
 والؾنان المطػِة
لؾم الباخٍلٍزّا 

 ّةاإلهلّوّن
 

شكة 
أ
لؾم ال

 الجشظّطّة

2022 2027 

  مػاض المظجلفة فُدراؿة الرعِع
أ
ًّو ال

أ
 .ثا

 مػاض الػوماثّؼمّة  إهشاء
أ
ًّو ال

أ
وشعة بصدّة لجا

 .المظجلفة
 مػاض الػوماثّؼمّة المظجلفة

أ
ًّو ال

أ
 وزٍد وشعة بصدّة لجا

لؾم الػوماثّؼم 
ًّو

أ
 والجا

2022 2027 

  الٍراخةمرال  فُالبصح. 

 الٍراخة وشعة إهشاء. 
 زٌؼة ثصلّو هػومٍؿٍمات

أ
 .وثصالّو زّوّة ،ثٍفّػ ا

 ُوالجعطلت الرػاشّة اللزمة لكلج  ،ثٍفّػ الكلج الرّو
 .الكٍّب الظلكّة

  اؿجظعام ؼػق الكلج المظجلفة فُالجكوّات الصعِدة. 

لؾام
أ
ؼفال ا

أ
 -ؼب ال

الباخٍلٍزّا  -الرػاشة
شكة  -اإلهلّوّنّة

أ
ال
 الجشظّطّة

2022 2027 

  مػاض النبع فُالبصح
أ
 .جيوزراق ا

 مػاض النبعو ،ثٍفّػ قّوات النبع
أ
بما فُ  ،ثٍفّػ قلج ا

 .ذلم النبع الفّػوؿُ
 ؼفال

أ
 .إهشاء مػهؼ لؼراقة النبع فُ ال

 مػاض النبع وزراقجي
أ
 .وزٍد وشعة ا

  ًغا المرال فُ البصدُ اإلهجاجزِادة. 

لؾام
أ
ؼفال ا

أ
 -ال
ٍزّا الباخٍل
شكة  -اإلهلّوّنّة

أ
ال

 -ّطّةالجشظ
 الرػاشة -الباخٍلٍزّا

2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه
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  ؼفال ،الرٌاز الٌغمُ فُالبصح
أ
 .والمواؿّػ لل

  مػاض
أ
ؼفالوزٍد وشعة ا

أ
 .الرٌاز الٌغمُ والمواؿّػ لل

 ُمػاض الرٌاز الٌغم
أ
شكة مجناملة ل

أ
 .وزٍد وشعة ا

 ُمػاض الرٌاز الٌغم
أ
 .قلج ا

 ُثٍافػ قّوات الرٌاز الٌغم. 
  ثصالّو الرٌاز الٌغمُوزٍد. 

لؾام
أ
ؼفال ا

أ
 -ال

الباخٍلٍزّا 
شكة  -اإلهلّوّنّة

أ
ال
 -الجشظّطّة
 الباخٍلٍزّا

2022 2027 

  ؼفال فُالبصح
أ
مػاض الطعر ومواؿّػ الطعر لل

أ
 .ا

  مػاض الطعروزٍد وشعة ثشظّطّة
أ
بما فُ ذلم  ل

شكات ،المواؿّػ
أ
 .والجصالّو المظجلفة ،وال

 ر وزٍد وشعة الطجبارات الجوفؾّة بما فُ ذلم اطجبا
ا  .هؾبة النلٍر فُ الكػق وغًّػ

  مػاض
أ
ؼفالوزٍد وشعة ا

أ
 .الطعر والمواؿّػ لل

لؾام
أ
ؼفال ا

أ
 -ال

الباخٍلٍزّا 
شكة  -اإلهلّوّنّة

أ
ال
 -ةالجشظّطّ
 الباخٍلٍزّا

2022 2027 

  ُمػاضالبصح ف
أ
ؼفال ،الطماءالغعد  ا

أ
 .والؾنػ لل

 مػاض الغعد للجشظّص والكلج وزٍد وشعة
أ
 .ا

  اؿجظعام ؼػق الكلج المظجلفة فُصعِدة الجكوّات الثٍافػ. 

  مػاض
أ
ؼفالوزٍد وشعة ا

أ
 .الغعد لل

  ًغا المرال فُ البصدُ اإلهجاجزِادة. 

لؾام
أ
ؼفال ا

أ
 -ؼب ال

الباخٍلٍزّا 
شكة -اإلهلّوّنّة

أ
 ال
 الجشظّطّة

2022 2027 

  ُمػاضالبصح ف
أ
ؼفال ،العم ا

أ
 .وزراقة الوظاع فُ ال

  مػاضثشظّص
أ
ؼفال يوقلز العم ا

أ
 .فُ ال

 ؼفال
أ
 .ثٍفّػ زراقة الوظاع لل

  مػاض
أ
ؼفالالعم وزراقة وزٍد وشعة ا

أ
 .الوظاع لل

لؾام
أ
ؼفال ا

أ
 -ال

الباخٍلٍزّا 
 اإلهلّوّنّة

2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

  ُؼفالالبصح ف
أ
مػاض الكلب فُ ال

أ
 .ا

 ؼفال
أ
مػاض الكلب لل

أ
 .وزٍد وشعة ا

 ثٍفّػ مٍزات ضٍثّة للكلب. 
 وزٍد قّادة الكلب. 
 شظّص اطجلل هٌػباء الكلبوزٍد وشعة لج. 
  وزٍد وشعةcardiomyopathy. 
 ثٍفّػ الكؾؽػة الكلبّة. 
  ؼفالثٍفّػ قملّات الكلب

أ
 .لل

لؾام
أ
ؼفال ا

أ
 -ال

شكة
أ
 -الجشظّطّة ال

الباخٍلٍزّا 
زػاشة  -اإلهلّوّنّة

 الكلب والطعر

2022 2027 

 وقمو مػهؼ لؼراقة  ،الطواقُ َوالنل َ،البصح فُ النل
ؼفال َالنل

أ
 .لل

 َثٍفّػ الفصٍضات اللزمة للجشظّص بما فُ ذلم قّوة النل. 

  ُوالعمٍيثٍفّػ الغؾّو النلٍي البػِجٍه. 
 ُإهشاء مػهؼ لؼراقة النل. 
 الجكاون مف لؾم المؾالم البٍلّة. 
  مػاض

أ
ؼفال َالنلوزٍد وشعة ا

أ
 .لل

لؾام
أ
ؼفال ا

أ
 -ال

الباخٍلٍزّا 
 -اإلهلّوّنّة

شكة -المؾالم
أ
 ال

 الجشظّطّة

2022 2027 

 ؼفالالووشعة  ،البصح فُ الػعاقة الؽبّكّة
أ
 .جغغِة لل

  مٌات ةوثٍقّ ،الؽبّكّة الػعاقةثشرّف
أ
ًمّجٌا ال

أ
 با

 الؽبّكّة للػعاقة الؾلّمةوالؽػق 
  ؿئلةزمّف  قلَ واإلزابة ،المؾجمػة المشٍرةثٍفّػ

أ
 ال

 المرال.فُ ًغا 
  ؼفالوزٍد وشعة

أ
 .الجغغِة لل

  لمرالًغا ا فُ البصدُ اإلهجاجزِادة. 

ؼفال
أ
 2027 2022 لؾم ال

 البصح فُ المبجؾػِن وشعِدُ الٍلدة. 

  مػاضثشظّص الكعِع من
أ
 ٌا،وقلز شعِدُ الٍلدة ا

 ،بالكلب الظلكّةوالكٍّب  ،طلو الجمدّو الغغائُ :مدو
هٍاقيوالػهٍد الطفػاوي 
أ
 .المظجلفة با

  ؼفالزمّف  ةمجابك َالمبجؾػِن قل قّادةثكمو
أ
بكع  ال

ؼفال
أ
 2027 2022 لؾم ال
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

وثؽٍر الومٍ  الطصّةشالثٌم  ةومجابك ،الصغاهةالظػوج من 
 .الؾلّم لٌم

  ؼفالوزٍد وشعة المبجؾػِن
أ
 .لل

 الرػاشّةوالػقاِة  البصح فُ الػقاِة المػهؼة والمجٍؿؽة. 
  ؼفالثٍفّػ الػقاِة لصالت

أ
  مؾجٍ َالمظجلفة قل ال

 .المصافـة
  ؼفالوزٍد وشعة

أ
 .الػقاِة المػهؼة لل

ؼفال
أ
 لؾم ؼب ال
 

لؾام الرػاشة
أ
 ا

2022 2027 

  ؼفال
أ
مػاض الصؾاؿّة المظجلفة لل

أ
البصح فُ ا

 .وقلزٌا
 مػاض الصؾاؿّة المظجلفة

أ
 .ٌاوقلز ثشظّص ا

  مػاض
أ
ؼفالوزٍد وشعة ا

أ
 .الصؾاؿّة لل

ؼفال
أ
 لؾم ال

لؾم الباخٍلٍزّا 
 اإلهلّوّنّة

2022 2027 

 ّؼفابكؾم  ةطاض ةوشعى باخٍلٍز
أ
ؼفالٍد وشعة باخٍلٍزُ وز  ل.ال

أ
الكغلت  ةلجصلّو قّو ؛لل

 .وقّوات النبع والنلُ
ؼفال

أ
لؾم  -لؾم ال

 الباخٍلٍزُ
2022 2027 

  مػاضالبصح
أ
 .الوفؾّة فُ ال

  وزٍد وشعة 
أ
ؼفالال

أ
 .مػاض الوفؾّة لل

  ؼفال ثٍفّػ
أ
اطجبارات مدو الطجبارات الوفؾّة لل

ج ثٍفّػ الكل و ،وفػط الصػهة ،والجٍشع ،الغهاء
 .المواؿب لٌا

ؼفال
أ
 -لؾم ؼب ال

مػاض لؾم
أ
 ال

 الوفؾّة

2022 2027 

 البصح فُ الجظاؼب وزرع الكٍلكة. 

 ؼفال
أ
مػاض الؾمف والجظاؼب لل

أ
 .وزٍد وشعة ا

 ثشظّص عكف الؾمف. 
 قمو زرع الكٍلكة. 
 ًّو بكع زرع الكٍلكة

أ
 .الجا

ؼفال
أ
 -لؾم ال
 الؾمكّاتلؾم 
 
أ
 هف ووال

أ
 ذنال

2022 2027 

 ًُّو الصػهُ البصح ف
أ
 .الجا

 ؼفال
أ
ًّو الصػهُ لل

أ
مػاض الجا

أ
 .وزٍد وشعة ا

  ًّو الصػهُوزٍد
أ
 .الكلج الؽبّكُ والجا

ؼفال
أ
 -لؾم ال

 الكلج الؽبّكُو
2022 2027 

 البصح فُ ثومّة المٌارات والجظاؼب. 
 ؼفال

أ
 .وزٍد وشعة ثومّة المٌارات والجظاؼب لل

 المٌارات والجظاؼب ثومّة. 
ؼفال

أ
 -لؾم ال
 ّةالوفؾ

2022 2027 

 
 

383



 2022-2027 
Scientific Research Plan 

ـؽـط ـ ـة البصـ ـ ـ ـُمـح الكلـ  ـ
 هلّة الؽب -لؽاع الكلٍم الؽبّة -الظؽة الجوفّغِة

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح الدقيق ياجملال البحث العام البحثياجملال 

قينة  (2222-2222فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 الوؾاء والجٍلّع

  مػاض ثشظّصمرال  فُالبصح
أ
زوةوالجشًٍات  ال

أ
 .لل

  مػاضوزٍد وشعة لجشظّص
أ
زوة ا

أ
 .ٌاوثشًٍاث ال

  قلَ هـفاءة داطو  وقلزّةثكعِم طعمات ثشظّطّة
أ
با

 .الٍشعة
 وشعة ؼب الروّن باؿجظعام المٍزات فٍق  إهشاء

 .الطٍثّة
  

أ
 .بكادشػاء زٌاز مٍزات فٍق ضٍثّة رباقُ ال

 2027 2022 لؾم الوؾاء والجٍلّع

  وراممرال  فُالبصح
أ
ّ   ال ا الوؾائّة الظبّدة ثشظّط

  ّ  .اوقلز

  وراموشعة النشف المبنػ وزٍد
أ
ثكعم  الوؾائّة لل

قلَ هـفاءة داطو الٍشعة وقلزّةطعمات ثشظّطّة 
أ
 با

  ورامإهشاء وشعة النشف المبنػ
أ
 .الوؾائّة لل

  
أ
 .بكادثٍفّػ زٌاز ؿٍهار رباقُ ال

 ؼباء قلَ الؽػق المظجلفة
أ
 قمو ورش قمو لجعرِب ال

ورامقلَ اللنشف 
أ
 .الوؾائّة ل

لؾام
أ
الوؾاء  ا

 -والجٍلّع
شكة -الباخٍلٍزّا

أ
 ال

ورامقلج 
أ
 ال

2022 2027 

  مرال الطصة الروؾّة واإلهرابّة فُالبصح 
 ثؽٍِػ وشعة الوؾاء والجٍلّع. 

 ّةوزٍد وشعة مؽٍرة للطصة الروؾّة واإلهراب. 
 لؾم الوؾاء والجٍلّع

 
2022 2027 

  مػاض المؼموة للوؾاء  فُدراؿة الرعِع
أ
ًّو ال

أ
ثا

 والجٍلّع

  مػاض المؼموة للوؾاء
أ
ًّو ال

أ
وزٍد وشعة بصدّة لجا

 .والجٍلّع

 مػاض المؼموة للوؾاء  إهشاء
أ
ًّو ال

أ
وشعة بصدّة لجا

 ع.والجٍلّ

 2027 2022 لؾم الوؾاء والجٍلّع
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

  لٌا  الجُ طصّةالمشاهو الهجشار ا  معمرال  فُالبصح
ة المٌازػة والمشّمة البؽاه :قللة بالوؾاء والجٍلّع مدو

 الملجطكة .

 بكاد والجكاون  إهشاء
أ
وشعة الجشظّص بالؾٍهار رباقُ ال

شكة  ،مف لؾم الباخٍلٍزّا اإلهلّوّنّة
أ
ولؾم ال

 .الجشظّطّة

 بكاد
أ
 .وزٍد وشعة الؾٍهار رباقُ ال

لؾام 
أ
الوؾاء  ا

الباخٍلٍزّا  -والجٍلّع
شكة -اإلهلّوّنّة

أ
 ال
 الجشظّطّة

2022 2027 

 لجٍعّس قللجٌا  ؛البصح فُ مرال الظػائػ الرّوّة
مػاض المظجلفة

أ
 .بال

 مػاض الرّوّة إهشاء
أ
والجكاون مف لؾم  ،وشعة ال

ؼفال
أ
شكة  ،ولؾم الباخٍلٍزّا ،ال

أ
ولؾم ال

 .الجشظّطّة

لؾام
أ
الوؾاء  ا

ؼفا -والجٍلّع
أ
 -لال

شكة -زّاالباخٍلٍ
أ
 ال
 الجشظّطّة

2022 2027 

  وزؼِائت الواهٍ فُ  ،الرغقّةالبصح فُ مرال الظلِا
مػاض الوؾائّة المظجلفة

أ
 .قلج ال

 بكاد
أ
 .وزٍد وشعة الؾٍهار رباقُ ال

  الرغقّةوزٍد وشعة مؽٍرة للظلِا. 

 بالجكاون مف لؾم  الرغقّةوشعة الظلِا  إهشاء
 .الباخٍلٍزّا اإلهلّوّنّة

 بكادّػ ثٍف
أ
 .زٌاز ؿٍهار رباقُ ال

لؾام
أ
الوؾاء  ا

الباخٍلٍزّا  -والجٍلّع
 اإلهلّوّنّة

شكةلؾم 
أ
 ال

 الجشظّطّة

2022 2027 

  مػاض الوؾائّة الشائكة وؼػق
أ
دراؿات اؿجكطائّة فُ ال

 .قلزٌا المظجلفة

 مػاض الوؾاء والجٍلّع
أ
 .وزٍد وشعة مؽٍرة ل

 ثؽٍِػ وشعة الوؾاء والجٍلّع. 

 جٍلّعلؾم الوؾاء وال
لؾم الباخٍلٍزّا 
 اإلهلّوّنّة

شكةلؾم 
أ
 ال

 الجشظّطّة

2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 الرػاشة الكامة
 ورامزػاشات  وشعة إهشاء

أ
 .ال

 هشاء وشعة زػاشات الرٌاز الٌغمُ والمواؿّػإ. 

 للنشف المبنػ قن ؿػؼان الدعي ةطاض قّادة إهشاء. 
  ِامزِادة

أ
 .بمػعَ الؾػؼان الظاضة الظارزّةالكّادات  ا

 مف الكؽاع الطصُ بمعِػِة الطصة بالفٍّم  الشػاهة
 فُ المؾجشفَ الكام ومؾجشفَ الج مجمدلة

أ
مّن الطصُ ا

مبادرة رئّؽ  لجوشّػ ةشملت ولٍافو ؼبّ إلؼلق
ورامللنشف المبنػ قن  الرمٌٍرِة

أ
 .ال

  بؽػق النشف  مجكلكةقمو رؿائو دهـجٍراى ومازؾجّػ
ورامالمبنػ قن 

أ
وراموطاضة  ال

أ
 breastو ) ،الدعي ا

oncoplastic surgeries)  والرٌاز الٌغمُ والغعد
ورام، وةوالرار درلّ العرلّة

أ
الػشم وقوق الػشم  ا

 .الكلج(والمباِظ )الصعِح فُ الجشظّص وؼػق 
 ورام

أ
 .الشػج الرعِع فُ الجشظّص والكلج ا
  موـار قلَ اؿجظعام ال الؽبّةالكمو قلَ ثعرِب النٍادر

ورامالرػاشُ فُ اؿجئطال هافة 
أ
فُ البؽن ؿٍاء ما  ال

الػشم  –النلَ والرٌاز البٍلُ –ِظص الرٌاز الٌغمُ
رؿائو قلمّي ثظص ما ؿبق وإؿواد والرٌاز الجواؿلُ 

 .لؽلبة المازؾجّػ والعهـجٍراى
 بصاث ،ومازؾجّػ ،قمو رؿائو دهـجٍراى

أ
فُ  ة،مشجػه وا

ورامػاشات بر الظاضة والصعِدة الرعِعةالؽػق 
أ
 ال

ورام الجصفـّةوالرػاشات  الجكٍِغّةوالرػاشات 
أ
 لل

 .المظجلفة
 للجٍقّة ؛وورش قمو ،وهعوات ،قمو مؤثمػات 

وقػض  الؽبّةالمؤؿؾات  مف المكػفةوالجعرِب وثبادل 
بصاث

أ
بنو ما ِظص الصعِح فُ النشف  الظاضة ال

ورام المظجلفةالمبنػ وؼػق الكلج 
أ
 .مظجلفةال لل

 الكامة الرػاشةلؾم 
ورامولؾم 

أ
 ال

2022 2027 

 
 

386



 2022-2027 
Scientific Research Plan 

ـؽـط ـ ـة البصـ ـ ـ ـُمـح الكلـ  ـ
 هلّة الؽب -لؽاع الكلٍم الؽبّة -الظؽة الجوفّغِة

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح الدقيق ياجملال البحث العام البحثياجملال 

قينة  (2222-2222فرتة التنفيذ )

التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

  المػارِةزػاشات النبع والكوٍات 

 مػاضمؾجشفَ  إهشاء
أ
 .جيوزراق النبع ل

 بالفٍّم  الرامكةفػع من فػوع مؾجشفّات  إهشاء
ورامفُ هو ما ِظص  مجظطص

أ
النبع  ةالنبع وزراق ا

ورام
أ
لظعمة مصافـة الفٍّم  المػارِةالكوٍات  وا

 .المظجلفة الرمٌٍرِةات ومصافـ
  َوبعء ثرٌّؼ مؾجشفَ النبع الرامكُ إثمامالكمو قل ،

 .بٌا الظارزّةالكملّات والكّادات 
 بصاث إؿواد

أ
ورام ةطاض ا

أ
 ،المػارِةوالكوٍات  ،النبع با

ؼلبة إلَ النبع  زراقةوالبونػِاس وهو ما ِظص الرعِع فُ 
 .ؿبقثظص ما  ةرؿائو قلمّ إلطػاج ؛والعهـجٍراىالمازؾجّػ 

 الكامةلؾم الرػاشة 
مػاضولؾم 

أ
 ال
 والمجٍؼوة الباؼوّة
ورامولؾم 

أ
 ال

2022 2027 

  الؾموةقلج. 

 للؾموةقّادات  إهشاء. 
 الؾموةوشعة قلج  إهشاء. 
 ّبالؾموة للجٍقّة ةقمو هعوات ولٍافو ؼب  

أ
اوا  .طؽاًر

  بصاثقمو
أ
ورؿائو مازؾجّػ ودهـجٍراى قن  ةمشجػه ا
 .الؾموةلكلج مػعَ  المظجلفة الرػاشّةالؽػق 

  خّػقمو رؿائو مازؾجّػ ودهـجٍراى قن
أ
قملّات  ثا

ِظ الكامة الطصة فُ الؾموة
أ
 .وطلفي وال

  الجرمّلّةرؿائو مازؾجّػ ودهـجٍراى قن الؽػق إقعاد 
لت المظجلفة وشع البؽن وطلفي قوع مػعَ  ،لشع الجًػ
 .الؾموة

  شعثثؽٍِػ وشعة مواؿّػ مرٌؼى
أ
زٌؼة با

أ
 المظجلفة ال

 .الرػاشُ قن ؼػِق الموـار الؾموةج مػعَ لكل 

 الكامةلؾم الرػاشة 

وشعة زػاشة 
 الجرمّو

 الجغغِةوشعة 

2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

  ؼفالزػاشات
أ
 .ال

  ُؼفالثؽٍِػ مؾجشفَ مطؽفَ شؾن الرامك
أ
لؼِادة  لل

مػاضلٌا وقلج مظجلف  الؿجّكابّة الكعرة
أ
ؼفال ا

أ
 ال

 .المراورةلظعمة مصافـة الفٍّم والمصافـات 
 ِامِادة ز

أ
ؼفاللرػاشة  الظارزّةالكّادات  ا

أ
 .ال

  ِامزِادة
أ
ؼفالبرػاشة  الظاضةالكملّات  ا

أ
 .ال

 بالفٍّم والجكاون المجبادل شّح  الطصةمف معِػِة  الشػاهة
لؾام عل ٍِزهي إ

أ
ؼفاللرػاشة  ا

أ
 ب ال

أ
ي من مؾجشفّات ا

و ،بالفٍّم الطصةمعِػِة 
أ
 .ًّئة الجامّن الطصُ ا

 جٍراى للبصح قن هو ما ًٍ قمو رؿائو مازؾجّػ ودهـ
رهبّة ةهالشف الظلكّةزعِع فُ قلج الكٍّب 

أ
وقٍّب  ال

 .هٍر غ ؿكف الصلق وقٍّب مرػ  البٍل قوع ال
  ؼفالالكمو قلَ ثؽٍِػ وشعة لرػاشات المواؿّػ

أ
 .بال

  بصاثقمو
أ
رؿائو مازؾجّػ ودهـجٍراى ثظص  وإؿواد ا

  الرػاشّةمظجلف الكملّات 
أ
ربُ ؼفال هالفجاق اإلبال

والهؾعاد المكٍي  ،برعار البؽن الظلكّةكٍّب وال
 
أ
 .ؼفال وطلفيبال

 الكامة الرػاشةلؾم 
ووشعة زػاشة 

ؼفال
أ
ووشعة  ال

 الجرمّو

2022 2027 

  والؽٍارئ  اإلضاباتزػاشات 

  َهبػلؿجّكاب  ؛للؽٍارئ مؾجشفَ  إهشاءالكمو قل
أ
 ا

وقعد ممنن من شٍادث الؽػق 
أ
 .المظجلفة الؽٍارئ  ا

 الصٍادث إضاباتهّفّة الجكامو مف  قمو ورش قمو قن 
ADVANCED AND BASIC LIFE SUPPORT. 

 الؽٍارئ رؿائو مازؾجّػ ودهـجٍراى ثظص زػاشات  إؿواد 
 .المظجلفة

 الكامة الرػاشةلؾم 
 وشعة الجرمّو

2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

  وقّةزػاشات
أ
 العمٍِة ال

  َوقّةبرػاشة  ةطاض ةوشع إهشاءالكمو قل
أ
 العمٍِة ال

 
 
 ُ: مما ِلثظص هل
 ُزػاشات الشػِان الؾباث. 
  وردةزػاشات

أ
 .والشػاِّن ال

 لؾؽػة الشػاِّن. 
  الكعم الؾنػي. 
 قملّات اشجكان الصٍض. 
 قملّات عّق الٍرِع النلٍي. 
  لمػعَ الغؾّو النلٍي الٍرِعِةقملّات الٍضلت 

  زٌؼةبمظجلف  ةثٍفّػ غػف قملّات مرٌؼ
أ
والٍضلت  ال

ووشعة زػاشة  إلهشاءزعا  الغػورِة
أ
 .العمٍِة قّةال

 2027 2022 الكامة الرػاشةلؾم 

 زػاشات الجرمّو 

  َلظعمة مصافـة  ؛لؾم زػاشة الجرمّو إهشاءالكمو قل
 .ومصافـات الٍزي الكبلُ ،الفٍّم

 بصاث ،ودهـجٍراى ،رؿائو مازؾجّػ إقعاد
أ
قن  ةمشجػه وا
 مدو: المظجلفةهو ما ًٍ زعِع فُ زػاشات الجرمّو 

 
أ
 الجنمّلّة:الرػاشات  ( ا

 ل الصػوق والرػاشات المجكلكة بٌامرا. 
  مػاضقلج

أ
 .الظلكّة المظجلفة ال

  هؾرةثكٍِظ
أ
هصاءزمّف  فُالمفكٍدة  ال

أ
الرؾم  ا
ورام

أ
 .هجّرة الصٍادث وبكع اؿجئطال ال

 س والػلبة
أ
 .زػاشات الٍزي والفنّن والػا

 الكامة الرػاشةلؾم 
)وشعة زػاشة 
 الجرمّو(

2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 زػاشات الّع والؾاق والكعم. 
 ؼفال الجرمّلّة

أ
 .زػاشات ال

  ي زػاشات الكعم الؾنػ. 
 .واللّؼر شات الرمال زػا ( ب
 زػاشات ثوؾّق الكٍام: 

  بوائي وإقادة الدعيزػاشات ثرمّو. 
 ذن والرفٍن

أ
هف وال

أ
 .زػاشات ثرمّو ال

 لت الٍزي وقلمات ثكعم الؾن  .زػاشات شع ثًػ
  قلج الؾموة المفػؼة عما بكزػاشات. 
  قغاءثرمّو

أ
 .الجواؿلّة ال

  فةمرالت زػاشة الجرمّو المظجل فُاؿجظعام اللّؼر. 

مػاض الكطبّة
أ
 ال

 الجطلب المجكعد. 
 الؾنـجة العماغّة. 
 الكؾؽػة المظّة. 
 الفؾٍّلٍزّا الكطبّة. 
 مػاض الصػهات الل إرادِة

أ
 .ا
  الطػع. 
 الطعاع. 
 مػاض

أ
طػ  الكطبّة  ال

أ
 .ال

 مػاض
أ
طػ  الكطبّة وقللجٌا بالجظططات الؽبّة  ال

أ
 .ال

 بصاث
أ
الظاضة بالجشظّطات والٍبائّات والكلزات  ال

مػاض الكطبّة
أ
 .الظاضة بال

 وشعة الجطلب المجكعد إهشاء. 
 ثؽٍِػ وشعة الؾنـجة العماغّة. 
 وشعة الكؾؽػة المظّة إهشاء. 
 ثؽٍِػ وشعة الفؾٍّلٍزّا الكطبّة. 
 وشعة الصػهات الل إرادِة إهشاء. 
 وشعة الطػع  إهشاء. 
 زٌؼة الفؾٍّل

أ
ٍزّا الكطبّة إلهمال الجٍؿف فُ شػاء ا
 .الموـٍمة المٍزٍدة

مػاض 
أ
لؾم ال

 الكطبّة
2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

ًّو
أ
 الػوماثّؼم والجا

 
 
 

 مػاض الػوماثّؼمّة  إهشاء
أ
وشعات للجشظّص المبنػ لل

 .والمواقّة

  مػاض الرٌاز
أ
 .الصػهُوزٍد وشعة لجشظّص ا

  قلَ هـفاءة داطو الٍشعة وقلزّةثكعِم طعمات ثشظّطّة
أ
 .با

  مػاض الرٌاز  فُ البصدُ جاإلهجا زِادة
أ
مرال ثشظّص ا

وقّة العمٍِة الصػهُ
أ
 .وال

 مػاض الرٌاز  إهشاء
أ
باؿجظعام  الصػهُوشعة ثشظّص ا
 .المٍزات فٍق الطٍثّة

 وقّة العمٍِة الؽػفّة  ثؽٍِػ
أ
مػاض ال

أ
وشعة ثشظّص ا

باؿجظعام زٌاز ثطٍِػ الشكّػات العمٍِة 
Capillaroscopy. 

 الصػهُرٌاز شػاء زٌاز مٍزات فٍق ضٍثّة لل. 

لؾم الػوماثّؼم 
ًّو

أ
 والجا

2022 2027 

  مػاض ثػؿّب البلٍرات  فُالبصح
أ
المفاضو  فُمرال ا

 .مدو: الوكػس

 مػاض ثػؿّب البلٍرات
أ
 ،وزٍد وشعة ثشظّص ا

ثكعم طعمات  polarized microscopeباؿجظعام 
قلَ هـفاءة داطو الٍشعة وقلزّةثشظّطّة 

أ
 .با

 ّمػاض ثػؿ
أ
ب البلٍرات باؿجظعام إهشاء وشعة ثشظّص ا

polarized microscope. 
 ـثٍفّػ زٌاز ال Polarized microscope. 

لؾم الػوماثّؼم 
ًّو

أ
لؾم  -والجا

 الباخٍلٍزّا

2022 2027 

  مرال اؿجظعام زٌاز رؿم الكغلت  فُالبصح
قطاب

أ
مػاض الرٌاز  ؛وال

أ
 .الصػهُلجشظّص ا

 قطاب
أ
 .وزٍد وشعة مؽٍرة لفؾٍّلٍزّا ال

ثّؼم لؾم الػوما
ًّو

أ
 -والجا

مػاض المض 
أ
لؾم ا

قطاب
أ
 وال

2022 2027 

  مػاض المظجلفة فُدراؿة الرعِع
أ
ًّو ال

أ
 .ثا

  مػاض الػوماثّؼمّة
أ
ًّو ال

أ
وزٍد وشعة بصدّة لجا

 .المظجلفة
لؾم الػوماثّؼم 

ًّو
أ
 والجا

2022 2027 

  هؾرة الغامة والمواقة  فُالبصح
أ
مػاض ال

أ
مرال قلج ا
 .لغئبة الصمػاءالغاثّة مدو الػوماثٍِع وا

 مػاض المواقة الغاثّة
أ
 .وزٍد وشعة ل

 

لؾام
أ
الػوماثّؼم  ا

ًّو
أ
 -الرلعِة -والجا
 الباؼوة الكامة -الطعرِة

2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

وقلج  ،الجظعِػ
لم
أ
والكواِة  ،ال

 المػهؼة الرػاشّة

 هشاء وشعات ثظططّة لمرالت الجظطص المظجلفةإ 
 .ًاوثؽٍِػ 

 نبع والكلب ثكعِم طعمات لجظعِػ شالت زراقة ال

( 
أ
لما

أ
 .ؼفال( و قلج ال

 ؼفالهشاء وشعة ثظعِػ الكلب وإ
أ
 .(الطعر )ا

  الطعر )هبار(ظعِػ الكلب وثثؽٍِػ وشعة. 

 لم ةوشع إهشاء
أ
 .طاضة بكلج ال

 وشعة طاضة بجظعِػ شالت زراقة النبع إهشاء. 

 فّػ ما ِلؼم لجظعِػ شالت زراقة ثٍو ،ثٌّئة البوّة الجصجّة
 .النبع

 ـٍزات فٍق ضٍثّة للكلب مؼود بشػاء زٌاز م TEE 

  لم ي شػاء زٌاز ثػدد شػار
أ
 .مواؿب لصالت قلج ال

لؾم الجظعِػ و قلج 
لم و الكواِة 

أ
ال

 المػهؼة الرػاشّة

2022 2027 

  عِػ مرال الجظ فُالبصح 
أ
خواءلم لجكلّو ال

أ
بكع و ا

 .الكملّات الرػاشّة المظجلفة

 ثكعِم طعمات لجكلّو ا 
أ
لف الكملّات م بكع مظجلل

 .الرػاشّة

 ثٍفّػ زٌاز مٍزات فٍق ضٍثّة برٍدة مواؿبة. 

2022 2027 

  مرال الكواِة المػهؼة الرػاشّة فُالبصح.  2027 2022 .ثؽٍِػ وشعة الكواِة المػهؼة الرػاشّة 

لم ،الجظعِػقلم  فُدراؿة الرعِع 
أ
الكواِة و ،و قلج ال

 .المػهؼة الرػاشّة
  ؼباءرفف هـفاءة

أ
 .ٌملعراثو ال

  ِامثوـّم
أ
 .الكلمّة المظجلفة ال

2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

مػاض الطعرِة
أ
 ال

 

 

 قن الجعطّن اإلللع. 

  ُالجعطّن.قن  اإلللع ّادةقالجٍؿف ف 
  دوِةثٍفّػ

أ
 فُ الكلج. المؾجظعمة نللوّنٍثّ البعِلة ال

 لبو وبكع الكلج. المظجلفةالجغّػات  دراؿة 

 ّعػارقن  ةقمو شملت ثٍق
أ
 قوي. اإلللعالجعطّن وممّؼات  ا

مػاض 
أ
لؾم ال

 الطعرِة

2022 2027 

  مػاض
أ
بصاث ،الؾموةا

أ
 .الوٍم تاعؽػابا وا

 بصاث ةوشع إهشاء
أ
 الوٍم. ا

  مػاضالجشظّص المبنػ
أ
 .الؾموة ل

 ىوبكع لبو الكلج المظجلفةالجغّػات  دراؿة. 
  الكلج. وهّفّة الؾموةقمو شملت للجكػِف بمظاؼػ 

 ّللؽلب فُ المعارس والرامكات للنشف  ةقمو شملت ثٍق
 .الؾموةالمبنػ قن 

2022 2027 

 خار  ،ثصعِع شرم ثلٍث البّئة
 
 .الرٌاز الجوفؾُ فُ ىوا

  خّػثصعِع شرم
أ
 .جيوهؾب  ثلٍث الٌٍاء فُ المعن والكػ  ثا

 قلّي والؾّؽػة ثلٍث الٌٍاءمن  للٍلاِةطؽي  إهشاء. 
  المظجلفةالجلٍث فُ المواؼق  ةلكّاس هؾب المظجلفةثٍفّػ الٍؿائو. 
 ىوبكع الكلجلبو  المظجلفةت الجغّػا راؿةد. 
 ّفُ الكػي والمعن والمواؼق  ةقمو شملت ثٍق

ؿبابيقن الجلٍث  الطواقّة
أ
عػارى ،وا

أ
 .الٍلاِة وهّفّة ،وا

 مػاض ةمجابك
أ
 الٌٍاء. قن ثلٍث الواثرة ،ودراؿجٌا المؼموة ال

2022 2027 

  منافصة العرن. 

 قلزات العرن  لكلج العرن مف ثٍفّػ ةهشاء وشعإ
 .والمجابكةِؾٌو الصطٍل قلٌّا  َشج بالٍشعة

 ىوبكع لبو الكلج المظجلفةالجغّػات  دراؿة. 
 ّلعرن وقن ا ةقمو شملت ثٍق 

أ
 قػاعي.ا

 دراؿة  
أ
إلَ ؿباب اهجشار العرن والـػوف الجُ ثؤدي ا

 لموف اهجشارى. ةذلم مف وعف طؽ

2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 مػاض الرٌاز الج
أ
 .المكعِةوفؾُ ا

 مف وعف شػوط وازب  ،للمٍاضفات ةقؼل مؽابك ةوشع إهشاء
ا لكؼل المػع  .َثٍافًػ

 ىوبكع لبو الكلج المظجلفةالجغّػات  دراؿة. 
  ؼباء الٍلاِةثٍفّػ ؿبو

أ
 والكمال. ،والجمػِظ ،لل

  ؿبابثصعِع
أ
ّ    الكعو ا وا داطل

أ
ّ   ا  ا.طارز

2022 2027 

 وزلؽات الشػِان الػوئي ،ػ الشػِان الػوئيارثفاع عغ. 
 يوقلز لجشظّص ارثفاع عغػ الشػِان الػوئي ةهشاء وشعإ. 
 .ثٍفّػ وؿائو الجشظّص والكلج العوائُ للمػض 

2022 2027 

 مػاض
أ
 .البلٍري الغشاء  ا

 مػاض ةوشع إهشاء
أ
 للجشظّص والكلج. ؛البلٍري الغشاء  ا

 البلٍري الغشاء لطق  ةوشع إهشاء. 
  والغشاء  الٌٍائّةثٍفّػ ؿبو ثشظّص ثؾػب الٌٍاء بّن الشكب

 .يوقلز البلٍري 

2022 2027 

 المػهؼةالطعر  رقاِة.   ؿػةالجٍؿف فُ قعد
أ
 2027 2022 .ال

 مػاض
أ
 .الػئةثلّف  ا

 هٍاقٌ بمظجلف ٌاوقلز ،الػئةثشظّص ثلّف  ةهشاء وشعإ
أ
 .اا

 والكلج العوائُ للمػض. ،ثٍفّػ وؿائو الجشظّص 
2022 2027 

 مػاض الػئة الجعاطلّة
أ
 .ا

 مػاضوالكلج  ،للجشظّص ةهشاء وشعإ
أ
 ،الرٌاز الجوفؾُ ل
 والجرٍِف الطعري قن ؼػِق المواؿّػ.

 مػاضوقلج  ،للجشظّص ؛الطٍثّةالمٍزات  ةهشاء وشعإ
أ
 ا

 والجرٍِف الطعري. ،الرٌاز الجوفؾُ

2022 2027 

 مػاض
أ
 .الٌٍائّة الشكب ا

 مػاض هشاء وشعة طاضةإ
أ
مف ثٍفّػ وؿائو  الٌٍائّةالشكب  با
 الجشظّص والكلج.

 بالجعطّن وقللجي ،المؼمن الشكبُ الجٍقّة بمػض الهؾعاد، 
 .شؾاؿّة الطعر ومػض

 مف ثٍفّػ  ،ةالػئ ةهـفاء وؿائـفمن لّاس  مجناملة ةوشع ثٍفّػ
دوِة

أ
  ،للكلج من هُ ةالمؾجظعم ال

أ
و ثػهّب ضمامات قن ا

 ؼػِق المواؿّػ.

2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 المؾالم البٍلّة

 شكةوشعة  إهشاء
أ
بكؾم المؾالم  الجعاطلّة الظاضة ال

 .البٍلّة

  وراموزٍد وشعة لجشظّص
أ
 .الؾػؼاهّة للبػوؿجاثا ال

  قلَ هـفاءة داطو  لزّةوقثكعِم طعمات ثشظّطّة
أ
با

 .الٍشعة
 ّصثشظ  

أ
  قن ؼػِقالؾػؼاهّة للبػوؿجاثا  ورامال

أ
طغ ا

 .قّوة موٌا باؿجظعام المٍزات فٍق الطٍثّة
  هابّبثػهّب

أ
ودرهكة ثرمكات البؽن  ،النلٍِة ال
شكةباؿجظعام  ،الطعِعِة

أ
 .الجلّفؼٍِهّة ال

  اشػاء زٌاز مٍزات فٍق ضٍثّة طغ ِنٍن طاض 
أ
قّوة  با

 .اثاالبػوؿج

لؾم زػاشات 
 المؾالم البٍلّة

2022 2027 

 الجطادمّةوشعة قلج الصطٍات بالمٍزات  إهشاء. 

  باؿجظعام  البٍلُوزٍد وشعة قلج شطٍات الرٌاز
 .الجطادمّةالمٍزات 

  مرال قلج شطٍات الرٌاز  فُ البصدُ اإلهجاجزِادة
 .الجطادمّةباؿجظعام المٍزات  ،البٍلُ

 لشطٍات النلَ  قلج
أ
وؿم  5.1من  وال

أ
شطٍات  ا

قلَ من
أ
هـدافة ملئمة بالمٍزات  ولٌاؿم  5 ≥ الصالب ال
ّ   إزػاء  لجنٍن  ،الجطادمّة   اقلز

أ
ن م يمغاقفاثفُ لو ا

واؿجظعام الموـار 
أ
 .الرػاشُاؿجظعام الفجس  ا

 الجطادمّةزٌاز الجفجّت بالمٍزات  ثٍفّػ. 

لؾم  زػاشات 
 المؾالم البٍلّة

2022 2027 

 مػاضلكلج  الرػاشُوـار البؽن اؿجظعام م
أ
المؾالم  ا

 البٍلّة

  مػاضوزٍد وشعة مؽٍرة لكلج مظجلف
أ
المؾالم  ا

 .الرػاشُالبٍلّة باؿجظعام موـار البؽن 
   مػاضقلج

أ
المؾالم البٍلّة باؿجظعام موـار البؽن  ا
 .الرػاشُ

لؾم  زػاشات 
 المؾالم البٍلّة

2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 ؿبٍقّةزػاشات  إزػاء
أ
 .ا

  ثّة: فُقمو رؿائو مازؾجّػ ودهـجٍراى
 
 المٍعٍقات ال

كاملة باؿجظعام موـار البؽن الغّػ ؿجئطال النلَ ا
 .الرػاشُ

  مػاضاؿجظعام اللّؼر لكلج
أ
 المؾالم البٍلّة ا

  ثظطص المؾالم  فُوزٍد وشعة بصدّة لؿجظعام اللّؼر
 .البٍلّة

  وثغظم البػوؿجاثا  البٍلُقلج شطٍات الرٌاز
 .باؿجظعام اللّؼر 

 وشعة بصدّة لعراؿة  هشاءإ 
أ
بٍضفي خػ اؿجظعام اللّؼر ا

  اقلز  
أ
 .المؾالم البٍلّة مػاضل

لؾم زػاشات 
 المؾالم البٍلّة

2022 2027 

 الظاضة  مواؿّػالو وشعة زػاشات المؾالم البٍلّة
ؼفال

أ
 .بال

  مػاض المؾالموزٍد وشعة
أ
ؼفالالبٍلّة  ل

أ
 .لل

  مػاض فُ البصدُ اإلهجاجزِادة
أ
الظاص  ٍلُالبالرٌاز  ا

ؼفال
أ
 .بال
 وشعة طاضة لكلج الكٍّب الظلكّة الظاضة  إهشاء

ؼفال  والجواؿلُ البٍلُبالرٌاز 
أ
 .لل

  ؼفال البٍلُقلج الصالت الؽارئة الظاضة بالرٌاز
أ
 لل

و البٍلُالطمام  :مدو
أ
ؼفالشطٍات  ا

أ
 .ال

 لجظطص المؾالم البٍلّة  ؛قمو قّادة مؾجكلة
ؼفال

أ
 .لل
 ؼفالزػاشات  إزػاء

أ
و بالؽٍارئ بطٍرة دائمة ؿٍاء  لل

أ
 ا

 .موجـمة لائمة فُ

 لؾم
زػاشات المؾالم 

 البٍلّة

2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 الوفؾُالؽب 

  الوفؾّة العؽػاباتبٍّلٍزّا. 
 مػاض ال

أ
 ،وفؾّة المظجلفةثؽٍِػ وشعة ثشظّص ال

ؼفال.ل ُوفؾالؽب الو
أ
 ل

 2027 2022 لؾم الؽب الوفؾُ

 ُالؿجكعاد للمػض الوفؾ. 
  مػاض الثؽٍِػ وشعة

أ
ؽب الوفؾّة المظجلفة وثشظّص ال

ؼفال.ُ لوفؾال
أ
 ل

 -لؾم الؽب الوفؾُ
 لؾم الطصة الكامة

2022 2027 

 قػاضالكللة بّن العؽػابات الوفؾّة و
أ
 .الرؾمّة ال

 مػاض الوفؾّة المظجلفة
أ
 ،ثؽٍِػ وشعة ثشظّص ال

ؼفالل الوفؾُؽب الو
أ
 .ل

 -لؾم الؽب الوفؾُ
لؾامزمّف 

أ
 ال

 اإلهلّوّنّة
2022 2027 

 اإلدمانقلج المظعرات و. 
 مػاض الوفؾّة المظجلفة و

أ
ؽب الثؽٍِػ وشعة ثشظّص ال

ؼفالل ُوفؾال
أ
 .ل

 2027 2022 لؾم الؽب الوفؾُ

 خّػ المجغّػات الزجماقّة قل
أ
بالمػض  اإلضابة َثا

 .الوفؾُ
 مػاض الوفؾّة المظجلفة و

أ
ؽب الثؽٍِػ وشعة ثشظّص ال

ؼفالُ لوفؾال
أ
 .ل

 2027 2022 الوفؾُ لؾم الؽب

 ُالجكّّم الوٍّروؿّنٍلٍز. 
 مػاض الوفؾّة المظجلفة و

أ
ؽب الثؽٍِػ وشعة ثشظّص ال

ؼفالُ لوفؾال
أ
 .ل

 -لؾم الؽب الوفؾُ

قطابلؾم 
أ
 ال

2022 2027 

  ًّو
أ
مػاضمن  والٍلاِةالجا

أ
 .الوفؾّة ال

  مػاض الوفؾّة المظجلفة وؼب
أ
ثؽٍِػ وشعة ثشظّص ال

ؼفال هفؾُ
أ
 .ال

 2027 2022 ب الوفؾُلؾم الؽ

  ؼفالالعؽػابات الوفؾّة قوع
أ
 .ال

  ثؽٍِػ وشعة ثشظّص العؽػابات الوفؾّة قوع
ؼفال

أ
 .ال

 2027 2022 لؾم الؽب الوفؾُ
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

مػاض الرلعِة 
أ
ال

 والجواؿلّة

 مػاض المواقّة الجشظّص المبنػ
أ
 .لل

 قلَ هـفاءثكعِم طعمات ثشظّطّة و
أ
داطو  ةقلزّة با

 .الٍشعة

 جاج البصدُ فُ مرال الجشظّص المبنػ زِادة اإله

مػاض المواقّة
أ
 .لل

 مػاض المواقّة إهشاء
أ
 .وشعة ثشظّص ال

لؾام
أ
مػاض  ا

أ
ال

 -الرلعِة والجواؿلّة

ًّوالػوماثّؼم و
أ
 الجا

2022 2027 

  مػاض اللجٌابّة الغاثّة المبنػالجشظّص
أ
 .لل

 مػاض إهشاء
أ
 .اللجٌابّة الغاثّة وشعة ثشظّص ال

 قلَ هـفاءثكعِم طعمات ثش
أ
داطو  ةظّطّة وقلزّة با

 .الٍشعة

لؾام
أ
مػاض  ا

أ
ال

 -الرلعِة والجواؿلّة

ًّو
أ
 الػوماثّؼم والجا

2022 2027 

 مػاض الكغٍِة ذات العللت
أ
 .الرلع قلَ الجشظّص لل

 قلَ هـفاءى داطو ثكعِم طعمات ثشظّطّة و
أ
قلزّة با

 .الٍشعة

 مػاض النبع
أ
 والؾنػ ،والنلَ ،ثٍفّػ الجصالّو اللزمة ل

مػاض الرلع
أ
 .المػثبؽة با

مػاض 
أ
لؾم ال

 الرلعِة والجواؿلّة
2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

وقّة 
أ
الكلب وال
 العمٍِة

  مػاض الشػاِّن الجازّة
أ
إهشاء وشعة مجناملة لجشظّص ا

 .و قلزٌا

 مػاض الشػاِّن الجازّة
أ
 .وزٍد وشعة لجشظّص وقلج ا

 قلَ هـفاءة داطو الٍشعة
أ
 .ثكعِم طعمات ثشظّطّة وقلزّة با

 مػاض زِادة ا
أ
إلهجاج البصدُ فُ مرال ثشظّص وقلج ا

 .الشػاِّن الجازّة
  مػاض إهشاء وشعة مجناملة وذات هـفاءة قالّة لجشظّص

أ
ا

 فُ  ٌاوقلز الرلؽات الصادةالشػاِّن الجازّة و
أ
 .ؿػع ولتا

 إهكاذ مػعَ زلؽات الكلب الصادة. 
  زٌاز شػاءIVUS-  زٌازRot ablator-  زٌازFFR & 

IFR-  زٌازStress ECG. 
 ؼباء قلَ زٌاز قمو ورش قمو و

أ
مصاعػات لجعرِب ال

FFR-  زٌازIFR-  زٌازIVUS-  زٌازRot ablator. 

لؾم الكلب 
وقّةو

أ
 ال

2022 2027 

  مػعَ عكف قغلة إهشاء وشعة مجناملة لجشظّص
 .جٌمومجابك ٌموقلز الكلب

  يوقلز عكف قغلة الكلب مػضوزٍد وشعة لجشظّص. 

 ُزِادة اإلهجاج البصد. 
  دطٍل المػعَ للمؾجشفَثكلّو. 
  َإهشاء وشعة مجناملة وذات هـفاءة قالّة لجشظّص مػع

 .جٌمومجابك ٌموقلز عكف قغلة الكلب
 ثكلّو مػات شرؼ مػعَ عكف قغلة الكلب بالكواِة المػهؼة. 

 وثكلّو ثػددًم  قغلة الكلب ثصؾّن شالة مػعَ عكف
 .قلَ الكّادة الظارزّة

 بالٍشعة ثٍفّػ زٌاز مٍزات ضٍثّة قلَ الكلب. 

لؾم الكلب 
وقّةو

أ
 ال

2022 2027 

 لكٍّب الظلكّة للكلبثرٌّؼ وشعة مجناملة لجشظّص ا 
 ن.قوع البالغّ ٌاوقلز جٌاومجابك

  مػاضوزٍد وشعة لجشظّص
أ
 الكٍّب الظلكّة للكلب ا

 .قوع البالغّن ٌاوقلز
لؾم الكلب 

 
أ
 وقّةوال

2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 قلَ هـفاءة داطو الٍشعة
أ
 .ثكعِم طعمات ثشظّطّة وقلزّة با

 مػاض الكٍّب زِادة اإلهجاج ال
أ
بصدُ فُ مرال ثشظّص ا

 .ٌاوقلز الظلكّة بالكلب
 للكلب  ةظّص الكٍّب الظلكّهشاء وشعة مجناملة لجشإ

 .قوع البالغّن ٌاوقلز جٌاومجابك
  الكلب قلَثٍرِع زٌاز مٍزات ضٍثّة. 
 قلج الكٍّب الظلكّة قن  فُو ثؾجظعم ئثٍفّػ وؿا

 .ASD, VSD, PDAؼػِق الكؾؽػة 

 قمو مشػوع لٍمُ لجشظّص ارثفاع عغػ العم 
 .يوقلز جيومجابك، بمصافـة الفٍّم

  يوقلز ارثفاع عغػ العم َمػعوزٍد وشعة لجشظّص. 
 قلَ هـفاءة داطو الٍشعة

أ
 .ثكعِم طعمات ثشظّطّة وقلزّة با

  زِادة اإلهجاج البصدُ فُ مرال ثشظّص 
أ
 .يوقلز لعمامػاض عغػ ا

 جيومجابك لجشظّص ارثفاع عغػ العم هشاء وشعةإ 
 .بمصافـة الفٍّم يوقلز

  زٌؼة دلّكة
أ
 ثٍرِع ا

أ
 .العم ثٍماثّنّة ثؾجظعم فُ لّاس عغػا

 دوِة لكلج المػع
أ
 .بالمران َثٍفّػ ا

لؾم الكلب 
وقّة

أ
 وال

2022 2027 

 الػوماثّؼمّة َهشاء مشػوع لٍمُ للٍلاِة من الصمإ 
 .الػوماثّؼمّة َالصم َوقلج مػع

 مػاض الصموز
أ
 ٌا.وقلز الػوماثّؼمّة ٍَد وشعة لجشظّص ا

 قلَ هـفاءة داطو الٍشعة
أ
 .ثكعِم طعمات ثشظّطّة وقلزّة با

 شكة الجلفؼٍِهّة بالمعارس
أ
 .والفصٍضات ،والمكامو ،قمو ال

لؾم الكلب 
وقّة

أ
 وال

2022 2027 

 هٌػبة  وقّادة ،وشعة لعراؿة هٌػبّة الكلب إهشاء
 .الكلب

 ٌا.وقلز هٌػبّة الكلب وزٍد وشعة لجشظّص 
 قلَ هـفاءة داطو الٍشعة

أ
 .ثكعِم طعمات ثشظّطّة وقلزّة با

 ثصعِح زٌاز الكؾؽػة. 
 زٌؼة الجشظّص

أ
 .والكلج ،والنُ ،ا

لؾم الكلب 
وقّةو

أ
 ال

2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

ذن 
أ
هف وال

أ
ال

 والصورػة

 هف
أ
مػاض ال

أ
ذن ،البصح فُ قلج ا

 
 ،والصورػة ،وال

 والػ 
أ
ؿاؿوالكلٍم  ،والػلبة ،سا

أ
 .ّةال

  الؾمكّات. وشعةو ثؽٍِػ وشعة الجظاؼب 
  هفثؽٍِػ قملّات مواؿّػ

أ
هفّةوالرٍّب  ،ال

أ
 ،ال

ذنقملّات و
أ
سو ،ال

أ
قملّات مواؿّػ و ،والػلبة ،الػا

 الصورػة.
 الكٍلكة. وشعة زراقة إهشاء 

هفلؾم 
أ
ذنو ال

أ
 ال
 والصورػة

2022 2027 

 مػاض الؾمف
أ
والكلٍم  ،والثؼان ،البصح فُ قلج ا

ؿاؿّ
أ
 .ةال

  قغاءثكػِف
أ
ًّئة الجعرِؽ بمطادر العقم المجاشة من  ا

 الرامكة والمؤؿؾات البصدّة المظجلفة.
  ُهفثٍفّػ الشجّازات المظجلفة لكؾم  إلَالؾك

أ
 ال

ذن
أ
 والصورػة لعقم البصح الكلمُ. وال

هف 
أ
ذنلؾم ال

أ
 وال
 والصورػة
 والؾمكّات

2022 2027 

 مػاض الجظاؼب
أ
لكلٍم ا ، وفُوقلزٌا البصح فُ ا

ؿاؿّة
أ
 .ال

  ثٍفّػ المواخ الملئم والمصفؼ قلَ البصح الكلمُ قن
ثُ ؼػِق

أ
 :ما ِا

  قغاءثكػِف
أ
ًّئة الجعرِؽ بمطادر العقم  ا

المجاشة من الرامكة والمؤؿؾات البصدّة 
 المظجلفة.

  قغاءثكػِف
أ
ًّئة الجعرِؽ ومكاوهٌّم قلَ  ا
مدوالؿجظعام 

أ
 للمطادر المكػفّة المٌمة. ال

  ُهفٍفّػ الشجّازات المظجلفة لكؾم ث إلَالؾك
أ
 ال

ذن
أ
 لعقم البصح الكلمُ. ؛والصورػة وال
  ثفكّو هـام الجؾرّو والجٍخّق بالمؾجشفّات الرامكّة

لؾٌٍلة شفؾ واؿجعقاء المكلٍمات مما ِؾٌو قملّة 
 البصح الكلمُ بالكؾم.

هف لؾم 
أ
 ال

أ
 ذنوال
 والصورػة
 والجظاؼب

2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

الؽب الشػقُ 
 والؾمٍم

 هلّوّنّةاإل 
 

  ُاإلهلّوّنّة والؾمٍمالؽب الشػق. 

 ؛الفٍّم إهشاء وشعة الؾمٍم اإلهلّوّنّة بمؾجشفّات زامكة 
 .لكلج شالت الجؾمم

 ُبصاث الؽب الشػق
أ
 ؛ثفكّو وشعة الؿجشارات الشػقّة وا

ي فُ الكغاِا  وإبعاء ،لنـجابة الجكارِػ الؽبّة الشػقّة
أ
الػا

مام المصاهم المطػِة
أ
 .الموـٍرة ا

 ؼباء ق
أ
قن هّفّة الجكامو  والجمػِظمو دورات ثعرِبّة لل

 مف شالت الجؾمم.
  ؼباء المجّاز

أ
بالمؾجشفَ  والوٍابقمو دورات ثعرِبّة ل

 الٍفاة. وثكارِػالرامكُ قن هـجابة ثكارِػ اإلضابة 
  َقلثشجمو الجُ  والعهـجٍراىقمو رؿائو المازؾجّػ: 

  دوِة الكلزّة
أ
خّػات الؾامة لل

أ
قغا فُالجا

أ
، هافة الرؾم ءا

هؾعةمف اؿجظعام مغادات 
أ
دوِة المظعرة وما  ال

أ
وال

خّػاتثؾببي من 
أ
خّػ اإلضابة بالمٍاد  ،عارة بالمرجمف ثا

أ
وثا

هٍاع  الجؾممو ،الناوِة
أ
 تالملٍخاوالمظجلفة للمكادن، بال

غغِة والؾم  البّئّة وثؾمم
أ
 تالمبّعاوالصٍّاهُ، ال

ول و الصشػِة،
أ
هؾالجؾمم الواثذ من غاز ا

أ
النػبٍن  ّعا

 والنّػوؿّن.
 ِغا ثشجمو قل

أ
طللّات َوا

أ
 والـٍاًػ ،المٌوة: ا

ؿػي واؿجغلل و بكعًا،المطاشبة للٍفاة وما 
أ
الكوف ال

ؼفال،
أ
 مغاقفات،وما ِطاشبٌا من  ،الرػوح والجائمٌاو ال
 إضابات و

أ
ؿلصة الوارِة وططائطٌاو س،الػا

أ
ا  ،ال خًػ

أ
وا

 الصشػات،قلم و المظجلفة،ؼػق الجكغِب و ومغاقفاثٌا،
ضابفو الجشػِس،قلم و

أ
 العم،وضبغات  ،دراؿة بطمات ال

هٍاقٌا  قالصػو وودللثي، الطجواق و
أ
 ومغاقفاثٌا،وا

 واهـجشاف ؼػق الجؼوِػ. ،فصص الظؽٍطو

لؾم الؽب الشػقُ 
 اإلهلّوّنّة والؾمٍم

2022 2027 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

الدور الجمرِغُ 
مراض 

أ
فُ ال

 المزموة

 والرٌاز البٍلُ والكبد َالكل َالرغاِة الجمرِغّة لمرع 
ؼفاومغاغف

أ
 .ال والحٍامل والبالغّنثٌم غود ال

  ؼفالإغداد
أ
 ،دلّل إرشادي للرغاِة الجمرِغّة لل

 .والمطابّن بالجٌاب الكبد الفّروصُ ،والبالغّن

لشم ثمرِظ 
 -باؼوُ زراحُ
لشم ثمرِظ 

ؼفال
أ
 ا

2022 2027 00000 

  مراض الفشل الكبدي دإغداد
أ
لّل ثػرِفُ غن ا

صبابي
أ
ودور كل من البلٌارصّا والفّروصات  ،وا
 .بدِةالك

لشم ثمرِظ 
 باؼوُ زراحُ

2022 2027 00000 

  ؼفالبثكدِم
أ
والبالغّن  ،رامذ الرغاِة الجمرِغّة لل

 .والمزمن ،المطابّن بالفشل الكلٍي الحاد

لشم ثمرِظ 
 -باؼوُ زراحُ
لشم ثمرِظ 

ؼفال
أ
 ا

2022 2027 7000 

 الفشل الكلٍي من  َدلّل إرشادي لمرعداد إغ

ؼفال والبالغّن
أ
 .ال

لشم ثمرِظ 
-اؼوُ زراحُب

لشم ثمرِظ 
ؼفال

أ
 ا

2022 2027 00000 

  خواء غملّ َكـجّب غن رغاِة المرعإغداد
أ
 ،الغشّل ةا

 .وكّفّة المٍازٌة الشرِػة للحالت الحرزة
لشم ثمرِظ 
 باؼوُ زراحُ

2022 2027 00000 

  برهامذ اإلرشادي الجٍغٍي للشّدات المطابات الإغداد

مراض المزموة 
أ
خواء الحملفُ بال

أ
 .ا

لشم ثمرِظ 
 
أ
م ضحة ال
 والرعّع

2022 2027 0000 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

  مراض
أ
كّفّة الرثكاء بالحالة الطحّة للمطابّن بال

 .المزموة للبالغّن ولكبار الشن

  َبرهامذ ثٍغٍي ثمرِغُ لرغاِة المرعإغداد 

مراض المزموة
أ
 .المطابّن بال

لشم ثمرِظ 
 باؼوُ زراحُ

2022 2027 7000 

  مراض المزموة إغداد
أ
دلّل إرشادي للجػرِف بال

 .ومخالؽٌّم َالمػدِة للمرع
لشم ثمرِظ 
 باؼوُ زراحُ

2022 2027 7000 

  دلّل إرشادي لجمرِظ كبار الشن غلَ مخجلف إغداد

مراعٌم
أ
 .ا

لشم ثمرِظ 
 ضحة مرجمع

 

2022 2027 7000 

 مراض المزموة
أ
ًّل الوفشُ للمطابّن بال

أ
 .الجا

 َإحطائّة بالمشاكل الوفشّة الجُ ثٍازي المرع وزٍد 
مراض مزموة

أ
 .با

  ِظ غن الرغاِة دلّل إرشادي لٌّئة الجمرإغداد
 .الوفشّة

لشم ثمرِظ 
 الطحة الوفشّة

 

2022 2027 0000 

  دلّل إرشادي لٌّئة الجمرِظ غن الرغاِة إغداد
مراض مزموة

أ
 .الوفشّة للمرعُ با

لشم ثمرِظ 
 الطحة الوفشّة

2022 2027 7000 

 للكائمّن غلَ الجمرِظ  ىصبل الٍلاِة من الػدو
 .والرغاِة الطحّة

  ى.الػدوكـجّب إرشادي غن الٍلاِة من إغداد 
  ى.هامذ ثدكّف ضحُ للٍلاِة من الػدوثطمّم بر 

لشم ثمرِظ 
 -باؼوُ زراحُ
لشم ثمرِظ 
 ضحة مرجمع

2022 2027 0000 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

  الرغاِة الجمرِغّة لحالت المرض الوفشُ المزمن
 .واإلدمان

  دلّل الرغاِة الوفشّة لمرعُ الكـجائبإغداد. 

  لكشف غن اإلدمان وكّفّة برهامذ ثدرِبُ لإغداد

 مٍازٌجي

 ًّلّة
أ
غباء  ؛البرامذ الجدرِبّة الجا

أ
لجكلّل الغغٍط وال

باء الكائمّن غلَ رغاِة  ،الوفشّة
آ
ورفع كـفاءة ال

ؼفال ذوي اإلغالات
أ
 .ال

لشم ثمرِظ 
 الطحة الوفشّة

2022 2027 0000 

  غغاء ةزراغالرغاِة الجمرِغّة لبل
أ
ا  ًا،وبػد ال ودوًر

خار الراهبّة
آ
 .فُ ثكلّل المغاغفات وال

  ةلرغاِة الجمرِغّة لبل الػملّات مباشر دلّل اإغداد 

 .ومشجكبل( ػ  )مػ

لشم ثمرِظ 
 -باؼوُ زراحُ
لشم ثمرِظ 

ؼفال
أ
 ا

2022 2027 0000 

 ّالمرِظ  ةللممرعات غن مجابػ ةبرامذ ثػلّم

دوِة ،)الجغذِة
أ
 .والحمل( ،والزواج ،والػمل ،وال

لشم ثمرِظ 
 -باؼوُ زراحُ
لشم ثمرِظ 

ؼفال
أ
 ا

2022 2027 0000 

 للممرعات غن ثرٌّز المشجكبل  ةّمّبرامذ ثػل

غغاء
أ
 .والمػؽُ لػملّات زرع ال

لشم ثمرِظ 
 -باؼوُ زراحُ
لشم ثمرِظ 

ؼفال
أ
 ا

2022 2027 0000 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

  مراض
أ
ؼفال المطابّن بال

أ
الرغاِة الجمرِغّة لل

مراض دم
أ
 .زٌاز ثوفشُ( -كلَ -المزموة )ا

  ؼفال إغداد
أ
برهامذ ثٍغٍي ثمرِغُ لرغاِة ال

 .ة الؽفل(المطابّن )للكائمّن برغاِ
لشم ثمرِظ 

ؼفال
أ
 ا

2022 2027 0000 

 ا مشاكل صٍء خًّر
أ
 ،الطحة الػامة فُ الجغذِة وثا

صوان وضحة الفم
أ
مراض ،وال

أ
 الشموة المفرؼة مع وا

 .الجشخّص والػلج

  خؽإغداد
أ
اادلّل إرشادي غن الشموة وا وكّفّة  ،ًر

 .ضحُ غذائُاثباع هظام 

 مراض صٍء الجغذِة بجٍغّة ال
أ
خّر ا

أ
 الطحة الوفشّة فُجا

ؼفال
أ
 .والمراًكّن ،لدى ال

 ة الحامل مالجٍغّة ب
أ
غاغفات صٍء الجغذِة غلَ المرا

 .والمرعع

لشم ثمرِظ 
ؼفال

أ
 ا

لشم ثمرِظ 
-ضحة مرجمع
لشم ثمرِظ 
م 
أ
ضحة ال
 والرعّع

2022 2027 0000 

 مراض  َثكّّم همػ الحّاة لمرع
أ
 .لمزموةاال

  دلّل إرشادي غن كّفّة ثكّّم همػ الحّاةإغداد 

مراض المزموة َلمرع
أ
 .ال

ِظ لشم ثمر
 -باؼوُ زراحُ
لشم ثمرِظ 

ؼفال
أ
لشم -ا

ثمرِظ ضحة 
م والرعّع

أ
 ال

2022 2027 0000 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

الدور الجمرِغُ 
فُ المرال 
 الؽبُ

 ؼفال
أ
ورام ال

أ
 ،والكشف المبكر غوٌا ،والبالغّن ،ا

ورام َورغاِة مرع
أ
ؼفال ،ال

أ
والمطابّن  ،وال

ٍكّمّا  .بالل

  ورام إغداد
أ
دلّل إرشادي ثٍغٍي للكشف المبكر غن ال

ؼفال والبا
أ
 .لغّنبال

ؼفال
أ
 -لشم ثمرِظ ال

لشم ثمرِظ باؼوُ 
 زراحُ

2022 2027 02000 

 الػلج الكّماوي من  َدلّل للرغاِة الجمرِغّة لمرع
ؼفال

أ
 .ال

ؼفال
أ
 00000 2027 2022 لشم ثمرِظ ال

 ورام
أ
ؼفال المطابّن بال

أ
مٌات ال

أ
ؼفال .دلّل إرشادي ل

أ
 00000 2027 2022 لشم ثمرِظ ال

  مرعات غن كّفّة رغاِة مرعُ برهامذ ثػلّمُ للمإغداد
 .الشرؼان

لشم ثمرِظ باؼوُ 
 زراحُ

2022 2027 02000 

  الشرؼان غن كل ما  َكـجّب الرغاِة الذاثّة لمرعإغداد
 .ِخجص بمرعٌم

لشم ثمرِظ باؼوُ 
 زراحُ

2022 2027 0000 

  ًّلبرهامذ إغداد
أ
ورام ُثا

أ
لشم ثمرِظ باؼوُ  .لمرعُ ال

 زراحُ
2022 2027 0000 

 ورام الخاضة با
أ
ةال

أ
ورام إغداد   .لمرا

أ
برهامذ ثدرِبُ ثٍغٍي للكشف المبكر غن ال

ة
أ
 .بالمرا

لشم ثمرِظ ضحة 
م والرعّع

أ
 7000 2027 2022 ال

 ًّل الوفشُ لمرع
أ
ورام َالجا

أ
 .ال

  دلّل إرشادي لٌّئة الجمرِظ غن الرغاِة الوفشّة إغداد
ورام َلمرع

أ
 .ال

لشم ثمرِظ الطحة 
 الوفشّة

2022 2027 0000 

  ثحت الػلج الكّمّائُ  َللمرعبرهامذ الرغاِة الوفشّة
ورام

أ
 .لل

لشم ثمرِظ الطحة 
 الوفشّة

2022 2027 0000 

 ورام
أ
 .وكّفّة اكـجشافٌا ،دور الجمرِظ فُ الٍلاِة من ال

  ورامإغداد
أ
كـدر شٍّغا لل

أ
صباب ال

أ
وكّفّة  ،دلّل بال

 .فٌا المبكراثروبٌا واكـجش
لشم ثمرِظ ضحة 

 مرجمع
2022 2027 7000 

 فّروس كٍروها (COVID 19). 
 ّق البرامذ الجػلّمّة الخاضة بالرغاِة الجمرِغّة ثؽب

 .للمطابّن بفّروس كٍروها
 ٍكٍلت الرغاِة الجمرِغّة الخاضة بالمطابّن  .إغداد بروث

لشام
أ
 زمّع ال

2022 2027 00000 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 البّئةمرال 
 الٍلائّةالطحّة 

  الرغاِة الجمرِغّة للمشاكل الطحّة المرثبؽة بجلٍث
غذِة

أ
 .والٌٍاء ،والمّاى ،ال

 مراض الجُ ِشببٌا شٍائب المطاهع ةر دلّل ثٍغّإضدا
أ
لشم ثمرِظ ضحة  .غن ال

 مرجمع
2022 2027 

02000 
 لشم ثمرِظ ضحة  .البّئة ةوعع برهامذ ثدرِبُ غن كّفّة ثلٍث مكافح

 مرجمع
2022 2027 

 الػللة بّن  ةالمشاكل الطحّة المرثبؽة بالغذاء شامل
 .والمرض الوفشُ ،الغذاء ةهٍغّ

  والمشاكل الطحّة المرثبؽة بي ،غن الغذاء ةدلّل ثٍغّإغداد. 
لشم ثمرِظ ضحة 

 مرجمع
2022 2027 

00000   خّر  عَدلّل إرشادي لمر إغداد
أ
الكـجائب ِشمل ثا

 .َالمرع فُالجغذِة 
لشم ثمرِظ الطحة 

 الوفشّة
2022 2027 

 دور ثمرِظ ضحة المرجمع فُ مرال الطحة الٍلائّة.   مراض المػدِة  ةغّر دورِ ةإضدار هشر
أ
الموجشرة غن ال

 .وكّفّة الٍلاِة موٌا ،بالفٍّم
لشم ثمرِظ 
 ضحة مرجمع

2022 2027 00000 

  دور الجمرِظ فُ الجحكم فُ المخاؼر المٌوّة لفائت
 .المخجلفةالمرجمع 

  برهامذ ثدرِبُ للشلمة المٌوّةإغداد. 
لشم ثمرِظ 
 ضحة مرجمع

2022 2027 

0000 
 إضدار كـجّب غن المخاؼر المٌوّة. 

لشم ثمرِظ ضحة 
 مرجمع

2022 2027 

 ودور  ،والروشّة ،الجٍغّة الطحّة للطحة اإلهرابّة
الجمرِظ فُ اصجخدام الجكوّات الحدِدة فُ غلج 

صرة ،الػكم
أ
 .ومرال ثوظّم ال

 مراض المطاحبة للحمل
أ
وكّفّة  ،إضدار دلّل للجٍغّة بال

 .ثروبٌا
لشم ثمرِظ ضحة 

م والرعّع
أ
 ال

2022 2027 02000 

 صرة المخجلفةإضدار كـجّب ِشمل وصائل ثوظ
أ
 ،ّم ال

 .ودواغُ اصجػمالٌا
لشم ثمرِظ ضحة 

م والرعّع
أ
 ال

2022 2027 0000 

 لشم ثمرِظ ضحة  .والجػامل مع مشاكلٌا ،هشر خكافة الطحة الروشّة
م والرعّع

أ
 ال

2022 2027 00000 

 وحماِجي من المخاؼر المحّؽة  ،الرثكاء بطحة الؽفل
 .)موع الحٍادث(

  وكّفّة  ،ؼرق الٍلاِة موٌاور، لّل ثػرِفُ غن المخاؼدإغداد
 .الجػامل مػٌا

  مٌات غن المخاؼر وؼرق الحماِة موٌاإغداد
أ
 .برهامذ إرشادي لل

لشم ثمرِظ 
ؼفال

أ
 ال

2022 2027 02000 

  مّة ،والفشاد ،والجؽرف ،الػوفمٍازٌة
أ
 .وال

  زماتإغداد
أ
 .برامذ ثدرِبّة للممرعات غن الكٍارث وال

  برامذ ثدرِبّة للممرعاتإغداد. 
  خللّات المٌللمرعات وعع برامذ

أ
 .وةغن ا

لشام
أ
 02000 2027 2022 زمّع ال
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 
ثكوٍلٍزّا 
الجػلم 

والممارصات 
 الجمرِغّة

 لجدرِس المكررات  ؛ةاصجخدام ؼرق ثكوٍلٍزّة حدِد
وؼرق الجػلم  ،الجػلّم اإللكـجروهُ ةالجمرِغّة شامل

 .الذاثُ

  الطٍرة  إلَكّفّة ثحٍِل المكررات غن دلّل إغداد
 .اإللكـجروهّة

لشام
أ
 0000 2027 2022 زمّع ال

  الجػلم الذاثُ لؽلب البكالٍرٍِسغن دلّل إغداد، 
 .والدراصات الػلّا

لشام
أ
 7000 2027 2022 زمّع ال

  صجراثّرّات ثػلّم حدِدة لائمة غلَ إاصجخدام
students centre. 

لشام
أ
 0000 2027 2022 زمّع ال

  اصجخدام الجكوٍلٍزّا المػلٍماثّة فُ المجحاهات
داء لؽلب الجمرِظ

أ
وممرعات  ،وثكّّم ال

 .فّاتالمشجش

  داء ممرعات المشجشفّات
أ
ثطمّم برهامذ لجكّّم ا

 باصجخدام ثكوٍلٍزّا المػلٍمات
لشام

أ
 00000 2027 2022 زمّع ال

  اصجخدام ثكوٍلٍزّا المػلٍمات فُ غن دلّل إرشادي
 .المجحاهات

لشام
أ
 00000 2027 2022 زمّع ال

  اصجخدام الكمبٍّثر والٍصائػ المجػددة فُ الرغاِة
 .الجمرِغّة

  ة فُ صن برهاإغداد
أ
مذ الرغاِة الجمرِغّة للمرا

صرة  ،اإلهراب
أ
باصجخدام الجكوّات ووصائل ثوظّم ال

 .الحدِدة

لشم ثمرِظ 
م 
أ
ضحة ال
 والرعّع

2022 2027 00000 

  اصجخدام وصائل الجٍاضل الزجماغُ فُ رغاِة
 .الشّدات الحٍامل

لشم ثمرِظ ضحة 
م والرعّع

أ
 ال

2022 2027 00000 

  الوفشّّن َهُ للمرعدلّل إرشادي إلكـجرو إغداد. 
لشم ثمرِظ 
 الطحة الوفشّة

2022 2027 00000 

  الدور الجمرِغُ فُ الجفاغل مع مخاؼر اصجخدام
 .ثكوٍلٍزّا المػلٍمات

  إغداد 
آ
 .ن للجكوّات الحدِدةمكـجّب غن الصجخدام ال

لشم ثمرِظ 
 ضحة مرجمع

2022 2027 7000 

  بالجػلّم والطحة  ةمػلٍمات خاضإهشاء هظم إدارة
 مٌا فُ الجؽبّكات الجمرِغّةواصجخدا

 بالمػلٍمات الطحّة  ةإهشاء لاغدى بّاهات خاض
 والجػلّمّة

لشم إدارة 
 الجمرِظ

2022 2027 00000 
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 الرغاِة الجمرِغّة المبوّة غلَ الدلئل والبراًّن  ثطمّم برامذ ثمرِغّة مبوّة غلَ الشٍاًد والبراًّن 
م 
أ
لشم ضحة ال
 -والرعّع

ؼفال
أ
 لشم ال

2022 2020 7000 

 مرال اصجخدام الؽب البدِل  فُلجؽبّكات الحدِدة ا
ة 
أ
 فُللجغلب غلَ المشكلت الطحّة المجػلكة بالمرا

 .مخجلف مراحلٌا الػمرِة

 ًمّجي
أ
وزٌات  ،هشر الٍغُ الدكافُ بالؽب البدِل وا

 .اصجخدامي
 فراد راصة مػلٍماتد

أ
غن  ٌموممارصاث ٌمواثراًاث ال

 .وكّفّة اصجخدامي ،البدِلالؽب 

 
أ
م لشم ضحة ال
 والرعّع

2022 2020 7000 

 ّحٍل  ثكّّم مػارف الشّدات غن ةدراصات وضف
غلج فُ الحبل الشري للمٍالّد  ثكوّة اصجػمال دم

مراض
أ
 .ال

  الخلِا  كّفّة حفؾ فُالممرعة  برهامذ غن دور
 .الشري دم الحبل  منٌا وثخزِوالرذغّة 

م 
أ
لشم ضحة ال
 والرعّع

2022 2020 0000 

 وٍلٍزّا اإلهراب الضؽواغُفُ ثك ُرِغالدور الجم 
 

  فُ ثكوٍلٍزّا اإلهراب الممرعة  برهامذ غن دور
 الضؽواغُ

م 
أ
لشم ضحة ال
 والرعّع

2022 2020 0000 

 خواء الحمل فُ الشاملة الرغاِة الجمرِغّة
أ
والٍلدة  ا

 .وفجرة الوفاس

  فُبرهامذ لجحشّن ممارصات واثراًات الجمرِظ إغداد 
مٌات

أ
خواء الحمل  فُ كّفّة الػواِة بال

أ
خواء فُ والٍلدة وا

أ
ا

.الوفاسة فجر   

م 
أ
لشم ضحة ال
 والرعّع

2022 2020 0000 

 ؼفال  ،الٍلدة لحدِدُالشاملة  الرغاِة الجمرِغّة
أ
وال

 .الرعع

  ثؽبّق البرامذ الجػلّمّة والجدخلت الخاضة بالرغاِة
 المكدمة ل الجمرِغّة

أ
 .الٍلدة حدِدُؼفال ل

 صاصّة
أ
 ل للػواِة الجمرِغّة وعع مػاِّر ا

أ
 .الٍلدة حدِدُ ؼفالل

  ؼفال
أ
 .الٍلدة حدِدُالجدخلت الجمرِغّة لرغاِة ال

  إغداد وثؽبّق البرامذ الجػلّمّة والجٍغٍِة الخاضة
 .بالرغاِة الجمرِغّة الٍلائّة

م 
أ
لشم ضحة ال
 0000 2020 2022 والرعّع

 اصجخدامات ثكوٍلٍزّا المػلٍمات والثطالت. 
  

أ
مدل برامذ ثٍغٍِة وثدكّفّة غن الصجخدام ال

 .للجكوٍلٍزّا والصجفادة موٌا
لشام

أ
 00000 2020 2022 زمّع ال
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

عمان الرٍدة 
فُ الجػلّم 
والممارصات 
 الجمرِغّة

  غغاء ًّئ ةزٍدثكّّم
أ
داء ا

أ
 الجدرِس ومػاوهٌّم ةا

 ،فُ المٌارات الجػلّمّة ًاوثؽٍِر  ٌا،وثحشّو
داء ةواإلدارِة مع وعع مػاِّر زٍد

أ
 .ال

  غغاء
أ
داء ا

أ
الجدرِس  ةًّئبرهامذ ثدرِبُ لجؽٍِر ا

 .اإلدارِة والجػلّمّة
لشم إدارة 
 الجمرِظ

2022 2027 0000 

 غغاء ًّئ ةدلّل إرشادي لمػاِّر زٍد
أ
داء ا

أ
 ةا

 .الجدرِس ومػاوهٌّم
لشم إدارة 
 الجمرِظ

2022 2027 0000 

  ُداء الممرعات ف
أ
ثكّّم وثحشّن وثؽٍِر زٍدة ا

داء 
أ
الممارصات الجؽبّكّة واإلدارِة مع وعع مػاِّر ل

 .لممرعات وؼالبات امجّاز الجمرِظا

  داء الممرعات إدارِا إغداد
أ
برهامذ ثدرِبُ لجؽٍِر ا

 وثؽبّكّا
لشام

أ
 7000 2027 2022 زمّع ال

  داء الممرعات  دةدلّل إرشادي لمػاِّر زٍإغداد
أ
ا

 .وؼلب امجّاز الجدرِب
لشام

أ
 7000 2027 2022 زمّع ال

 الرغاِة الجمرِغّة فُ وحدات الرغاِة المركزة  ةزٍد
والػملّات مع ثؽٍِر هظام  ،لحالت الحرزة()ؼب ا
 .بٌا ىالػدو ةمكافح

  فُ الٍحدات  ىدلّل إرشادي للجحكم بالػدوإضدار
 المخجلفة

لشم ثمرِظ 
ؼفال

أ
لشم -ا

ثمرِظ باؼوُ 
لشم -زراحُ

م 
أ
ضحة ال
 والرعّع

2022 2027 0000 

  الممرعات بمرِظ  ةكـجّب غن كّفّة غواِإضدار
 .الحالت الحرزة

لشم ثمرِظ 
ؼفال

أ
لشم  -ا

ظ باؼوُ ثمرِ
لشم -زراحُ

م 
أ
ضحة ال
 والرعّع

2022 2027 0000 

 زمات والكٍارث فُ مشجشفّات زامػ
أ
زمات إغداد  ةهظم إدارة ال

أ
 0000 2027 2022لشم إدارة والكٍارث فُ  ،برهامذ إلدارة ال
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التنويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 الجمرِظ .الفٍّم ةمشجشفّات زامػ .الفٍّم من الواحّة الجمرِغّة

  اغن  دلّل ثػرِفُإضدار 
أ
 .والكٍارث ،زماتل

لشم إدارة 
 الجمرِظ

2022 2027 0000 

 ثؽٍِر الخدمات الطحّة داخل المؤصشات الطحّة. 
  الخدمات الطحّة داخل  برهامذ ثدرِبُ لجؽٍِرإغداد

 .المؤصشات الطحّة

لشم إدارة 
لشم  -الجمرِظ

م 
أ
ضحة ال
 والرعّع

2022 2027 7000 
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 باجلنيه

 النهاية البداية

 غالج اللحة

  مراضالتشخٌص المبنر
أ
اللحة الوراجٌة والمزموة  ل

 .اوغالذه

  مراضارتباط
أ
مراضالطحة الػامة  ا

أ
اللحة باختالف  با

هواغها
أ
جر هو موهما  ىومد ،ا

أ
خرفي تا

آ
 .ال

  إما ومغاغفاتهاغالج التهابات اللحة المزموة   ٌ وا ذراح
أ
 ا

 دون ذراحة.

 .تػغٌد غظام الفم في حالة الغمور 

  سوانزراغة
أ
 .ال

  هسدةتػغٌد
أ
 حول الزراغة. ال

  ق غالج البتسامة اللحوًة وتطبغات اللحة.طر 

  استخدام المواد المختلفة والطرق المختلفة لتحفٌز

هسدةالتائم 
أ
 .ال

 مراضتخدام اللٌزر والواهوتنوولوذي في غالج اس
أ
اللحة  ا

 .المختلفة

  وذراحتها. هاوغالذ اللحةتشخٌص 

  سوانزراغة
أ
 .ال

 

لسم طب الفم 
اللحة  وغالج

 والتشخٌص.

2022 2027 

تختلف 

المٌزاهٌة 

باختالف 

طبٌػة البحث 

 واحتٌاذاته
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 وطبالتشخٌص 

 مفال

  مراضالنشف المبنر غن
أ
ورام المسببةالفم  ا

أ
 لال

 .للفم السرطاهٌة

 ورام استدابة دراسة
أ
ورام  ،للػالج ال

أ
وخطائص ال

 .السرطاهٌة

  وراماهتشار
أ
 الفموًة السرطاهٌة ال

لسم طب الفم 
اللحة  وغالج

 والتشخٌص
  

المٌزاهٌة تختلف 

باختالف طبٌػة 

البحث 

 واحتٌاذاته

 وطبالتشخٌص 

 مفال

 مراض المؤدًةالػوامو اهتشار  ىتكٌٌم مد
أ
الفم في  ل

 ها.وحدوج المدتمع المطري 

  مراضتشخٌص
أ
 ها.وغالذ الػامة بالطحة المرتبطةالفم  ا

 مراض  ىمد دراسة
أ
في المدتمع  الفٌروسٌةارتباط ال

سالٌب التشخٌص
أ
 .الحدًحةوالػالج  ،وا

 مراض للػالج ف الستدابة ىالتشخٌص السلٌم ومد
أ
ي ا

  ،والوخاع الػظمي ،الدم
أ
 المطحوبة المواغٌةمراض وال

مراض فموً
أ
 ة.با

 مراض  البٌولوذٌةالتغٌرات  دراسة
أ
 .المواغٌةفي ال

 الػامة بالطحةالفم  ضحةارتباط  ىمد 
لسم طب الفم 

اللحة  وغالج
 والتشخٌص

  

تختلف 

المٌزاهٌة 

باختالف 

 طبٌػة البحث

 واحتٌاذاته
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 باجلنيه

 النهاية البداية

 وطبالتشخٌص 

 مفال

  ماه المختلفةالتطبٌكات تكٌٌم فاغلٌة
أ
 استخدامفي  هاوا

مراضاللٌزر في غالج 
أ
 .الفم ا

 مراضفي غالج  ةطرق حدًح إًداد
أ
الفم بمختلف  ا

هواغها
أ
 .ا

  سالٌبابتنار
أ
مراض الفم ةحدًح ا

أ
 .في غالج ا

لسم طب الفم 
اللحة  وغالج

 والتشخٌص

   

 وطبالتشخٌص 

 الكم

 ٌسباب ةتدغم مػرف ةابتنار فحوضات تشخٌط
أ
مراض ا

أ
 ا

 .الفم وهتائخ الػالج

  وسائو  ،والدم ،في اللػاب الحٌوًةتحلٌو المؤشرات 

(GCF)  مراض الفم المرتبطة
أ
 ىوتكٌٌم مد ،بتطور ا

مراض الفم المختلفة ةلابلٌ
أ
 .تسرطن ا

 تحلٌو السٌتوهٌوات التي تػزز تكرحات الفم. 

  التشخٌص المستخدمة في طب تكوٌات تػزًز ضالحٌة

سوان
أ
 تها.وفػالٌ ال

لسم طب الفم 
اللحة  وغالج

 .والتشخٌص

  

تختلف 

المٌزاهٌة 

باختالف 

طبٌػة البحث 

 واحتٌاذاته

 وطبالتشخٌص 

 مفال

 مراض الفم المتػلكة الدزًئٌةالبٌولوذٌا  دراسة
أ
 .با

  جٌر  ىغل الوراجٌةاختبار الػوامو
أ
مراض الفم بػظ تا

أ
ا

 .محو تكرحات الفم ،المختلفة
 الوموغوامو و تنوولوذي،تطبٌكات الواهو  دراسة، 

(Growth Factors)  في تددًد  الدذغٌة والخالًا
 .الفموًةالخالًا 

 هسدة ةتطوًر فهم هودس
أ
والػالج بالخالًا  ،ال

 ةبإمناهٌودمخ ذلم و، وتنوولوذٌا الواه ،الدذغٌة

سوانفي مدال طب  اإهلٌوٌنًٌ تددًد الخالًا 
أ
 .ال

لسم طب الفم 
وغالج اللحة 
 والتشخٌص.

  

تختلف 

المٌزاهٌة 

باختالف 

طبٌػة البحث 

 واحتٌاذاته
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 وطبالتشخٌص 

 مفال

  سالٌب تكٌٌم
أ
في  ،والػالج الولاًةوبروتوهولت  ابتنارا

طفال
أ
 .الخاضة الحتٌاذاتوذوي  ،والمسوٌن ،ال

  سالٌب
أ
هظمتها. والػالج الولاًةتحسٌن ا

أ
 وا

لسم طب الفم 

اللحة  وغالج

طب  -والتشخٌص

سوان 
أ
طفال.ا

أ
 ال

  

تختلف 

المٌزاهٌة 

باختالف 

طبٌػة البحث 

 واحتٌاذاته

 وطبالتشخٌص 

 مفال
 مراض الغدد اللػابٌة

أ
 .ا

 مراض  الستدابة ىومد ،التشخٌص السلٌم
أ
لػالج ا

 .اللػابٌةالغدد 

 مراض الغدد  إلىالسٌتوهٌوات التي تؤدي  دراسة
أ
تطور ا

 .اللػابٌة

 مراض الغدد  دراسة
أ
 تالدزًائ ىمستو ىغل اللػابٌةا

 .البٌولوذٌة

لسم طب الفم 

اللحة  وغالج

لسم  -والتشخٌص

 باجولوذٌا الفم

  

تختلف 

المٌزاهٌة 

باختالف 

طبٌػة البحث 

 واحتٌاذاته
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غالج حالت 

سوان
أ
 تسوس ال

  للولاًة المستحدجةوالطرق   ،المختلفةدراسة المواد 

سوان
أ
 .من تسوس ال

  ذهزةدراسة الطرق
أ
 في المستخدمة الحدًحة وال

سوان
أ
 .تشخٌص تسوس ال

  سوان في الحدًحةالمواد استخدام
أ
 غالج تسوس ال

 .هاوتكٌٌم

  سوان لدى النبار  اإلضابةتكلٌو هسبة
أ
بتسوس ال

 والطغار.

  سوان فيوذود مواد حدًحة تستخدم
أ
 غالج تسوس ال

لسم الػالج 

 التحفظي
2022 2027 

تختلف 

المٌزاهٌة 

باختالف 

طبٌػة البحث 

 واحتٌاذاته

غالج حساسٌة 

سوان
أ
 ال

  غالج حساسٌة  في المستخدمةدراسة وتطوًر المواد

سوان.
أ
 ال

  التحفظيمدال الػالج  فياستخدامات وتطبٌكات اللٌزر 

سوان
أ
 لال

  سوان. فيوذود مواد حدًحة تستخدم
أ
 غالج حساسٌة ال

لسم الػالج 

 التحفظي
2022 2027 

تختلف 

المٌزاهٌة 

باختالف 

طبٌػة البحث 

 واحتٌاذاته
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 باجلنيه

 النهاية البداية

المواد والحشوات 

 في المستخدمة

سوان
أ
 غالج ال

  غالج  في المستخدمة المختلفةتطوًر مواد الحشو
سوان

أ
 ال

  سوان التدمٌلٌةالحشوات دراسة تطبٌكات
أ
 لػالج ال

 .هاواستخدامات
  تمػدن  إغادة في المستخدمةتطوًر المواد والطرق

هسدة السن.
أ
 ا

  غالج غطب السن في المستخدمةتطوًر المواد. 
  لتبٌٌظ  المستخدمةوالمواد  الحدًحةدراسة التكوٌات

سوان
أ
 .ال

  المختلفةللحشوات والمواد  اإلهلٌوٌنيالتكٌٌم 
مراض  في المستخدمة

أ
لد تطٌب  التيغالج هافة ال

سوان
أ
 .ال

 ءةوذود مواد حشو تػمو بنـفا  
أ
 ةوتدوم لفتر  ،غلىا

طول
أ
 .ا

 .التكلٌو من التهاب غطب السن 

  سوان ةالمستخدمالمواد  هـفاءةتحسٌن
أ
 .لتبٌٌظ ال

لسم الػالج 
 التحفظي

2022 2027 

تختلف 

المٌزاهٌة 

باختالف 

طبٌػة البحث 

 واحتٌاذاته

سوان 
أ
طب ا

طفال
أ
 ال

 سوان الدائمة التكوٌات ا
أ
غٌر لحدًحة في غالج ال

 منـتملة الدذر.ال

 .طفال من التسوس
أ
سوان ال

أ
 الطرق الحدًحة في حماًة ا

 طفال. الخالًا الدذغٌة واستخداماتها في غالج
أ
سوان ال

أ
 ا

 سوان
أ
طفال في غٌادات طب ال

أ
 .سلوك ال

 .طفال
أ
سوان اللبوٌة لال

أ
 الحفاظ غلى ال

  طفال وذود مواد ذدًدة تستخدم في ولاًة
أ
سوان ال

أ
ا

 .هاوغالذ، منـتملة الدذرالغٌر  ،والدائمة ،اللبوٌة

  طفال في غٌادات
أ
وذود طرق مختلفة للتػامو مع ال

سوانطب 
أ
 .ال

سوان 
أ
)لسم طب ا
طفال

أ
لسم  -ال

 -خواص المواد
لسم طب الفم 
مراض اللحة

أ
 -وا

شػة الفم(
أ
 لسم ا

+ 
 هلٌة الطب

2022 2027 

تختلف 

المٌزاهٌة 

باختالف 

طبٌػة البحث 

 واحتٌاذاته
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 باجلنيه

 النهاية البداية

المػالدات اللبٌة 

 الدذور  وغالج

  تكٌٌم الوتائخ السرًرًة للتكوٌات والمواد الددًدة

سوان
أ
 .المستخدمة في المػالدة اللبٌة لال

  هسدة هودسة
أ
استنشاف الحدود الددًدة لتكوٌات  -ال

 Pulpodentin التددًد اللبٌة المختلفة / تددًد

COMPLEX  هسدة المحٌطة
أ
 .وال

  ذهزة والمواد
أ
تكٌٌم التنوولوذٌا الددًدة محو ال

سوان فيالمستخدمة 
أ
 .الػالذات اللبٌة لال

  وبئة
أ
مراض اللبٌة همووالترهٌبة السناهٌة / غلم ال

أ
 .ا

  المختلفة  والتخططاتالػاللات بٌن الػالذات اللبٌة

سوان.
أ
 في مدال طب ال

  لياستخدام تكوٌات الحاسب
آ
مدال  فيوالبرمدٌات  ال

 .غالج الدذور 

  مراض
أ
 المشاهو اللبٌة. وحوغالج المرعى من ا

  الػالج وتسرًع غملٌات  فياستحداث تكوٌات ذدًدة

 الشفاء.

  وتسرًع غملٌات الػالج  فيددًدة التكٌٌم التكوٌات

 الشفاء.

)لسم ذراحة 
الوذه غالج 

الػالج  –الدذور 
 – التحفظي

الستػاعات 
ذراحة  –السوٌة 
 والوذهالفم 

 والفنٌن(
 

 هجني مليون 2027 2022

 الستػاعة

 الطواغٌة

  سوانتػوًظ
أ
 .المفكودة ال

  سوانزراغه
أ
 .ال

  الزراغاتغلى  وجابتة متحرهةترهٌبات. 

  الرلمٌة بالتكوٌة ةٌئوذز  هلٌةترهٌبات. 

  ةمره ذزئٌةترهٌبات. 

 المرعى راحة. 

  سوانتػوًظ
أ
 .المفكودة ال

 الستػاعةلسم 
 -الطواغٌة

لسم الترهٌبات 
 المحبتة ةوٌالس

 
 

2222 2222 1500,000 
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سوان
أ
 تكوًم ال

  سوان. فيالطرق الحدًحة الرلمٌة
أ
 مدال تكوًم ال

  سوان
أ
 .التكوًمٌةطرق تسرًع حرهه ال

 سوان  ىمد
أ
 والفنٌن.اهتشار سوء التطابق بٌن ال

  سوان الموهدٌة فيالمراذع
أ
بحاث تكوًم ال

أ
 .ا

 حدث
أ
في مدال تكوًم  الحدًحةالتكوٌات والمواد  ا

سوان.
أ
 ال

 .سوان والفنٌن
أ
لسم تكوًم  تكوًم تشوهات ال

سوان
أ
 ال

2222 2222 

تختلف 

المٌزاهٌة 

باختالف 

طبٌػة البحث 

 واحتٌاذاته

سوان تػوًظ 
أ
ال

 المفكودة

 ضواغة مختلف ترهٌبات  فيالمواد المستحدجة  استخدام

سوان.
أ
 ال

  شنال
أ
سوانالحدًحة لترهٌبات  والتطمٌماتبحث ال

أ
 ال

 .هاوتػوًغ

 سوان
أ
هواع ،بحث الطرق الحدًحة لزراغة ال

أ
الزراغات  وا

 المختلفة.

 لترهٌبات ما بػد  ،الحدًحة والتطمٌمات ،بحث المواد

 الزراغة.

 ضواغة  فيوولوذٌا التطوٌع المختلفة تن استخدام

سوان
أ
 ترهٌبات ال

 سوان المفكودة
أ
 .تػوًظ ال

)لسم الستػاعة 
لسم  -الطواغٌة
السوٌة  الستػاعة

 المحبتة

2222 2222 

تختلف 

المٌزاهٌة 

باختالف 

طبٌػة البحث 

 واحتٌاذاته
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 النهاية البداية

 الفم ذراحة

 والفنٌن والوذه

 سوان زراغة في الضطواغي الذهاء استخدام
أ
 ،ال

 والفنٌن والوذه الفم وذراحات

 ؛الوراجٌة والهودسة ،يالواهوتنوولوذ استخدام 

هسدته الفم غظام بواءتػوًظ ول
أ
 .والفنٌن ،والوذه ،وا

 بػاد جالجٌة الطابػات استخدام
أ
 الفم غظام بواء في ال

 .والفنٌن والوذه

 إضابات وغالج تشخٌص في الحدًحة التكوٌات استخدام 

 .والفنٌن والوذه الفم

 لي الحاسب تكوٌات استخدام
آ
 هاوتطوًر وبرمدٌاته،  ال

سوان وزراغات ،الدراحي التكوًم مدالت في
أ
 .ال

 ا،وراج المهودسة الموتدات ةسالم تكٌٌم اختبار و ٌ 

 .التدارب حٌواهات باستخدام هافػالٌات

 الػظام تددًد في الدذغٌة الخالًا استخدام تكٌٌم 

هسدة
أ
 .والفنٌن ،والوذه ،بالفم الرخوة وال

  مراض غالج المرعى من
أ
 والفنٌن ،والوذه، الفما

 .هاومشاهل

 وتسرًع غملٌات  ،استحداث تكوٌات ذدًدة في الػالج

 الشفاء.

لسم ذراحة 
الوذه والفم 
 والفنٌن

2222 2222 

تختلف 

المٌزاهٌة 

باختالف 

طبٌػة البحث 

 واحتٌاذاته
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 2022-2027 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـمـث الػلــ  يـ
سوانهلٌة  -الطبٌة لطاع الػلوم -الخطة التوفٌذًة

أ
 طب ال

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح الدقيق البحثياجملال  العام البحثياجملال 

-0200) فرتة التنفيذ

قينة التنويل  (0207

 باجلنيه

 النهاية البداية

 بػد ما حالت

 بػدوى اإلضابة

 ،النوروها

جٌرها
أ
 في وتا

 الفنٌنو الوذه

 النوروها بػدوى اإلضابة بػد ما حالت متابػة ، 

جٌرها
أ
 .الفنٌنو الوذه في وتا

 ذهزة هـفاءة تكٌٌم
أ
شػة ا

أ
 ،والرلمٌة ،التكلٌدًة ال

بػاد جالجٌة والمكطػٌة ،والباهوراما
أ
 تكٌٌم في ،ال

سوان الحاملة الػظام مستوى
أ
 .تهاوهوغٌ لال

 هواع مختلف تكٌٌم
أ
ذهزة ا

أ
شػة ا

أ
 جالجٌة المخروطٌة ال

بػاد
أ
 .بٌوهم والموازهة ،ال

 تشخٌص في الضطواغي الذهاء تنوولوذٌا إدخال 

 .هاوغالذ الحالت بػظ

شػة لسم
أ
 الفم ا

 والفنٌن والوذه
2222 2222 

تختلف 

المٌزاهٌة 

باختالف 

طبٌػة البحث 

 واحتٌاذاته
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 2022-2027 Scientific Research Plan 
ـؽـد ـ ـة البحـ ـ ـمـث الػلــ  يـ

 الطٌرلةهلٌة  -الؽبٌة لؽاع الػلوم -الذؽة التوفٌزًة

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح الدقيق البحثياجملال  العام البحثياجملال 

 فرتة التنفيذ

(2222-2222) 

قينة 

التنويل 

 النهاية البداية باجلنيه

اهـتشافات الرواء 

 الحرًحة

 

 

  دوًة حرًحة اغتمادً اهـتشاف
 
ا غلى النٌمٌاء ا

والتنوولوذٌا  ،وتنوولوذٌا الواهو ،الحٌوًة

 الحٌوًة.

  تطمٌم مواد غالذٌة فػالة لمسعى االلتهاب

 ومسض هكص المواغة. ،الفٌسوسي النبري

  مساض
 
التوضو لمستحغسات حرًحة لػالج ا

 مستػطٌة.

  دوًة ذرًرة من مطادر مذتلفة
 
التػسف غلى ا

جٌسات متػردة.
 
 بتا

 دوًة تشمو ود لاغرة بٌاهات وذ
 
ذمٌع اال

 المستحرجة وذات الفػالٌة الػالٌة.

 .تسدٌو بساءات ادتساع 

  المداالت  فياالستفادة من الذبسات الذارذٌة

 البححٌة.

 هلٌة الطٌرلة

لسام(
 
 )ذمٌع اال

 

2022 2027 
ملٌون  3

 ذوٌه
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 2022-2027 Scientific Research Plan 
ـؽـد ـ ـة البحـ ـ ـمـث الػلــ  يـ

 الطٌرلةهلٌة  -الؽبٌة لؽاع الػلوم -الذؽة التوفٌزًة

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح الدقيق البحثياجملال  العام البحثياجملال 

 فرتة التنفيذ

(2222-2222) 

قينة 

التنويل 

 النهاية البداية باجلنيه

بحاث 
 
مدال  فيا

 ،النٌمٌاء الػغوًة

 والنٌمٌاء الروائٌة

  دوًة. ،المحاهاةاستذرام بسامخ
 
 لتطمٌم اال

  مواد غالذٌة فػالة لػروى النبرتطمٌم، 
 والدهاز التوفسي الفٌسوسٌة.

  إلهتاج مغادات:  وتشٌٌرها؛ المسهباتتطمٌم
 .والبنـتسًا ،والفٌسوسات ،السسؼان

  تطمٌم 
 
لتوضٌو  ها؛وتشٌٌر هظمة ذرًرةا

 الرواء.
  دوًة ذرًرتطمٌم

 
مساضلػالج  ها؛وتشٌٌر ةا

 
 ا

مساض ،الػطبيالدهاز 
 
المستبؽة بالكلب  واال

وغٌة
 
 الرموًة. واال

  دوًة ذرًرةتطمٌم
 
  ها؛وتشٌٌر ا

 
جار لتكلٌو اال

دوًة.
 
 الغارة لبػظ اال

  بػظ المسهبات المفطولة من مطادر تشٌٌر
جٌس  لها التيؼبٌػٌة 

 
 .هاوتػرًل، ممٌش غالذيتا

  هاوتشٌٌر مغادات ذرًرة لاللتهاباتتطمٌم. 
  مساض

 
الوماذج المػملٌة المطممة لرراسة ا

ومحاولة  ،النلويوالفشو  ي والسنس  ،رالنب
هسرة.

 
 غالذهم ببػظ مغادات اال

 .لٌة غمو بػظ المسهبات النٌمٌائٌة
 
 التوضو ال

  هتائخ بححٌة غن مسهبات ذات التوضو إلى
 مغادات لاللتهابات.بوضفها  ،فاغلٌة

  بػظ  فيمسهبات هٌمٌائٌة ذات فاغلٌة إلى التوضو
مساض: هالنبر

 
 .ي السنس  –النلويالفشو  –اال

  لتنون ٌائٌة ذات فاغلٌة مسهبات هٌمإلى التوضو
هسرة.

 
 مغادات لال

  دوًة  ،لاغرة بٌاهات همٌةوذود
 
وهوغٌة لال

مساض المذتلفة.
 
 المستذرمة لػالج اال

  عسار مذتلف التوضو إلى
 
هتائخ بححٌة غن تكلٌو ا

دوًة
 
 ،وااللتهاب ،مغادات السسؼانمحو : اال

 والمغادات الحٌوًة.
  لٌةإلى التوضو

 
غمو بػظ المسهبات  ا

لواهو بتكوٌة ا والمػرلة ،والؽبٌػٌة ،النٌمٌائٌة
مساض  االلتهابتكلٌو  في

 
المطاحب لبػظ اال

مساض المخ. ،والسسؼان ،المشموة
 
 وا

  هتائخ بححٌة غن استذرام بػظ التوضو إلى
هسرةلتنون  المسهبات

 
في غالج  ،مغادات اال

مساض المشموة
 
 .بػظ اال

 هلٌة الطٌرلة

لسام
 
 )ا

النٌمٌاء 

 -الػغوًة

 -النٌمٌاء الروائٌة

 النٌمٌاء الحٌوًة(

والتػاون مع 

التذططات 

دسى 
 
بالنلٌة  اال

 ودارذها

2022 2022 

ملٌون 

 ذوٌه

 

 
 

424



 2022-2027 Scientific Research Plan 
ـؽـد ـ ـة البحـ ـ ـمـث الػلــ  يـ

 الطٌرلةهلٌة  -الؽبٌة لؽاع الػلوم -الذؽة التوفٌزًة

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح الدقيق البحثياجملال  العام البحثياجملال 

 فرتة التنفيذ

(2222-2222) 

قينة 

التنويل 

 النهاية البداية باجلنيه

 النٌمٌاء الحٌوًة

 ت والرالال ،دراسة بػظ الؽفسات الدٌوٌة

مساض  فيوالبٌولوذٌة النٌموحٌوًة 
 
بػظ ا

 ،والسسؼان ،والفشو النلوي ي والسنس  ،النبر

مساض
 
الستذرامها في التشذٌص  ؛المخ وا

 .المبنس

  دراسة 
 
لٌة غمو مسهبات دراسة ذرًرة من ا

تكلٌو االلتهاب  تػمو غلى مطادر مذتلفة

مساض.
 
 المطاحب لبػظ اال

  مساض النبر
 
الوماذج المػملٌة المطممة لرراسة ا

والسسؼان ومحاولة  النلويوالسنسى والفشو 

هسرة
 
 .غالذهم ببػظ مغادات اال

  ًدوًة حرًحة اغتماد
 
ا غلى النٌمٌاء اهـتشاف ا

 الحٌوًة.

  وتؽبٌكاتها الػالذٌة. الدزغٌةدراسة الذالًا 

  لٌةالتوضو
 
مساض إلى ا

 
 ،حروث بػظ اال

والموت  ،واستنشاف مسارات االلتهام الزاتي

 .المبسمخ للذالًا

  هتائخ بححٌة غن استذرام بػظ التوضو إلى

جار  ؛الموتدات الؽبٌػٌة
 
لمكاومة بػظ اال

دوًة غالج السسؼان.
 
 الداهبٌة ال

  هتائخ بححٌة غن زًادة فػالٌة التوضو إلى

مساض المذتلفة.
 
دوًة لػالج اال

 
 امتطاص بػظ اال

  خ بححٌة إلًداد غالج ذرًر هتائالتوضو إلى

مساض الذطٌة
 
بإهشًمات مغادة  موازهة ،ال

 لاللتهاب.

  لتحرًر لررة الذالًا  ؛هتائخ بححٌةالتوضو إلى

مساض  الدزغٌة
 
 باستذرامغلى غالج بػظ اال

 حٌواهات تدارب.

 هلٌة الطٌرلة

لسام
 
 )ا

النٌمٌاء 

 -الػغوًة

 -النٌمٌاء الروائٌة

 النٌمٌاء الحٌوًة(

والتػاون مع 

التذططات 

دسى 
 
بالنلٌة  اال

 ودارذها

2022 2027 
700  

لف ذوٌه
 
 ا
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 2022-2027 Scientific Research Plan 
ـؽـد ـ ـة البحـ ـ ـمـث الػلــ  يـ

 الطٌرلةهلٌة  -الؽبٌة لؽاع الػلوم -الذؽة التوفٌزًة

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح الدقيق البحثياجملال  العام البحثياجملال 

 فرتة التنفيذ

(2222-2222) 

قينة 

التنويل 

 النهاية البداية باجلنيه

 الطٌرالهٌات

 .دوًة
 
 تؽبٌكات تنوولوذٌا الواهو هحامالت ا

  دوًة من دالل تحسٌن اإلتاحة الحٌوًة
 
لال

 تحسٌن دطائطها.
  محو

 
 فيغن ؼسًق التحنم  الروائيالتوضٌو اال

جٌسمرة بكاء الرواء دادو الدسم 
 
دوًة  وتا

 
 فياال

 حسهٌة الرواء.
 لتحسٌن  ؛تؽبٌكات هماذج رًاعٌة حرًحة

 الفػالة. الطٌرلٌة للمادةالطٌغة 
  دوًة

 
تحسٌن الطفات الػالذٌة لبػظ اال

 المستػملة.
  للتوبؤ  ؛محاهاة حٌوًة وغٌس حٌوًةتؽوًس هماذج

دوًة.
 
 بامتطاص اال

  تحسٌن تحسر  فيتؽبٌكات هماذج االمتطاص
 المادة الفػالة من المستحغسات الروائٌة.

  ًظ واهؽالق الرواء. فيالتحنم
 
 مػرل ا

  جٌس الرواء المستذرم غلى بػظ الذالًا
 
دراسة تا

 باستذرام مشارع الذالًا.
 شنال الطٌرلٌة لتحسٌن

 
امتطاص  تؽوًس اال

دوًة.
 
هسدة المذتلفة لال

 
 اال

  دوًة التوضو إلى
 
هتائخ بححٌة غن زًادة فاغلٌة اال

 المستذرمة.
  هتائخ بححٌة غن دفظ ذسغات التوضو إلى

جارها الداهبٌة.
 
 الرواء المستذرم وتكلٌو ا

  دوًة وغالذات ذرًرة ذات فػالٌة
 
اهـتشاف ا

مساض مستػطٌة.
 
 غالٌة لػالج ا

  دوًة
 
وذود تكارًس غن زًادة فػالٌة امتطاص اال

مساض المذتلفة.لػ
 
 الج اال

  دوًة المستحرجة
 
وذود لاغرة بٌاهات لدمٌع اال

 وذات الفػالٌة الػالٌة.
  هتائخ بححٌة غن فاغلٌة بػظ المستحغسات ظهور

جٌسات 
 
متػردة من مطادر الالدرًرة ذات التا

 مذتلفة.
 .دوًة

 
 غكر اتفالٌات تػاون مع شسهات ا

  دوًةإلى التوضو
 
لٌة غمو بػظ اال

 
 .ا

  شنال ضٌإلى التوضو
 
رلٌة مذتلفة وذرًرة ا
دوًة

 
 لبػظ اال

هلٌة الطٌرلة 

)لسم 

 الطٌرالهٌات(

والتػاون مع 

التذططات 

دسى 
 
بالنلٌة  اال

 ودارذها

2022 2027 

ملٌون 

وهطف 

 ذوٌه
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 2022-2027 Scientific Research Plan 
ـؽـد ـ ـة البحـ ـ ـمـث الػلــ  يـ

 الطٌرلةهلٌة  -الؽبٌة لؽاع الػلوم -الذؽة التوفٌزًة

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح الدقيق البحثياجملال  العام البحثياجملال 

 فرتة التنفيذ

(2222-2222) 

قينة 

التنويل 

 النهاية البداية باجلنيه

دوًة والسموم
 
 اال

  مساض
 
جٌسات الوالٌة للمواد المذتلفة غلى ا

 
التا

والكولون  ،والمػرة ،والمفاضو ،والنلى ،النبر
  ٌ و المستحرجة هٌمٌائ

 
ٌ  ا ا ٌ  ذساح و تدسًب

 
 ا.ا ا

  مساض المخ
 
جٌسات الوالٌة للمواد المذتلفة غلى ا

 
التا

والمواغة  والشػب الهوائٌة والسئة والبونسًاس
و تدسًبٌا.

 
و ذساحٌا ا

 
 المستحرجة هٌمائٌا ا

  جٌس المواد النٌمٌائٌة المنـتشفة حرًحًا
 
دراسة تا

هواع 
 
والمواد الواهومتسًة في غالج بػظ ا

 السسؼان.
  جٌس

 
مساض دراسة تا

 
المواد المذتلفة في غالج ا

 الكلب وفسط الرهون ومسض السنس.
  دوًة والمواد المذتلفة في

 
دراسة فػالٌة بػظ اال

حماًة مسعى السسؼان من سمٌة الػالج 
والنٌمٌائي 
 
دسى للسسؼان.الػالذ ا

 
 ات اال

  جٌسات الدٌوٌة والهسموهات المذتلفة
 
ظهور  فيدراسة الـتا

هواع السسؼا
 
مساض المذتلفةبػظ ا

 
 .هاوغالذ ن واال

  جٌس المحتمو
 
السمٌة لبػظ المواد دراسة التا

غشاب الؽبٌػٌة
 
والمواد  ،المستذلطة من اال

مساض 
 
المنـتشفة حرًحا في الولاًة والػالج من اال

  دوًة إهشاء
 
لاغرة بٌاهات همٌة وهوغٌة لال

مساض المذتلفة.
 
 المستذرمة لػالج اال

  هتائخ بححٌة غن الرراسات والبحوث التوضو إلى

 المكرمة.

  غسوض تكرًمٌة في مؤتمسات محلٌة ودولٌةوذود 

  عسار اسالتوضو إلى
 
تذرام هتائخ بححٌة غن ا

 المغادات الحٌوًة.

  هتائخ بححٌة غن تغٌس المواخ وغاللته بظهور

مساض والمشاهو الطحٌة المذتلفة.
 
 اال

  بحاث  اتفاقغكر
 
دوًة وشسهات اال

 
مع شسهات اال

 الػلمٌة.

 .و دولٌة
 
 بساءات ادتساع محلٌة ا

دوًة 
 
لسم اال

والسموم مع 

التذططات 

دسى سواء 
 
اال

و 
 
دادو النلٌة ا

دارذها غور 

 االحتٌاج

2022 2027 

ملٌون 

ذوٌه 

 000و

لف ذوٌه
 
 ا
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 2022-2027 Scientific Research Plan 
ـؽـد ـ ـة البحـ ـ ـمـث الػلــ  يـ

 الطٌرلةهلٌة  -الؽبٌة لؽاع الػلوم -الذؽة التوفٌزًة

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح الدقيق البحثياجملال  العام البحثياجملال 

 فرتة التنفيذ

(2222-2222) 

قينة 

التنويل 

 النهاية البداية باجلنيه

الولاًة من السمٌة الواتدة  وغالج/ ،المذتلفة
دوًة 

 
 لمواغة.ل المحبؽةغن استذرام بػظ اال

  المكاومة للمغادات الحٌوًة دراسة اهتشار وؼسق
 ودراسة تػرد المكاومة وؼسق موػها.

  دوًة المستذرمة
 
غساض الداهبٌة وسمٌة اال

 
اال

دوًة التي ًمنن
 
تكلٌو تلم  بها ودراسة اال

غساض والسمٌة.
 
 اال

  جٌس الغار لبػظ السموم البٌئٌة
 
ودراسة التا

 
 ا

وغٌسها والمسهبات المذتلفة غلى ظهور 
 
تؽور  ا

ورام السسؼاهٌة.
 
مساض واال

 
 بػظ اال

  جٌس تغٌس المواخ
 
جس الػالذي لبػظ  فيتا

 
اال

دوًة
 
و التسمم المحتمو حروجه لبػظ  ،اال

 
ا

مساض.
 
 المسهبات المسببة لبػظ اال

  جٌسات الدٌوٌة المذتلفة غلى فاغلٌة
 
دراسة التا

دوًة
 
 والمسهبات المذتلفة. ،اال

 جٌسات المحتملة لبػظ المسهب
 
ات في دراسة التا

جٌسها  ،غالج فٌسوس هوروها المستدر
 
 فيوتا

التشذٌص السلٌم لإلضابة بمسض هوروها 
 .المستدر

 هتائخ بححٌة غن اإلضابة بمسض توضو إلى لا

 هوروها المستدر.

  ة هتائخ بححٌة غن التفاغالت الروائٌالتوضو إلى

 والدٌوات المذتلفة.

 هشسات محو: التوغٌة بالؽسق المذتلفة(– 

عسار المغادات  –هروات
 
ورش غمو( غن ا

غساض الداهبٌة لها
 
 .الحٌوًة واال

 
 

428
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ـؽـد ـ ـة البحـ ـ ـمـث الػلــ  يـ

 الطٌرلةهلٌة  -الؽبٌة لؽاع الػلوم -الذؽة التوفٌزًة

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح الدقيق البحثياجملال  العام البحثياجملال 

 فرتة التنفيذ

(2222-2222) 

قينة 

التنويل 

 النهاية البداية باجلنيه

 النٌمٌاء التحلٌلٌة

  دوًة المؤجسة
 
 فياهـتشاف ؼسق دلٌكة لتحلٌو اال

شنالها الروائٌة المذتلفة
 
 .عغػ الرم في ا

  تؽوًس ؼسق لتحلٌو المبٌرات المستذرمة

 للذغسوات والفواهه

  دوًة في
 
توفٌس ؼسق تحلٌلٌة غٌس منلفة لتحلٌو اال

ًغا في بالزما الرم
 
شنالها الروائٌة وا

 
 .ا

 وموازهتها ،متابػة هسب المبٌرات المستذرمة 

 .مؽابكتها إلرشادات موظمة الطحة الػالمٌة ىلمر

  المداالت  فياالستفادة من الذبسات الذارذٌة

 البححٌة.

 هلٌة الطٌرلة

)لسم النٌمٌاء 

 التحلٌلٌة(

والتػاون مع 

التذططات 

دسى 
 
بالنلٌة  اال

 ودارذها

 

2022 2027 
000 

لف ذوٌه
 
 ا
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ـؽـد ـ ـة البحـ ـ ـمـث الػلــ  يـ

 الطٌرلةهلٌة  -الؽبٌة لؽاع الػلوم -الذؽة التوفٌزًة

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح الدقيق البحثياجملال  العام البحثياجملال 

 فرتة التنفيذ

(2222-2222) 

قينة 

التنويل 

 النهاية البداية باجلنيه

المٌنسوبٌولوذٌا 

 والمواغة

  ذهشة حرًحة البنـتٌسًاغشل
 
 ها.وتػسًف باستذرام ا

  مساض. الدٌوياستذرام التوضٌو
 
 الموذه لػالج اال

 اهـتشاف مغادات حٌوًة من مطادر ؼبٌػٌة. 
  الببتٌرات( هبرًو  )متػردةاستذرام مواد مطوػة

 .للمغادات الحٌوًة
  المداالت المذتلفة من  فيالتؽبٌكات المذتلفة للبنـتٌسًا

 الطواغة.
  التػسف غلى المٌنسوبات. فيتؽبٌكات التكوٌات الحٌوًة الدشئٌة 
 .مغادات المٌنسوبات: دراسة االهتشار وغاللته بالسغاًة الطحٌة 
  مكاومة البنـتٌسًا في دراسة التؽور. 
  سالٌباستذرام

 
ذرًرة مؽورة للكغاء غلى مكاومة  ا
 .البنـتٌسًا

  نسوبات ذات المٌهشف  فياستذرام التكوٌات الدشئٌة
همٌة الؽبٌة والتؽبٌكٌة

 
 .هاوتوضٌف هاوتطوٌف، اال

  اهـتشاف مٌنسوبات ذرًرة من بٌائت ضػبة المواخ
 مواؼق ملوجة(. -ضحاري )

 .استذرام بػظ المنوهات الؽبٌػٌة لػالج الفٌسوسات 
 ولٌة

 
مطاللطواغة  دراسات ا

 
ولكاحات بؽسق حرًحة  ا

مساض.للولاًة من 
 
 اال

  سباب اهتكال الػروى المٌنسوبٌة
 
التدمػات  فيا

 بمحافظة الفٌوم. ،والمرارس ،السناهٌة

  وذود لاغرة بٌاهات همٌة وهوغٌة للبنـتٌسًا

 المذتلفة واستذراماتها.

  ظهور ؼسق حرًحة للتػسف غلى اإلضابة

ذهشة حرًحة.
 
 بالمٌنسوبات المذتلفة باستذرام ا

  هموبٌاهات المطابٌنوذود لاغرة بٌاهات غن هسب 

مساض المٌنسوبٌة بمحافظة ال
 
 فٌوم.باال

  اهـتشاف مسببات اهتشار الفٌسوسات المذتلفة

 والحر موها.

 .اهذفاض مػرل اهتشار الػروى المٌنسوبٌة 

 هلٌة الطٌرلة

)لسم 

المٌنسوبٌولوذٌا 

 والمواغة(

والتػاون مع 

التذططات 

دسى 
 
بالنلٌة  اال

 ودارذها

2022 2027 

ملٌون 

وهطف 

 ذوٌه
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ـؽـد ـ ـة البحـ ـ ـمـث الػلــ  يـ

 الطٌرلةهلٌة  -الؽبٌة لؽاع الػلوم -الذؽة التوفٌزًة

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح الدقيق البحثياجملال  العام البحثياجملال 

 فرتة التنفيذ

(2222-2222) 

قينة 

التنويل 

 النهاية البداية باجلنيه

 الػكالٌس

 غشابوبٌولوذٌة  ،دراسة فٌتوهٌمٌائٌة
 
 لال

 الػؽسًة بالبٌائت المطسًة. والوباتات ،الؽبٌة
  هواع من

 
تحغٌس مطادر ؼبٌػٌة لػالج بػظ ا

ورام السسؼاهٌة )السحم، 
 
 ، الخ...(.الحرياال

  جٌسمسهبات من مطادر ؼبٌػٌة ذات فطو
 
 تا

غرد  فيوًمنن استذرامها  ها،وتػسًف بٌولوذي
 من الػالذات.

 .حطس الوباتات الؽبٌة والػؽسًة بموؽكة الفٌوم 
  هشًمات إلهتاج مواد

 
هواتخ ؼبٌػٌة همحبؽات لال

جٌس 
 
 .بٌولوذيذات تا

 .اهـتشاف مغادات حٌوًة من مطادر ؼبٌػٌة 
  هواع الوباتات المستذرمة

 
مدال  فيتحرًر ا
و الشػبيالؽب 

 
 بموؽكة الفٌوم. الوبويالؽب  ا

  إهتاج مسهبات مفٌرة من المٌنسوبات بتكوٌات
 الهورسة الوراجٌة.

 جٌس غلى اإلهشًمات تحغٌس مطادر ؼب
 
ٌػٌة ذات تا
 المسئولة غن التداغٌر الدلرًة.

  دراسة االستفادة النٌمٌائٌة والبٌولوذٌة لوباتات
 الشًوة.

 وهوغٌة غن الوباتات  وذود لاغرة بٌاهات همٌة
 الؽبٌة الموتشسة بالبٌائت المطسًة المذتلفة.

  وذود لاغرة بٌاهات همٌة وهوغٌة غن الوباتات
 الؽبٌة الموتشسة بمحافظة الفٌوم.

  الحفاظ غلى الوباتات الوادرة المػسعة لالهكساض
 بموؽكة الفٌوم.

  هتائخ بححٌة غن مغادات حٌوًة من التوضو إلى
 مستذلطات بنـتٌسًة وفؽسًة.

 د لاغرة بٌاهات همٌة وهوغٌة للوضفات وذو
 في المطسي السوق  فيالشػبٌة المستذرمة 

 الػالذات المذتلفة.

  هتائخ بححٌة غن غالذات حرًحة التوضو إلى
ورام السسؼاهٌة.

 
 لال

  مساضهتائخ بححٌة غن غالذات
 
 النبر. ال

  هتائخ بححٌة غن غالذات لفٌسوس هوروها
 .ومتحوراته

لسم الػكالٌس 

والتػاون مع 

التذططات 

دسى 
 
بالنلٌة  اال

 ودارذها

 ملٌون 3 2027 2022
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ـؽـد ـ ـة البحـ ـ ـمـث الػلــ  يـ

 الطٌرلةهلٌة  -الؽبٌة لؽاع الػلوم -الذؽة التوفٌزًة

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح الدقيق البحثياجملال  العام البحثياجملال 

 فرتة التنفيذ

(2222-2222) 

قينة 

التنويل 

 النهاية البداية باجلنيه

  فيمسالبة الدودة لبػظ الوضفات الػشبٌة 
مساض الدهاز  فيالسوق المطسًة والمستذرمة 

 
ا

 .التوفسي
  مغادات لاللتهابات.لتنون تحغٌس مطادر ؼبٌػٌة 

  ؼبٌػٌة لػالج الشهاًمس.اهـتشاف مطادر 
  لمسهبات ؼبٌػٌة ذات  ضواغيالتذلٌق الوطف

جٌس 
 
مساض. بٌولوذيتا

 
 لػالج بػظ اال

  فياستذرام مطادر ؼبٌػٌة هاهومتسًة الحدم 
 إهتاج مستحغسات ؼبٌة وتدمٌلٌة.

  استدالء التسهٌب  فياستذرام الؽسق الؽٌفٌة
 فيللموتدات الؽبٌػٌة المستذرمة  النٌمٌائي
 المذتلفةالػالذات 

  ؼبٌػٌة مغادة لمسض السنسى  غن مطادرالبحث 

  مساض  غن مطادرالبحث
 
ؼبٌػٌة مغادة ال

 النبر.
  البحث غن مطادر ؼبٌػٌة لػالج فٌسوس هوروها

 .ومتحوراته( 91)هوفٌر 
  هسدة الوباتات  ،المػملياإلهـحار

 
واستشراع ا

 الؽبٌة المػسعة لالهكساض بموؽكة الفٌوم.

 ػالج هتائخ بححٌة غن غالذات ؼبٌػٌة حرًحة ل- 
مساض الدلرًة.. إلخ. -االلتهابات

 
 اال

  تحغٌس مستحغسات ؼبٌة وتدمٌلٌة من مطادر
 هاهومتسًة.

  هتائخ بححٌة لمطادر ؼبٌػٌة التوضو إلى
هواعغالج بػظ  فيتستذرم 

 
ورام ا

 
 اال

 مسهبات هٌمٌائٌة مذتلفة بؽسًكة التذلٌق  إهتاج
 بػظ الػالذات فيم رتستذ ضواغيالوطف 

  للمسهبات الؽبٌػٌة النٌمٌائياستدالء التسهٌب 

 من بػظ المسهبات النٌمٌائٌة الؽبٌػٌة  اإلهـحار
جٌس 

 
 المػمو في البٌولوذيذات التا

 تحغٌس مغادات حٌوًة من مطادر ؼبٌػٌة 

 .تحغٌس مطادر ؼبٌػٌة هاهومتسًة الحدم 
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ـؽـد ـ ـة البحـ ـ ـمـث الػلــ  يـ

 الطٌرلةهلٌة  -الؽبٌة لؽاع الػلوم -الذؽة التوفٌزًة

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح الدقيق البحثياجملال  العام البحثياجملال 

 فرتة التنفيذ

(2222-2222) 

قينة 

التنويل 

 النهاية البداية باجلنيه

 الطٌرلة اإلهلٌوٌنٌة

 دوًة دوائٌة إهلٌوٌنٌةدراسات حسهٌة  إذساء
 
 لال

 المذتلفة.

  دوًةمكارهة المفػول الروائي
 
 غلىالمذتلفة  لال

 المري الكطٌس والمري البػٌر.

 غساض موازهة
 
 ىالمر غلى المذتلفةالداهبٌة  اال

 البػٌر. ىالكطٌس والمر

 ما لبو لتنون الرراسات التمهٌرًة  إذساء

دوًة اإلهلٌوٌنٌةالرراسات 
 
 المذتلفة. لال

 توظٌف استذرام  إلغادة إهلٌوٌنٌةدراسات  إذساء

دوًة
 
 .اال

 هتائخ بححٌة غن دفظ ذسغات إلى  التوضو

دوًة
 
 المستذرمة اال

 .تحسٌن الفاغلٌة الروائٌة 

  غساضتكلٌو
 
 الداهبٌة. اال

  دوًةظهور هتائخ بححٌة غن فاغلٌة بػظ
 
 اال

 الدرًرة.

-هلٌة الطٌرلة

لسم الطٌرلة 

 نٌةاإلهلٌوٌ

2022 2027 
لف 000
 
 ا

 ذوٌه.
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 2022-2027 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـالبح ةـ ـ ـمـث العلــ  يـ
 والتكنولوجية الهندسية  قطاع العلوم – الخطة التنفيذية

 

 

 والتكنولوجية اهلندسيةلقطاع العلوم   اخلطة التنفيذية -ثالثا
 

 الهندسة كلية  .1

 ذكاء االصطناعيالحاسبات والكلية  .2
 

Third- Action Plan for Engineering & Technology Sciences Sector 

1. Faculty of Engineering 

2. Faculty of Computers & Artificial Intelligence 
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 2022-2027 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـيمـث العلـ  ـ
 الهندسةكلية  - والتكنولوجية الهندسيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح الدقيق البحثياجملال  العام البحثياجملال 

قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

لكـترونيات   الإ

 تصميم الدوائر المتكاملة ذات الساعات العالية.  ▪
 تصميم دوائر كهربية.  ▪
 دوائر رقمية.تصميم  ▪
 تصنيع دوائر متكاملة.  ▪

الهندسة ▪ بكلية  خبرة  مركز  خدمات    ؛ تكوين  لتقديم 
الكهربية الدوائر  الدوائر    ،والرقمية  ،تصميم  وتصنيع 

المتكاملة للمصانع الموجودة بالمنطقة )تصميم وتنفيذ  
 قطع الغيار للكروت اإللك ترونية(. 

قسم الهندسة 
 الكهربية شعبة

 تإلك ترونيا
واتصاالت+  
قسم الهندسة 
 الميكانيكية 

2024 2027 
200 

لف ا  
 جنيه

 التصالت 

 نظم وشبكات االتصاالت.  ▪
نظمة التليفونات، اإلذاعة والتليفزيون. ▪  ا 
 اتصاالت المتحركات.  ▪
قمار الصناعية.  ▪

 
 اال

مين الشبكات  ▪
 
 البيانات.  وتشفيرتا

 فهم إشارات الصوت والصورة.  ▪
 االستشعار عن بعد.  ▪
 الرقمية.  اإلشاراتتحليل  ▪

تكوين مركز استشارات لتقديم خدمة االستشارات الفنية  ▪
الرابع  ؛ المطلوبة الجيل  شبكات   ها،وتصميم  لتكوين 

 واالتصاالت الرقمية والشبكات التليفزيونية الفضائية. 
مركز   ▪ تصميم    تقنيتكوين  خدمات  نظمة لتقديم 

 
  اال

 واالستشعار عن بعد.  ،الذكية

قسم الهندسة 
 الكهربية

+ 
قسم الرياضيات  

والفيزيقا  
 الهندسية

2022 2027 
400 

لف ا  
 جنيه

ليالتحكم 
آ
  ال
 والنظم 

 المشغالت الدقيقة.  ▪
ن ▪  ظمة التحكم الرقمية. ا 
 ميكنة المصانع.  ▪
 الرسم باستخدام الحاسب. ▪
 الروبوت والذكاء االصطناعي.  ▪
 نظمة تشغيل الحاسبات.ا   ▪
الشرائح   ▪ على  التواصلية  الشبكات   Networkتصميم 

on chip . 

 لتصميم  مركز خبرةتكوين  ▪
 
 نظمة الميكنة للمصانع. ا

خبرة ▪ مركز  التفاعلية    ؛ تكوين  الرسومات  تقنيات  إلنتاج 
بعادثالثية 

 
 للمصانع.  اال

قسم الهندسة 
 الكهربية

+ 
قسم الهندسة 
 المعمارية 

2022 2027 
300 

 
 
لف ا

 جنيه
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 2022-2027 
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ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـيمـث العلـ  ـ
 الهندسةكلية  - والتكنولوجية الهندسيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح الدقيق البحثياجملال  العام البحثياجملال 

قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

الموجات  
 الدقيقة 

 إلك ترونيات التردد العالي. ▪
 تصميم المشعار.  ▪

المايكرونية  ▪ الدوائر  لتصميم  خبرة  مركز  تكوين 
 والمشعار للتطبيقات الصناعية المختلفة.  ها،وتنفيذ

قسم الهندسة 
الكهربية + قسم  

الهندسة 
 الميكانيكية 

2023 2027 
200 

لف ا  
 جنيه

 
لت  

آ
ال

والمحركات  
 الكهربية 

 الموجات. انتشار  ▪
 الموجات الكهرومغناطيسية.  ▪

مستوى  ▪ لمراقبة  هندسية  استشارات  مركز  تكوين 
 اإلشعاع. 

 
قسم الهندسة 
الكهربية + قسم  

الهندسة 
 الميكانيكية 

2023 2025 200 

لف ا  

 جنيه

 إلك ترونيات القوى للمحركات الكهربية.  ▪
المحركات   ▪ مجال  في  المتطورة  التحكم  نظم  تطبيق 

 الكهربية. 
الت الكهربية. تصميم  ▪

آ
 اال

▪  
آ
 2025 2023 الت الكهربية للمصانع. تكوين مركز خبرة لتصميم اال

 الجهد العالي 

 . تهاوقايتوزيع الطاقة الكهربية و شبكات توليد وحماية  ▪
 الجهد العالي.  ▪
 اقتصاديات نظم القوى.  ▪
في   ▪ المتطورة  التحكم  نظم  شبكات تطبيقات    مجال 

 القوى الكهربية. 

مركز   ▪ هندسيةتكوين  االستشارات    ؛ استشارات  لتقديم 
 شبكات الكهرباء. الخاصة بتصميم

 
 

قسم الهندسة 
 الكهربية

2023 2026 300 
 لفا  

 جنيه
الحديثة ▪ العازلة  النقل    ،المواد  نظم  في  واستخداماتها 

 والتوزيع الكهربية.
مركز خبرة • واك تشاف   ؛ تكوين  الكابالت  عوازل  لتصميم 

عطال. 
 
 اال

2023 2026 

توزيع القوى  
 الكهربية 

 شبكات القوى الكهربية الذكية.  ▪
 طرق توزيع الطاقة الكهربية ذات الك فاءة العالية.  ▪
 توزيع الطاقة. وإدارةالتحكم  ▪

خبرة • مركز  الهندسية   ؛ تكوين  االستشارات  لتقديم 
 للتركيبات الكهربية للمباني والمصانع. 

قسم الهندسة 
 الكهربية

2023 2026 
200 

 
 
لف ا

 جنيه
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

الطاقة الجديدة  
 والمتجددة 

 توليد الكهرباء من طاقة الرياح.  ▪
 توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. ▪
 إلك ترونيات القوى في تطبيقات الطاقة الشمسية.  ▪
المتطورة ▪ التحكم  نظم  الطاقة    تطبيقات  مجال  في 

 المتجددة.

في   • الهندسية  االستشارات  لتقديم  خبرة  مركز  تكوين 
 مجال تصميم الطاقة البديلة. 

قسم الهندسة 
 الكهربية

+ 
كلية العلوم  
 )قسم الفيزياء( 

2022 2027  
300 

لف ا  
 جنيه

وحد • البديلة   ةتكوين  التغذية  دوائر  لتصميم  هندسية 
 للطاقة الكهربية الستخدامات المنازل.

2022 2027 

الهندسة  
 الصناعية 

 نمذجة وتحليل المنظومات الصناعية. ▪
 تطبيقات التصنيع الرشيق والستة سيجما. ▪
النظم   ▪ داء  ا  لتحسين    اإلنتاجيةتطوير منهجيات هجينة 

 والخدمية.
ساليب  ▪

 
 الذكاء االصطناعي وبحوث العمليات. تطبيقات ا

 دارة المخزون. إنماذج التنبؤ بالطلب و ▪
 تخطيط الطاقة اإلنتاجية.  ▪

لمشاكل تخطيط   • رياضية  نماذج    اإلنتاج تطوير وصياغة 
 والعمليات. 

استخدامها   • يمكن  حديثة  منهجيات  تحسين   فيتطوير 
داء الشركات الصناعية المحلية.  ا 

 نتاجية المؤسسات الصناعية والخدمية بالفيوم.إزيادة  •
 زيادة جودة المنتجات والخدمات بمنطقة الفيوم.  •
 نتاج نماذج ذكاء اصطناعي لضبط جودة العمليات. إ •

قسم الهندسة 
الميكانيكية+ 
جامعة روما  
+ "السابينزا" 

 الصناعة  شركاء

2022 2027 
200  

لف ا  
 جنيه

والتموين ▪ اإلمداد  سالسل   تها،نمذجو  ،تحليل 
 .تهاومحاكا

 ديناميكية واضطراب سالسل اإلمداد.  ▪
داء سالسل اإلمداد. ▪  تقييم ا 
 وسياسات تجديد المخزون.  ،نماذج التنبؤ ▪

داء    تطوير ▪ ا  لتحليل  رياضية  ونماذج  محاكاة  نماذج 
 مداد. سالسل اإل

س ▪ لبعض  تصميمات  والتموين  توفير  اإلمداد  السل 
 المحلية ب
 
 قل تكلفة. ا

قل تكلفة.  ▪
 
 تصميم شبكات جمع المخلفات من المدن با

معلوماتية ▪ نظم  حاسوبية  ،إنتاج  لتسهيل   ؛ وبرامج 
 . اإلمدادتشغيل سالسل 

قسم الهندسة 
 الميكانيكية

+ 
قسم هندسة  
 االتصاالت 

+ 
جامعة روما 
 "السابينزا"

+ 
 شركاء الصناعة 

2022 2027 
200  
لف  ا 
 جنيه
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

الصيانة ▪ وسياسات  نظم   تها،نمذجو  ،تحليل 
 .تهاومحاكا

 تقييم سياسات الصيانة. ▪

وسياسات   تطوير ▪ لنظم  محاكاة  ونماذج  رياضية  نماذج 
 صيانة جديدة.

معلوماتية ▪ نظم  حاسوبية  ،تطوير  لتسهيل   ؛ وبرامج 
 عمليات الصيانة. 

صناعية   ▪ منظومات  على  المختلفة  الصيانة  نظم  تطبيق 
 وخدمية محلية. 

قسم الهندسة 
الميكانيكية + 
قسم هندسة 
االتصاالت+  
 شركاء الصناعة 

2022 2027 
300  
لف  ا 
 جنيه

 .تهاومحاكا تها،نمذجو ،تحليل نظم الطاقة ▪
 التنبؤ بالطلب على الطاقة وتخطيط احتياجات الطاقة.  ▪
الجديدة  ▪ الطاقة  لموارد  واالقتصادي  الفني  التقييم 

 والمتجددة.
 نظم الطاقة االقتصادية.  ▪
 (. Smart gridك فاءة الطاقة والشبكات الذكية ) ▪

 لنظم الطاقة.  ،ونماذج محاكاة ،تطوير نماذج رياضية ▪
ديناميكية ▪ نماذج  وتقييم   ؛ تطوير  الطاقة  نظم  لدراسة 

 سياسات الطاقة.
والمجتمع   ▪ والجامعة  بالكلية  الكهرباء  تكلفة  تقليل 

 المحيط.
 نشر مشاريع الطاقة المتجددة بالفيوم ومحيطها. ▪
وليةنماذج  إنتاج ▪

 
 لنظم طاقة متجددة وهجينة.  ا

بحاث الطاقة والبيئة  إنشاء ▪
 
 معمل مبدئي ال

قسم الهندسة 
الميكانيكية + 
قسم هندسة 
القوى الكهربية  
+ قسم هندسة 

+  االتصاالت 
روما   جامعة

"السابينزا" + 
 شركاء الصناعة 

2022 2027 
300 
لف  ا 
 جنيه
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

هندسة 
التصميم  
الميكانيكي  
نتاج  والإ

 . الميكانيكينظريات التصميم  ▪
 . واإلنتاجهندسة المواد  ▪

لي   ▪
آ
اال الحاسب  استخدام  معدالت  تصميم    فيزيادة 

جزاالماكينات   .هائوا 

جزاء   ▪
 
مثل لبعض اال

 
زيادة معدالت الوصول للتصميم اال

 الميكانيكية.

قسم الهندسة 
 الميكانيكية 

+ قسم الهندسة  
المدنية + قسم 
الرياضيات  

+ قسم  والفيزيقا
ميكانيكا 

الجوامد+ كلية  
الهندسة 
  –)جامعة لوند

السويد( + قسم  
الهندسة 

الميكانيكية 
)جامعة  

 فرنسا( –نانسى

2022 2024 
200  
لف  ا 
 جنيه

 تخليق مواد جديدة. ▪

معدل   ▪ المواد    إيجادزيادة  تشكيل  لمشاكل  الحلول 

 .ولحامها

 والبالستيكية.زيادة فاعلية المواد المركبة  •

2022 2024 
300  
لف  ا 
 جنيه

 ميكانيكا الجوامد. ▪

تقليدية  إالوصول   ▪ غير  حلول  لتطبيقات المشكالت  لى 

 المعقدة. 

مركب ▪ مواد  استخدام  معدل   في  ةزيادة  ذات  تطبيقات 

 .عال  انفعال 

2022 2024 

200  
لف  ا 
 جنيه
 

نظمة الديناميكية  ▪
 
 .والتحكماال

المستخدمة   ▪ المواد  دراسة  معدل  الطيران   فيزيادة 

 والروبوتات.

تقليديإالوصول   ▪ غير  حلول  ذات    ةلى  المواد  لدراسة 

 . يخطالالسلوك غير 

2022 2024 
300  
لف

 
 ا

 جنيه
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

هندسة القوى  
 الميكانيكية 

 . معالجة المياه ▪
 . وطرق ترشيد االستهالك ، الحد من إهدار المياه ▪
 . الحد من التلوث  ▪
 . تدوير المخلفات إعادة ▪
نظمة تحلية المياه ▪  . تحسين ا 

 زيادة كميات المياه الصالحة للزراعة.  ▪
 تقليل نسبة الملوثات.  ▪
 . تهاوتحليتقليل تكلفة تنقية المياه  ▪
ساليب جديدة إلدارة المخلفات الصلبةوجود  ▪  .ا 

شعبة هندسة 
 ىالقو

 الميكانيكية 

2022 2027 
200  
لف  ا 
 جنيه

 ها. وتخفيض استهالك محركات االحتراقتحسين ك فاءة  ▪
 .بدائل الوقود ▪
ثير نوع الوقود  ▪

 
داء محركات االحتراق  فيتا  . ا 

 . رفع ك فاءة تشغيل الغاليات ▪

 تقليل نسبة الملوثات المنبعثة من محركات االحتراق.  ▪
 . إنتاج بدائل للوقود التقليدي ▪
 تقليل كميات الوقود المستهلكة على المستوى المحلي.  ▪

2022 2027 
200  
لف  ا 
 جنيه

 . دراسة تحسين انتقال الحرارة ▪
داء المبادالت الحرارية ودراس ▪  تها.تصميم ا 
داء النظم الحرارية. ▪  تحليل ا 
جزيائت   ▪ على  تحتوي  سوائل  باستخدام  الحرارة  انتقال  تحسين 

 نانومترية.
 .وتوزيع الطاقة إنتاجتحسين طرق  ▪

 رفع ك فاءة محطات الطاقة.  ▪
صغر حجم   توفير ▪  . ا(مبادالت حرارية مدمجة )ا 
قل فاقد وتكلفة ممكنة.  هاتوصيل الطاقة وإنتاج ▪

 
 با

2022 2027 
200  
لف  ا 
 جنيه

نظمة باستخدام وسائط تبريد صديقة للبيئة. ▪
 
داء اال  ا 

نظمة التبريد وتكييف الهواء ▪
 
 .استخدام الطرق غير التقليدية في ا

نظمة التبريد وتكييف الهواء دراسة ▪
 
داء ا

 
 .ا

نظمة مكافحة الحرائق ▪
 
 . هاوتصميم دراسة ا

ضرارتقليل  ▪
 
نظمة التبريد وتكييف الهواء.  اال

 
 البيئية الناتجة عن ا

جهزة  ▪
 
 . اإللك ترونيةظهور طرق جديدة في تبريد اال

نظمة التبريد وتكييف الهواء.  ▪
 
 تقليل الطاقة المستهلكة في ا

2022 2027 
100  
لف  ا 
 جنيه

داء النظم الحرارية باستخدام الطاقة الشمسي ▪  . ةدراسة ا 
 تحسين استغالل الطاقة الشمسية. ▪
 . تهاتحسين ك فاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وزياد ▪
 نظم تخزين الطاقة المتجددة.  ▪
نظمة تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية. ▪

 
داء ا

 
 تحليل ا

 ر غير التقليدية. دنتاج الطاقة من المصاإتقليل تكلفة  ▪
 ظهور طرق مستدامة لتخزين الطاقة.  ▪
 توفير الطاقة والمياه للمجتمعات الصحراوية والمنعزلة. ▪

2022 2027 
300  
لف 

 
ا

 جنيه

جسام والمباني ▪
 
 .دراسة سريان الموائع حول اال

الت الهيدروليكية )مضخات ▪
آ
داء اال

 
 . الخ(. ح مراو  -توربينات -دراسة ا

نابيب ▪
 
 .دراسة طرق تدفق الموائع في خطوط اال

داء منظومات التحكم الهيدروليكي والنيوماتي.  ▪
 
 دراسة تحسين ا

 ظهور رؤية جديدة للتخطيط العمراني داخل المدن.  ▪
الت  ▪

آ
 الهيدروليكية.تقليل تكلفة تشغيل وصيانة اال

 تقليل تكلفة استخراج المواد البترولية. ▪
2022 2027 

300  
لف  ا 
 جنيه
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

التصميم  
 المعماري 

المعمارية    المعماري النقد   ▪ الفلسفية  للتوجهات 
ثيره  ،المعاصرة

 
 البيئة المبنية والمجتمع. فيوتا

بعاد ▪
 
الكامنة    اال والتصميمية  العمارة   فيالفكرية  تاريخ 

المعاصرة    ها،ونظريات العمارة  على  وانعكاساتها 
 والمستقبلية.

للمجتمعات   ▪ الخارجية  ثيرات 
 
جنبيةالتا

 
بمختلف    اال

 مصر.  فيالعمارة والعمران  في ،مستوياتها وعناصرها

الحضاري  ▪ المظهر  في  ملحوظ   للمناطق  ،تحسين 
حياء العمراني بالمدن المصرية

 
 واال

مع   ▪ المتوافقة  المعاصرة  المحلية  للعمارة  نماذج  تبنى 
 ها. البيئة والمجتمع المصري ودعم 

قسم الهندسة 
 المعمارية 

2022 2024 
300  
لف  ا 
 جنيه

الحديثة ▪ التكنولوجيا  علوم  ثيرها    ،ثورة 
 
تصميم    فيوتا

 . المعماري الفراغ 
النانو   ▪ تكنولوجيا  وتطبيقات  مفاهيم  ثير 

 
العمارة   فيتا

 المعاصرة والمستقبلية. 
ثيره  ▪

 
 العمارة والعمران.  فيتطور تكنولوجيا البناء وتا

حدبوصفها العمارة المحلية  ▪
 
دوات التحكم  ا

 
التكلفة  فيا

 االقتصادية للمبنى. 
 عالية القيمة الفكرية ،كيفية إنتاج عمارة محدودة التكاليف ▪

حديثة ▪ محلية  بناء  مواد  االتجاهات    ،ظهور  مع  تتوافق 
والمستقبلية المعماري    ،المعاصرة  التصميم  في 

 وتكنولوجيا البناء. 
محدودة   ▪ جديدة  بناء  وتقنيات  نظم  إلى  الوصول 

 يمكن استخدامها لدعم الهوية المحلية.  ،التكاليف

قسم الهندسة 
 المعمارية + 

)قسم الهندسة  
 لمدنية(ا

2022 2024 
300  
لف  ا 
 جنيه

 بوصفه    المعماري الترميم   ▪
ً
البيائت    مدخال على  للحفاظ 

 التاريخية وتعديل سلوكيات شاغليها.
المعماري  ▪ الترميم  مشروعات  عدد  في  ملحوظ    ، تطور 

 ومشاركة المجتمع المحلي فيها. 

قسم الهندسة  
المعمارية + كلية  
ثار )قسم 

آ
اال
 ترميم( ال

2022 2024 
100  
لف  ا 
 جنيه

 تطوير العمارة الشعبية.  في المعماري دور التعليم  ▪
المجتمعية   ▪  بوصفه  المشاركة 

ً
فكر  اللتطوير    مدخال

 المصمم.  المعماري 

المصرية   ▪ المدن  في  المحلية  للعمارة  نماذج  طرح 
 بمشاركة مجتمعية واسعة. 

قسم الهندسة 
 المعمارية 

2022 2024 
100  
لف  ا 
 جنيه
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

ثيرها   ▪
 
وتا العالمية  المناخية  المنتج   فيالتغيرات 

 . ي المحل المعماري 
وسائل  بوصفه  المحلى    المعماري المنتج   ▪ هم  ا  حد  ا 

 ترشيد استهالك الطاقة. 
المحلية   ▪  بوصفه  العمارة 

ً
صديقة    مدخال عمارة  إلنتاج 
 للبيئة )إنتاج عمارة مستدامة(. 

جديدة   ▪ محلية  معمارية  معالجات  إلى  تتوافق الوصول 
 والتغيرات المناخية ومبادئ االستدامة.

 

قسم الهندسة 
 المعمارية 

2022 2024 
200  
لف  ا 
 جنيه

العمارة ▪ مدارس  قسام  دور  المجتمع    في  هاوا  خدمة 
 . يالمحل

 واتجاهات التكوين المعماري.  نظريات التشكيل ▪

تقديم حلول تنفيذية لقضايا العمارة والعمران بمحافظة   ▪
 شمال الصعيد. الفيوم وإقليم

لضبط المنتج المعماري    ؛ طرح اشتراطات بنائية محلية ▪
 بمحافظة الفيوم.  هوتحسين

قسم الهندسة 
المعمارية( +  
داب  

آ
كلية اال
  )علمقسم 
 نفس( ال

2022 2024 
100  
لف  ا 
 جنيه

للعمارة   ▪ المعاصرة  والفلسفية  الفكرية  االتجاهات  ثير 
 
تا

سلوك    فيوالعمران   الفراغات    مستخدميتعديل 
 الداخلية والخارجية.

والعمران   ▪ العمارة  تجاه  للمجتمع  السلوكية  المشاكل 
المقترحة   ، المعاصر والعمرانية  المعمارية  والحلول 
 لحلها. 

المستعملين   ▪ إضافات  في  ملحوظ  بالبيئة انخفاض 
 المعمارية والعمرانية. 

العشوائية   ▪ بالمناطق  المعمارية  البيئة  تحسين 
 والمتدهورة.

قسم الهندسة 
المعمارية +  
كلية الخدمة  
االجتماعية  
)قسم التنمية  
 والتخطيط(

2022 2024 
100  
لف 

 
ا

 جنيه

 التصميم المعماري للمعوقين.  ▪
ليات تنفيذية إلضافة احتياجات  ▪ المعوقين  الوصول إلى اآ

 بالمباني العامة القائمة والجديدة.
2022 2024 

100  
لف  ا 
 جنيه
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

علوم  
وتكنولوجيا  

 البناء 

 تكنولوجيا البناء المستدامة.  ▪
 التوجهات المستقبلية لتكنولوجيا البناء.  ▪
 نظم معلومات البناء.  ▪
 الخضراء.   بالمبانيالتقنيات الحديثة وتطبيقاتها   ▪

 في تقنيات البناء المحلية.   تطور ملحوظ ▪
 استحداث تقنيات بنائية جديدة تتوافق والبيائت المحلية.  ▪
باستخدام  ▪ المرتبطة  الخريج  مهارات  في  ملحوظ  تغير 

عمال التكنولوجيا الجديدة في  
 
 التنفيذ.   ا

 قسم الهندسة المعمارية 
+ مركز بحوث اإلسكان  
والبناء + قسم الهندسة  

قسم  المعمارية + 
 الميكانيكية  الهندسة

2022 2024 
200  
لف  ا 
 جنيه

 التهوية واإلضاءة الطبيعية والصناعية.  ▪
 العمارة والعمران.   في الصوتيات  ▪

ساليب جديدة  ي تبن ▪
 
التهوية الصناعية  ؛ ا  ،لرفع ك فاءة نظم 

الطاقة استهالك  نظمة   ،وترشيد 
 
ال معالجات جديدة  وطرح 

 الصوتيات بالمباني. 

قسم الهندسة 
المعمارية + قسم  
 الهندسة اإلنشائية 

2022 2024 
300 
لف  ا 
 جنيه

 . المعماري الترميم   ▪
 . المباني صيانة وترميم   فيدور التقنيات الحديثة   ▪
 التشييد.   فيإدارة المخاطر   ▪
 المشاريع المعمارية  في تطبيقات هندسة القيمة  ▪
داءضبط الجودة وتحسين   ▪

 
 . اال

لياستخدامات الحاسب   ▪
آ
 صناعة التشييد.  في  اال

القيمة  ▪ ذات  المباني  هيل 
 
تا إصالح  مشروعات  نسبة  ارتفاع 

 . وإعادتها المسجلة بمحافظة الفيوم
وتقانات  يتبن ▪ مشروعات   وسائل  في  استخدامها  يمكن  حديثة 

 الصيانة والترميم. 
مان ▪

 
وإدارة المخاطر في تنفيذ   ،تحديث نظم ضبط الجودة واال

 المشروعات المعمارية. 
 تطور ملحوظ في مهارات الخريج المرتبطة بمجاالت التشييد والبناء.  ▪
ساليب ▪

 
لي وا

آ
 في صناعة التشييد.  هتحديث طرق استخدام الحاسب اال

ة قسم الهندس
المعمارية +  

 قسم
الهندسة 
  الصناعية +

قسم الهندسة 
 اإلنشائية

2022 2024 
300  
لف  ا 
 جنيه

المالي  ،الموازنات ▪ التحكم وطرق  ،والضبط  ساليب 
 
في   ه وا

 تكلفة المشروعات الهندسية. 
ودورها في عرض   ،منهجيات عمل التحليل القيمي للمشروعات ▪

 والتقييم لرفع ك فاءة المشروعات الهندسية. ،البدائل القيمية
التخطيط ▪ في  المشروعات  إدارة  التنفيذ  ، دور   ، ومراقبة 

 وإدارة الموارد المتعددة بالمشروعات. 

والجدوى االقتصادية    ،حدوث تطور ملحوظ في سياسات الموازنات ▪
ليات

آ
ساليب هاوالضبط المالي للمشروعات المعمارية وا

 
 . هاوا

الجودة ▪ ضبط  ليات 
آ
ال تنفيذية  منهجيات  ساليب   ،تقديم 

 
وا

التنفيذ  ،التخطيط المتعددة   ، ومراقبة  الموارد  وإدارة 
 بالمشروعات المعمارية. 

قسم الهندسة 
الكهربية/ 

 تصاالت +اال
قسم الهندسة 
المعمارية +  
كلية العلوم  

 فيزياء( ال)قسم 

2022 2024 
300  
لف  ا 
 جنيه

 صناعة البناء والتشييد.   في   تكنولوجي تطبيقات النانو   ▪
 مواد البناء الذكية.  ▪
 الذكية.   المباني نظم   ▪

النانو   ▪ استخدامات  في  فيالتوسع  مواد   تكنولوجي  صناعة 
 2024 2022 البناء والتشطيبات المعمارية. 

200  
لف  ا 
 جنيه
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

تخطيط المدن  
والمستقرات  
 العمرانية 

راضي المتوافقةنظم تخطيط استعماالت  ▪
 
 .وإدارتها اال

الفكر   ▪ اتجاهات  )االتجاه    مثل:  التخطيطيتطور 
 اتجاه العمران الجديد.(  –التوافقي –التواصلي

سياسات   ▪ في  نوعي  تطور  المخططات   د إعداظهور 
 . ومعاييره  للمدن والقرى   االستراتيجية 

قسم الهندسة 
 المعمارية 

2022 2024 300  
لف جنيه

 
 ا

 بالمشاركة المجتمعية.  العمرانيتوجهات التخطيط  ▪
ثير التحوالت االقتصادية الكبرى على عمران المدن.  ▪

 
 تا

ولويات   ▪
 
ال المالئمة  االقتصادية  التنمية  نماط  ا  دراسة 

قاليم 
 
 مصر.  فيتنمية اال

 وسياسات التخطيط اإلقليمي في مصر.  ستراتيجياتا ▪
التخطيط   ▪ الصحراوية    العمرانينظم  للبيئة  المالئم 

 والساحلية في مصر. 

للتحفيز  يتبن ▪ جديدة  ساليب 
 
على والمشاركة    ،ا  المجتمعية 

لتطوير العشوائيات والمناطق    ؛مستوى محافظة الفيوم خاصة
 المتدهورة والقديمة.

لمشروعات   ي تبن ▪ االقتصادية  السياسات  لتوجيه  منهجيات 
 التخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة الفيوم. 

 قليم شمال الصعيد. إلتنمية  االستراتيجية؛تحديث المخططات  ▪
جديدة  استراتيجيات   ي تبن ▪ عمرانية  لدفع   ؛ ومشروعات 

 التنمية االقتصادية لقرى محافظة الفيوم. 
لتحسين مشروعات مدينة    ؛ة تقديم مقترحات تخطيطية تنفيذي ▪

 . ها الفيوم الجديدة وتطوير 

قسم الهندسة  
 المعمارية 

+ 
كلية الخدمة 

االجتماعية )قسم  
 التنمية والتخطيط( 

+ 
داب )قسم  

آ
كلية اال

نظم المعلومات  
 الجغرافية( 

2022 2024 
200  
لف  ا 
 جنيه

من خالل   ▪ العمرانية  المجتمعات  لتنمية  مخطط  تقييم 
 .االستدامةمؤشرات 

 غير الخطرة(.   –عادة تخطيط وتطوير المناطق العشوائية )الخطرةإ ▪
المعلوماتية ▪ المدن:    فيالحديثة    االتجاهات  تخطيط 

مكانية  إالذكية و  نالمد  الخضراء المدن    –مدن المعرفة
 .مصر فيتطبيقها 

وتطبيقاتها   ▪ الرقمية  العربية    ، مصر  في المدن  والدول 
 .ومحاكاتها بالتجارب العالمية

العمرانية ▪ االستدامة  التخطيط   ،معايير  وسياسات 
 .هالعمراني ومؤشرات

حياء محافظة الفيوم وقر  ▪
 
 . اها رفع ك فاءة البيائت العمرانية با

كاملة  إنتاج ▪ رقمية  وغير   ، خرائط  الرسمي  العمران  لرصد 
 . هرسمي بمحافظة الفيوم وتوثيقال

العشوائية  ▪ المناطق  لتطوير  تنفيذية  مشروعات  تقديم 
 . هاالحالية بمحافظة الفيوم وتحسين

 انخفاض معدالت ظهور التجمعات العشوائية على مستوى محافظة الفيوم.  ▪

وتخطيطية ▪ بنائية  واشتراطات  دلة 
 
ا استدامة   ؛إصدار  لتحقيق 

 بمحافظة الفيوم. مناطق االمتداد العمراني الجديدة
ومنهجيات ▪ ليات 

آ
ا للمدن   ؛ تقديم  البيئي  داء 

 
اال لتحسين 

 القائمة والجديدة بمحافظة الفيوم.
فكار جديدة وبدائل تنفيذية ▪

 
لتطبيق المدن الذكية والرقمية    ؛طرح ا

 بالواقع المحلي. 

قسم الهندسة 
 المعمارية 

+ 
مم  

 
برنامج اال

المتحدة 
للمستوطنات  
البشرية 

HABITAT 
 

2022 2024 
200  
لف  ا 
 جنيه
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

التصميم  
والتخطيط  

 البيئي 

العمارة ▪ تكنولوجيا  بين  البيئة   ،التكامل  وجودة 
 الداخلية للمبنى. 

الذكية ▪ الغالف    ،العمارة   الخارجيوتكنولوجيات 
 للمبنى. 

البيئية ▪ الخضراء  ،العمارة  والعمارة   ،والعمارة 
 اإليكولوجية.

 حلول تنفيذية لمشكالت الفقد في استهالك الطاقة.   ي تبن ▪

استرشادية ▪ دلة  وا  معايير  الغالف    ؛ تقديم  لتصميم 
الخارجي للمبنى المتوافق مع اشتراطات الراحة الحرارية 

 والعمارة الخضراء.
القائمة  ▪ للمباني  البيئي  داء 

 
اال لتحسين  حلول  تقديم 

 (. .. إلخ-تجارية  –صحية   –)تعليمية 

قسم الهندسة 
المعمارية +  
قسم الهندسة 
اإلنشائية + 
قسم الهندسة 
 الميكانيكية 

2022 2024 
300  
لف  ا 
 جنيه

 . للمباني مناخيالتصميم البيو  ▪
 تكامل المبنى مع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. ▪
التشكيل   ▪ بين    للمباني   والعمراني  المعماري العالقة 

 والتصميم المستدام.
 البيئي وعلوم الحفاظ    المعماري التكامل بين التصميم   ▪

 .والعمراني
 المجتمعات الحضرية والريفية.  فيالمستدام  البيئيالتصميم  ▪

تنفيذية ▪ حلول  العامة    ؛ تقديم  المباني  تصميم  إلعادة 
هيل

 
 لترشيد استهالك الطاقة.  ها؛ القائمة وتا

معمارية ▪ مشروعات  المباني    ؛ تقديم  على  للحفاظ 
منظور   من  الفيوم  محافظة  داخل  والوظيفية  التاريخية 

 االستدامة البيئية.

قسم الهندسة 
المعمارية + قسم 

لهندسة ا
الكهربية + قسم 

الهندسة 
الميكانيكية + 
قسم الهندسة 
 الكهربية قوى 

2022 2024 
200  
لف  ا 
 جنيه

ثر  ▪
 
 .والمشروعات العمرانية للمباني البيئيتقييم اال

للتنمية    البيئيالتخطيط   ▪ االستراتيجي  والتقييم 
 .العمرانية

 البيئية. والسياحة ،اإلدارة البيئية للمصادر الطبيعية ▪
 تحليل البصمة البيئية للتنمية العمرانية. ▪

جديدة ▪ محاكاة  برامج  داء   ؛صياغة 
 
اال خصائص  لتقديم 

 البيئي للمباني.
مخططات   ▪ ضمن  البيئي  ثر 

 
اال تقييم  دراسات  تفعيل 

السياحية البيئية   ؛ التنمية  القيمة  ذات  للمناطق 
 بمحافظة الفيوم.

تنفيذ مشروعات عمرانية جديدة لدفع التنمية السياحية   ▪
 بالمحميات الطبيعية لمحافظة الفيوم.

قسم الهندسة  
 المعمارية 

+ 
كلية السياحة  
)قسم الدراسات  

 السياحية( 
+ 

البرنامج اإلنمائي  
للمستوطنات  
البشرية 

HABITAT 

2022 2024 
300  
لف  ا 
 جنيه

 
 

445



 2022-2027 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـيمـث العلـ  ـ
 الهندسةكلية  - والتكنولوجية الهندسيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح الدقيق البحثياجملال  العام البحثياجملال 

قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

التنمية  
العمرانية  
وتصميم  
 المجتمعات 

داء الوظيفي والجمالي للعمران ▪
 
والتنسيق الحضاري    ،اال

 للمدن. 
ومؤشرات ▪ االستدامة  الفراغات   ها،معايير  وتصميم 

 .هاالعمرانية وتطوير 
هيل العمراني للمناطق ذات القيمة.  ▪

 
 إعادة التا

رقمية  إنتاج ▪ للوضع    ،خرائط  جغرافية  بيانات  وقواعد 
ذات   ،الراهن العمرانية  للمناطق  المقترحة  والتنمية 

 الطبيعة الخاصة بمحافظة الفيوم.
هيل العمراني  ؛تقديم مشروعات عمرانية متكاملة  ▪

 
إلعادة التا

 المناطق ذات القيمة الوظيفية بمحافظة الفيوم.   في

قسم الهندسة 
 المعمارية 

2023 2025 
300  
لف  ا 
 جنيه

هيل  ،الحفاظ العمراني ▪
 
بعاد   ،واإلحياء  ،وإعادة التا

 
واال

 واالقتصادية والبيئية. ،االجتماعية
المتدهورة  ▪ للمناطق  الحضري  والتجديد  التطوير 

 والعشوائيات.
 والتحديات االجتماعية واالقتصادية.  ،التنمية الريفية ▪
ال  ▪ الجغرافية  GIS تطبيقات  المعلومات  نظم 

 .لرفع ك فاءة المشروعات العمرانية ؛ واستخداماتها
وتنسيق ▪ المواقع  المفتوحةهاتصميم  الفراغات   :– 

.  الحركة. مسارات    –التشجير  –ممرات المشاة–الحدائق
 إلخ

المسكن ▪ تصميم  اإلسكان  –اإلسكان:    –اقتصاديات 
اإلسكان وسياسات    نماط  المناطق    –ا  هيل 

 
تا إعادة 

 السكنية.. إلخ 

نفيذ مشروعات الحفاظ على المناطق تطور ملحوظ في ت ▪
ثرية بمحافظة الفيوم. 

 
 اال

رقمية ▪ بيانات  قواعد  التراث    ؛إنشاء  مواقع  لرصد 
والطبيعي على مستوى محافظة    ،والعمراني  ،المعماري 

 . هاوتوثيق هاالفيوم وتسجيل
رقمية ▪ خرائط  بيانات    ،إنشاء    ، عمرانيةوقواعد 

والمناطق   ،القيمةاقتصادية للمناطق ذات  و  اجتماعيةو
نواعها.

 
 السكنية با

تنفيذية ▪ مقترحات  تنسيق    ؛ تقديم  عناصر  لتصميم 
العمرانية الطرق    ،الفراغات  بمدن وشبكات    والميادين 

 . هامحافظة الفيوم وتجميل
مقترحات جديدة لتصميم نماذج إسكان متوافقة  تقديم   ▪

واجتماعي  بيئي   على  ا  لإلسكان  القومية  بالمشروعات  ا 
 حافظة. مستوى الم

قسم الهندسة 
 المعمارية 

+ 
مركز حضارة  
وتراث الفيوم + 
ثار  

آ
كلية اال

 )قسم ترميم( 
+ 

محافظة الفيوم  
)إدارات  
التخطيط 
 واإلسكان( 

2023 2025 
300  
لف  ا 
 جنيه
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

تكنولوجيا  
ونظم معلومات  

التصميم  
 والتخطيط 

ومبادئ   ▪ الحديثة  لي 
آ
اال الحاسب  سس  ا  في  استخدام 

 ه.تصميم الشكل المعماري وتوليد
 التصميم والتصنيع الرقمي.  ▪
 التصميم البارامتري.  ▪
التصميم  ▪ في  الرقمية  والنمذجة  المحاكاة  نظم 

 والتخطيط.

لتوفير بدائل تصميمية    ؛ استحداث برامج رقمية جديدة ▪
الراهنة  واالقتصادية  البيئية  والمحددات  تتوافق 

 بالمجتمعات المحلية. 
متطورة  يتبن ▪ رقمية  المعماري    ؛سياسات  الطابع  لدعم 

 .هوالعمراني المحلي بمدن محافظة الفيوم وتعزيز 

قسم الهندسة 
 المعمارية 

+ 
قسم الهندسة 
الكهربية  
)اتصاالت  
لي(  وتحكم اآ

2022 2025 
300  
لف  ا 
 جنيه

العامة ▪ طر 
 
الالزمة   ىوالبن  ،والتشريعية  ،اال التحتية 

 . إلنتاج بيئة تفاعلية
ماكن   ▪

 
ماكن Virtual Places)االفتراضية )العالقة بين اال

 
، واال

 ( عند التصميم والتخطيط. Physical Placesالمبنية )
في   ▪ االهتمام  خالل  من  المعلوماتي  المبنى  مفهوم 

 مفهوم )التكنولوجيا والذكاء والوظيفة(.التوفيق بين 

باستخدام  ▪ المرتبطة  الخريج  مهارات  في  ملحوظ  تطور 
والتخطيط  التصميم  في  المعلومات    تكنولوجيا 

 .هاوتطبيق
لي   ▪

آ
اال التحكم  تكنولوجيا  لربط  متطورة  وسائل  ابتكار 

 والذكاء الصناعي بالمنتج المعماري.

قسم الهندسة 
 المعمارية

+ 
قسم الهندسة 

ربية  الكه
)اتصاالت وتحكم 

لي(
آ
 ا

2022 2025 
150  
لف  ا 
 جنيه

التغير المستمر للوظائ ف التي تؤديها المباني والفراغات   ▪
المبن حياة  استمرار  لضمان  والفراغ   ى،العمرانية؛ 

 ودوره في المجتمع والبيئة. ،العمراني
التصميم ▪ في  الرقمية  والنمذجة  المحاكاة   ،نظم 

 .العمرانيوالتطور  ،والتخطيط
المكانية ▪ المعلومات  نظم  مؤشرات ،  تطبيقات  وتقييم 

 التنمية المستدامة. 
المكانية ▪ االستراتيجي   ،التحليالت  القرار  صناعة  ودعم 

 .العمراني

التكنولوجيا الرقمية في وضع ضوابط    إمكاناتاستخدام   ▪
واشتراطات التصميم في المناطق   ،للتحكم في العمران

 ذات الطبيعة الخاصة. 
القومية تقدي ▪ التخطيطية  المشروعات  لتطوير  بدائل  م 

الفيوم محافظة  مستوى  على  والجديدة  باستخدام   ،القائمة 
 التكنولوجيا الرقمية وبرامج المحاكاة البيئية والتصميمية. 

لية   ▪
آ
كا المكاني  التحليل  برامج  في دعم    مهمة، استخدام 
 . تهاوصناعالقرارات التخطيطية واالستراتيجية 

قسم الهندسة 
 المعمارية 

+ 
داب  

آ
كلية اال

)قسم نظم  
المعلومات  
 الجغرافية(

2022 2025 
300  
لف 

 
ا

 جنيه
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

هندسة  ال
نشائية   الإ

باستخدام   ▪ المسلحة  الخرسانة  خواص  تحسين 
 .يتكنولوجيا النانوتكنولوج

 صديقة البيئة.دراسة خواص الخرسانة المسلحة  ▪
ت الخرسانية من الحريق. ▪

آ
 حماية المنشا

 دراسة خواص الخرسانة المسلحة ذاتية الدمك.  ▪
ثردراسة   ▪ استخدام مواد جديدة على خصائص عينات    ا 

 الخرسانة المختلفة.
حديثة ▪ ساليب  وا  جديدة  برامج  لتحليل   ؛ استخدام 

ت المختلفة.
آ
نواع المنشا  سلوك ا 

 مترية.دراسة تحسين إنتاج المواد النانو ▪
إطالة   ▪ ووسائل  المستحدثة  اإلنشاءات  مواد  تطبيقات 

ت. 
آ
 عمر المنشا

ت القديمة.  ▪
آ
هيل المنشا

 
 إعادة تا

 اإلنشاءات.  فياستخدام المواد صديقة البيئة والخرسانة الخضراء  ▪
الصدمات   ▪ بنية    فيامتصاص 

 
اال مثل  الزالزل  حالة 

نفاق. ،والكباري 
 
 واال

كل الصلب في المحاليل  ▪
آ
 الحمضية والمائية. دراسة تا

ثرية إنشائي   المبانيتطوير طرق تدعيم  ▪
 
 . هاا وترميمالقديمة واال

الحديثة   ▪ والتحليل  النمذجة  طرق  دراسة   فياستخدام 
ت. 

آ
 السلوك اإلنشائي للمنشا

الزالزل ▪ ثير 
 
تا حمال  ،والرياح  ،دراسة 

 
الديناميكية   واال

ت العالية.  في
آ
 المنشا

سلوك   ▪ ثير   الكباري دراسة 
 
تا تحت  والمعلقة  الملجمة 

حمال
 
 المختلفة.  اال

المسلحة ▪ الخرسانة  ت    ،تحسين خواص 
آ
المنشا وحماية 

 الخرسانية من الحريق.
واستخدام   ▪ الدمك  ذاتية  المسلحة  الخرسانة  استخدام 

 مواد جديدة.
جديدة ▪ ساليب  ا  لترميم    ،استخدام  مستحدثة  ومواد 

ت
آ
ت  ،المنشا

آ
 تها.وتقويووسائل إطالة عمر المنشا

ثرية إنشائي   ▪
 
ت القديمة واال

آ
هيل المنشا

 
 ا.إعادة تا

الخضراء   ▪ والخرسانة  البيئة  صديقة  المواد   فياستخدام 
 اإلنشاءات. 

بنية ▪
 
اال على  الزالزل  من  الحماية  سس  ا    ، تطبيق 

نفاق. ،والكباري 
 
 واال

إنشائية ▪ مشاكل  لحل  بناء  مواد   ،واقتصادية  ،إنتاج 
 وبيئية محلية.

الحديثة   ▪ والتحليل  النمذجة  طرق  دراسة    في استخدام 
والعناصر    الالإنشائيالسلوك   ت 

آ
 اإلنشائيةللمنشا

 المختلفة.
ثير   ▪

 
ت تحت تا

آ
حمالتحسين سلوك المنشا

 
والعوامل   اال

 المختلفة.

)قسم الهندسة  
 المدنية(

+ 
العلوم  كلية 
)كيمياء(   قسم
االستعانة   مع

بمعامل  
الهندسة 
 اإلنشائية

ومعامل مركز  
بحوث اإلسكان  

 والبناء 
 
 

 

2022 2027 
300  
لف  ا 
 جنيه
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 
 
عامة  الشغال ال

)هندسة الطرق  
 والمطارات( 

من   ▪ وغيرها  والتقاطعات  والطرق  المرور  تركيبة  دراسة 
 الطرق. عناصر 

مبتكرة   ▪ ومواد  جديدة  تقنيات  تصميم    في استخدام 
 . هاوتنفيذ والفرعيةرصف الطرق الرئيسية 

 تخطيط الطرق.  ▪
 تحقيق االنسيابية للحركة المرورية. دراسة  ▪

الطرق  ▪ تخطيط  للحركة   وتحقيق  ،تحسين  االنسيابية 
مع استخدام تقنيات   ،والتقاطعات  ،والطرق   ،المرورية
مبتكرة  ،جديدة الطرق    في  ،ومواد  رصف  تصميم 

 . هاوتنفيذ الفيومالرئيسية والفرعية بمحافظة 

قسم الهندسة 
  المدنية مع
االستعانة 

 بمعمل الطرق 

2022 2026 
300  
لف  ا 
 جنيه

 
 
عامة  الشغال ال

الهندسة )
 ( الجيوفيزيقية 

من   ▪ جديدة  نواع  ا  استخدام  طريق  عن  التربة  تسليح 
 المواد ذات القدرة على التحمل. 

المختلفة ▪ الجيوفيزيقية  الطرق  من   ؛ استخدام  للتحقق 
ساسات العميقة

 
 .هاودراسة التربة وتوصيف ،سالمة اال

والطرق   ▪ بعاد 
 
اال ثالثية  العددية  النماذج  استخدام 

العميق  الحفر  جوانب  سند  لدراسة  المختلفة 
 . هاوتصميم

▪  
آ
المياه الجوفية اال من  استخدام الطرق الحديثة لسحب 

ساسات والمنش
 
ثير على اال

 
 دون التا

آ
 0تا

لدراسة سلوك   ؛ عمل نماذج فيزيقية )معملية وحقلية( ▪
 0وتحسين قوة التحمل ،التربة

تكنولوجيا  تحسي ▪ باستخدام  التربة  خواص  ن 
 . يالنانوتكنولوج

لزيادة قدرة تحمل التربة الطينية   ؛ استخدام الجيوفوم ▪
 الضعيفة.

 تحسين سلوك التربة وتقويتها. ▪
تستخدم   ▪ حديثة  طرق  الحفر    فيوجود  جوانب  سند 

 وسحب المياه الجوف  ،العميق
آ
ثير على  ية اال

 
من دون التا

ت. 
آ
ساسات والمنشا

 
 اال

التربة  وجود   ▪ لسلوك  وحقلية(  )معملية  فيزيقية  نماذج 
 وتحسين قوة التحمل.

قسم الهندسة 
مع   المدنية( 

االستعانة 
بمعمل  
ساسات

 
 اال

2022 2027 
200  
لف  ا 
 جنيه
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

هندسة الري 
والهيدروليكا  
 والموارد المائية 

 إدارة الموارد المائية. ▪

نظمة  ▪  الري. تطوير ا 

 المياه الجوفية ونمذجتها. ▪

التدفق   ▪ عناصر  لتحليل  نماذج  نابيب    في استخدام 
 
اال

 والقنوات المفتوحة.

 معالجة المياه.  فيتطبيقات تكنولوجيا النانو  ▪

مياه   ▪ تقدير  مجال  في  الصناعية  قمار 
 
اال استخدام 

مطار
 
 . اال

مياه   ▪ تصريف  شبكات  في  السطحي  الجريان  نمذجة 

مطار
 
 . اال

 .المياه الجوفية والسطحية في نمذجة التلوث  .1

 . الزراعي والصرف   الري  فيدراسة الطرق الحديثة  .2

مجال إدارة الموارد المائية    فياستخدام تقنيات جديدة   ▪

نظمة   الري. وتطوير ا 

جديدة   ▪ تقنيات  المياه   فياستخدام  موارد  إدارة  مجال 

قمار الصناعية في مجال تقدير   ،السطحية
 
واستخدام اال

مطار. 
 
 مياه اال

 معالجة المياه.  فيتكنولوجيا النانو  تطبيق ▪

الحديثة   ▪ الطرق    ، الزراعي والصرف    ،الري   في تطبيق 

 .المياه الجوفية والسطحية فيونمذجة التلوث 

قسم الهندسة 

 المدنية +

  الري معمل 

 والهيدروليكا 

2022 2027 
300  
لف 

 
ا

 جنيه

 
 

450



 2022-2027 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـيمـث العلـ  ـ
 الهندسةكلية  - والتكنولوجية الهندسيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

رياضيات  ال
 هندسية ال

 :تحويل فورير الكسرى المتقطع ▪
المثلى   ▪ تحويل   إليجادالطرق  لمصفوفة  الذاتية  المتجهات 

واستخدامها   المتقطع  فورير   في فورير  تحويل  تعريف 
 الكسرى المتقطع. 

تطبيقات  فياستخدام التحويل الفوريرى الكسرى المتقطع  ▪
مثل متعددة  اإلشارات   ،البصريات  : هندسية  وفصل 

معها   المشتركة  التشويشات  عن   ، التردد  في الكهربية 
عطال    لحصولوا

 
ماكن اال

 
 الكابالت الكهربية.   في على ا

المتقطع    التحويلاستخدام  نجاح   • الكسرى  في  الفوريرى 
عطال  الحصول

 
ماكن اال  الكابالت الكهربية. فيعلى ا 

المتقطع    التحويلاستخدام  نجاح   • الكسرى  في  الفوريرى 
خرى. تطبيقات  هندسية متعددة ا 

قسم الرياضيات  
  والفيزيقا
 الهندسية

قسم الهندسة   +
 الكهربية

2022 2026 
100  
لف  ا 
 جنيه

 :الكسري   والتكاملالتفاضل  ▪
الكسري   .ا   والتكامل  التفاضل  تعريف  دراسة 

 وتطبيقاته الهندسية والرياضية.

الكسرى   • التفاضل  استخدام  الحصولنجاح  على دقة    في 
كبر   تصميم المرشحات.  فيا 

التفاضلنجاح   • في    استخدام  هندسية   تطبيقاتالكسرى 
خرى.   متعددة ا 

قسم الرياضيات  
والفيزيقا  
 الهندسية

2022 2026 
120  
لف  ا 
 جنيه

 :المويجات ▪
 
 
المجاالت   . ا في  وتطبيقاتها  المويجات  دراسة 

 الهندسية مثل تقليل الضوضاء. 

بحاث   •
 
اال عالمية    فينشر  ودوريات  دولية  مؤتمرات 
 محكمة. 

قسم الرياضيات  
 والفيزيقا الهندسية 

الهندسة قسم  +
 الكهربية 

2022 2026 
100  
لف 

 
ا

 جنيه

المغناطيسية،    ميكانيكا ▪ الموائع  ميكانيكا  الموائع، 
 :انتقال الحرارة

سريان    ،المحاكاة .ا   لمسائل  الرياضية  والنمذجة 
نواعها المختلفة.  وانتقال ،الموائع

 
 الحرارة والمادة با

غير   . ب و  ا  الخطية  التفاضلية  المعادالت  نظمة  ا  حل 
و عددي   ،اتحليلي   الخطية  ا وإعداد البرمجيات الالزمة. ا 

عضاء هيئة تدريس   فيإنشاء مدرسة بحثية   •
 
التخصص يضم ا

 والفيزيقا الهندسية.   ، من قسم الرياضيات
التدريس  • هيئة  عضاء 

 
ا عضاء    ؛ ترشيح 

 
ا في   ين محكمليكونوا 

 ودوريات علمية محلية وعالمية.   مؤتمرات،
التدريس  • هيئة  عضاء 

 
ا في   ؛ ترشيح  محكمين  عضاء 

 
ا ليكونوا 

 . ةجامعات دولي في  ةترقي الملفات    تحكيم

قسم الرياضيات والفيزيقا  
 الهندسية 

كلية   -قسم الرياضيات +
 سويف  يجامعة بن  -العلوم

قسم الفيزيقا والرياضيات   +
كلية الهندسة   –الهندسية
 جامعة حلوان -بالمطرية

كلية   -قسم الرياضيات +
جامعة عين  ب -التربية

 شمس
قسم الرياضيات والفيزيقا   +

  -كلية الهندسة  -الهندسية 
 جامعة عين شمس. 

2022 2026 
80  
لف  ا 
 جنيه
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

جسام المتعددة  ديناميكا ▪
 
 :ال

نظمة   ،والمحاكاة  ،التحليل .ا  
 
لال الديناميكية  والنمذجة 

جسام حسابي  
 
 ا.الميكانيكية متعددة اال

التفاضلية . ب المعادالت  نظمة 
 
ال العددية  ،  الحلول 

الخطية نية 
آ
اال وإعداد   ،الجبرية  الخطية  غير  و  ا 

 البرمجيات الالزمة. 

بحثية   • مدرسة  هيئة  ت  ،التخصص  فيإنشاء  عضاء  ا  ضم 
 والفيزيقا الهندسية.  ،تدريس من قسم الرياضيات

التدريس • هيئة  عضاء  ا  عضاءترشيح  ا  ليكونوا   ين محكم  ، 
 ودوريات علمية محلية وعالمية.  في مؤتمرات

قسم الرياضيات  
والفيزيقا  
 الهندسية

2022 2026 
80  
لف  ا 
 جنيه

 : الموائع النانونية  ميكانيكا ▪
السريان        مسائل  والمادة   ، دراسة  الحرارة  وانتقال 

 للموائع النانونية.

بحاث   •
 
اال لتحكيم  االترشح  والمجالت    ، لمؤتمراتفي 

 المحلية والدولية.
والدك توراه   • الماجستير  رسائل  لتحكيم  في الترشح 

 جامعات محلية ودولية. 

قسم الرياضيات  
والفيزيقا  
 الهندسية

2022 2026 
100  
لف  ا 
 جنيه

 المجموعات والحلقات وجبر  ي الفاز  الجبر ▪

الفاز وجود   • الجبر  وغير    في  ي تطبيقات  الخطية  البرمجة 
 الخطية.

الفاز وجود   • الجبر   الصناعي التحكم    في  ي تطبيقات 
خرى والتطبيقات 

 
 . اال

بحثية   • مدرسة  هيئة ت  ،التخصص  فيإنشاء  عضاء  ا  ضم 
 . والفيزيقا الهندسية ،تدريس من قسم الرياضيات

قسم الرياضيات  
والفيزيقا  
 الهندسية

2022 2026 
80  
لف 

 
ا

 جنيه

طرق عددية لحل المعادلت التفاضلية المركبة وغير   ▪
 الخطية )معادلة شرودنجر(. 

 

 تطبيقات معادلة شرودنجر في الكيمياء الهندسية. وجود  •
شرودنجر  توجود   • معادلة  و  فيطبيقات  الفيزياء  الطب 

 الهندسية.
بحثية   • مدرسة  هيئة ت  ،التخصص  فيإنشاء  عضاء 

 
ا ضم 

 . والفيزيقا الهندسية ،تدريس من قسم الرياضيات

قسم الرياضيات  
والفيزيقا  
 الهندسية

2022 2026 
80  
لف  ا 
 جنيه
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 فورير الثنائي تحويل ▪
Double Fourier Transform 

 
 
الفوريرى   .ا تحويل  في استخدام  هندسية   الثنائي  تطبيقات 

خالل ممرات    ،وانتقال الحرارة  ،سريان المائع  :مثل  ،متعددة
وحساب الحرارة  ها،السرعات  معامل    ،وتوزيع  وحساب 

 وكذلك رقم نسلت.  ،االحتكاك

الفوريرى   • تحويل  استخدام    الحصولنجاح  في    الثنائي 
والسرعاتال على   الحرارة  ، ممرات  وحساب    ،وتوزيع 

 قم نسلت. معامل االحتكاك وكذلك ر 
الفوريرى   • تطبيقات      الثنائي فينجاح استخدام   تحويل 

خرى.  هندسية متعددة ا 

قسم الرياضيات 
والفيزيقا 
 ة الهندسي

قسم   +
الرياضيات بكلية 

جامعة بالتربية  
 عين شمس 

2022 2026 
لف  50 ا 

 جنيه

 :التحويل التفاضلي  طريقة ▪
Differential Transformation Method 

المعادالت    استخدام .ا   نظم  حل  في  الطريقة 
العادية الخطية  ،التفاضلية  غير   ،والجزئية 

 ودراسة تقارب الحلول المختلفة.

تي   نجاح استخدام طريقة التحويل التفاضلي في 
آ
 : تحقيق اال

المائع • الحرارة  ، سريان  على    ،وانتقال  سطحوالتركيز 
 
 ا

السرعات    ،مختلفة الحرارة  ، وحساب  وحساب   ،وتوزيع 
االحتكاك  رقم    ،شيروود  ومعامل   ، معامل  نسلت وكذلك 

بحاث    ةالمخطط لذلك ثالث)
 
 العام(.   في ا

دراسة • تطبيقات  واالهتزازات   ، والهبوط  ،االنبعاج  وجود 
لواح  ،والقسرية للكمرات  ،الحرة

 
 ا. ونشر بحثين سنوي    ،واال

التفاضلية    موازنة • للمعادالت  والتحليلية  العددية  الحلول 
 خطية للرتب العليا.الالخطية وغير 

قسم الرياضيات  
والفيزيقا  
 الهندسية+ 

  قسم الرياضيات
 بكلية التربية

جامعة عين  ب
 شمس 

2022 2026 
لف  50 ا 

 جنيه

 المحدودة. الفروق   طريقة ▪
Finite Difference Method 

 
 
نافييه  استخدام . ا معادالت  حل  في  -الطريقة 

ودراسة   النيوتنية  وغير  النيوتنية  للموائع  ستوكس 
بالحلول  والمقارنة  المختلفة  الحلول  تقارب 

 المعملية. التحليلية والنتائج 

نافييه • معادالت  حل  في  الطريقة  استخدام  ستوكس -نجاح 
الطاقة   للموائعومعادالت  وغير    والتركيز  النيوتنية النيوتنية 

ودراسة تقارب الحلول المختلفة والمقارنة بالحلول التحليلية 
معامل االحتكاك ومعامل   وكذلك وحساب المعملي    والنتائج 

بحاث  نسلت )شيروود وكذلك رقم  
 
 فيالمخطط لذلك ثالث ا

 العام(. 
التفاضلية   • للمعادالت  والتحليلية  العددية  الحلول  مقارنة 

 ليا.الخطية والغير خطية للرتب الع 

قسم الرياضيات  
والفيزيقا 
قسم  الهندسية+

الرياضيات بكلية 
جامعة بالتربية 

 عين شمس+ 
  –كلية الهندسة
 جامعة القاهرة 

2022 2026 
لف  50
 
ا

 جنيه
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

فيزيقا  ال
 هندسية ال

ثيرات   الموادعلم  ▪
 
شعاعوتا  على خواص المواد  الإ

 

 الجديدة والمتجددة  الطاقة ▪

 

محددة   • بمواصفات  مواد  لالستخدامات تحضير 

لها  ،العملية الفيزيائية  الخصائص  دراسة    ،وقياس  مع 

لها البنائي  للمواد    ، التركيب  الفيزيائية  الخواص  وعالقة 

 بالتركيب البنائي. 

ثير   •
 
 في المختلف    اإلشعاعتتبع التغيرات الناتجة نتيجة تا

لها  ،المواد المصاحبة  الخصائص  وإمكانية   ،وقياس 

 ة. بتطبيقات عملي المواد لالستخدامتحسين خواص 

والمتجددة • الجديدة  الطاقة  مصادر  والعوامل   ،دراسة 

 جل رفع ك فاءتها. ا  من  فيهاالمؤثرة 

على   • للحصول  بحثية  مشروعات  بمقترحات  التقدم 

بحاث. 
 
 تمويل لال

 البدء في تكوين مدرسة بحثية في مجاالت التخصص.  •

قسم فيزيقا 
 هندسية 

2022 2026 
مليون  2

 جنيه
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

ميكانيكا  ال
 هندسية ال

جسام الصلبة: م ▪
 
 يكانيكا ال

االنبعاج .ا   الحرة  ،والهبوط  ،دراسة    ، واالهتزازات 

لواح.  ،والقسرية للكمرات
 
 واال

 

 Differential transformation استخدامنجاح   •

methods    والهبوط  ،االنبعاج  تطبيقات دراسة  في ، 

الحرة لواح  ،للكمرات  ،والقسرية   ،واالهتزازات 
 
  ، واال

 ا. ونشر بحثين سنوي  

قسم الرياضيات  
والفيزيقا  
 الهندسية

2022 2026 
لف  80 ا 

 جنيه

بالعناصر   ▪ الخاصة  الميكانيكية  الهتزازات  دراسة 

نشائية.   الإ

 
 
العددية . ا للمعادالت    ،الحلول  والتحليلية 

 خطية للرتب العليا. الالتفاضلية الخطية وغير 

الحلول   • استخدام  والتحليليةنجاح   ،العددية 

وغير   الخطية  التفاضلية  للرتب  الللمعادالت  خطية 

 العليا. 

بالعناصر   • الخاصة  الميكانيكية  االهتزازات  دراسة 

 اإلنشائية.

قسم الرياضيات  
والفيزيقا  
 الهندسية

2022 2026 
لف  80 ا 

 جنيه
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح الدقيق البحثياجملال  العام البحثياجملال 

قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 الصور  معالجة

 .هاوتقسيم الصور  بناء إعادة ▪

 .الصور  حجم ضغط في دراسات إعداد ▪

 . اإلشارة لغة  في دراسات إعداد ▪

ليات ▪  .النصوص في التزييف كشف ا 

ليات ▪  .العين بصمة وتحديد الوجه على التعرف ا 

 .اليد وهندسة التوقيع على التعرف ▪

 الستخدام ؛ تطبيقية وبرامج ، حديثة طرق  وجود ▪

مين  :مثل المختلفة التطبيقية المجاالت  في الصور 
 
 تا

 .والموانئ المطارات

)قسم علوم  

 الحاسب(

+ 

 الهندسةكلية 

2022 2027 

250  

لف  ا 

 جنيه

 الذكاء

 االصطناعي 

 .الكالم على  التعرف في دراسات إعداد ▪

 .الحاسب رؤية إمكانيات في دراسات إعداد ▪

 .الطبيعية اللغات معالجة في دراسات إعداد ▪

 .العصبية الشبكات في دراسات إعداد ▪

 الوراثية البصمة تعيين مجال في دراسات إعداد ▪

 ل.القت وجرائم النسب إلثبات للجينات

لالستخدام وبرامج حديثة طرق  وجود ▪  في تطبيقية 

 .المختلفة  المجاالت

)قسم علوم  

 الحاسب(
2022 2027 

250  

لف  ا 

 جنيه

 االتصاالت

 والشبكات 

 .ياآلل الحاسب شبكات في التحكم ▪

 . الالسلكية الشبكات ▪

من في دراسات إعداد ▪  .الشبكات ا 

 .تطبيقية لبرامج نماذج وجود ▪

)قسم علوم  
 الحاسب(

+ 
 كلية الهندسة

2022 2027 

200  

لف  ا 

 جنيه
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قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 المعلومات نظم

 الجغرافية 

ليات ▪  .الجغرافية البيانات قواعد تصميم ا 

 .الجغرافية البيانات جمع تقنيات ▪

 .الجغرافية النمذجة  في دراسات إعداد ▪

 المجاالت في الجغرافية المعلومات  نظم تطبيقات ▪

 .المختلفة

 .تطبيقية لبرامج نماذج وجود ▪

نظم  )قسم 
 ( المعلومات 

+ 
 كلية الهندسة

+ 
داب 

 
 كلية اال

2022 2027 

200  

لف  ا 

 جنيه

 في التنقيب 

 البيانات 

 الحوسبة

 السحابية 

 .البيانات قواعد تصميم ▪

 .البيانات عن التنقيب ▪

 .هاواسترجاع المعلومات  تخزين ▪

من نظم ▪
 
 .المعلومات  ا

 .المعلومات نظم تطوير ▪

 .للتطبيق قابلة لبرامج نماذج وجود ▪
)قسم نظم  

 المعلومات( 

+ 

 كلية الهندسة

)قسم علوم  

 الحاسب(

2022 2027 

300  

لف 
 
ا

 جنيه

 تصميم الحوسبة السحابية.  ▪

 تنقيب بيانات على الحوسبة السحابية. ▪

مين الحوسبة السحابية.  ▪
 
 تا

داء الحوسبة السحابية. ▪  تحسين ا 

 الحوسبة. فيوجود برامج تطبيقية قابلة للتطبيق  ▪

 المشاريع البحثية. فيالمشاركة  ▪
  

300  

لف  ا 

 جنيه
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 والذكاء االصطناعيالحاسبات كلية  -والتكنولوجية العلوم الهندسية قطاع -الخطة التنفيذية
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قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 البيانات الكبيرة

 ي الداللالويب  

 داء البيانات الكبيرة ا  تحسن  فيإعداد دراسات  ▪

 ت فيعداد دراسات إ ▪
 
 . مين البيانات الكبيرةا

 المجاالت المختلفة.  فيتطبيقات البيانات الكبيرة  ▪

 المشاريع البحثية. فيالمشاركة  ▪

 وجود برامج تطبيقية.  ▪

بحاث منشورة  ▪  مجال البيانات الكبيرة. فيوجود ا 

 .البحثيالمجال  فيعقد مؤتمرات  ▪
)قسم علوم  

 الحاسب(

)قسم نظم  

 ( المعلومات 

2022 2027 

250  

لف  ا 

 جنيه

في مجال الويب   علمية  وتجارب  ةإعداد دراسات بحثي ▪

 الداللي.

هندسة  ▪ مجال  في  ودراسات  تجارب  إعداد 

 
 
 .ونتولوجياال

 .في الديبي بيديا علمية عداد دراسات بحثية وتجاربإ ▪

بحثي ▪ دراسات  البيانات  علمية  وتجارب    ةإعداد  في 

 . واللغويات

بحاث علمية.  ▪  إعداد ا 

 إقامة مدرسة صيفية وشتوية علمية. ▪

 المجاالت سابقة الذكر. تطوير تطبيقات في  ▪

 إقامة مشروعات بحثية مشتركة مع جهات علمية.  ▪

2022 2027 

400  

لف  ا 

 جنيه

 
 

458



 2022-2027 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ  يـ
 والذكاء االصطناعيالحاسبات كلية  -والتكنولوجية العلوم الهندسية قطاع -الخطة التنفيذية
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 نظم المعلومات 

وتجارب   ▪ بحثية  دراسات  قواعد  علمية  إعداد  في 

 . البيانات الحديثة

عمالالتجارة اإل  ▪
 
 .لك ترونية وتحليل اال

وتجارب   ▪ بحثية  دراسات  نظم  علمية  إعداد  مجال  في 

 .يثةدالمعلومات الح

وتجارب ▪ بحثية  دراسات  إنترنت   علمية  إعداد  في 

شياء.
 
 اال

بحاث علمية.  ▪  إعداد ا 

 تطوير تطبيقات في المجاالت السابقة الذكر.  ▪

 إقامة مشروعات بحثية مشتركة مع جهات علمية.  ▪

)قسم نظم  

 ( المعلومات
2022 2027 

350 

لف  
 
ا

 جنيه
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ـطـخ ـ ـالبح ةـ ـ ـمـث العلــ  يـ
نسانية – الخطة التنفيذية  تماعيةوالج قطاع العلوم الإ

 

  واالجتماعية اإلنسانيةلقطاع العلوم   اخلطة التنفيذية -ارابًع
 

 التربية كلية  .1
 جتماعيةكلية الخدمة ال .2
 دار العلوم كلية  .3
 التربية النوعية كلية  .4
 السياحة والفنادقكلية  .5
ثار كلية  .6

آ
 ال

داب  .7
آ
 كلية ال

 التربية للطفولة المبكرةكلية  .8
 الحقوق  .9

 التربية الرياضية  .10
لسن .11

أ
 ال

 النيل حوض لدول  الستراتيجية والدراسات البحوث معهد .12
 

Fourth- Action Plan for Humanities Sector 

1. Faculty of Education 

2. Faculty of Social Work 

3. Faculty of Dar Al-Oloum 

4. Faculty of Specific Education 

5. Faculty of Tourism & Hotels 

6. Faculty of Archaeology 

7. Faculty of Arts 

8. Faculty of Early Childhood Education 

9. Faculty of Law 

10. Faculty of Physical Education 

11. Faculty of Al-Alsun 

12. Institute for Nile Basin Countries Strategic Studies & 

Research 
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثي الدقيق اجملال البحثي العام

 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

التعليم قبل  

 الجامعي 

المناهج   ▪ قبل  في  الدراسية  تقويم  التعليم  مراحل 
 الجامعي.

تعلم المواد الدراسية المختلفة في مرحلة    مشكالت  ▪
 التعليم قبل الجامعي. 

 تطوير مناهج الفائت الخاصة.  ▪
الدراسية   ▪ المناهج  قبل  في  تطوير  التعليم  مراحل 

 الجامعي في ضوء المعايير القومية للتعليم. 
المختلفة ▪ الدراسية  المواد  تدريس  طرق   تطوير 

ساليب  في ضوء المعايير القومية للتعليم.  هاوا 
تدريبية ▪ برامج  التعليم    ،تخطيط  معلم  ك فاءة  لرفع 

 قبل الجامعي. 
الناقد،  ▪ والتفكير  المشكالت،  حل  مهارات  تنمية 

واتخاذ   االستراتيجي،  والتفكير  التخيل،  ومهارات 
التواصل،   ومهارات  التفاوض،  ومهارات  القرار، 
ومهارات   المهنية،  والمهارات  الذات،  إدارة  مهارات 

 اليومية.الحياة 
المختلفةتقوي ▪ المواد  موجهي  داء  ا  مراحل    ،م  في 

 التعليم ما قبل الجامعي. 
قبل   ▪ ما  التعليم  مرحلة  في  االمتحانات  نظم  تطوير 

 الجامعي.

وجود دراسات تفصيلية عن مشكالت التعليم قبل   ▪

 الجامعي.

المعايير  وجود   ▪ مع  تتفق  مطورة  دراسية  مناهج 

 القومية للتعليم. 

ت ▪ التي  التغيرات  عن  دراسات  على  وجود  طرا  

 منظومة التربية والتعليم بعناصرها المختلفة. 

بمدارس   ▪ التعليمية  العملية  لتطوير  خطط  وجود 

 محافظة الفيوم. 

قبل   ▪ التعليم  من  المستفيدين  رضا  على  الحصول 

 الجامعي.

)قسم المناهج  

وطرق 

 التدريس( 

 

2022 2027 

150  

لف 
 
ا

 جنيه
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثي الدقيق اجملال البحثي العام

 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

 التعليم الجامعي 

تطوير مناهج إعداد المعلم بكليات التربية في ضوء   ▪

داء. 
 
 معايير الجودة الشاملة وتحسين اال

المعلمين   ▪ برامج تدريب  الخدمة في في  تطوير  ثناء  ا 

 الحديثة.ضوء االتجاهات العالمية 

المتابعة ▪ التقويم/  التدريس/  طرق  ساليب  تطوير   هوا 

 بكليات التربية في ضوء معايير الجودة الشاملة. 

إل  يمتنظ ▪ والرياضياتبرامج  العلوم  معلم  في    عداد 

 الدولية. لمداس ا

العملية ▪ التربية  تواجه طالب  التي  الصعوبات   ،دراسة 

 عند تطبيقهم لما تعلموه في كليات التربية. 

عضاء هيئة التدريس   ▪
 
دراسة االحتياجات التدريبية ال

 بكليات التربية. 

 نظم االمتحانات في كليات التربية.  تطوير ▪

 برامج متطورة إلعداد المعلم بكليات التربية. إعداد  ▪

على  وجود   ▪ تطبق  حديثة  تقويم  تدريس/  طرق 

 الطالب بكليات التربية. 

هيئة توفير   ▪ عضاء 
 
ال التدريبية  االحتياجات  قائمة 

 التدريس بكليات التربية. 

 نظم حديثة لالمتحانات في كليات التربية.  تطبيق ▪

الطالب  ▪ تحصيل  مستوى  قياس  معدالت  ارتفاع 

 ا. سنوي  

)قسم المناهج  

وطرق 

 التدريس( 

 

2022 2027 

100  

لف  ا 

 جنيه
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 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

التوجهات  

  فيالعالمية 

 مجال التعليم 

لغرس ▪ الدراسية  المواد  في  برامج  مفهوم    تصميم 

 السالم العالمي في مراحل التعليم.

 تقويم مناهج التعليم في ضوء التوجهات العالمية.  ▪

التربية   ▪ مجال  في  المتبعة  للمناهج  نقدية  دراسات 

 والتربية السكانية.  ،البيئية

التعليم المختلفة  ▪ تقويم مفاهيم الطالب في مراحل 

 في ضوء التوجهات العالمية.  ،بمحافظة الفيوم

الض ▪ استحدثت  إلقاء  جديدة  مفاهيم  على    في وء 

 :مجال المناهج وطرق التدريس مثل

الفكرى،  والمناهج،    )تدويل ▪ من 
 
المواطنة واال

التنمية و  ،Digital Citizenship  الرقمية

الرقمية  تحدياتوالمستدامة،    Digital الحياة 

Life،  التدريس للفهموجودة الحياة،  و Teaching 

for Understanding،   للتفكير  والتدريس 

Teaching to Thinking) . 

 مناهج تعليمية تواكب التوجهات العالمية. توفير  ▪

البيئية توفير   ▪ التربية  مجال  في  مطورة  مناهج 

 والسكانية.

)قسم مناهج  

وطرق 

 تدريس( 

 

2022 2027 

100  

لف 
 
ا

 جنيه
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 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

 التعليم الفني 

 

ضوء   ▪ في  الفني  التعليم  العالمية  تطوير  االتجاهات 
 المعاصرة. 

 .تقويم المناهج الدراسية للتعليم الفني ▪
المختلفة ▪ الدراسية  المواد  تدريس  طرق   تطوير 

ساليب القومية   هاوا  المعايير  ضوء  في  الفني  للتعليم 
 .للتعليم

التعليم  ▪ معلم  ك فاءة  لرفع  تدريبية  برامج  تخطيط 
 الفني.

طالب ▪ لتعليم  إلك ترونية  تعلم  بيائت   استخدام 
 .التعليم الفني

التعليم   ▪ مشكالت  عن  تفصيلية  دراسات  وجود 

 .الفني

المعايير  وجود   ▪ مع  تتفق  مطورة  دراسية  مناهج 

 .القومية للتعليم

للتعليم   ▪ التعليمية  العملية  لتطوير  خطط  وجود 

 .الفني بمدارس محافظة الفيوم

 . الحصول على رضا المستفيدين من التعليم الفني ▪

)قسم المناهج  

وطرق 

 التدريس( 

 

2022 2027 

100  

لف  ا 

 جنيه

تطوير منظومة  

طار  اإ المنهج في 

الجودة  

 والعتماد 

 

العام  ▪ التعليم  في  الدراسية  والبرامج  المناهج  تطوير 
 . هاومعايير   وفق مفاهيم الجودة واالعتماد

وانعكاساته   ▪ الرقمنة  والبرامج   علىعصر  المناهج 
 .الدراسية للتعليم العام والجامعي

تطوير المناهج في إطار النظريات المعاصرة في علم النفس   ▪
 االجتماعية، الشبكات  و  )البنائية،  ويشمل:  المعرفي

 .المتعددة..(الذكاءات و

 .تعليم التفكير ▪
مرحلة    تطوير ▪ في  والتعلم  والتعليم  المنهج  منظومة 

طفال
 
 .رياض اال

 مناهج تعليمية تواكب التوجهات العالمية. وجود  ▪

قبل  وجود   ▪ التعليم  مجال  في  مطورة  مناهج 

 الجامعي والفني.

طفال. وجود  ▪
 
 مناهج مطورة لمرحلة رياض اال

 الحصول على رضا المستفيدين من التعليم.  ▪

)قسم المناهج  

وطرق 

 التدريس( 

 

2022 2027 
لف  50
 
ا

 جنيه
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 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

تكنولوجيا  

التعليم وقضايا  

 التعليم والتعلم 

 .االتجاهات الحديثة في تكنولوجيا التعليم ▪

التعليم  ▪ نظمة  ا  في  الحديثة  ساليب 
 
واال التوجهات 

 . اإللك تروني والتعليم عن بعد

واستخدامها    ها،وتصميم  بناء بيائت تعلم إلك ترونية ▪
 . لحل المشكالت التعليمية

ذو ▪ تعليم  في  الحديثة  التكنولوجيا   ياستخدام 
 . االحتياجات الخاصة

 . التقويم اإلليك تروني ▪

المشكالت   ▪ دراسة  في  التكنولوجيا  توظيف 
 التعليمية.

 .ك ترونيالجودة في نظام التعليم اإلل ▪

المشكالت  توفير   ▪ لحل  إلك ترونية  تعلم  بيائت 

 التعليمية

لذوبتوفير   ▪ إلك ترونية  تعلم  االحتياجات    ييائت 

 . الخاصة

 بيائت تدريب إلك ترونية لتدريب المعلمين. توفير  ▪

تس ▪ كمبيوتر  برامج  داء  إنتاج 
 
اال مستوى  رفع  في  هم 

كاديمي.
 
 اال

 الحصول على رضا المستفيدين من التعليم.  ▪

)قسم المناهج  

وطرق 

 التدريس( 

 

2022 2027 

150  

لف  ا 

 جنيه

الفصل   مدارس 

 الواحد 

 

التدريس ▪ مقررات  الفصل    ه وطرق  تطوير  مدارس  في 
 الواحد.

معلمة    تنظيم ▪ معلم/  إلعداد  متخصصة  برامج 
 الفصل الواحد. 

الفصل   ▪ معلمة  لمعلم/  كاديمية 
 
اال المهارات  تنمية 

 الواحد في التخصصات المختلفة.

معلمة  وجود   ▪ معلم/  إلعداد  متخصصة  برامج 

 الفصل الواحد. 

 إقبال الطالب على هذا النوع من الدراسة. زيادة  ▪

)قسم المناهج  

وطرق 

 التدريس( 

 

2022 2027 

100  

لف  ا 

 جنيه
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 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

 التعليم المـوازي 

مية  
أ
محو ال

 وتعليم الكبار 

 

تعدد  ▪ ضوء  في  الصديقة  المدارس  مقررات  تطوير 

 الصفوف والمستويات.

كافة    دراسات ▪ المواد  في  للمعلم  دلة  ا  إلعداد 

الدراسية لمساعدة الميسرات على التدريس في ضوء  

 تعدد الصفوف والمستويات.

في   ▪ للميسرات  كاديمية 
 
اال المهارات  تنمية 

 التخصصات كافة. 

على  ▪ الصديقة  المدارس  مشرفات  تدريب  برامج  تقويم 

 وإنتاج وسائل تعليمية من خامات البيئة.   ،التدريس

الصديقة ▪ المدارس  مشرفات  تدريب  برامج   ، تقويم 

المناسبة  للفتيات  والمتابعة  التقويم  طرق  على 

 للتعلم النشط. 

ارتفاع معدالت قياس المستوى التحصيلي للطالب   ▪

 بالمدارس الصديقة.

معلمة  وجود   ▪ معلم/  إلعداد  متخصصة  برامج 

 المدارس الصديقة. 

م المناهج  )قس

وطرق 

 التدريس( 

 

2022 2027 

100  

لف  ا 

 جنيه
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثي الدقيق اجملال البحثي العام

 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

صـــول التربـــــية 
أ
 ا

 دور المؤسسات التعليمية في تنمية المجتمعات المهمشة. ▪

المستجدة ▪ التعليمية  السياسات  في   ،تعزيز  ودورها 
 تطوير التعليم المصري. 

 االجتماعية والتعليمية بمحافظة الفيوم.  القضايا والظواهر ▪

 برامج التعليم الدولية ما لها وما عليها.  ▪
بعاد التربوية للتحول االقتصادي والسياسي في مصر.  ▪

 
 اال

ودور   ▪ المصري  للمجتمع  القيمي  النسق  في  التحول 
 المدرسة في توجيهه. 

 دور المؤسسات التربوية في الحد من تزايد السكان.  ▪
رها في مواجهة بعض المشكالت  وسائط التربية ودو  ▪

 التعليمية واالجتماعية بمحافظة الفيوم.
 دور المؤسسات التعليمية في الحد من العنف المجتمعي. ▪

بيانات  وجود   ▪ والظواهر  تشمل  قاعدة  القضايا  هم  ا 

 االجتماعية والتعليمية بمحافظة الفيوم.

 برامج التعليم الدولية.تشمل قاعدة بيانات وجود  ▪

بيانات  وجود   ▪ اقاعدة  السياسية تشمل  لتحوالت 

 واالقتصادية في مصر. 

صول   )قسم ا 

 التربية(

+ 

كلية الخدمة  

 االجتماعية 

2022 2027 

50  

لف  ا 

 جنيه

بعاد الفلسفية واالجتماعية لمعايير جودة التعليم   ▪
 
اال

 في مصر. 

للفائت  وجود   ▪ المناسبة  التعليمية  نماط 
 
باال قائمة 

 المختلفة.
 برامج حديثة إلعداد معلمين في مجاالت محددة توفير   ▪

السكانيةمثل التربية  الصحية  -:  تعليم   -التربية 
 الكبار.

 قائمة بمعايير جودة التعليم في مصر. وجود  ▪
 التحول في النسق القيمي للمجتمع المصري.  ▪
 د من التزايد السكاني.حال ▪

2022 2027 

100  

لف  ا 

 جنيه
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 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

التعليم الفني  

وربطه بسوق  

 العمل 

 

لريادة  ▪ التوجه  ضوء  في  الفني  التعليم  تطوير 

عمال. 
 
 اال

والمؤسسات  ▪ التعليمية  المؤسسات  بين  الشراكة 

 اإلنتاجية.

 دراسة بدائل لتمويل التعليم في مصر.  ▪

التوجه   ▪ دعم  في  التربوية  المؤسسات  دور 

 للمجتمعات العمرانية الجديدة.

 دعم البحث العلمي في الجامعات المصرية.  ▪

ال ▪ تنمية مؤسسات  في  ودورها  الخاص  تعليم 

 المجتمع. 

سسه. ▪  نظريات التعليم اإللك تروني وا 

هم مشكالت التعليم الفني.إعداد  ▪
 
 قائمة با

بيانات  وجود   ▪ الفني  عن  قاعدة  التعليم  واقع 

 بمحافظة الفيوم.

بالتعليم  ▪ االلتحاق  على  اإلقبال  حجم  في  زيادة 

 الفني.

 بدائل لتمويل التعليم في مصر وجود  ▪

عمال. التوجه ل ▪
 
 ريادة اال

 التوجه للمجتمعات العمرانية الجديدة. ▪

سسه.وجود  ▪  قائمة بنظريات التعليم اإللك تروني وا 

صول   )قسم ا 

 التربية(

+ 

كلية الخدمة  

 االجتماعية 

2022 2027 
لف  50 ا 

 جنيه
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 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

عداد المعلم   اإ

 لمهنة التدريس

 .همتقويم برامج إعداد المعلمين وتدريب ▪
 المهنية التي يتعرض لها المعلم.  الضغوط ▪
 التنمية المهنية للمعلمين. والرضا الوظيفي  ▪
 المعلم. و التنشئة االجتماعية للطالب  ▪
المعلم ▪ إعداد  في  الحديثة  اإلعداد  و  ،االتجاهات 

 القائم على الك فاية.
خالقي لمهنة التدريس.  ▪  نحو دستور ا 
دوار المعلم في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة.  ▪

 
 ا

 حتياجات التدريسية للمعلم بالمراحل المختلفة. اال ▪
همية والمبررات(. ▪

 
ستاذ الجامعي )اال

 
خالقي لال

 
 الميثاق اال

ومحددة ▪ واضحة  معايير  المعلم    ؛ وجود  الختبار 
هيل

 
 .هوتا

عمله ▪ فترة  طوال  للمعلم  تدريبية  برامج    ، وجود 
الترقي للوظائ ف   اوجعل اجتيازها شرط   من شروط 

على. 
 
 اال
واجتياز  ▪ المعلمين  نجاح  معدل  لبرامج    همارتفاع 

 التقويم السنوية. 
خالقي للمعلم.  ▪  وجود ميثاق ا 
ستاذ الجامعي. ▪

 
خالقي لال

 
 وجود ميثاق ا

صول   )قسم ا 

 التربية(

+ 

كلية رياض  

طفال
 
 اال

2022 2027 

100  

لف  ا 

 جنيه

ة 
أ
 تعليم المرا

في   ▪ ة  المرا  من  مشاركة  االجتماعي  والعائد  التنمية 
 تعليمها. 

 مشكالت تعليم الفتاة.  ▪
ة في العملية التعليمية. ▪

 
 مشاركة المرا

ة في الريف المصري دراسة تقويمية.  ▪
 
 واقع تعليم المرا

الحكومية  ▪ غير  المؤسسات  لبعض  التربوية  الجهود 
ة الريفية. مية المرا   في محو ا 

 بين مخرجات التعليم من النساء والرجال.  موازنةدراسة  ▪

ة في البيائت الفقيرة. ▪  تعليم المرا 

تعليم إعداد   ▪ تواجه  التي  المشكالت  هم 
 
با قائمة 

ة والحلول المقترحة لحلها.   المرا 
زيادة نسبة المتعلمين من اإلناث بمراحل التعليم   ▪

 المختلفة.

صول  
 
)قسم ا

 التربية(

+ 

كلية الخدمة  

 االجتماعية 

2022 2027 

100  

لف  ا 

 جنيه
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثي الدقيق اجملال البحثي العام

 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

 البحث التربوي 

 

 تطور البحث التربوي واتجاهاته المستقبلية. ▪

التربية ▪ بكليات  العليا  الدراسات  برامج  في    ،تطوير 
 ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة. 

 تطوير برامج نظم القبول بالدراسات العليا بكليات التربية.  ▪

النهوض   ▪ في  العلمي  البحث  نتائج  من  االستفادة 
 بالعملية التعليمية. 

الوثيق  ▪ االرتباط  ذات  العلمي  البحث  منهجيات 
 بالتربية.

 الدوافع الحقيقية اللتحاق الطالب بالدراسات العليا.  ▪

قائمة باحتياجات قطاعات اإلنتاج المختلفة  وجود   ▪

 من بحوث لحل مشكالته. 

  ، برامج دراسات عليا حديثة بكليات التربيةوجود   ▪

 لحديثة.تواكب التطورات العلمية ا 

العليا إعداد   ▪ بالدراسات  للقبول  حديثة  نظم 

 بكليات التربية. 

صول   )قسم ا 

 التربية(
2022 2027 

100  

لف  ا 

 جنيه

 التربية السياحية 

تنمية  ▪ في  ودورها  واإلنترنت  التعليمية  المؤسسات 
 الوعي السياحي بمصر. 

الوعي  ▪ تنمية  في  التعليمية  للمتاحف  التربوي  الدور 
 السياحي بمحافظة الفيوم.

ثار ودور التربية في  ▪
آ
خالقيات المرتبطة بحماية اال

 
اال

 تنميتها.

الفيوم    موازنة ▪ بمحافظة  الفندقي  الثانوي  التعليم 
 ا. ا وعالمي  ا وقومي  محلي  

التعليم  وجود   ▪ في  متخصصة  تعليمية  برامج 

ثار. 
آ
 السياحي واال

 زيادة في نسب اإلقبال على التعليم الفندقي. ▪

صول  
 
)قسم ا

 التربية(
+ 

كلية السياحة  
 والفنادق

+ 
ثار 

آ
 كلية اال

2022 2027 

100  

لف  ا 

 جنيه
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثي الدقيق اجملال البحثي العام

 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

مستقبل التعليم  

 وتطوره 

إصالح التعليم المصري وتطويره في ضوء التحديات  ▪
 المعاصرة. 

القرار   ▪ صنع  في  الحديثة  ساليب 
 
واال االتجاهات 

 واتخاذه. ،التعليمي
الفيوم   ▪ محافظة  في  التعليمية  الخدمات  مسح 

 ها.وتقويم
 . معوقات النشاط الطالبي في التعليم العام ▪
على   ▪ االجتماعي  الطلب  زيادة  عن  دراسات  إجراء 

 . التعليم بما في ذلك التعليم الجامعي
االبتدائي   ▪ والخاصالتعليم  دراسات   ،الحكومي 

العناصر  موازنة مختلف  )تالميذ،    مثل:  تتناول 
 معلمين( وغير ذلك. ومستويات، وبرامج، و

للتطوير ▪ للتنفيذ  ،وجود خطط  ليات  والمتابعة   ،واآ
 والتقويم لعناصر العملية التعليمية.

التعليم  وجود   ▪ ساليب حديثة متطورة في منظومة  ا 
 المصري. 

بيانات  قاعدوجود   ▪ التعليمية  تشمل  ة  الخدمات 
 بمحافظة الفيوم.

االلتحاق  إعداد   ▪ معدالت  عن  إحصائية  دراسة 
بالنسبة  با بالفيوم  الجامعي  عدد  إلى  لتعليم 

 السكان. 

صول   )قسم ا 

 التربية(

+ 

كلية الخدمة  

 االجتماعية 

2022 2027 

100  

لف  ا 

 جنيه

الجودة الشاملة  

في المؤسسات  

 التعليمية 

ومعاييرها ثقافة   ▪ ومكوناتها،  الشاملة،  الجودة 

 والجهود المتبعة في قياسها. 

المؤسسات   ▪ في  الشاملة  الجودة  تطبيق  كيفية 

 التعليمية.

واالعتماد   ▪ الجودة  ثقافة  لنشر  خطط  وجود 

 بالمؤسسات التعليمية المختلفة بالفيوم.

المعتمدة    زيادة ▪ التعليمية  المؤسسات  عدد 

 بمحافظة الفيوم.

صول   )قسم ا 
 التربية(

+ 
مركز ضمان  

الجودة 

 بجامعة الفيوم

2022 2027 
لف  50 ا 

 جنيه

 
 

471



 2022-2027 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـيمـث العلـ نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية ـ  التربيةكلية  -والجتماعية الإ

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثي الدقيق اجملال البحثي العام

 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

دارة المدرسية   الإ

والتعليمية  

 والتربوية 

مدخل ▪ التنافسي  اليقظة   ؛ الذكاء  لتحقيق 
 االستراتيجية. 

مدخل ▪ االستراتيجي  القيادات ل  ؛ الذكاء  داء  ا  تطوير 
 الجامعات المصرية. في اإلدارية 

التعليم   ▪ لمؤسسات  التنافسية  الميزة  تحقيق  ليات  اآ
 على ضوء المرونة االستراتيجية. ،مصرفي الجامعي 

الفني   ▪ الثانوي  التعليم  بمدارس  التنظيمية  البراعة  تعزيز  ليات 
آ
ا

 ضوء مدخل إدارة الموهبة. في ،الصناعي بمحافظة الفيوم
الصناعية   تحسين  ▪ الثانوية  للمدارس  التنافسية  الميزة 

 في مصر على ضوء مدخل الريادة االستراتيجية. 
في   ▪ الجامعي  التعليم  لتدويل  الحديثة  االتجاهات 

مصر   رؤية  التعليم و  20٣0ضوء  تدويل  ليات  اآ
 الجامعي في ضوء التصنيفات العالمية للجامعات. 

للعاملين  ▪ الوظيفية  الحياة  جودة  تحقيق    متطلبات 
الجامعي   قبل  ما  التعليم  مؤسسة  ضوء    فيفي 

 القيادة الخادمة.و مدخل القيادة الموزعة
مصر   ▪ في  التعليمية  باإلدارات  اإلداري  اإلصالح 

 وعالقته بالعدالة اإلجرائية. 
سياسات التمكين اإلداري بمؤسسات التعليم بمصر   ▪

 ضوء خبرات بعض الدول.  في
الريادية  التعليم ▪ والجامعات  بوصفها  الريادي   ، 

 
من    مدخال

 لدخولها في التصنيفات العالمية.  ؛مداخل تطوير الجامعات 
بالجامعات  ▪ اإلدارية  للقيادات  الوظيفية  المحاسبية  تفعيل 

المدرسية    وجود ▪ اإلدارة  واقع  عن  تفصيلية  دراسة 

 بالمدارس.

دراسة   ▪ بالمدارس   موازنةوجود  المدرسية  لإلدارة 

 المختلفة الحكومية والخاصة. 

خرى   موازنةوجود دراسة   ▪
 
في   ،بين مصر والدول اال

 مجال اإلدارة التعليمية. 

مجال   ▪ في  المعاصرة  االتجاهات  عن  دراسة  وجود 

 تطوير اإلدارة التعليمية. 

 وجود دراسات تفصيلية عن مشكالت التعليم.  ▪

على   ▪ تطرا   التي  التغيرات  عن  دراسات  وجود 

قسم اإلدارة  
التربوية 
وسياسات  
 التعليم

2022 2027 

150  

لف 
 
ا

 جنيه
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثي الدقيق اجملال البحثي العام

 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

 في ضوء مدخل اإلدارة على المكشوف.  ،المصرية
البحثية  ▪ عمال 

 
اال هداف حاضنات  ا  متطلبات تحقيق 

 تصنيفات العالمية.الفي ضوء   ،في مصر
الوظيفية   ▪ الحياة  بجودة  وعالقته  التنظيمي  المناخ 

ميداني بمديريات    ةدراسة  اإلدارية  القيادات  على 
 التربية والتعليم بمصر. 

تصور مقترح لتفعيل نظام اإلدارة المدرسية اإللك ترونية  ▪
 الميزة التنافسية للمدارس المصرية. في ضوء مدخل  

بجمهورية  ▪ التعليمية  الثانوية  المدارس  مديري  ممارسة  درجة 
 للك فايات اإلدارية من وجهة نظر معلميهم.  ،مصر العربية

التنظيمية   ▪ الثقافة  لدى   فيدور  اإلداري  اإلبداع  تحقيق 
 مديري مدارس التعليم الثانوي العام في محافظة الفيوم. 

محافظة   ▪ في  العام  التعليم  مدارس  إدارة  تطوير 
 ضوء مدخل اإلدارة الذاتية. فيالفيوم 

لدى ▪ الملهمة  القيادة  ممارسة  القيادات    درجة 
 الوسطى بمديريات التربية والتعليم في مصر. 

القيادية ▪ الوظيفي    ،الجدرات  داء 
 
اال لتحسين  مدخل 

 مدارس التعليم قبل الجامعي. في العاملين  ىلد
التعليم الجامعي في ضوء التصن ▪ ليات تدويل  يفات  اآ

 العالمية للجامعات. 
بحاث العلمية في اإلدارة التربوية.  ▪

 
 التوجهات المستقبلية لال

داء. ▪
 
 التدوير الوظيفي مدخل لرفع اال

ليات تعزيز االلتزام التنظيمي لدى العاملين.  ▪  اآ

 منظومة التربية والتعليم بعناصرها المختلفة. 

 وجود خطط لتطوير العملية التعليمية بالمدارس.  ▪

قبل   ▪ التعليم  من  المستفيدين  رضا  على  الحصول 

 الجامعي.

بحاث علمي ،ودك توراه ،رسائل ماجستيرإعداد  ▪  ة. وا 
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثي الدقيق اجملال البحثي العام

 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

تخطيط التعليم  

 واقتصادياته 

مصر ▪ في  المعلم  داء  ا  لواقع  تحليلية    في   ، دراسة 
 ضوء الخطط االستراتيجية والقرارات الوزارية. 

الخضراء   ▪ البشرية  الموارد  خضروإدارة 
 
اال االقتصاد  ليكون إدارة    ؛ 

 
 

 لتحقيق التنمية المستدامة في الجامعات المصرية.  مدخال

 الجامعة الخضراء وتطبيقها على جامعة الفيوم.  ▪
االستثمارية   ▪ في  الجامعة  التصنيف  ودورها  تحسين 

 العالمي للجامعات المصرية. 
لالرتقا ▪ مدخل  الجامعية  مة  بتصنيف التوا  ء 

 ا. الجامعات المصرية عالمي  
كاديمية  تصور مقترح  ▪

 
داء اإلداري للقيادات اال

 
لتطوير اال

زرق.   في  ، بجامعة الفيوم
 
 ضوء مدخل قيادة المحيط اال

داء الوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة   ▪
 
تحسين ا

 الفيوم في ضوء مدخل اإلدارة بالمسئولية.
المتمثل    ، المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر ▪

 "دراسة تقويمية".  2.0في نظام التعليم 
المراحل  ▪ لمعلمي  المستدامة  المهنية  للتنمية  مقترحة  رؤية 

ساسي في ظل نظام التعليم الجديد. 
 
و اال

 
 المختلفة ا

ضوء  ▪ في  المصرية  بالجامعات  عمال 
 
اال ريادة  تدعيم 

 ”. 20٣0استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر  
اإللي ▪ التعلم  في تفعيل  المصرية  بالجامعات  ك تروني 

 ضوء معايير التصنيفات العالمية للجامعات. 
المصرية ▪ للجامعات  التنظيمية  الهوية  في    ،تدعيم 

 ضوء مدخل التعلم التنظيمي. 

المدرسية ▪ اإلدارة  لتطوير  خطط  وتطبيقها   ،وجود 

 على المدارس المختلفة. 

وجود خطط استراتيجية لتطوير العملية التعليمية   ▪

 للتعليم. 

 وجود سياسات واضحة عن العملية التعليمية.  ▪

 االحتياجات التدريبية.بقائمة إعداد  ▪

متطورةإعداد   ▪ تواكب    ؛ برامج  المعلم  إلعداد 

 التوجهات العالمية. 

 وجود دراسات تفصيلية عن مشكالت التعليم.  ▪

 الحصول على رضا المستفيدين من التعليم.  ▪

بحاث إعداد  ▪
 
 علمية. رسائل ماجستير ودك توراه وا

قسم اإلدارة  
التربوية 
وسياسات  
 التعليم

2022 2027 

100  

لف 
 
ا

 جنيه
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثي الدقيق اجملال البحثي العام

 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

نظم المعلومات  

دارية   الإ

 المؤسسات التعليمية وتحليل نظم المعلومات.  ▪
لدى  ▪ القرارات  اتخاذ  عملية  لتحسين  مقترح  تصور 

ضوء  في  المصرية  بالجامعات  كاديمية 
 
اال القيادات 
 االستراتيجية. مفهوم اليقظة  

 تطبيقات الذكاء االصطناعي في تحقيق الجودة لنظم التعليم.  ▪
الحكومية ▪ المصرية  الجامعات  لتحويل  مقترحة   ، رؤية 

 إلى جامعات ذكية في ضوء بعض الخبرات العالمية. 
 ودورها في تحقيق الرقابة اإلدارية.  ،نظم المعلومات اإلدارية ▪
اإلدارية  تطبيق  ▪ المعلومات  زمات   ؛نظم 

 
ا على  للتغلب 

 المؤسسات التعليمية. 
في   ▪ العاملين  داء 

 
ا لتحسين  مدخل  العمل  فريق  إدارة 

 المؤسسات التعليمية.
و  ▪

 
ا التدريس  هيئة  عضاء 

 
ال اإللك ترونية  المهنية  التنمية 

المختلفة التعليمية  المراحل  ظل  وخصوص    ،معلمي  في  ا 
 التعليم الهجين. 

في  ▪ التربوية  للقيادات  اإللك ترونية  المهنية  التنمية 
الدول   في  ،مصر بعض  لدى  الرائدة  التجارب  ضوء 

 في مجال التحول الرقمي.   ،المتقدمة
  ، برنامج مقترح لتنمية مهارات االتصال اإلداري اإللك تروني ▪

 .لدى المشرفين التربويين بالمديريات التعليمية
ا ▪ نظم  لتوظيف  مقترح  تدريبي  لمعلومات برنامج 

لدى   ،اإلدارية القرارات  اتخاذ  عملية  تحسين  في 
 القيادات اإلدارية بجامعة الفيوم. 

 . الذكاء االستراتيجي مدخل لتطوير اإلدارة الرقمية ▪

اإلدارة   ▪ نظم  مع  تتفق  جديدة  إدارية  نظم  وجود 

 العالمية.

 الحصول على رضا المستفيدين من التعليم.  ▪

تطر  ▪ التي  التغيرات  عن  دراسات  على  وجود  ا  

 منظومة التربية والتعليم بعناصرها المختلفة. 

بحاث علمية.  ▪  رسائل ماجستير ودك توراه وا 

قسم اإلدارة  

التربوية 

وسياسات  

 التعليم
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثي الدقيق اجملال البحثي العام

 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

شراف التربوي   الإ

  ، برنامج مقترح لتنمية مهارات االتصال اإلداري اإللك تروني ▪
 المشرفين التربويين بالمديريات التعليمية. لدى

بالمدارس  ▪ قران 
 
اال توجيه  تعزيز  في  المدرسة  مدير  دور 

 ضوء معايير الجودة الشاملة..  في   ، اإلعدادية
التربوي ▪ لإلشراف  والتطبيقية  النظرية  همية 

 
 ، اال

 ومقترحات تطويره. 
التربوية بمصر،  ▪ المؤشرات  العمل اإلشرافي وفق نظام 

 والتحديات التي تواجهه.   ، متطلبات تطويرهو
تتبعي ▪ في   ةدراسة  التدريبي  التربوي  اإلشراف  لبرنامج 

 المؤسسات التعليمية. 
المشرفين  ▪ قبل  من  المتعلمة  المنظمة  تطبيق 

سلوب القيادي لديهم.   ، التربويين
 
 وعالقته باال

ثير المشرفين التربويين  ▪
 
فكار مديري المدارس حول تا

 
ا
 تدريب المعلمين في المهن التعليمية.   نع
داء اإلداري لكلية التربية.  ▪

 
 الرقابة االستراتيجية لتحسين اال

 شراف التربوي بمحافظة الفيوم. إدارة المعرفة في اإل  ▪
ا ▪ إدارة  في  التربوي  المشرف  وعالقته   ،لتغييردور 

الوظيفي االلتزام  بمدارس   ، بمستوى  المعلمين  لدى 
 التعليم العام بمحافظة الفيوم. 

زمات والمخاطر المعاصرة.اإل ▪
 
 شراف اإللك تروني في ضوء اال

التربوي ▪ المشرف  دور  لتحسين  مقترح  في    ،تصور 
 ضوء التحديات المعاصرة. 

 شراف الحديثة في مصر. مقترحات تطبيق نماذج اإل ▪

نظم ▪ لإل  جديدة  تطبيق  حديثة  شراف ونماذج 

 التربوي.

 التعليم.في شراف اإللك تروني اإل تطبيق ▪

بحاث علمية.  ،ودك توراه ،رسائل ماجستيرإعداد  ▪
 
 وا

 الحصول على رضا المستفيدين من التعليم.  ▪

قسم اإلدارة  
التربوية 
وسياسات  
 التعليم
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 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

 تمويل التعليم 

الفيوم ▪ لجامعة  المالية  الموارد  ضوء    ،تنمية  في 
 مدخل الجامعة الريادية. 

قبل   ▪ بالتعليم  المالية  االستدامة  منظومة  تطوير 
 ضوء مدخل إدارة المخاطر. ، في  الجامعي في مصر

التعليمية  ▪ الخدمات  إدارة   ؛ وتطبيقه  ه،وتسويق  مدخل 
 لتحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات التعليمية. 

الداخلية   ▪ الك فاءة  تحقيق  في  ودرها  الطالب  كلفة 
ساسي بمحافظة الفيوم. 

 
 بمدارس التعليم اال

اإلنتاجية ▪ المشروعات  مدخل   ، تطوير  باستخدام 
في  المضافة  المزدوج    القيمة  التعليم  مدارس 

 مصر العربية.  بجمهورية

ز ▪ في  المجتمعة  الشراكة  الجامعي  دور  التمويل  يادة 
 . بالجامعات المصرية )رؤية مقترحة(

الفيوم  ▪ بجامعة  الجامعية  اإلدارة  لدور  مقترح  تصور 
 في تحقيق متطلبات الجامعة المنتجة

الميزة    تمويل ▪ تحسين  في  ودوره  العلمي  البحث 
 التنافسية لجامعة الفيوم.

دراسة حديثة عن حجم اإلنفاق على التعليم  وجود   ▪

 والعائد المتوقع. 

 الحصول على رضا المستفيدين من التعليم.  ▪

اإلنتاجية  وجود   ▪ المؤسسات  مع  تعاون  اتفاقيات 

 والخدمية في المجتمع. 

الخار إعداد   ▪ الجهات  دعم  لزيادة  جية  خطة 

 للمساعدة في تمويل الرسائل العلمية. 

بحاث علمية.  ،ودك توراه ،رسائل ماجستيرإعداد  ▪  وا 

قسم اإلدارة  

التربوية 

وسياسات  

 التعليم
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 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

ضمان الجودة  

والتقويم  

 المؤسسي

 تقويم سياسات التعليم قبل الجامعي في مصر.  ▪
المحاسبية   ▪ لتطبيق  مقترح  في نموذج  التعليمية 

 ضوء معايير الجودة. ، في  المؤسسات التعليمية
المصرية ▪ للجامعات  الدولي  التصنيف  ، تحسين معدل 

 ضوء معايير التصنيف الدولي.   في
تفعيل الصحة التنظيمية في ضوء معايير التميز التنظيمي/   ▪

ثرها  ، الشفافية اإلدارية
 
 التميز التنظيمي.  فيوا

التعليمية   ▪ المؤسسات  في  البشرية  المواهب  إدارة 
 ضوء المعايير القومية للجودة الشاملة.  في

 تحقيق التميز التنظيمي في ضوء معايير الجودة. ▪
كاديمية ▪

 
اال التميز   ،النزاهة  تحقيق  في  ودورها 

كاديمية بالجامعات المصرية. 
 
 التنظيمي للقيادات اال

من   ▪ الثانية  الحلقة  لمدارس  المدرسي  التميز  تحقيق 
ساسي

 
 .ضوء مدخل القيادة الرشيقة، في التعليم اال

ليات التحول الرقمي.  ،ضمان الجودة واالعتماد المؤسسي ▪  في ضوء اآ

لجامعة اإللك ترونية دراسة تحليلية لواقع تحقيق بوابة ا ▪
العالمي  التصنيف  ضوء  في  المعتمدة  الجودة  لمعايير 

 للمواقع اإللك ترونية للجامعات. 
الجامعات ▪ اإللك ترونية في  الحوكمة  ثرها في   ،تطبيق 

 
وا

وجود الجامعي  داء 
 
اال وتميز  تطبيق ته،  متطلبات 

اإلدارة في  كايزن  اإلداري   ؛استراتيجية  التميز  لتحقيق 

واالعتماد   ▪ الجودة  ثقافة  لنشر  خطط  وجود 

 بالمؤسسات التعليمية المختلفة بالفيوم.

المعتمدة   ▪ التعليمية  المؤسسات  عدد  زيادة 

 بالمؤسسات التعليمية. 

قسم اإلدارة  
التربوية 
وسياسات  
 التعليم
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 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

 لدى العاملين بجامعة الفيوم. 

داء العاملين كافة  ▪ بالمنظومة التدريسية   رفع ك فاءة ا 
 ضوء بعض النماذج العالمية للتميز. ، في والبحثية

التنظيمية ▪ الهياكل  اإلدارية  ،تقويم  في    ،والبنى 
 ضوء المعايير العالمية للجودة الشاملة. 

القيادا ▪ اختيار  معايير  التربويةتقويم  ضوء    ،ت  في 
 المعايير العالمية للقيادة التربوية.

 المداخل الحديثة في مجال ضمان الجودة والتقويم المؤسسي. ▪

التنظيم ▪ التميز  قبل  تحقيق  ما  التعليم  بمدارس  ي 
ور ، في الجامعي

 
 بي للجودة.وضوء النموذج اال

لدى مد ▪ الوظيفي  التميز  التعليم  تفعيل  مدارس  يري 
 ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية. ، فيالثانوي العام

في إدارة مؤسسات تعليم الكبار  ،دور المشاركة المجتمعية ▪
جنبية.، في في مصر

 
 ضوء خبرات بعض الدول اال

بالتعليم   ▪ اإللك ترونية  المنصات  تطبيق  متطلبات 
 العالي في مصر. 

في ضوء    ،تدعيم نقل المعرفة بالجامعات المصرية ▪
 نموذج الجامعات البحثية عالمية المستوى. 

المصرية   ▪ بالجامعات  العلمي  البحث  جودة  تحسين 
 .20٣0في ضوء رؤية مصر 

 الحصول على رضا المستفيدين من التعليم.  ▪

بحاث علمية.  ،ودك توراه ،رسائل ماجستيرإعداد  ▪  وا 
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 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

علــم النـفــــــــــس 

 التعليمي 

 والتعلم التعاوني.  ،التعلم النشط ▪
 معوقات عملية التعلم. و دوافع ▪
 وعالقتها بالتعلم.  ،المتعلمين مشكالت ▪
 تطوير معامل علم النفس بما يتفق ونظريات التعلم. ▪
 المؤسسات التربوية المجتمعية وعملية التعلم.  ▪
طفال غير العاديين.  ▪

 
سرة في رعاية اال

 
 دور اال

داء لدى ذوي االحتياجات الخاصة  ▪
 
 تقويم اال

 العالقة بين الذكاء والدافعية. ▪
 والعالقة بينه وبين متغيرات نفسية ومعرفية.  ،الجديداتجاه نظام التعلم  ▪

طفال ▪
 
اال لدى  والسلوكية  المعرفية  وبرامج   ،المشكالت 

 تدريبية لعالجها.
داء المعلم.  ،المناخ المدرسي ▪  ومشكالت البيئة المدرسية التي تعوق ا 
التنمر   ▪ مثل  البيئة  من  المستحدثة  والمتغيرات  المشكالت 

من النفسي ،والتعلم الهجين ،اإللك تروني
 
 واالجتماعي.  ،واال

لذوى  ▪ كاديمي 
 
واال االجتماعي  والدعم  النفسية  المناعة 

كاديمية والنفسية.
 
 المشكالت اال

  Prospective Memoryالتدريب على الذاكرة المستقبلية   ▪
وذو التعلم  صعوبات  وذوى  العاملة  ة 

 
المرا   نقص  يلدى 

 االنتباه والنشاط الزائد. 
بالمعلمين  ▪ المتعلقة  والمشكالت  النفسيين    ،القضايا  خصائيين 

 
واال

وتدريبهم   هيلهم 
 
وتا العمل،  وضغوط  الوظيفي  الرضا  حيث  )من 

التعليمية،   العملية  مشكالت  الوظيفية ولمواجهة  الحياة  جودة 
 . لديهم(

وغير  ▪ العاديين  طفال 
 
لال السلوكية  المشكالت  تشخيص 

 . في ضوء التوجهات السلوكية والمعرفية  ها،وعالج العاديين

 زيادة معدالت قياس دافعية الطالب نحو التعلم.  ▪
صعوبات   ▪ ذوي  عن  للكشف  معتمدة  ليات  اآ وجود 

 .االتعلم والمتعثرين دراسي  
ذو ▪ عن  للكشف  معتمدة  ليات  اآ   ي وجود 

 االحتياجات الخاصة. 
الخاصة    وجود ▪ الفائت  مع  للتعامل  حديثة  برامج 

طفال. 
 
 من اال

 . الذاكرة ىوجود برامج تدريبية لتحسين مستو ▪
جهزة ومعدات حديثة لمعامل علم النفس ▪  . توفير ا 
ذوي   ▪ بطبيعة  سر 

 
اال لتوعية  إرشادية  برامج  وجود 
 هم.االحتياجات الخاصة وخصائص 

والتعلم   ،إنجاز بحوث في مجال التعلم اإللك تروني ▪
السلوكية  ،نالهجي   ، والمعرفية  ،والمشكالت 

كاديمية
 
 واال

بالمعلمين  ▪ المتعلقة  المشكالت  مجال  في  بحوث  إنجاز 
خصائيين النفسيين كالرضا الوظيفي وضغوط العمل

 
 واال

المعلمين   ▪ لتدريب  تدريبية  برامج  توفر 
النفسيين خصائيين 

 
مشكالتهم    ،واال مواجهة  على 

الوظيفي الحياة  جودة  وتحسين  العمل  ة  كضغوط 
 .لديهم

علم النفس  
 التربوي
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 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

القيــاس  

 والتقــويم 

 

حادية ▪
 
اال النماذج  في    ، والثنائية  ،دراسات 

 في نظرية االستجابة للمفردة.  ،والرباعية ،والثالثية
سئلة. ▪

 
 دراسات في إنشاء بنوك اال

 التقويم الشامل. ▪
 تقنين االختبارات النفسية. ▪
 بالجامعات.اختبارات القبول  ▪
والبحث  ▪ وتدريجها  اإلليك ترونية  االختبارات  تصميم 

متغيرات طرق عرضها  ثير 
 
تا في    ،في  مفرداتها  وعدد 

باالختبارات  يرتبط  وما  السيكومترية  خصائصها 
وجدانية متغيرات  من  القلق   :مثل  ،اإلليك ترونية 

في    ،اإللك تروني تؤثر  معرفية  متغيرات  من  وغيرها 
داء الطالب في االمتحان

 
 . اتا
للتوصل   ▪ التحليل  ما وراء  إلى  االستفادة من تكنيك 

التعلم    ما بعوائد  تتعلق  اإلجماع حول قضايا  يشبه 
و التسويف ،مثل التحصيل و نقص الدافعية.  ،ا   ا 

 . IRTتكافؤ القياس باستخدام نظرية  ▪
 . Bayesianالنمذجة البنائية بطرق تقدير ▪
بناء  ▪ في  المختلفة  ونماذجها  الحديثة  النظريات 

 بارات. االخت 
 بحوث الطرق اإلحصائية في تحليل البيانات. ▪
مشكالت   ▪ لحل  عليها  والتدريب  االختبارية  الحكمة 

 قلق االختبار اإللك تروني. 

ليات حديثة للتقويم.وجود  ▪  اآ

 اختبارات نفسية مقيمة. وجود  ▪

 قواعد مقترحة الختبارات القبول بالجامعات. ▪

سئلة لجميع الفرق الدراسية وجود بنوك ▪
 
 . لال

اختبارات ▪ على    حديثة،  توفير  مقننة  ومقاييس 

 .البيئة المصرية

 .توفير اختبارات إلك ترونية متدرجة ▪

)قسم علم  
 النفس( 
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 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

رعاية الموهوبين  

 والمتفوقين 

 بحوث في تنمية الموهبة واإلبداع.  ▪

في  ▪ والموهوبين  بالمتفوقين  متعلقة  نفسية  بحوث 

والتكنولوجيا العلوم  مثل    STEMطالب    ،مجال 

 . لذكاء الناجحل

الموهوبين ▪ في    ،والمتفوقين  ،رعاية  والمبدعين 

 . إطار التوجهات المعاصرة في علم النفس التربوي

الموهبة ▪ في واإل  ، والتفوق  ،تنمية  ظل    بداع 

 . النظريات المعاصرة في علم النفس

 الميول واالتجاهات عند الموهوبين. ▪

الموهوبين  ▪ الستكشاف  واختبارات  مقاييس  توفير 

 والمتفوقين

الموهوبين   ▪ رعاية  في  متخصصة  برامج  وجود 

 . والمتفوقين في ضوء التوجهات المعاصرة

تربوية ▪ تكنولوجية  برامج  لتنمية    ؛ توفير 

 .والمتفوقين ،الموهوبين
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثي الدقيق اجملال البحثي العام

 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

التعليم قبل  

 الجامعي 

 تعليم ما قبل المدرسة.  ▪

ساسي. ▪
 
 التعليم االبتدائي / التعليم اال

 التعليم الثانوي. ▪

 التعليم الفني والمهني. ▪

 التعليم الخاص. ▪

 التعليم الدولي. ▪

 ذوي االحتياجات الخاصة. تعليم ▪

 التعليم متعدد الثقافات في المدارس. ▪

 .المدارس الخضراء ▪

 .المدارس الدولية ▪

 تعليم الظل.  ▪

زهري.  التعليم اإلسالمي/ ▪
 
 اال

 مدرسة المستقبل. ▪

 المدرسة الذكية.  ▪

دراسات تفصيلية عن مشكالت التعليم قبل    وجود ▪

الدول   ،الجامعي خبرات  من  االستفادة  وكيفية 

 المتقدمة. 

ي  وجود دراسات تفصيلية عن مشكالت تعليم ذو ▪

وحلها   ،الخاصة ودراسة كيفية تناولها  االحتياجات

 في الدول المختلفة. 

والمدارس ▪ التعليم  تطور  عن  دراسات  بما   ،وجود 

وتغيرات العصر  تطورات  مع  وخاصة   ه،يتماشى 

 التطورات التكنولوجية.

على   ▪ تطرا   التي  التغيرات  عن  دراسات  وجود 

 منظومة التربية والتعليم بعناصرها المختلفة. 

التنمية  ▪ لتحقق  المدارس  لتطوير  خطط  وجود 

خضر. 
 
 المستدامة واالقتصاد اال

)قسم التربية  

 المقارنة(
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ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـيمـث العلـ نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية ـ  التربيةكلية  -والجتماعية الإ
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 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

 التعليم الجامعي 

 ونظم القبول. ،والتشريعات ،السياسات ▪
 الحوكمة في الجامعات المصرية. ▪
 التعليم الجامعي الحكومي.  ▪
 التعليم الجامعي الخاص.  ▪
 جامعات النخبة.  ▪
 جامعات الجيل الرابع.  ▪
س المال الفكري. ▪  القوى الناعمة ورا 
 والتعليم الجامعي الخاص.  ،البنية التنظيمية للتعليم العالي الحكومي ▪

 ومؤسسات اإلنتاج.  ،التعليم الجامعي ▪
 التعليم الجامعي ومؤسسات المجتمع المدني.  ▪
 التجديدات واإلصالحات التربوية في التعليم الجامعي.  ▪

داء الجامعي. ▪
 
 تقويم اال

 الشراكة والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات. ▪
 الحاضنات البحثية. ▪
 البرامج والمقررات بالجامعات.  تدويل ▪
 الجامعات الصحية.  ▪
 الجامعات الخضراء.  ▪
مة الجامعات.  ▪  توا 
 البعثات التعليمية للخارج.  ▪

السياسات ▪ عن  دراسات  القبول    ،وجود  ونظم 
االستفادة   وكيفية  المتقدمة  بالدول  بالجامعات 

 منها. 

النخبة ببعض   موازنةوجود دراسات   ▪ عن جامعات 
 الدول.

و ▪ دراسات  الناعمةل  عم وجود  القوى  عن  بحاث    ، ا 
ثيرها  

 
الفكري    فيوتا المال  س  برا  طالب  الخاص 

 الجامعات. 

الدول  ▪ خبرات  من  االستفادة  عن  دراسات  وجود 
المصري    ،المتقدمة الجامعي  التعليم  تطوير  في 
دا
 
 ه. ئوتقويم ا

دراسات   ▪ بنماذجها    موازنةوجود  الشراكة  عن 
 في جامعات الدول المتقدمة. ،المختلفة

درا  ▪ والمقررات  وجود  البرامج  تدويل  عن  سات 
 بالجامعات.

التعليمية  ▪ البعثات  عن  مقارنة  دراسات  وجود 
 للخارج ودورها في تطوير التعليم الجامعي. 

)قسم التربية  
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 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

نظم التعليم عن  

 ُبعد

 منصات التعلم الرقمية ▪

 التعليم عن بعد.  ▪

 التعليم االفتراضي.  ▪

 المنظومة التعليمية الرقمية.  ▪

الذكاء االصطناعي وتطبيقاته في التعليم من منظور   ▪

 دولي

 مراكز التعليم "الجيل الثالث العابر للحدود" ▪

مية الرقمية ▪
 
 التحول الرقمي ومحو اال

  ، عن منصات التعلم الرقمية  موازنةوجود دراسات   ▪

ُبعد عن  التعليم  تطوير  في  والتعليم   ،ودورها 

 االفتراضي. 

دراسات  وج ▪ االصطناعي    موازنةود  الذكاء  عن 

 وتطبيقاته في التعليم.

دراسات   ▪ الرقمي   موازنةوجود  التحول  عن 

 والمنظومة التعليمية الرقمية. 

ودور   ▪ الرقمية  مية 
 
اال محو  عن  دراسات  وجود 

 التحول الرقمي في تحقيقها.

مناهج  ال)قسم 

وطرق 
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 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

 الدولية  التربية

 

 صيغ التربية الدولية في التعليم ما قبل الجامعي.  ▪

 صيغ التربية الدولية في التعليم الجامعي.  ▪

 بوصفها  اللغة  ▪
 
 .في تدويل التعليم امؤثر    عامال

في   ▪ التعليم  نظمة  ا  ودور  الرابعة  الصناعية  الثورة 
 مواكبتها. 

 المعرفة واإلطار الوطني للمؤهالت.  مجتمع ▪

الدولية   ▪ التربية  عن صيغ  تفصيلية  دراسات  وجود 
 في التعليم ما قبل الجامعي. 

الدولية   ▪ التربية  عن صيغ  تفصيلية  دراسات  وجود 
 في التعليم الجامعي. 

ثيرها   ،ودورها  ،عن اللغة   موازنةوجود دراسات   ▪
 
وتا

 في تدويل التعليم.

دراسات   ▪ والثورة    موازنةوجود  المعرفة  عن مجتمع 
نظمة التعليم لها.   الصناعية الرابعة وكيفية مواكبة ا 

)قسم التربية  
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عداد   نظم اإ

 المعلم وتدريبه 

 

 فلسفات إعداد المعلم.  ▪

 برامج إعداد المعلم.  ▪

 بكليات التربية.سياسات القبول  ▪

 .هالتجديدات التربوية في إعداد المعلم وتدريب ▪

 إعداد المعلم الجامعي.  ▪

تفصيلية عن فلسفات إعداد    موازنةوجود دراسات   ▪
وبرامج المتقدمة  هاالمعلم  الدول  وكيفية   ،في 

 اإلفادة منها. 

عن سياسات القبول بكليات    موازنةوجود دراسات   ▪
 اإلفادة منها.  التربية في الدول المتقدمة وكيفية

التربوية في   موازنةوجود دراسات   ▪ التجديدات  عن 
 . هإعداد المعلم وتدريب

دراسات   ▪ الجامعي    موازنةوجود  المعلم  إعداد  عن 
 في الدول المتقدمة وكيفية اإلفادة منها. 

)قسم التربية  
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 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

الكبار   تعليم 

والتربية  

 المستمرة 

مية المدنية ▪
 
 .تعليم الكبار ومحو اال

عمال. ▪
 
 التعليم الريادي وريادة اال

وتحقيق  ▪ المستدامة  التنمية  جل  ا  من  التعلم 

خضر. 
 
 متطلبات االقتصاد اال

 نظم تعليم الكبار في الدول المتقدمة. ▪

 مجاالت تعليم الكبار على المستوى العالمي.  ▪

 للتعليم المستمر. االقتصاد العالمي  ▪

دراسات   ▪ الكبار   موازنةوجود  تعليم  نظم  عن 

وكيفية  العالمي  المستوى  على  تعليمهم  ومجاالت 

ميتهم المدنية.  ومحو ا 

دراسات   ▪ التعليم    موازنةوجود  عن  تفصيلية 

عمال. 
 
 الريادي وريادة اال

جل التنمية    موازنةوجود دراسات   ▪ عن التعلم من ا 

خضر. وتحقيق متطلبات االق ،المستدامة
 
 تصاد اال

)قسم التربية  
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التشريعات  

والسياسات  

التعليمية  

 المقارنة 

 

 .المواطنة العالمية والتعليم ▪

 التشريعات التربوية في العالم المعاصر.  ▪

 السياسات التربوية في دول العالم. ▪

دراسات   ▪ العالمية   موازنةوجود  المواطنة  عن 

ثيرها على التعليم.
 
 وتا

السياسات   ▪ عن  تفصيلية  دراسات  وجود 

المتقدمة الدول  التربوية في  وكيفية    ،والتشريعات 

 اإلفادة منها. 
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 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

علم النفس  

يجابي   الإ

 :مثل قضايا معاصرة في علم النفس اإليجابي ▪

 السعادة. ▪

 جودة الحياة ▪

 التفكير اإليجابي. ▪

 الهناء النفسي. ▪

 التراحم الذاتي. ▪

من النفسي.  ▪
 
 اال

 التدفق النفسي. ▪

اإليجابية، ▪ النفسي  مثل:   المرونة    ، الصمود 
الذات   تحقيق  الخالقة،  اإليجابية  واإلمكانات 
جديد،  عالم  في  كينونة  عن  والبحث  والتفرد، 

التعبير في  والتلقائية  والوجود،   ،واإلبداع 
 والتوكيدية.

وإرشادية ▪ عالجية  المتغيرات    ؛ برامج  هذه  لتنمية 
 اإليجابية.

علم  وجود   ▪ في  المعاصرة  بالقضايا  بيانات  قاعدة 

 النفس اإليجابي. 

حديثة  إعداد   ▪ والعالج    فيبرامج   النفسياإلرشاد 

 للفائت المختلفة في تنمية المتغيرات اإليجابية.

ساليب ▪  ه. تنمية مهارات التفكير اإليجابي وا 
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثي الدقيق اجملال البحثي العام

 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

الضطرابات  

النفسية  

 والسيكوسوماتية 

العصابية ▪   -االك تائب  -)القلق  مثل:   االضطرابات 

  -اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة  -الوسواس القهري 

 صورة الجسم،.(  -الخوف المرضي

الذهانية ▪   -الهوس  -)الفصام  مثل:   االضطرابات 

 البارانويا،.(

 المشكالت السلوكية للعاديين وذوي الهمم.  ▪

طفال   ▪ ا  منها  يعاني  التي  النفسية  المشكالت 

المالجئ  -الشوارع طفال     -ا 
 
اال بناء  العاملةا    -سرة 

رامل
 
بناء المطلقات واال بناء المدمنين.  -ا   ا 

مراض المزمنة.  ▪
 
 المشكالت النفسية لذوي اال

السلوكية ▪ المشكالت  لعالج  حديثة    ، برامج 

 للعاديين وذوي الهمم. ،والنفسية

)قسم الصحة  
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 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

رشاد   العالج والإ

 النفسي 

العملية   ▪ طبيعة  النفسي،  واإلرشاد  العالج  مفاهيم 

 العالجية واإلرشادية.

ساليب اإلرشاد المختلفة.  ▪  مبادئ العالج وطرقه، وا 

 .هنماذج اإلرشاد النفسي ومدارس ▪

 الفرق بين العالج النفسي واإلرشاد النفسي. ▪

خالقي للمعالج والمرشد النفسي. ▪
 
 الميثاق اال

 .تنمية مهارات التواصل واالتصال ▪

التفاوض ▪ مهارات  والحوار    ،والتنازل  ،تنمية 

خر   والخارجي ،مع الذات الداخلي
آ
 .مع اال

خر، تنمية مهارات تقبل ▪
آ
 .هوقبول اال

تقديم البرامج العالجية المستخدمة لفنيات العالج   ▪

)التحليل النفسي، العالج السلوكي،    مثل:  النفسي

العقالني   العالج  السلوكي،  المعرفي  العالج 

المتمركز حول   العالج  الواقعي،  العالج  االنفعالي، 

الوجودي،   العالج  الجشطلتي،  العالج  العميل، 

بالمعنى،   العالج  الجماعي،  النفسي  العالج 

نواعها(. 
 
 والسيكودراما با

العالج   ▪ من  حديثة  توجهات  العالج  :  مثلوجود 

 الجدلي السلوكي، والعالج بالقبول وااللتزام.

)قسم الصحة  
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 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

مناهج البحث  

في الصحة  

النفسية والتربية  

 الخاصة. 

سس التي يقوم عليها البحث في    التعرف ▪
 
هم اال على ا 

النفسية الصحة  الخاصة  ،مجال  من    ،والتربية 
المشكلة مفهوم  المشكلة    ، حيث،  وخصائص 

 الجيدة ومصادر الحصول على المشكلة. 
المختلفة ▪ البحثية  الوصفي،    مثل:  المناهج  )المنهج 

المنهج  التجريبي،  المنهج  التاريخي،  المنهج 
المنهج  وذلك من  ،كلينيكي(اإل  ماهية هذا    ، حيث 
المنهج،  و هذا  سس  وفق  و ا  المشكلة  معالجة  كيفية 

الفرض  صياغة  إلى  باإلضافة  المنهج،  هذا 
هذه   صياغة  على  العملي  والتدريب  وخصائصه، 

 الفروض في ضوء كل منهج. 
اإل  ▪ المنهج  دوات تشخيص 

 
)االختبارات مثل:  كلينيكي  ا

 ، الرورشاخ،....(. TAT  ،CAT  ،SATاإلسقاطية:  

التشخيص   ▪ عملية  في  ساسية 
 
اال المفاهيم 

التشخيص  دوات 
 
ا على  والتعرف  ومستوياته، 

منها   كل  وعيوب  استخدامها،  وكيفية  والتقييم، 
الالزمة الختيارهاو،  هاومميزات   ، وتطبيقها  ،الشروط 

نتائجها المدارس  ،وتفسير  في  عليها    ، واالعتماد 
التدريب   ،والجامعات ثم  النفسية،  والمستشفيات 

 على ك تابة التقرير التشخيصي للحالة.

عالجية ▪ برامج  مجاالت    ،تقديم  وتتناول 

النفسية والشخصية في    ،والسلوكية  ،االضطرابات 

قضاي  على  وترتكز  المختلفة،  اإلكلينيكية    الفائت 

ساليبالتشخيص  ومشكالت    التعرف/   ه، وا 

بتلك   المتعلقة  والظروف    ، االضطراباتوالعوامل 

التربوية التدخل  هيلية  ،والوقائية  ،وبرامج 
 
 ،والتا

 والعالجية.

المنهج   ▪ دوات 
 
ا بعض  لالستفادة   اإلكلينيكيتوافر 

 منها في إعداد البحوث والرسائل العلمية. 

النفسية  ▪ واالختبارات  المقاييس  من  العديد  توافر 
 في مجال الصحة النفسية.

)قسم الصحة  

 النفسية(
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 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

سيكولوجية  
ذوي 

الحتياجات  
 الخاصة. 

 

طريق  الكشف   ▪ لذوي  عن  المبكر  التدخل 
 االحتياجات الخاصة. 

ساليبها  استراتيجيات تعلم ذوي الهمم ▪  .وا 

 خدمات الدعم والمساندة لذوي الهمم.  ▪

سرهم. ▪  اإلرشاد النفسي لذوي الهمم وا 

هيل ▪
 
خصائيين وتا

 
في مجال    همتدريب المعلمين واال

 . هم رعاية ذوي الهمم وتعليم

 البرامج العالجية واإلرشادية المقدمة لذوي الهمم.  ▪

 خبرات الدمج لذوي االحتياجات الخاصة.  ▪

تقديم برامج عالجية وإرشادية تستمد مقوماتها من   ▪

والعالجية اإلرشادية  المدارس    مثل:   مختلف 

والجشطلتية،  والسلوكية،  )التحليلية، 

واإلنس االحتياجات  والوجودية،  لذوي  انية( 

 وتنمية مهاراتهم المختلفة ،الخاصة

)قسم الصحة  

 النفسية(

 

2022 2027 

100  

لف  ا 

 جنيه

علم نفس  
 النمو 

ومناهج   ،التعريف بعلم نفس النمو، وقوانين النمو ▪
 البحث في علم نفس النمو. 

المختلفة ▪ النمو  بمظاهر  ي  ،اإللمام  علق  تفيما 
والعقلي الجسمي،    ، واالجتماعي  ،بالجانب 

 واالنفعالي.

الطفولة   ▪ مرحلة  في  النمائية  المشكالت  بعض 
 والمراهقة.

إرشادية  ▪ برامج  النمائية    ؛ تقديم  المشكالت  لعالج 

 لدى العاديين وغير العاديين.

لتحسين صورة الجسم لدى    ؛ تقديم برامج إرشادية ▪

 المراهقين وطالب الجامعة. 

)قسم الصحة  

 النفسية(

 

2022 2027 
لف  50
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 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

علم النفس  
 الجتماعي. 

 

 نفس االجتماعي. المفهوم علم  ▪

 طبيعة البحث في علم النفس االجتماعي.  ▪

نماطها،   ▪
 
وا   ، خصائصها و  ،مفهومهاو  ،الشائعاتوالقيادة 

ثار السلبية الناتجة عنها.
آ
 وكيفية مواجهتها، واال

للفرد ▪ االجتماعي  التفاعل   ، السلوك  وطبيعة 

 االجتماعي له في المواقف المختلفة. 

االجتماعي   ▪ السلوك  لطبيعة  المفسرة  النظريات 

 للفرد.

سري والمشكالت السلوكية الناتجة عنه.  ▪
 
 التفكك اال

طفا ▪
 
بعاد النفسية واالجتماعية لعمالة اال

 
 ل. اال

من النفسي واالجتماعي في عصر سريع التغير.  ▪
 
 اال

 إدمان اإلنترنت والمشكالت السلوكية الناتجة عنه.  ▪

ساليب مواجهته.  ،العنف الفردي والجماعي ▪  وا 

الذاتية   ▪ واإلمكانيات  الطاقة  عن  البحث  توافر 
 .للشباب

واإلمكانات  إعداد   ▪ العقلية  القدرات  تنمية  برامج 
 .البشرية

 .تفعيل القدرات الخالقة لدى الشباببرامج إعداد  ▪

 .مواجهة معوقات التنمية لدى الشباب ▪

والمشكالت   ▪ زمات 
 
اال لتجنب  المبكر  التدخل 

سرية واالجتماعية التي تواجه الشباب
 
 اال

 رضا المستفيدين. من الخطة البحثية. ▪
 

)قسم الصحة  

 النفسية(
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 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

عاقة العقلية   الإ
وصعوبات  

 التعلم. 

الخاصة ▪ االحتياجات  ذوي  شرائح  حد  فئة    ، ا  وهي 

 ذوي صعوبات التعلم. و اإلعاقة العقلية،

 مفهوم اإلعاقة العقلية وصعوبات التعلم.  ▪

شكال صعوبات التعلم.  ▪  ا 

 التصنيفات الحديثة لذوي صعوبات التعلم.  ▪

التدخل والتشخيص العالجي لذوي صعوبات    واقع ▪

 التعلم.

 نماذج للتدخل العالجي لذوي صعوبات التعلم.  ▪

 برامج عالج صعوبات التعلم.  ▪

خرين دراسي   ▪
 
 ا.دراسات حول المتا

 .اإلرشاد النفسي لذوي صعوبات التعلم ▪

طفال  إعداد  ▪
 
برامج تنمية مهارات القراءة والك تابة لال

 مرحلة ما قبل المدرسة.  في

 برامج عالج صعوبات التعلم. إعداد  ▪

خرين دراسيا.توفير  ▪
 
 برامج لعالج المتا

االحتياجات   ▪ لذوي  النفسي  اإلرشاد  برامج  توافر 

 الخاصة. 

النطق  إعداد   ▪ اضطرابات  لعالج  حديثة  برامج 

 والكالم. 

وجود العديد من رسائل الماجستير والدك توراه في   ▪
 مجال اإلعاقة. 

)قسم الصحة  

 النفسية(
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 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

علم النفس  
 المرضي
 

النفسية ▪ االضطرابات    ، والسلوكية  ،تصنيف 
والشخصية المختلفة بشقيها العصابي والذهاني من 

التشخيص عراض  ،حيث 
 
ل  ،واال

آ
  ، والما

تي والتشخيص الفارق. ويتضمن هذا المجال
 
 :ما يا

مثل   ▪ الشخصية  واالضطرابات  النفسية  المشكالت 
العقلي   الدراسي)الضعف  االضطرابات    -والتخلف 

العادات   -االنفعالية الغذاء  -اضطرابات   -اضطرابات 
الجنسية والمراهقة   -االنحرافات  الطفولة  ومشكالت 

التوافق  الزواجي وطرق  التعثر  والشباب ومشكالت 
الزواج،   خر 

 
تا ظاهرة  ومشكالت  السليم  الزواجي 

 . وكبار السن ،ومشكالت الشيخوخة
 .االضطرابات النفس جسمية ▪
مثل ▪ النفسية   -الهستيريا  -)القلق  : االضطرابات 

نواعها وا  االجتماعيمثل:    الفوبيا  اضطراب    -الرهاب 
للمراهقين  االجتماعي  القلق    -القلق  اضطراب 
والعزلة  واالنسحاب  الوسواس    -االجتماعي  عصاب 

النفسية  -االك تائب  -القهري  االغتراب   -العزلة 
 . ) يالمرض

ذهان    -الهوس  -البارانويا  –)الفصام    : مثلالذهان   ▪
 الهوس واالك تائب. 

المشكالت   ▪ مع  للتعامل  توعية  برامج  تقديم 

 السلوكية لدى الفائت المختلفة. 

النفسية ▪ لعالج االضطرابات  برامج عالجية   ،تقديم 

الجنسية،  واالنحرافات  الشخصية،  واضطرابات 

المستقبل  وقلق  الزواجي،  خر 
 
التا ومشكالت 

ل خرين    ،والشباب  ، المراهقين  ى دالزواجي 
 
والمتا

 في الزواج. 

)قسم الصحة  
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثي الدقيق اجملال البحثي العام

 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

سيكولوجية  
 الشخصية 

 

المفهوم،   ▪ حيث،  من  الشخصية  على  التعرف 

ومحدد الشخصية،  نمو  والنظريات اوعوامل  تها، 

ساليب قياس الشخصية.  المفسرة للشخصية، وا 

بعادها. وتوضيحمفهوم الشخصية  ▪  ا 

 العوامل المؤثرة في نمو الشخصية. ▪

 طبيعة الشخصية في السواء والمرض.  ▪

 النظريات المفسرة للشخصية وطبيعة الصراع. ▪

هم مظاهر كل اضطراب  ،اضطرابات الشخصية ▪
 
  ، وا

 وسبل التعامل معه. 

طرق  ▪ على    حديثة  تقديم  للتعرف  عديدة  ساليب  وا 

نماط الشخصية وكيفية التعامل معها.   ا 

الحياة   ▪ الشخصية في  ساليب قياس  ا  االستفادة من 

المدارس   في  تطبيقها  من  واالستفادة  االجتماعية 

 والجامعات. 

 

)قسم الصحة  
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 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

قضايا معاصرة  
في الصحة  

النفسية والتربية  
 الخاصة. 

 

المطروح ▪ البحثية  القضايا  الصعيد    ةبعض  على 

النفسية   ،الدولي الصحة  مجال  في  والعالمي 

 والتربية الخاصة ومنها: 

وفق   محكات  موازنةقضية   .1 التشخيص 

دلة التشخيصية المختلفة.
 
 إصدارات اال

التدريبية  .2 للبرامج  الموجة  االنتقادات  قضية 

الخاصة    ،واإلرشادية االحتياجات  لذوي 

 المختلفة.

دراسة لها من حيث ماهية هذه القضية، وما    تقديم ▪

يجب  التي  البحثية  االعتبارات  وما  طبيعتها 

 في هذه القضية.  نظرالوما وجهة  ،مراعاتها

إتاحة الفرصة للتعرف على القضايا البحثية الحديثة   ▪

 ومحاولة دراستها.

عالجية ▪ برامج  في   ؛ تقديم  البحثية  القضايا  لدراسة 

النفسية الصحة  الخاصةوالتر  ،مجال   ،بية 

 ومناقشتها.

)قسم الصحة  

 النفسية(
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 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

نساني   النمو الإ
 مدى الحياة 

تصنيفاتها  ▪ بمختلف  الطفولة  مرحلة  على  التعرف 

خرة(. 
 
 )الطفولة المبكرة، الطفولة المتا

الجسدي ▪ النمو  مسار  واالجتماعي    ،والنفسي  ،تتبع 

 في هذه المرحلة.  ،والمعرفي ،والعقلي ،والجنسي

من   ▪ جانب  ي  ا  في  النمو  طبيعة  اختالل  ثر  ا  معرفة 

 الجوانب السابقة الذكر في باقي المراحل العمرية. 

مثل    ، نماذج لبعض مشكالت النمو بطريقة مفصلة ▪

صعوبات   ومشكلة  الذهنية،  اإلعاقات  مشكلة 

والكالم،   النطق  اضطرابات  ومشكلة  التعلم، 

 والبحث في سبل الوقاية والعالج. 

النفسي   ▪ النمو  مظاهر  على  للتعرف  فرصة  توافر 

الجسمية الجوانب  في  الحياة  مدى   ،واالجتماعي 

  ، واالجتماعية  ،والوجدانية  ،والمعرفية  ،والعقلية

للشخصية النمائي  المنظور  على  ذلك   ،ويرتكز 

لمعايير الصحة النفسية    ا ومتطلبات نمو الفرد، وفق  

 السوية.

)قسم الصحة  

 النفسية(

 

2022 2027 

100  

لف 
 
ا

 جنيه

 
 

498



 2022-2027 
Scientific Research Plan 
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح اجملال البحثي الدقيق اجملال البحثي العام

 فرتة التنفيذ

 (2022-2027) 

قيمة 

التمويل 

 باجلنيه
 النهاية البداية

قراءات باللغة  
نجليزية في   الإ

الصحة النفسية  
 والتربية الخاصة

النفسية  ▪ الصحة  مجال  في  المتعمقة  المعارف 

ا خالل  من  وذلك  الخاصة،  الحتكاك والتربية 

توسع   ك ثر  ا  علمية  الصحة   ابثقافة  مجال  في 

 والتربية الخاصة. ،النفسية

جنبية في االطالع على بعض الدراسات والبحوث   ▪
 
اال

مجال الصحة النفسية وذوي االحتياجات الخاصة،  

ت على  المفاهيم ز عالوة  ببعض  الطالب  ويد 

الموسوعات   في  المدرجة  العلمية  والمصطلحات 

 العلمية في مجال التخصص. 

المصطلحات   ▪ ترجمة  على  للتدريب  فرصة  تقديم 

 والنصوص النفسية المختلفة.

الصحيحة ▪ العلمية  الك تابة  على  نتيجة    ،القدرة 

 التدريب على الترجمة الصحيحة.

النفسية ▪ المقاييس  بعض  ترجمة  على   ،القدرة 

 لالستفادة منها في مجال البحث العلمي. 

)قسم الصحة  

 النفسية(
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 بحوث 

ودراسات  

مرتبطة بطرق  

الخدمة  

 الجتماعية 

المهنية   ▪ الممارسة  المعاصرة في  الخدمة االتجاهات  لطرق 
سر  مثل:   االجتماعية 

أ
واال فراد 

أ
اال مع  مع   –)العمل  العمل 

 . العمل مع المجتمعات والمنظمات(  –الجماعات
والقضايا المجتمعية المرتبطة    ،دراسة المشكالت االجتماعية ▪

ة
أ
 بالفيوم. والمسنين بالمجتمع المحلي  ،والطفل ،بالمرا

صحاب   ▪
أ
ا لدى  االجتماعية  المشكالت   اإلعاقاتدراسة 

 -العقلية    -الحسية  -)الجسمية  مثل المشكالت:  المختلفة
  .لتعامل معهملالنفسية( مع وضع برامج  

 الجامعي. دراسة القيم االجتماعية لدى الشباب   ▪
▪  

 
 كورونا.ثار المترتبة على جائحة دراسة اال

 التنظيمي والتميز المؤسسي في مؤسسات تنظيم المجتمع.  اإلبداع ▪
نتائج ▪ المعطيات    دراسة  إطار  في  العمالء  مشكالت  مع  التعامل 

والتطبيقية في طرق    ،العلمية  المهنية  الممارسة  عليها  تقوم  التي 
 االجتماعية. الخدمة 

العمالء ▪ نساق 
أ
ا و  ،والجماعات  ،احتياجات  بها يرتتوالمجتمعات 

ولوياتها.حسب 
أ
 ا

نسب  ▪
أ
ا نساق العمالء من بين   دراسة 

أ
ا الحلول لمشكالت 

 العديد من البدائل. 
 العلمية. ضوء النظريات   فيتفسير المشكالت   ▪
العمل  ا ▪ وحدات  في  االجتماعي  خصائي 

أ
لال الالزمة  المهارات  نتقاء 

 المختلفة. 
الممارسة ا ▪ بطرق  المرتبطة  والمعلومات  المعارف  سترجاع 

 االجتماعية. المهنية للخدمة 
 الممارسة المهنية.  فيتوظيف المعارف والمعلومات   ▪
التي يتعرض   ▪ دراسة المشكالت المستحدثة في المجتمع المصري 

فراد
أ
اال سر  ،لها 

أ
 ، والعوامل  ،والمجتمعات  ،والجماعات  ،واال

بيانات   ▪ التي  تشمل  قاعدة  االجتماعية  المشكالت  هم  اأ

والمجتمع   عام  بشكل  المصري  المجتمع  منها  يعاني 

 المحلي بالفيوم بشكل خاص. 

 لمشكالت المجتمعية. اخطط مستقبلية لحل  ▪

معدلة  ▪ مهني  تدخل  ا وفق    ،ومقيمة  ،ومحكمة  ،برامج 

وصالحة للتطبيق    ،لنتائج الدراسات والبحوث العلمية

سرة 
أ
واال الفرد  مستوى  على  المختلفة  المؤسسات    ، في 

طرق   قسم
الخدمة 
 االجتماعية 

 

2022 2027 

تختلف  

الميزانية 

باختالف  

طبيعة 

البحث 

 واحتياجاته 
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 (. ا ا وعالمي  بهذه المشكالت )محلي   ةالمرتبطوالمتغيرات 
فراد ▪

أ
لال تقدم  التي  االجتماعية  الخدمات  جودة  سر  ،قياس 

أ
  ، واال

والمنظمات في المجتمع المصري في    ،والمجتمعات  ،والجماعات
حدث معايير قياس الجودة.  فيمختلف المجاالت 

أ
 ضوء ا

المقدمة  ▪ االجتماعية  الخدمات  جودة  لتحقيق  برامج  تصميم 
فراد

أ
سر  ،لال

أ
والمنظمات في   ،والمجتمعات  ،والجماعات  ،واال

 مختلف المجاالت.
خدمة  ▪ في  المهني  للتدخل  حديثة  نماذج  فاعلية  اختبار 

مختلف   ، الجماعة  وخدمة  ،الفرد في  المجتمع  وتنظيم 
 ومع نوعيات مختلفة من العمالء والمشكالت.   ،المجاالت

إلى اج  االهتمام بتوفير برامج العالج الجمعي للفائت التي تحت ▪
 هذا النوع من العالج. 

والحاجات ▪ المشكالت  مقاييس  داء   ، بناء 
أ
اال وتقييم 

فراد
أ
اال مع  العمل  مجال  في  المهنيين   ،للممارسين 

سر
أ
 والمنظمات.   ،والمجتمعات  ، والجماعات  ،واال

االجتماعية ▪ الخدمة  مهنة  ومشكالتقضايا  خصائيين    ، 
أ
اال

مستوى   ،االجتماعيين على  المهنية  التنمية  برامج  وتطوير 
 المجتمع والسياسات. 

 المجتمع والسياسات.   ىمستو   علىالمدافعة االجتماعية     ▪
 المنظمات االجتماعية الدولية والخدمة االجتماعية الدولية.  ▪
جنبية  ▪

أ
اال االجتماعية  الخدمة  نماذج   ها وممارسات  توطين 

وضاع المحلية.
أ
 في ضوء الظروف واال

 دور المجالس المحلية في التنمية. ▪
س المال االجتماعي   ▪

أ
 والفكري.را

ليات تحقيق العدالة   ▪
 
 االجتماعية. ا

 . والمجتمع والمؤسسات

نتائج  ▪ على  للحصول  المدني  المجتمع  مؤسسات  سعي 

   .الدراسات والبحوث

طرق حديثة في الممارسة المهنية تتوافق مع متغيرات   ▪

   .العصر

الخدمة   ▪ في  حديثة  واستراتيجيات  نماذج  إنتاج 

   .االجتماعية

 
 

501



  2022-2027 Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ نسانية قطاع العلوم -الخطة التنفيذية يـ  كلية الخدمة الجتماعية -الجتماعيةو الإ
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 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح

قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 بحوث 

ودراسات  

مرتبطة  

بمجالت  

الخدمة  

 الجتماعية 

في ظل   ،المشكالت المستحدثة في المجتمع المصري دراسة   ▪
 الظروف السياسية واالقتصادية السائدة.

 دراسة مشكالت الشباب في المجتمع المصري.  ▪
الجامعي ▪ قبل  التعليم  مراحل  طالب  بمشكالت    :االهتمام 

التعليم الدبلومات  ال  -عامة الثانوية  ال) على  التركيز  مع  فنية( 
ساس  امطلب  بوصفه الفني 

أ
اا  ي المجتمع المصري. ف ي 

المشكالت   ▪ الجسمية  ةالمرتبطدراسة  مراض 
أ
مراض    ،باال

أ
اال وخاصة 

الحاضر  الوقت  في    ،والسرطان  ،واإليدز  ،كورونا  :مثل  ،المستحدثة 
الكلوي الدماغي وغيرها، من خالل    ،وفيروس سي  ،والفشل  والشلل 

مراض
أ
وتوفير   ،دراسة الجوانب االجتماعية والنفسية المرتبطة بهذه اال

 البرامج العلمية المناسبة للتعامل معها. 
المصرية  ▪ سرة 

أ
اال لمشكالت  ومتقدمة  عميقة  دراسات    ، إجراء 

الطالق نسب  بزيادة  المرتبطة  في    ،وخاصة  الطالق  وبالذات 
التي   طفال 

أ
اال مشكالت  بدراسة  االهتمام  وكذلك  الشباب.  مرحلة 

 تترتب على الطالق. 
ة ▪

أ
المرا بمشكالت  طفال  ،االهتمام 

أ
وغيرهم   ،والمسنين  ،واال

 من الفائت المستضعفة في المجتمع.
الشوارع ▪ طفال 

أ
ا لمشكالت  ولوية 

أ
ا مشكلة  بوصفها    ،وضع 

سبابها ملحة ومعاصرة في المجتمع.  
أ
وذلك من خالل دراسة ا

 وتوفير برامج علمية للتعامل معها. 
العشوائية  ▪ المناطق  في  سر 

أ
واال طفال 

أ
اال بمشكالت  االهتمام 
 والهامشية في المجتمع. 

 ، التركيز على مشكالت كبار السن وخاصة في مراحل التقاعد ▪
بناءعند 

أ
 والنفسية لهم. ،والرعاية االجتماعية ،سوء معاملة اال

ثار السلبية،  شكالت االجتماعية والنفسيةدراسة الم ▪
أ
صحاب   واال

أ
ال

جسمية كانت  سواء  المختلفة  حسية  ،اإلعاقات  و 
أ
عقلية   ،ا و 

أ
  ، ا

وتوصيل  معهم،  المهني  للتدخل  المناسبة  البرامج  وتوفير 

والدراسات   ▪ البحوث  نتائج  من  االستفادة  معدل  ارتفاع 

لتطوير الممارسة المهنية في مجاالت الخدمة    ؛ العلمية

 االجتماعية. 

مع   ▪ للتعامل  المستحدثة  البرامج  تطبيق  معدل  ارتفاع 

 الفائت الخاصة بالمجتمع المحلي بمحافظة الفيوم. 

طفال بالفيوم. ةوجود قاعد ▪
أ
 بيانات عن نسب عمالة اال

جديدة ▪ برامج  االحتياجات    ؛ استحداث  ذوي  هيل 
أ
لتا

 الخاصة. 

على ▪ للمسنين    الوقوف  المقدمة  الخدمات  جودة 

ة بالفيوم.
أ
طفال والمرا

أ
 واال

 قسم
مجاالت  
الخدمة 
 االجتماعية 

2022 2027 
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 الخدمات الالزمة لهم. 
سوياء من خالل التعرف على  ▪

أ
التركيز على قضية دمج المعاقين في مدارس اال

السلبية   ثار 
 
توفرها    واإليجابيةاال التي  المهني  التدخل  وبرامج  الدمج،  لهذا 

 وتقليل سلبياته.  إيجابياته لتعزيز   ؛الخدمة االجتماعية
التكنولوجيا   ▪ باستخدام  المرتبطة  المشكالت  بدراسة  االهتمام 

والفضائياتوخ  ،الحديثة للمعلومات  الدولية  الشبكة    ، اصة 
ثيراتها اإليجابية والسلبية خاصة في مراحل الطفولة والشباب

أ
 ، وتا

المناسبة  وإيجاد العلمية  ساليب 
أ
واال هذه   ؛الحلول  مع  للتعامل 

 المشكالت وتعزيز االستفادة من التقدم التكنولوجي. 
االجتماعي ▪ هيل 

أ
التا ببرامج  للمعاقين    ،االهتمام  اختالف   علىوالنفسي 

اإلعاقات نواع  لهم  ؛اأ المناسبة  االجتماعية  الرعاية  لتوفير    ،وذلك 
 وتحقيق التفاعل االجتماعي السليم مع المحيطين بهم. 

سرة والمجتمع  ،ظاهرة التنمر المدرسي ▪
أ
ثيراتها على اال

أ
 وتا

طفال في مجتمع محافظة  ▪
أ
 الفيوم. دراسة انتشار ظاهرة عمالة اال

 الخاصة.الخدمة االجتماعية وقضايا الفائت  ▪
طفال بالمؤسسات  ▪

أ
 اإليوائية. الخدمة االجتماعية مع اال

 الخدمة االجتماعية في مجال المجتمعات االفتراضية.   ▪
ثيراتها  covid19تداعيات فيروس كورونا  ▪

أ
سرة. فيوتا

أ
 الفرد واال

 . التحول الرقمي وسياسات الرعاية االجتماعية ▪
و ▪

أ
 بالرعاية. لى تمكين الفائت اال

عمال  ▪
أ
 . توجه جديد للممارسة المهنية االجتماعية:ريادة اال

 .بناء ممارسة في عالم رقمي ▪
خصائيين االجتماعيين.  ▪

أ
خطاء الممارسة المهنية لال

أ
 إدارة ا

 . قضايا الموهوبين ورعايتهم ▪
ثيرها   ▪

أ
وتا المهني  داء 

أ
اال بمجاالت    فيجودة  االجتماعية  الرعاية  خدمات 

 الممارسة المهنية.
 االجتماعية. ك تروني والتعليم الهجين في الخدمة  للتعليم اإل ا ▪

السلوكية   ▪ االنحرافات  عن  تقييمية  دراسات  وجود 

 بالمجتمع المحلي. 

الخدمات   ▪ من  المستفيدين  رضا  مدى  على  الوقوف 

 العديد من المؤسسات. في المقدمة 

نتائج  ▪ على  للحصول  المدني  المجتمع  مؤسسات  سعي 

 الدراسات والبحوث 

طرق حديثة في الممارسة المهنية تتوافق مع متغيرات   ▪

 العصر. 
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

بحوث ودراسات  

مرتبطة  

  ،بالتنمية

  ،والتخطيط

والسياسات  

 الجتماعية 

المحلية ▪ التنمية  محافظة    ،قضايا  مناطق  ومشكالت 
حياالفيوم   المحلية  ئها،واأ المنطقة    ،ومجتمعاتها  وهي 

ولوية 
أ
اال وإعطاء  الجامعة،  إليها  تنتمي  التي  الجغرافية 

المحلية  التنمية  برامج  بتخطيط  تهتم  التي  بحاث 
أ
لال

لسكان    وإيجاد  ها،وتنفيذوالشاملة   المناسبة  الحلول 
 الفيوم. مجتمع 

دراسة استخدام تكنولوجيا المعلومات في المشروعات   ▪
 االجتماعية والتنموية. 

دعم   ▪ والمجتمعية دراسة  الشعبية  المشاركة  جهود 
.  بالمجتمع المصري محليا  وقوميا 

المحلية   ▪ والمشكالت  بالقضايا  المواطنين  وعي  تنمية 
 والقومية.

والمشروعات   ▪ والبرامج  للمؤسسات  الشاملة  الجودة 
 االجتماعية. 

 .هاوتطوير  دعم المؤسسات المهنية والمدنية ▪
 ماعية التسويق االجتماعي لخدمات الرعاية االجت ▪
 .هاومشروعات التنميةتقويم برامج  ▪
 العمرانية.البعد االجتماعي في خطط التنمية  ▪
العمل   ▪ دوات  واأ ليات  وا  استراتيجيات  تطوير 

 المجتمعي. 

ليات جديدة للعمل  ▪  المجتمعي. وجود ا 

البطالة  ▪ مشكلة  على  للتغلب  جديدة  برامج    . استحداث 

ثارها   المجتمع.  فيوتقليل ا 

التنمية   ▪ خطط  في  الشعبية  المشاركة  معدل  زيادة 

 بالريف وبالحضر.  هاومشروعات

من   ▪ الممولة  الصغيرة  المشروعات  عداد 
أ
ا تطور 

 الصندوق االجتماعي. 

 قسم
التنمية 
 والتخطيط 

 
 

2022 2027 

 
 

504



  2022-2027 Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ نسانية قطاع العلوم -الخطة التنفيذية يـ  كلية الخدمة الجتماعية -الجتماعيةو الإ

 العام البحثياجملال 
 الدقيق البحثياجملال 

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

الخدمة   ▪ في  المجتمعي  والعمل  اإلنسان  حقوق 
 االجتماعية. 

 البعد االجتماعي في خطط التنمية العمرانية. ▪
للمخطط   ▪ مهني  دور  التنمية  توصيف  في  االجتماعي 

 العمرانية.
مستوى   ▪ برفع  وعالقاتها  االستثمارية  السياسات 

االجتماعية الرعاية  مينية،   مثل:  خدمات 
أ
التا )الخطة 

 الصحية، الضريبية، اإلسكانية... الخ(. 
الشرعية، ووضع   ▪ الهجرة غير  المترتبة على  المشكالت 

 الحلول االجتماعية لمواجهتها. 
 في ثارها  ا  و  ،االقتصادية الدوليةالمعاهدات واالتفاقات   ▪

 التنمية االجتماعية. 
المعنية   ▪ الخدمات  جهزة  اأ داء  اأ   ة بالتنميتقويم 

 االقتصادية واالجتماعية. 
 العولمة وتحديات التنمية. ▪
المختلفة ▪ التخطيطية    -)المحلي   وتشمل:  المستويات 

 العالمي(.  -الدولي -اإلقليمي
 الخطة االجتماعية والعدالة االجتماعية.  ▪
 الت الفقر وتمكين الفقراء.مشك ▪
منظور   ▪ من  إشباعها  ساليب  واأ االجتماعية  الحاجات 

انتشار   ▪ مدى  عن  ونوعية  كمية  بيانات  قاعدة  وجود 

 الفيوم. العشوائيات بمحافظة 

العشوائيات   ▪ مشكلة  لحل  واضحة  استراتيجيات  وجود 

 بالفيوم.

ولى بالرعاية. ▪
أ
 تحديد احتياجات الفائت اال

بالمجاالت   ▪ االجتماعية  الرعاية  سياسات  تحليل 

 المختلفة.
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 العام البحثياجملال 
 الدقيق البحثياجملال 

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح

قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 التخطيط االجتماعي. 
ثره   ▪ واأ اإلنسان  االجتماعية    في حقوق  التنمية 

 واالقتصادية.
 .التنميةفي  وإسهاماتهالمجتمع المدني  ▪
  وتشمل:   وتحسين نوعية الحياة  ،التخطيط االجتماعي ▪

 المسنون(.  -الشباب -)الطفولة
  -الصحة  -تحليل سياسات الرعاية االجتماعية )التعليم ▪

 اإلسكان(. 
في   ▪ المدني  المجتمع  ودور  الدولة  دور  بين  العالقة 

 التغيير االجتماعي )نماذج، وقضايا تخطيطية(.
 استراتيجيات التخطيط االجتماعي وتك تيكاته. ▪
دوار المخطط االجتماعي في مختلف مجاالت التنمية  ▪

أ
ا

نشط  ا(. دولي   -اإقليمي   -ا)محلي  تها واأ
 .هوبرامج لتنميةلمشروعات الصندوق االجتماعي   ▪
في   ▪ االجتماعية  المشكالت  لمواجهة  التخطيط 

 المجتمع المصري في الوقت الراهن. 
 اإلصالح االقتصادي والتجربة المصرية في التنمية.  ▪
ثرها القيم ال ▪  التنمية. فيتخطيطية واأ
االجتماعية ▪ الرعاية  منظمات  في  المعلومات    ، مراكز 

 ودورها في إحداث التنمية المرغوبة.

المجاال  ▪ في  االجتماعية  الرعاية  خدمات  ت  تخطيط 

 المختلفة.

 . تسويق خدمات الرعاية االجتماعيةالعمل على  ▪
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 العام البحثياجملال 
 الدقيق البحثياجملال 

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح

قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 الرعاية االجتماعية في ظل اإلصالح االقتصادي.  ▪
وضاعها التنموية  ،التجمعات الهامشية ▪ والتخطيط    ،واأ

 لخدمات الرعاية بها. 
نظمة الرعاية  ▪  االجتماعية. خصخصة اأ
 صنع سياسات الرعاية االجتماعية. ▪
المجاالت   ▪ في  االجتماعية  الرعاية  خدمات  تخطيط 

 المختلفة.
البرامج والمشروعات االجتماعية على المستوى   ▪ تقويم 

 القومي.
بمؤسسات الرعاية    هاواتخاذ  صنع القرارات التخطيطية  ▪

 االجتماعية. 
 العالقة بين المخطط االجتماعي ومتخذي القرار. ▪
الرعاية   ▪ خدمات  وتخطيط  المعلومات  تكنولوجيا 

 االجتماعية. 
 إعادة هيكلة القوى العاملة في ضوء الوظيفة العامة.  ▪
 تسويق خدمات الرعاية االجتماعية.  ▪
الرعاية   ▪ مؤسسات  إدارة  في  االجتماعي  التخطيط 

 . االجتماعية
 المواطنة والحقوق االجتماعية لإلنسان. ▪
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

الدراسات  
اللغوية  
 والنحوية 

صول النحوية. ▪
أ
 بحوث في ال

 في قواعد التوجيه النحوي. بحوث ▪

 دراسات في تاريخ النحو والنحاة. ▪

 تحقيق التراث النحوي.  ▪

 الربط بين النحو والدللة. ▪

 نحو النص وتطبيقاته.  ▪

 بحوث عن البنية والشتقاق.  ▪

 الربط بين الصرف والدللة.  ▪

دبية من حيث البنية والدللة. ▪
أ
 دراسة النصوص ال

ثرها النحوي ▪  والدللي. تحولت الوحدة الصرفية واأ

 موسيقى الشعر القديم. ▪

 موسيقى الشعر الحديث. ▪

 ا.ا وحديث  الموازنة بين قواعد بناء الشعر قديم   ▪

 ين القديم والتجديد.بموسيقى الشعر  ▪

 ا. ا وتطبيقي  القوافي نظري   ▪

ف ▪ النحو    يوجود دراسات متخصصة ومنشورة  مجالت 

 . كافة والصرف والعروض

والصرف   ▪ النحو  مجال  في  تخصصية  ك تب  ليف 
أ
تا

 والعروض. 

 إقبال الطالب على اللتحاق بالكلية.  يزيادة ف ▪

 نمو الثقافة اللغوية لدى المجتمع.  ▪

ف ▪ العمل    يزيادة  بالقطاعات    لخريجيفرص  الكلية 

 المتخصصة. 

دباء الشبان بمجتمع الفيوم.  يزيادة ف ▪
أ
 عدد ال

قسم النحو 

والصرف 

 والعروض +

داب  كلية 
آ
ال

)قسم اللغة  

 العربية(

2022 2027 

200  

لف  اأ

 جنيه
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

صوات واللهجات العربية الحديثة. ▪
أ
 دراسة ال

المحلية ▪ الجغرافية  باللهجات  تهتم  دراسة    ،وجود 
ف الحديثة  الجتماعية  مصر    يواللهجات  جمهورية 

 وفى محافظة الفيوم بصفة خاصة.  ،العربية عامة

قسم علم اللغة  

+ كلية الخدمة  

 الجتماعية 

2022 2027 
لف  50 اأ

 جنيه

  فيالدراسات التطبيقية  والستخدامات العملية للغة   ▪

 المجتمع. 

ف ▪ للغة  العملية  الستخدامات  ثر    ،المجتمع  يزيادة  واأ
ف الحديثة  اللغة  مثل:  اللغة؛    يالتقنيات  مجال 

والحاسوب، واللغة والترجمة، ومجال تعليم العربية  
بنائها ولغير الناطقين بها، ومجال دراسة المصطلح  

أ
ل

 وتعريب العلوم.  العلمي

قسم علم اللغة  

+ 

 كلية التربية

  
لف  30 اأ

 جنيه

لغوية   ▪ العربية. للغة تاريخي معجم وضع ▪ دراسات  اللغو   فيوجود  القديم    يالتراث  
 مجال المفردات والثروة اللفظية.  ي ف ،والمعاصر

 2027 2022 قسم علم اللغة 
لف      50 اأ

 جنيه

اللغوية    العلماء  جهود ▪   اللغة   دراسة   فى  والمؤسسات 

 . المعاصرة   العربية

فى  ▪ المعاصرة   العربية  عن  لغوية  دراسات  وجود 
الصوتية  ، والنحوية  ،والصرفية  ،مستوياتها 

 قسم علم اللغة  . كافة والدللية ،والمعجمية

 قسم علم اللغة 
2022 2027 

لف  40
أ
ا

 جنيه

  المقارنة  الدراسات  مجال  يف  بذلت  يالت  الجهود ▪

 .العربية للغة المعاصرة والتقابلية

ف ▪ لغوية  دراسات  اللغة   يوجود  بين  المقارنة  مجال 
بين   ،العربية تقابلية  ودراسات  السامية،  واللغات 

جنبية
أ
ال واللغات  العربية  منها  ؛ اللغة   في   لإلفادة 

 مجال تعليم اللغة. 

لف  30 اأ

 جنيه
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 
الدراسات  

دبية والنقدية 
أ
 ال

 

 . الدراسات النصية والتداولية للغة العربية ▪

مام ▪ اأ المجال   للغة    فتح  الحديثة  التطبيقية   الدراسات 
ف اللغة    يالعربية  علم  والدراسة     النصيمجال 
 التداولية.

 قسم علم اللغة 
قسم البالغة 
دبي

أ
 والنقد ال
+ 

داب  
آ
كلية ال

)قسم اللغة  
 العربية(

2022 2027 
لف  20 اأ

 جنيه

الفنون  ▪ لدراسة  الحديثة  دبي 
أ
ال النقد  مناهج  توظيف 

 .التراثيةاإلبداعية 

النقدية  ▪ بالمناهج  الباحثين  لتعريف  دراسات  وجود 
دبي.  ،وروادها ،الحديثة

أ
ليات تطبيقها على النص ال  واآ

دبي الحديثة  ▪
أ
وجود دراسة عن توظيف مناهج النقد ال

 على الفنون اإلبداعية التراثية.
البحثية  ▪ المناهج  مفردات  تطبق  دراسات  وجود 

شعرا   العربي  التراث  من  دبية  اأ عينات  على  الحديثة 
 ا. ونثر  

الحداثية   ▪ المناهج  توظيف  على  تعتمد  دراسات  وجود 
عمال تراثية ف دوريات ذات الثقل في  العدد من  يعلى اأ
كاديمي

أ
ثير مناسب. ،المجال ال

أ
 والتي لها معامل تا

2022 2027 
لف  30 اأ

 جنيه

النثرية ▪ الفنون  و)الرواية  :بالغة  ،  القصة، 
 المسرحية(. و

إجراء  ▪ كيفية  توضيح  على  تعمل  دراسات  وجود 
بحاث العلمية

أ
 في مجال بالغة الفنون النثرية.  ،ال

البحثية  ▪ المناهج  مفردات  تطبق  دراسات  وجود 
دبية من اإلبداع النثري. على ،الحديثة

أ
 عينات ا

2022 2027 
لف  30 اأ

 جنيه
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 الدراسات التناصية.  ▪

التناصية   ▪ الدراسات  عن  متخصصة  دراسات  وجود 
 وتاريخها وروادها.

البحثية  ▪ المناهج  مفردات  تطبق  دراسات  وجود 
شعر   العربي  التراث  من  دبية  اأ عينات  على  ا  الحديثة 

قسم البالغة  ا. ونثر  
دبي

أ
 والنقد ال

2022 2027 
لف  30 اأ

 جنيه

 النقد الثقافي. ▪

الثقافي ▪ النقد  عن  متخصصة  دراسات  وكيفية   ،وجود 
دبية اعتماد  

أ
 ا عليه. تناول النصوص ال

المناهج  ▪ مفردات  تطبق  متخصصة  دراسات  وجود 
دبية من اإلبداع العربي    ،البحثية الحديثة على عينات اأ

 ا. ا ونثر  شعر  

2022 2027 
لف  30 اأ

 جنيه

المملوكي  ▪ العصر    :العصر  لدراسات  الشامل  )المعجم 
 . المملوكي(

دب والنقد.  ▪
أ
 وجود دراسات متخصصة عن ال

دباء الشبان.  يزيادة ف ▪
أ
عداد ال  اأ

دب ▪
أ
ليات محددة للحفاظ على التراث ال

آ
 . يوجود ا

محافظة   ▪ بيئة  من  مستوحاة  للقصة  نماذج  وجود 
 الفيوم.

قسم الدراسات  
دبية

أ
 ال

2022 2027 

100  
لف 

أ
ا

 جنيه

بيئة   ،والشعر  ،القصيرة  القصة ▪ في  ودراسة  جمع 
 .الفيوم

2022 2027 

دب العرب فيالسرديات  ▪
أ
 2027 2022 .القديم يال

 2027 2022 . يالحديث والمعاصر من منظور التلق يالشعر العرب ▪
هم تصوراته ▪ دب التصوف مجالته واأ  2027 2022 .اأ
سلوبيالدرس  ▪

أ
مويالشعر  في ال

أ
 2027 2022 .ال

 2027 2022 . يالشعر العباس في ي والحضار  يالخطاب التقن ▪
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

  العلوم
سالمية   الإ

 القضايا الفقهية المعاصرة بما يتفق مع فقه الواقع.  ▪

وتجديد   ▪ الواقع  فقه  مع  يتفق  بما  الفقهي  التراث 

 الخطاب الديني.

الفقه   ▪ قضايا  في  الحديثة  والتقنيات  الوسائل  ثر  اأ

 اإلسالمي. 

في  جهود   ▪ ومناهجهم  والمعاصرين  القدامى  العلماء 

 تناول القضايا الفقهية. 

صول الفقه اإلسالمي.  ▪
أ
 تجديد ا

 مقاصد الشريعة اإلسالمية.  ▪

 القواعد الفقهية وتطبيقاتها المعاصرة.  ▪

 جهود العلماء في الحديث والتفسير. ▪

ن.  ▪
آ
 المناهج المعاصرة في التفسير وعلوم القرا

ثرها ▪ اأ وبيان  صولية 
أ
ال اختالف    المصطلحات  في 

 الفقهاء والمفسرين. 

القدامى   ▪ صول 
أ
وال الفقه  لعلماء  موسوعة  عمل 

 والمعاصرين. 

القدامى  ▪ والحديث  التفسير  لعلماء  موسوعة  عمل 

 والمعاصرين. 

صولية ▪
أ
ال المصطلحات  لشرح  موسوعة    ،عمل 

 ة. يوالحديث  ،والفقهية

الشريعة   ▪ مقاصد  عن:  متخصصة  دراسات  وجود 

 . يالجتهاد الفقهو ،الفقهية النظريات ، واإلسالمية

ودورهم    ،وجود موسوعة علمية عن العلماء المسلمين  ▪

مور الفقهية المختلفة.  ،الشرح  يف
أ
 والتفسير لال

قسم الشريعة  
 اإلسالمية

2022 2027 
200  
لف  اأ
 جنيه
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

التاريخ  
سالمي   الإ

 ومناهج  ،النبوية  والسيرة  ،اإلسالمي  التاريخ  مصادر ▪
 .ومدارسهم  المسلمين المؤرخين

الكريم   ▪ ن  القراآ عن  متخصصة  دراسات  بوصفه وجود 
وثق مصدر للتاريخ اإلسالمي.   اأ

الكريم   ▪ ن  القراآ عن  متخصصة  دراسات  بوصفه وجود 
 للحضارة اإلسالمية.  ا مصدر  

النبوية   ▪ السيرة  عن  متخصصة  دراسات  بوصفها  وجود 
 . للتاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية ا مصدر  

دراسات   ▪ الرسمية وجود  الوثائق  عن  متخصصة 
وراق البرديو  ،المك توبة   ا مصدر  بوصفها  الوقفيات  و  ،اأ

 . للتاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية
ثرية ▪

أ
ال الك تابات  ثر 

أ
ا عن  متخصصة  دراسات    ، وجود 

 والنقوش في توثيق الحقائق التاريخية والحضارية.
)النميات   ▪ العمالت  ثر   اأ وجود دراسات متخصصة عن 

و   التاريخية اأ الحقائق  توثيق  في  المسكوكات( 
 والحضارية.

ثار المعمارية   ▪
آ
بوصفها  وجود دراسات متخصصة عن ال

 للتاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية.  ا مصدر  
ا ▪ عن  متخصصة  دراسات  السيرة وجود  ك تابة  تجاهات 

 مصر في العصر الحديث.النبوية في 

قسم التاريخ 
 اإلسالمي 

+ 
داب  

آ
كلية ال
 تاريخ( )قسم ال

2022 2027 
لف  50 اأ

 جنيه
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ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ  يـ
نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية  دار العلومكلية  -والجتماعية الإ

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح الدقيق ياجملال البحث العام البحثياجملال 

قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

حداث السيرة ▪  النبوية اأ

في  ▪ النبوية  السيرة  عن  متخصصة  دراسات  وجود 
 المؤلفات الجغرافية واللغوية. 

توثيق   ▪ في  الشعر  ثر  اأ عن  متخصصة  دراسات  وجود 
حداث السيرة النبوية.  اأ

في   ▪ والصناعات  الحرف  عن  متخصصة  دراسات  وجود 
 النبوة. مكة والمدينة في عصر 

2022 2027 
لف  50 اأ

 جنيه

 توثيقية  تحليلية دراسة الراشدين الخلفاء سيرة ▪ 

زمن  ▪ السياسية  حوال 
أ
ال ثر 

أ
ا عن  متخصصة  دراسات  وجود 

 على الحياة الثقافية والجتماعية.  الخليفة الحسن بن علي 

الداخلية   ▪ الحرب  دب  اأ عن  متخصصة  دراسات  وجود 
بي طالب 

أ
 . زمن الخليفة الراشد علي بن ا

بين   ▪ التحكيم  قضية  عن  متخصصة  دراسات  وجود 
دباء. ،والمؤرخين ،روايات المحدثين

أ
 وال

في  ▪ العمرانية  الجوانب  عن  متخصصة  دراسات  وجود 
 مصر زمن الراشدين.

المعارضات    وجود ▪ عن  متخصصة  دراسات 
الراشدين زمن  الشرعي    ،والمراجعات  صيل 

أ
التا بين 

و )بين الفقه والتاريخ(.  ،والواقع التاريخي
أ
 ا

البحرية  ▪ السيادة  عن  متخصصة  دراسات  وجود 
 للمسلمين زمن الخلفاء الراشدين. 

2022 2027 
لف  50 اأ

 جنيه
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ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ  يـ
نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية  دار العلومكلية  -والجتماعية الإ

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح الدقيق ياجملال البحث العام البحثياجملال 

قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

موي  العصر في اإلسالمية الخالفة دولة ▪ 
أ
 ال

في وجود   ▪ العمرانية  الجوانب  عن  متخصصة  دراسات 

مويين. 
أ
 مصر زمن ال

القيم الحضارية للعمل  وجود دراسات متخصصة عن   ▪

مويين اإلداري 
أ
 . زمن الراشدين وال

المسلمة   ▪ غير  قليات 
أ
ال عن  متخصصة  دراسات  وجود 

مويين. 
أ
 في الدولة اإلسالمية زمن الراشدين وال

فتح   ▪ في  الصحابة  دور  عن  متخصصة  دراسات  وجود 

فيها.   واإلسالم  العربية  اللغة  ونشر  المغرب  بالد 

ك ثر 
أ
و ا

أ
 جهودهما(.  وموازنة)يمكن اختيار صحابي ا

عن   ▪ متخصصة  دراسات  في  وجود  الحضاري  المنظور 

 مسلمين. التدوين التاريخي عند ال

ثر ولة مصر في العصر   ▪ وجود دراسات متخصصة عن اأ

موي
أ
 واللغة العربية في المغرب.  ، في نشر اإلسالم ،ال

2022 2027 
لف  50 اأ

 جنيه
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ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ  يـ
نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية  دار العلومكلية  -والجتماعية الإ

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح الدقيق ياجملال البحث العام البحثياجملال 

قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

العلوم  
سالمية   الإ

ول. العباسي العصر في اإلسالمية الخالفة ▪
أ
 ال

السياسية  ▪ حوال 
أ
ال ثر  اأ عن  متخصصة  دراسات  وجود 

 على المجتمع زمن الخليفة المهتدي باهلل العباسي.
ثر   ▪

أ
ال عن  متخصصة  دراسات  طباء وجود 

أ
ل السياسي 

ول.
أ
موي والعباسي ال

أ
 الخلفاء في العصرين ال

السياسي   ▪ التاريخ  عن  متخصصة  دراسات  وجود 
حتى   اإلسالمي  الفتح  منذ  الحبشة  لبالد  والحضاري 

ول. 
أ
 نهاية العصر العباسي ال

الحنابلة   ▪ ثر  اأ عن  متخصصة  دراسات  الحياة   فيوجود 
المصريين   المؤرخين  ك تابات  خالل  من  الجتماعية 

 والمغاربة.
التاريخ   ▪ في  الزنج  دولة  عن  متخصصة  دراسات  وجود 

ة حتى النهيار.
أ
 اإلسالمي من النشا

قسم التاريخ 

 اإلسالمي 

2022 2027 
لف  50 اأ

 جنيه

 ا.وتطبيق   نظرية اإلسالمية، النظم ▪

في   ▪ الحضارية  القيم  عن  متخصصة  دراسات  وجود 
 النظم اإلسالمية. 

نظم   ▪ عن  متخصصة  دراسات  اإلسالمية وجود  الدولة 
 في عصر النبوة والراشدين.

في   ▪ العقدية  سس 
أ
ال عن  متخصصة  دراسات  وجود 

 النظم اإلسالمية. 

2022 2027 
لف  30
أ
ا

 جنيه
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ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ  يـ
نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية  دار العلومكلية  -والجتماعية الإ

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح الدقيق ياجملال البحث العام البحثياجملال 

قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 ا.وتطبيق   نظرية اإلسالمية الحضارة ▪

الحضارات   ▪ حوار  عن  متخصصة  دراسات    –وجود 

 ا. صلح الحديبية نموذج  

السمات   ▪ عن  متخصصة  دراسات  في  وجود  الحضارية 

 وثيقة المدينة المنورة. 

اإلسالمية ▪ الحضارة  عن  متخصصة  دراسات    ،وجود 

ثرها في قضايا البيئة زمن الراشدين.  واأ

2022 2027 
لف  40 اأ

 جنيه

  عصر   منذ  والثقافي  ،والقتصادي  ،الجتماعي  التاريخ ▪
ول.  العباسي العصر نهاية حتى النبوة

أ
 ال

عن   ▪ متخصصة  دراسات  في  وجود  العمرانية  الجوانب 

ول.
أ
 مصر في العصر العباسي ال

في   ▪ العمرانية  الجوانب  عن  متخصصة  دراسات  وجود 

العصر   نهاية  حتى  اإلسالمي  الفتح  منذ  المغرب 

ول.
أ
 العباسي ال

للمر وجود دراسات متخصصة عن   ▪ الجتماعي  ة  اأ الدور 

ول العراق ومصر  في
أ
 .في العصر العباسي ال

نشر    وجود ▪ في  المسلمين  ثر 
أ
ا عن  متخصصة  دراسات 

 اللغة العربية في الحبشة. 

2022 2027 
لف  50 اأ

 جنيه
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 2022-2027 Scientific Research Plan 
ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ  يـ

نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية  التربية النوعيةكلية  -جتماعيةوال الإ

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح الدقيق البحثياجملال  العام البحثياجملال 

 (2027-2022فرتة التنفيذ )

قيمة التمويل 

 النهاية البداية باجلنيه

القتصاد  
 ، المنزلي 

التغذية وعلوم  و
طعمة 

أ
 ال

غذية ▪
أ
من    ،الوظيفية  ال والعالج  الوقاية  في  ودورها 

مراض المخت
أ
 . فةلال

عالج   ▪ في  العالجية  التغذية  نيميااستخدام 
أ
 ـال

مراض مراض السارية.  ،ةالتغذيسوء  واأ
أ
 وال

من   ▪ القيمة مالستفادة  تدعيم  في  المصانع  خلفات 
غذية.الغذائية 

أ
 لال

غذيةاستخدام المستخلصات النباتية في تدعيم   ▪
أ
 ،ال

مراض المنتشرةوعالج 
أ
 المجتمع. في  ال

الحافظة   ▪ المواد  ثير 
أ
  في المختلفة    واإلضافاتتا

 الصحة.

مراض المنتشرةوجبات مدرسية لعالج    إنتاج ▪
أ
بين    ال

 المدارس. تالميذ 

كسدةمضادات   ▪
أ
من    ال الوقاية  في  ثيرها 

أ
مراض  وتا

أ
ال

 .المختلفة

ا ▪ غذائية توجيه  نظم  لوضع  العلمية  لبحوث 
 صحة الفرد والمجتمع.   علىللمحافظة  

التكنولوجيا   ▪ ساليبتوظيف 
أ
لدراسة    ؛ الحديثة  وال

 الطرق المختلفة لتغذية ذوي الحتياجات الخاصة. 

معدل   ▪ نيميا  اإلصابةنقص 
أ
مراض  و  بال

أ
  غير ال

 السارية.

استخدام   ▪ غذيةانتشار 
أ
المجتمع  ال في   ؛ الوظيفية 
مراض للوقاية والعالج من 

أ
 . ال

 مرتفعة.منتجات غذائية ذات قيمة غذائية  إنتاج ▪

مرانقص معدل انتشار   ▪
أ
المتعلقة بسوء التغذية    ضال

 المجتمع. في 

مراض نقص معدل انتشار  ▪
أ
 المدارس. تالميذ  بينال

الوجبات    على القضاء   ▪ من  الناتجة  التسمم  حالت 
 المدرسية.

ملحوجود   ▪ الحالة  وتطورات  في   ةالصحيظة 
 للمواطنين. 

نشر   ▪ معدل  بحاثارتفاع 
أ
تتعلق    ،العلمية  ال التي 

 ا. عالمي  ت مصنفة  ابصحة الفرد والمجتمع في دوري

الحتياجات  إلى  التوصل   ▪ ذوي  لتغذية  طرق حديثة 
 الخاصة. 

بيانات  وجود   ▪ اقاعدة  على  الغذائي  تشتمل  لنظام 
 الفيوم.للفائت المختلفة بمجتمع 

عضاء هيئة التدريس   اأ
رسائل   ن علىوالمشرف

والدكـتوراه  الماجستير
  جامعةفي  بالكلية
والجامعات  ،الفيوم

خرى  المصرية
أ
 ، ال

ن  ووالطالب الدارس
 بالبرنامج 

 
2022 

 
2027 

تختلف 
الميزانية 
باختالف 
طبيعة 
البحث 
وطبيعة  
 احتياجاته 
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 2022-2027 Scientific Research Plan 
ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ  يـ

نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية  التربية النوعيةكلية  -جتماعيةوال الإ

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح الدقيق البحثياجملال  العام البحثياجملال 

 (2027-2022فرتة التنفيذ )

قيمة التمويل 

 النهاية البداية باجلنيه

القتصاد  

 المنزلي 

المالبس  

 والنسيج 

المنسوجات  ▪ تجهيز  في  الحديثة    التجاهات 

المالبس  تها،وصباغ للفائت   هاوتنفيذ  وتصميم 

 المختلفة.

 الحديثة.دراسات في تقنيات المنسوجات  ▪

ثير   ▪
أ
النسيجتا طبيعية  ةيالخامات  مصادر   ،من 

 .والبيئة اإلنسانصحة  في ومصادر صناعية 

شغالالبتكار والجودة في تعليم المنتج الملبسي   ▪
أ
 وا

لية ،اليدوية اإلبرة
آ
 وتقنياتها. ،وال

البرامج   ▪ في  في   اإللكـترونيةالمستحدثات  التعليمية 

زياءتصميم    :ويشمل  ،مجال المالبس والنسيج
أ
  –ال

الجاهزة   –المانيكان  على التشكيل    –الباترونات 

الصغيرة مالبس  –الصناعات    –التريكو  –تنفيذ 

 الموضة.  –التطريز –الكروشيه

المجهزة  وجود   ▪ المنسوجات  من  حديثة  تصميمات 

 .والمصبوغة

 . منتجات حديثة ومتنوعة من الباتروناتوجود  ▪

اليدوي   ▪ والتريكو  ليالكروشيه 
آ
التطريز    –  وال

لياليدوي 
آ
 .وال

تناسب فائت  ،بستصميمات حديثة من المالإعداد  ▪

 . كافة المجتمع

 .العلمي والمؤلفات الفنية اإلنتاجزيادة  ▪

من  وجود   ▪ المختلفة  للمنتجات    إنتاج معارض 

 .تخصص المالبس والنسيج

 . لكـترونية في مجال التخصصإمقررات وجود  ▪

طرق   ▪ ساليبجديدة،  تطبيق 
أ
للعناية   ،حديثة  وا

 . بالنسيج والمالبس

 

 المنزلي  القتصادقسم 

مالبس  التخصص 

 نسيج الو

2022 2027 

تختلف 

الميزانية 

باختالف 

طبيعة 

البحث 

وطبيعة  

 احتياجاته 
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 2022-2027 Scientific Research Plan 
ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ  يـ

نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية  التربية النوعيةكلية  -جتماعيةوال الإ

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح الدقيق البحثياجملال  العام البحثياجملال 

 (2027-2022فرتة التنفيذ )

قيمة التمويل 

 النهاية البداية باجلنيه

 التربية الفنية 

 الحفاظ على الهوية من خالل مجالت التربية الفنية.  ▪

والمعاصرة ▪ الحديثة  الفنية  وعالقتها    ، المدارس 

 بالدراسات البحثية الحالية. 

 مجالت التربية الفنية. فيدراسة تحليلية مقارنة  ▪

الفنية   ▪ التربية  الجودة   فيمناهج  معايير  ضوء 

 . والعتماد

وتطبيقاتها   ▪ الفنية  التربية   فيالنظريات  مجال 

 الفنية.

التكنولوجية ▪ وعالقتها   ،والتقنية  ،التطورات 

 بمجالت التربية الفنية.

فى ▪ القديمة  الحضارات  فنون  مجالت    استلهام 

 التربية الفنية.

 الستراتيجيات الحديثة لفنون الفائت الخاصة.  ▪

 الحرف والمنتجات اليدوية المميزة لمجتمع الفيوم.  ▪

الدراسات التطبيقية وعلوم الكائنات الحية وعالقتها   ▪

 بمجالت التربية الفنية.

بين   ▪ بحاثالربط 
أ
مشكالت    ال وبين  العلمية 

حلول  و  ،المجتمع على  تفيد    إيجابيةالوقوف 

 المجتمع. 

 والمؤلفات الفنية. العلمي اإلنتاج ▪

متنوعة توضح دور التربية    إنتاجيةمشروعات  وجود   ▪

 المجتمع.  فيالفنية 

 لعالمية.إلى ا العلميالوصول بالبحث  ▪

اإل ▪ الفنية على  قبال  زيادة  التربية  بقسم  اللتحاق 

 .هوالدكـتورا بجميع تخصصات الماجستير 

 2027 2022 ة قسم التربية الفني

تختلف 

الميزانية 

باختالف 

طبيعة 

البحث 

وطبيعة  

 احتياجاته 
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ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ  يـ

نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية  التربية النوعيةكلية  -جتماعيةوال الإ

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح الدقيق البحثياجملال  العام البحثياجملال 

 (2027-2022فرتة التنفيذ )

قيمة التمويل 

 النهاية البداية باجلنيه

تكنولوجيا  
 التعليم 

 عملية التعليم والتعلم. في التكنولوجيالتطور  ▪
 .اإللكـترونيتطبيقات التعليم  ▪
 التعليم والجودة التعليمية. تكنولوجيا  ▪
 تطوير عمليات تكنولوجيا التعليم. ▪
 تطبيقات التعلم النقال. ▪
 تحليالت التعلم.  ▪
 المقررات اإللكـترونية ذات اللتحاق الهائل.  ▪
نشطة التعليمية اإللكـترونية.  ▪

أ
 ال

 .التكيفي لكـترونياإل التعليم  ▪
العملية التعليمية    فينظم التعلم الذكية وتطبيقاتها   ▪

 بمحافظة الفيوم.
والستشارات   ▪ الصور  الحتياجات    لذويمعالجة 

 الخاصة بمدارس محافظة الفيوم.
ليشبكات الحاسب  ▪

آ
 وتطبيقاته. ال

 نظم المحاكاة.  ▪
 .النظم الخبيرة ▪
 .اإللكـترونيالتعليم  فينظم الجودة  ▪
بعاد  ▪

أ
 .التعليم فياستخدام النظم ثالثية ال

حديثة  جديدة  طرق  توفير   ▪ ساليب  التعليم    في واأ
 مجال الدراسات النوعية فيوالتعلم 

 مجال التخصص.  فيلكـترونية إمقررات وجود  ▪
 زيادة دافعية الطالب نحو هذا النوع من الدراسة.  ▪
ساليب حديثة غير تقليدية  ▪  المعلم.  إلعدادوجود اأ
للتعليم   ▪ تكنولوجية حديثة  الحتياجات    لذويطرق 

 الخاصة. 
المستفيدين   ▪ رضا  على  العملية    فيالحصول 

 التعليمية.
طرق   ▪ حديثة  جديدة  تطبيق  ساليب 

أ
عمليات    في وا

 التعليم.
 . ارتفاع نسبة تحصيل الطالب بالمدارس ▪

قسم تكنولوجيا 
 التعليم

2022 2027 
حوالى 

لف اأ  200
 جنيه
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 فترة التنفيذ 
(2022-2027 ) 

قيمة  
التمويل  
 النهاية  البداية بالجنيه 

تطبيقات التكنولوجيا  

تمتة الخدمات 
 
 وا

 . E-Commerce التجارة اإللك ترونية ▪

بحاثوجود   ▪
 
قل  -ا

 
ال على   -على  اإللك ترونية  التجارة  ثير 

 
تا في 

 . القتصاد الرسمي

بحاثوجود   ▪
 
قل   -ا

 
ال ثير    -على 

 
تا على   mobile commerceفي 

ثرية والتراثية
 
 . السياحة والفنادق وزيارة المواقع ال

بحاثوجود   ▪
 
قل  -ا

 
ال للفنادق   -على  اإللك تروني  التسويق  في 

 . والمواقع السياحية والخدمات السياحية

في جود  و ▪ قل 
 
ال على  بحاث 

 
 Adoption of any new  ا

technology . 

رؤساء 
قسام 

 
ال

 العلمية

2022 2024 10000 

تمتة الخدمات ▪
 
 . ا

بحاثوجود   ▪
 
قل   -ا

 
ال والذكاء    -على  الروبوتات  استخدامات  في 

ت السياحة والضيافة
 
 . الصطناعي في منشا

بحاثوجود   ▪
 
قل  -ا

 
ال واستخدامات   -على  التراث  رقمنة  في 

 . التكنولوجية في المواقع التراثية

بحاثوجود   ▪
 
قل  -ا

 
ثير استخدام التكنولوجيا على تكرار    -على ال

 
في تا

 . والتراثية الزيارة ورضا السائحين في المواقع السياحية  

رؤساء 
قسام 

 
ال

 العلمية

2022 2024 50000 
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 فترة التنفيذ 
(2022-2027 ) 

قيمة  
التمويل  
 النهاية  البداية بالجنيه 

التعليم والتدريب في 

صناعة السياحة  

 والضيافة

 . التوجهات الحديثة في التعليم والتدريب ▪

بحاثوجود   ▪
 
قل  -ا

 
ال في   -على  اإللك ترونية  المنصات  استخدام  في 

 . التعليم والتدريب

بحاث  وجود   ▪
 
التدريب   ورسائلا فاعلية  في  قل 

 
ال على  علمية 

 .الفتراضي في رفع الجدارات

رؤساء 
قسام 

 
ال

 العلمية

2022 2023 25000 

دارة وتسويق التراث   اإ

 . إدارة المواقع التراثية ▪
بحاث في التوجهات الحديثة في إدارة المواقع التراثيةإعداد   ▪

 
 . ا

زمات والمخاطر في  إعداد   ▪
 
بحاث في إدارة ال

 
 . المواقع التراثية ا

بحاث في توثيق التراث المادي والالماديإعداد   ▪
 
 . ا

رؤساء 
قسام 

 
ال

 العلمية

2022 2027 50000 

 . تسويق التراث ▪

بحاث في التسويق اإللك تروني لمواقع التراثإعداد   ▪
 
 . ا

بحاث في تقييم المواقع اإللك ترونية للتراثإعداد   ▪
 
 . ا

ليات تسويق التراث  إعداد   ▪
 
بحاث في ا

 
 . الالماديا

بحاث مطبقة على  إعداد   ▪
 
 . تسويق الحفظ و الا

رؤساء 
قسام 

 
ال

 العلمية

2022 2027  

 ة. اقتصاديات السياحة الرسمية وغير الرسمي ▪ اقتصاديات السياحة

بحاث في مجال اقتصاديات السياحة الرسمية وغير الرسمية.إعداد   ▪
 
 ا

ثير القتصاد غير الرسمي  إعداد   ▪
 
 . صناعة السياحة فيبحث في تا

الرسمي  إعداد   ▪ غير  القتصاد  ثير 
 
تا في  الفنادق   في بحث  سالسل 

رئيسا قسم  
الدراسات 
السياحية  
والدراسات 
 الفندقية 

2022 2023 50000 
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 فترة التنفيذ 
(2022-2027 ) 

قيمة  
التمويل  
 النهاية  البداية بالجنيه 

 والفنادق. 

عمال 
 
 ريادة ال

في ▪ السياحي  التعليم  ريادة   دور  مهارات  دعم 

عمال 
 
 . ال

بحث ▪ قل  -إعداد 
 
ال لمهارات  حول    -على  الطالب  اك تساب  مدى 

عمال
 
 . ريادة ال

قل  -بحث إعداد   ▪
 
عمال   -على ال

 
كاديمية لريادة ال

 
ثير البرامج ال

 
في تا

 . على المجتمع المحلي

قسم   رئيسا
الدراسات 
السياحية  
والدراسات 
 الفندقية 

2023 2024 50000 

عمال والسياحة  ▪
 
 . ريادة ال

قل  -إعداد بحث  ▪
 
ثير المشاريع الصغيرة    حول   -على ال

 
السياحة   فيتا

 . والمواقع السياحية
قل  -بحثإعداد   ▪

 
ال على   حول  -على  الصغيرة  المشاريع  ثير 

 
تا

 . المجتمع المحلي

رئيسا قسم  
الدراسات 
السياحية  
والدراسات 
 الفندقية 

2023 2024 50000 

البيئة الخضراء  

 وتطبيقاتها

 . الفنادق الخضراء ▪

 . بحث عن إدارة الفنادق الخضراءإعداد   ▪

الخضراء  إعداد   ▪ الفنادق  رضا  ثير 
 
تا وتكرار   فيبحث  العمالء  رضا 

 .الزيارة

رئيس قسم 
الدراسات 
 الفندقية 

2023 2027 10000 

 . إدارة الطاقة ▪
مؤسسات  إعداد   ▪ في  الطاقة  من  الفاقد  تقليل  ليات 

 
ا عن  بحث 

 . الضيافة
 بحث عن  إعداد   ▪

 
 . ليات مراقبة استهالك الطاقةا

رئيس قسم 
الدراسات 
 الفندقية 

2023 2027 10000 

ليات فصل المخلفات وكيفية تقليلهاإعداد   ▪ . المخلفات  إدارة ▪
 
 . بحث عن ا

رئيس قسم 
الدراسات 

2023 2027 50000 
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 فترة التنفيذ 
(2022-2027 ) 

قيمة  
التمويل  
 النهاية  البداية بالجنيه 

 الفندقية 

دارة الموارد البشرية   .إعادة الهيكلة اإلدارية ▪ اإ

بحاث عن تحديث التوصيف الوظيفي وفًقا للمستجدات في إعداد   ▪
 
ا

 . صناعة السياحة والضيافة 

المناصب إعداد   ▪ لتولي  الموظفين  صغار  تمكين  ليات 
 
ا عن  بحاث 

 
ا

 . العليا

رئيسا قسم  
الدراسات 
السياحية  
والدراسات 
 الفندقية 

2022 2027 50000 

خدمات النقل 

 والطيران

 . خدمات الطيران ▪
بحاثإعداد   ▪

 
عمال شركات الطيران  حديثة،  ا

 
 . ورسائل علمية في ا

بحاث في تطوير الخدمات المقدمة  إعداد   ▪
 
 . شركات الطيران  منا

رئيس قسم 
الدراسات 
 السياحية 

2022 2027 50000 

 . خدمات النقل ▪
المصرية  إعداد   ▪ الموانئ  من  الستفادة  تعظيم  ليات 

 
ا في   بحث 

 صناعة السياحة. البرية( في   -البحرية  -)الجوية المختلفة:  

رئيس قسم 
الدراسات 
 السياحية 

2022 2027 25000 

رشاد    السياحيالإ

 . التكنولوجيا واإلرشاد السياحي ▪
اإلرشاد إعداد   ▪ مهنة  على  الحديثة  التكنولوجيا  ثير 

 
تا عن  بحاث 

 
ا

 . السياحي 

رئيس قسم 
اإلرشاد 
 السياحي 

2022 2027 50000 

 . المرشد السياحي ▪
 . الشخصية للمرشدبحث عن السمات  إعداد   ▪

 . يالسمات الشخصية لطالب برامج اإلرشاد السياحعن  بحث  إعداد   ▪

رئيس قسم 
اإلرشاد 
 السياحي 

2022 2027 50000 
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 فترة التنفيذ 
(2022-2027 ) 

قيمة  
التمويل  
 النهاية  البداية بالجنيه 

 . بحث عن المرشد البيئيإعداد   ▪

ثرية 
 
الدراسات ال

 والحضارية

صيل التراث الالمادي ▪
 
 . تا

بحاثإعداد   ▪
 
قل -ا

 
الدراسات الحضارية المتعلقة بعادات   عن  -على ال

 .عبر العصور   ه وتقاليدالمجتمع المصري  

بحاثإعداد   ▪
 
ركيولوجي  جديدة ا

 
ثنوا

 
 . ورسائل عن الدراسات ال

رئيس قسم 
اإلرشاد 
 السياحي 

2022 2027 50000 

ثرية والتاريخية ▪
 
 . المواضيع ال

بحاثإعداد   ▪
 
مناطق   جديدة  ا في  مصر  ثار 

 
ا دراسة  عن  ورسائل 

 . جديدة

بحاث عن دراسات تاريخية لمصر والحضارات المعاصرة لها إعداد   ▪
 
 .ا

 .دراسة الحضارات المعاصرة لمصر  ▪

رئيس قسم 
اإلرشاد 
 السياحي 

2022 2027 50000 
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 مسوئلية التنفيذ  المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق  البحثيالمجال  العام  البحثيالمجال 

 فترة التنفيذ 

(2022- 2027 ) 
قيمة  

التمويل 
 النهاية  البداية  بالجنيه 

  فيدراسات 

ثار  
آ
مجال ال

 المصرية 

ثرية بالفيوم   ▪
أ
خالل العصر    هاوتوثيقتسجيل المواقع ال

 الحديث.
ثار الفيوم خالل عصر الدولة القديمة. ▪  ا 
 وفنونها. عمارة منطقة الالهون بالفيوم ▪
ثرية   ▪

أ
خالل عصر    هاوفنوندراسة لعمارة مدينة ماضي ال

 .ىالدولة الوسط
الدينية ▪ الفيوم   ،المعتقدات  لمجتمع  اليومية  والحياة 

 . ى لدولة الوسطخالل عصر ا
الدولة   ▪ عصر  خالل  هوارة  ثار  ا  منطقة  وفنون  عمارة 

 .ىالوسط
هرامات الفيوم خالل عصر الدولة الوسط ▪  . ىاأ

ثرية بمنطقة الفيوم خالل عصر  إعداد   ▪
أ
قائمة بالمواقع ال

 الدولة القديمة.

ثرية بمنطقة الفيوم خالل عصر  إعداد   ▪
أ
قائمة بالمواقع ال

 الدولة الوسطى.

ثرية بمنطقة الفيوم خالل عصر  إعداد   ▪
أ
قائمة بالمواقع ال

 الدولة الحديثة.

ثار  
 
كلية ال

ثار  
 
)قسم ال

 المصرية( 

+ 

كلية السياحة  

 والفنادق

+ 

داب 
 
 كلية ال

2022 2027 

500  

لف 
أ
ا

 جنيه
الدولة   ▪ عصر  خالل  بالفيوم  الجنائزية  اللوحات 

 .ىالوسط
الدولة   ▪ عصر  خالل  الالهون  ثار 

 
ا بمنطقة  فراد 

أ
ال مقابر 
 .ىالوسط

الوسطى  ▪ الدولة  عصر  خالل  فراد 
أ
ال لتوابيت  دراسة 

 بالفيوم.
 معابد الدولة الوسطى بالفيوم. ▪
 خالل عصر الدولة الحديثة. هاوفنون عمارة الفيوم ▪
خر بالفيوم. ▪

أ
 مقابر العصر المتا

كرانيس   ▪ ثار  ا  منطقة  الع  هاوفنونعمارة  صرين  خالل 

 وجود دراسة عن العمارة والفنون بمنطقة الفيوم.  ▪

ب ▪ اأ الصاغة/  قصر  منطقة  ثار 
 
ل دراسة   ماضي  يوجود 

 .يوالرومان يخالل العصرين البطلم
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آ
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 فترة التنفيذ 

(2022- 2027 ) 
قيمة  

التمويل 
 النهاية  البداية  بالجنيه 

 . والرومانيالبطلمي 
البطلمي   ▪ العصرين  خالل  الصاغة  قصر  منطقة  ثار  ا 

 والروماني.
البطلمي   ▪ العصرين  خالل  ماضي  مدينة  معبد 

 والروماني.
الفيوم ▪ إلقليم  التاريخية  همية 

أ
عبر   ،ال به  يرتبط  وما 

 العصور التاريخية القديمة.
الفيوم ▪ إلقليم  الحضارية  همية 

أ
عبر    ،ال بها  يتعلق  وما 

 العصور الحضارية القديمة. 
الفيوم ▪ بإقليم  الخاصة  والصناعات  يرتبط   ،الحرف  وما 

 به عبر العصور التاريخية القديمة.
الثقافية  ،والتقاليد  ،العادات ▪ إلقليم    ،والموروثات 

 وما يرتبط به عبر العصور التاريخية القديمة. ،الفيوم
ومد ▪ الكونيات  علم  و  اأ بإقليم  الكوزمولوجيا  عالقتهم  ى 

 الفيوم وما يتاخمه ويرتبط به.

  فيدراسات 

ثار  
آ
مجال ال

سالمية   الإ

اإلسالمي ▪ الفتح  منذ  الفيوم  العصر    ،تاريخ  حتى 
ثار والوثائق. الحديث من

 
 خالل ال

سياقها   ▪ في  مصر  في  اإلسالمية  العمارة  تاريخ 
والجغرافي،   والبيئي،  والمعماري،  الحضاري، 

 والثقافي، والسياسي. 
)شرق العالم   ويشمل:  تاريخ العمارة اإلسالمية خارج مصر ▪

ونوعية  وجود   ▪ كمية  بيانات  منطقة  تشمل  قاعدة  ثار 
 
ا

 الفيوم اإلسالمية. 

تها. ▪
أ
 وجود دراسة عن تاريخ الفيوم منذ نشا

اإلسالمية    وجود ▪ والفنون  العمارة  عن  مصر    في دراسة 

ثار  
 
كلية ال

 )قسم 
 
  ثارال

 اإلسالمية( 

+ 

2022 2027 

500 

لف 
أ
ا

 جنية
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 فترة التنفيذ 

(2022- 2027 ) 
قيمة  

التمويل 
 النهاية  البداية  بالجنيه 

اإلسالمي،  واإلسالمي،   العالم  البحر وغرب  البلقان وجزر 
زمني   بنظيرها  ومقارنتها  بمصر،  المتوسط(  في ودراسات  ا 

اإلسالمية والعمارة  المختلفة  المعمارية  المدارس   سياق 
الزدهار وتشمل المؤثرة،  العوامل  صول، 

أ
وال ة 

أ
النشا  :

 السمات والخصائص.ووالنتشار،  

الحضاري،  ▪ سياقها  في  مصر  في  اإلسالمية  الفنون 
والث والجغرافي،  والبيئي،  والسياسي، والفني،  قافي، 

دبي. 
أ
 والعلمي، وال

الحضارية،   ▪ ودللتها  مصر،  خارج  اإلسالمية  الفنون 
 .والعلمية ،والدينية، والفنية، والثقافية، والسياسية

ك تابة  ▪ إعادة  في سياق  وعلومها  اإلسالمية  المسكوكات 
 ا. واقتصادي   اتاريخ مصر والدول اإلسالمية سياسي  

▪  
 
ال بين  المتبادلة  ثيرات 

أ
من  التا وغيرها  اإلسالمية  ثار 

سباب
أ
خرى: ال

أ
ثار الحضارات ال لوا ،ا 

 
 والنتائج. ،ياتل

نواعها في سياق إعادة ك تابة تاريخ   ▪ ثرية واأ
أ
الك تابات ال

 . اوثقافي   اواقتصادي   امية سياسي  مصر والدول اإلسال
سياقه   اإلسالمي فيمصر والعالم   اإلسالمي فيالتصوير  ▪

ثري  الحضاري 
أ
 .والبيئي وال

الفنية   في  يالستشراقالتصوير   ▪ همية 
أ
ال سياق 

عمال المستشرقين فيوالسياسية   .دراسة اأ

الحضارية  النواحي من    -الثقافية  -البيئية  -المختلفة: 

 الجغرافية والسياسية. 

 وجود دراسة عن المسكوكات اإلسالمية وعلومها.  ▪

 ي. واإلستشراق اإلسالميوجود دراسة عن التصوير  ▪

كلية السياحة  

 والفنادق

+ 

داب 
 
 كلية ال
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آ
 ال

 مسوئلية التنفيذ  المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق  البحثيالمجال  العام  البحثيالمجال 

 فترة التنفيذ 

(2022- 2027 ) 
قيمة  

التمويل 
 النهاية  البداية  بالجنيه 

  فيدراسات 

مجال ترميم  

ثار 
آ
 ال

ترميم  ▪ في  النانو  مواد  لتحسين  وتطبيقات  دراسات 

ثريةالمواد 
أ
 تها. وصيان ال

والصيانة  ▪ والترميم  التحليل  في  الليزر  علوم  تطبيقات 

ثرية 
أ
 للمواد ال

خواص   ▪ لتحسين  وتطبيقات    اإلنزيمات دراسات 

ثار المستخدمة لتنظيف مواد 
 
 ها. وترميم ال

الجيل   ▪ مواد  خواص  لتحسين  وتطبيقات  دراسات 

ثارلتنظيف مواد 
أ
 ها. وترميم ال

البوليمرات  ▪ خواص  لتحسين  وتطبيقات  دراسات 

المواد    ،الحديثة تقوية  في  المستخدمة  التقوية  ومواد 

ثرية وعزل
أ
 ها. ال

الفيوم ▪ ثار 
 
ل الراهن  الوضع  خطط    ،دراسة  ووضع 

ولي
أ
 وصيانة. ،وترميم ،من عالج الترميم ال

خاصة  إعداد   ▪ وترميمعن  برامج  ثار 
 
ال نواعها    هاصيانة 

أ
با

 المختلفة.

ثرية  ▪
أ
ال للمناطق  السياحية  الزيارات  معدل  زيادة 

 بمحافظة الفيوم.

ثار  فيتطبيق تكنولوجيا النانو  ▪
 
 . تهاوصيانترميم ال

حديثة  وجود   ▪ المختلفة    في طرق  نواعها 
أ
با ثار 

 
ال فحص 

 . تهاوصيان ها،وترميم ها،وعالج

 ها. تحسين لمواد الترميم والصيانة وخامات ▪

النانو  ▪ ومواد  والبوليمرات  المقوية  للمواد  تحسين 

ترميم    واإلنزيمات في  المستخدمة  ثار والجيل 
 
  ال

 تها.وصيان

ثارالترميم و الصيانة المستدامة لمواد  ▪
 
 . ال

ثارشمول   ▪ عمالالفيوم    إقليم  ا 
أ
والصيانة    با الترميم 

)قسم ترميم 
ثار 

 
كلية  بال

ثار 
 
جامعة  بال

 الفيوم (
 + 

المركز القومي  
 للبحوث

+ 
 كلية الهندسة

+ 
 كلية العلوم 

+ 
 كلية الزراعة 

+ 
المعهد القومي  

للقياس 
 والمعايرة

+ 
المركزية   اإلدارة

للصيانة 
والترميم 

2022 2027 

750  

لف 
أ
ا

 جنيه
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 مسوئلية التنفيذ  المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق  البحثيالمجال  العام  البحثيالمجال 

 فترة التنفيذ 

(2022- 2027 ) 
قيمة  

التمويل 
 النهاية  البداية  بالجنيه 

الفحص   ▪ في  المتلفة  غير  الحديثة  التقنيات  تطبيق 
ثرية

أ
 . والتحليل للمواد ال

والتاريخيةاترميم   ▪ ثرية 
أ
ال والمباني  الحجرية  ثار 

 
 ل

 تها.وصيان

  ، والتحليل  ،التقنيات الحديثة المستخدمة في الفحص ▪
ثار الخشبية ،والترميم

 
 .والصيانة لال

المواد   ▪ ريخ 
أ
تا في  المستخدمة  التقنيات  تطبيقات 

ثرية. 
أ
 ال

والترميم   ▪ العالج  وطرق  التلف  لمظاهر  دراسات 
العضوية   غير  ثار 

 
ال من  المتاحف  لمقتنيات  والصيانة 

 والعضوية.

هيل والتوظيف والستخدام للمواقع إعادةتطبيق  ▪
أ
  ، التا

ثريةوالمدن    ،والمباني
أ
للتنمية   ؛ والتاريخية  ، ال

 . المستدامة

الجيولوجيا   ▪ مثل  المساعدة  الحديثة  العلوم  تطبيقات 
ثرية

أ
ثريةفي مجال تحليل المواد  ال

أ
 ها. وترميم ال

الفيزياء في فحص مواد   ▪  تطبيقات علوم 
 
  ها وتحليل  ثارال

 . المستدامة

ثريةلمواد  اترميم   ▪
أ
وصيان  ال العضوية  وغير   تهاالعضوية 

نسب هاوحفظ
أ
 . المواد وبطرق غير متلفة با

طرق   ▪ من  المتلفة  غير  الحديثة  التكنولوجيا  تطبيق 

 . فحص وتحليل

توثيق  ▪ عمليات  في  الحديثة  والتطبيقات  العلوم  مواكبة 

ثا
 
 تها. ورقمنها وتسجيل ر، ال

ثريةتطبيق واستخدام مواد ترميم غير متلفة للمواد  ▪
أ
 . ال

 قائمة بالمواد المناسبة لترميم ود وج ▪
 
 . العضوية ثارال

 قائمة بالخامات المناسبة لترميم  ▪
 
 . العضوية ثارال

 قائمة بالمواد المناسبة لترميم  ▪
 
 . غير العضوية ثارال

 قائمة بالخامات المناسبة لترميم  ▪
 
 . غير العضوية ثارال

الماجستير   ▪ لدرجتي  المسجلين  عدد   والدك توراهزيادة 

علىالمجلس 
أ
  ال

ثار
أ
وزارة   لال

ثارالسياحة 
أ
 وال
 المصرية. 

+ 
مركز بحوث  

 البناء 
+ 

مركز تطوير  
 الفلزات

+ 
مراكز البحوث  

جنبية 
أ
)مركز  ال

البحوث 
مريكي

أ
+ مركز  ال

البحوث 
الفرنسي 
 بالقاهرة

+ 
  اإليطاليالمركز 

 للترميم
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 مسوئلية التنفيذ  المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق  البحثيالمجال  العام  البحثيالمجال 

 فترة التنفيذ 

(2022- 2027 ) 
قيمة  

التمويل 
 النهاية  البداية  بالجنيه 

 ها.وتعريف

مواد  ▪ وتعريف  تحليل  في  الكيمياء  علوم  تطبيقات 
ثار

 
 . ال

مواد   ▪ فحص  في   دراسات 
 
 هاوترميم  هاوتحليل  ثارال

والمباني    تهاوصيان والمتاحف  ثريةبالمواقع 
أ
 ال

ثاروالتاريخية ومواد 
أ
 .الفيوم بإقليم ال

المتاحف ▪ علوم  في  والتخزين    ،والعرض  ، دراسات 
ثيرها  ،المتحفي

أ
ثريةالمواد  فيوتا

أ
 .بالمتاحف ال

الحاسب   ▪ علوم  ودراسات  ليتطبيقات 
 
ثار ورقمنة    ال

 
  ال

المواد   فحص  في  المتقدمة  ثرية  والعلوم 
أ
 هاوتحليلال

 .هاوترميم

والتسجيل  ▪ التوثيق  عمليات  في  وتطبيقات  دراسات 
ثارالمتقدمة والرقمية 

 
 . لال

ثارفي علوم ترميم 
أ
 . ال

خرى تداخل علم الترميم مع العلوم التطبيقية  ▪
أ
 .ال

عدادزيادة   ▪ بحاث  اأ
أ
العلمية المنشورة في مجال ترميم   ال

ثريةالمواد  
أ
تكون  وحفظ  تهاوصيان  ال ن  اأ على  ها، 

نطاق في  بحاث 
أ
عامة  صيانة    ال ثرية 

أ
ال  يموإقلالمواد 

 . الفيوم خاصة

 . التعاون مع مؤسسات ومراكز بحثية رسمية بالدولة ▪

والدولية   ▪ العربية  والمنظمات  المؤسسات  مع  التعاون 

 المهتمين بمجال ترميم 
 
 تها.وصيان ثارال

ترميم   ▪ قسم   انفراد 
 
مواد    ثارال ترميم   بمجال 

 
  ثار ال

النهوض    بإقليموالمتعلقة    تهاوصيان سبيل  في  الفيوم 

 بخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

+ 
 محافظة الفيوم

+ 
ترميم  إدارة

 الفيوم
+ 
العامة   اإلدارة
ثارلترميم  مصر   اأ

 الوسطي
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آ
 ال

 مسوئلية التنفيذ  المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق  البحثيالمجال  العام  البحثيالمجال 

 فترة التنفيذ 

(2022- 2027 ) 
قيمة  

التمويل 
 النهاية  البداية  بالجنيه 

ثار والحضارة  
آ
ال

اليونانية  

 والرومانية 

 .العمارة اليونانية والرومانية ▪

 . الفنون اليونانية والرومانية ▪

 .العمارة البيزنطية المبكرة ▪

 .الفنون البيزنطية المبكرة ▪

 .عمارة مصر خالل العصرين اليوناني والروماني ▪

 .الفنون في مصر خالل العصرين اليوناني والروماني ▪

والشعوب   ▪ والرومان  اإلغريق  بين  الحضاري  التبادل 

 . القديمة المجاورة لهم

اليوناني  ▪ العصرين  اإلفريقية خالل  المصرية  العالقات 

 .والروماني

الطبيعية  علم ▪ المناظر  ثار   Landscape ا 

archaeology . 

 .دراسات النقوش والبرديات اليونانية ▪

▪ ( العليا  الدراسات  مرحلة  في  الدراسة  ماجستير  البدء 

تية
أ
 :والدك توراه( في البرامج ال

✓  
 
ال ماجستير  اليونانية  برنامج  والحضارة  ثار 

 .ةوالروماني

اليونانية  ✓ والبرديات  النقوش  ماجستير  برنامج 

 . والالتينية

ثار والحضارة اليونانية والرومانية ✓
 
 . برنامج دك توراه ال

اليونانية  ✓ والبرديات  النقوش  دك توراه  برنامج 

 . والالتينية

سمينارات ▪ عمل   ،عقد  إطار    ،وورش  في  ومؤتمرات 

 .المحاور البحثية السابق ذكرها

تنظيم دورات تدريبية لدعم المهارات البحثية لمنتسبي  ▪

تية
أ
 :القسم في المجالت ال

ثار اليونانية  
 
)قسم ال

ثار   -والرومانية 
 
كلية ال

 جامعة الفيوم(

 بالتعاون مع 

ثار 
 
 مناطق وتفاتيش ال

 + المتاحف المصرية 

+ 

جنبية  
أ
الهيائت ال

ثار  
 
العاملة في مجال ال

بمصر )المعهد العلمي  

ثار الشرقية  
 
الفرنسي لال

المعهد    -بالقاهرة

ثار  
 
لماني لال

أ
ال

بالقاهرة، مركز البحوث  

م
أ
ريكي، المركز  ال

الفرنسي للدراسات  

 السكندرية( 

2022 2027 

250 

لف  اأ

 جنية

 
 

533



 2022-2027 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـالبح ةـ ـ ـ ـمـث العلـ نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية يـ ثاركلية  -والجتماعية الإ
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 مسوئلية التنفيذ  المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق  البحثيالمجال  العام  البحثيالمجال 

 فترة التنفيذ 

(2022- 2027 ) 
قيمة  

التمويل 
 النهاية  البداية  بالجنيه 

 .دراسات النقوش والبرديات الالتينية ▪

 .إدارة الموارد التراثية اليونانية والرومانية ▪

 .إدارة المجموعات المتحفية اليونانية والرومانية ▪

ثار ▪
 
 . التطبيقات الحديثة في دراسة ال

 . الدراسات اللغوية اليونانية القديمة ▪

 . الدراسات اللغوية الالتينية القديمة ▪

ثرية الميدانية ▪
أ
 . الدراسات ال

ثار ونظرياته ▪
 
 . تاريخ علم ال

o سس الك تابة العلمية  . مناهج البحث العلمي واأ

o الك تابة في  المستخدمة  الحديثة  وإنتاج    ،التطبيقات 

شكال ،الرسومات
أ
 . وال

o  ثارالتصوير
 
 .الفوتوغرافي لال

o ثار
 
 .التوثيق الرقمي لال

بالجامعة ▪ الخاصة  الحفائر  مشاريع  في  و   ،المشاركة  اأ

جنبية. و اأ  بالتعاون مع جهات مصرية اأ

تعالج   ▪ متخصصة  عمل  وورش  علمية  مؤتمرات  تنظيم 

التي يسعى   البحثية  موضوعات بحثية في إطار المحاور 

 القسم للعمل عليها خالل الفترة القادمة. 
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ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ  يـ
نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية دابكلية  -والجتماعية الإ

آ
 ال

المجال  

 العام  البحثي
 المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق  البحثيالمجال  

مسوئلية 

 التنفيذ 

قيمة   ( 2027-2022) فترة التنفيذ  
التمويل  
 بالجنيه 

 النهاية  البداية

اللغة العربية 
دابها

آ
 وا

 . النحو والصرف والعروض ▪

 . علم اللغة وعلم اللغة المقارن  ▪

دب   ▪
أ
دب صدر اإلسالم  الجاهلي،ال

أ
 والعصور اإلسالمية، والحديثة والمعاصرة.   ،وا

 الشعر والشعراء في العصور سالفة الذكر.  ▪

دبي.  ▪
أ
 علم البالغة والنقد ال

دبية المقارنة.  ▪
أ
 الدراسات ال

 الدراسات اإلسالمية.  ▪

 زيادة اإلنتاج البحثي. ▪

 زيادة معدل نشر البحوث.  ▪

اللغة قسم  
 العربية

2022 2027 

تختلف  

الميزانية 

باختالف  

طبيعة 

البحث 

اللغة  واحتياجاته 

نجليزية  الإ
دابها

آ
 وا

▪ Critical Theory. 
▪ Critical Theory/Cultural Studies. 
▪ Drama/Theater and Performance Studies. 
▪ Novel and Cultural Studies. 
▪ Gender and Sexuality Studies. 
▪ Media Studies. 
▪ Poetry and Poetics. 
▪  Psychoanalytic Criticism. 
▪  New Historicism. 
▪ Structuralism. 
▪  Post-structuralism. 
▪ Deconstruction. 
▪ Ecocriticism. 
▪ Postcolonial/Decolonial. 

 زيادة اإلنتاج البحثي. ▪

 زيادة معدل نشر البحوث.  ▪

اللغة قسم  

 اإلنجليزية 
2022 2027 
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نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية دابكلية  -والجتماعية الإ

آ
 ال

المجال  

 العام  البحثي
 المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق  البحثيالمجال  

مسوئلية 

 التنفيذ 

قيمة   ( 2027-2022) فترة التنفيذ  
التمويل  
 بالجنيه 

 النهاية  البداية

▪ Feminism. 
▪ Ecofeminism. 
▪ Culturalism. 
▪ Multiculturalism. 
▪ Cultural Studies and Global Literatures. 
▪ Black Studies. 
▪ Afro-American Literature. 
▪ African Literature in English. 
▪ Asian American/Pacific Studies. 
▪ Comparative Studies. 
▪ American Literature. 
▪ British Literature. 
▪ 2. Areas of Research in Linguistics. 
▪ Linguistics and web data (forums, blogs, social media, etc.). 
▪ Text and discourse studies. 
▪ Pragmatics. 
▪ Corpus pragmatics / (im)politeness. 
▪ English language discourse studies. 
▪ Semantics. 
▪ Language and culture studies. 
▪ Diachronic corpus linguistics. 
▪ Terminology, lexicology, lexicography, linguistic anthropology. 
▪ Sociolinguistics. 
▪ Cross-cultural communication. 
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نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية دابكلية  -والجتماعية الإ

آ
 ال

المجال  

 العام  البحثي
 المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق  البحثيالمجال  

مسوئلية 

 التنفيذ 

قيمة   ( 2027-2022) فترة التنفيذ  
التمويل  
 بالجنيه 

 النهاية  البداية

▪ Cognitive linguistics. 
▪ Communicative linguistics. 
▪ Corpus linguistics. 
▪ Language, gender and sexuality. 
▪ Applied linguistics. 
▪ Multimodality. 
▪ Multimodal approaches to corpus linguistics and discourse analysis. 
▪ 3. Areas of Research in Translation Studies. 
▪ The theory and practice of translation. 
▪ Text Analysis and Translation. 
▪ Translation Quality Assessment. 
▪ Genre Translation. 
▪ Multimedia Translation. 
▪ Translation and Technology. 
▪ Translation Ethics. 
▪ Comparative Translation. 
▪ Multimodality in translation/interpreting. 
▪ Multimodal and audiovisual translation. 
▪ Technologies in translation and interpreting. 
▪  Sociological approaches to translation.  
▪  Translation as part of intercultural communication. 
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ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ  يـ
نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية دابكلية  -والجتماعية الإ

آ
 ال

المجال  

 العام  البحثي
 المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق  البحثيالمجال  

مسوئلية 

 التنفيذ 

قيمة   ( 2027-2022) فترة التنفيذ  
التمويل  
 بالجنيه 

 النهاية  البداية

اللغة 
الفرنسية 
دابها

آ
 وا

دبي فرنسي قديم وحديث.  ▪
أ
 نقد ا

صوات.  ▪
أ
 علم ال

دب الفرنك فوني.  ▪
أ
دب الفرنسي وال

أ
 ال

 علم الدللة. ▪

 التراكيب. علم   ▪

سلوبية.  ▪
أ
 ا

 دراسات تقابلية.  ▪

 ترجمة.  ▪

 . علم اللغويات بفروعه المختلفة ▪

 . الحضارة الفرنسية والمقارنة ▪

 زيادة اإلنتاج البحثي. ▪

 زيادة معدل نشر البحوث.  ▪

اللغة قسم  
 الفرنسية

2022 2027 

 التاريخ

دنى(  التاريخ القديم ▪
أ
 . )تاريخ مصر والشرق ال

 . الرومان واليونان( التاريخ القديم )تاريخ   ▪

 . العصور الوسطىتاريخ   ▪

 التاريخ اإلسالمي.  ▪

 . والمعاصر  التاريخ الحديث ▪

 زيادة اإلنتاج البحثي. ▪

 زيادة معدل نشر البحوث.  ▪
 2027 2022 التاريخقسم  
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نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية دابكلية  -والجتماعية الإ

آ
 ال

المجال  

 العام  البحثي
 المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق  البحثيالمجال  

مسوئلية 

 التنفيذ 

قيمة   ( 2027-2022) فترة التنفيذ  
التمويل  
 بالجنيه 

 النهاية  البداية

 الجغرافيا 

: الدراسات الطبيعية:  
ا
ول

 
 ا

 :الجيومورفولوجيا -1
 يهتم هذا المحور بدراسات تتعلق بما يلي: 

خطار الطبيعية مثل ▪
أ
خطار السيول  : ال

أ
خطار المنحدرات  ، ا

أ
 وانزلق التربة.    ،وا

كل والتراجع بفعل التعرية البحرية ▪
 
  .حماية السواحل المصرية من التا

 .الموانئ   وإنشاءإلقامة القرى والمراكز السياحية   ؛دراسة المحددات الجيمورفولوجية ▪
قاليم مصر المختلفة. 

أ
خرى با

أ
نشطة التنمية البشرية ال

أ
 وا

 الطبيعية. الستخدام المستدام للموارد   ▪
 دراسات تتعلق بالتعرية النهرية والجزر. ▪
 دراسة المشكالت الطبيعية في محافظة الفيوم.  ▪

 جغرافية المناخ:  -2
 يهتم هذا المحور بدراسات تتعلق بما يلي: 

  . التغيرات المناخية ▪
ثار ▪

 
 المدن(.   –السياحة  -الصناع   –)الزراعة    في كل من: البيئية لعناصر المناخ    ال

 دراسات في المناخ التطبيقي.  ▪
 والمشكالت الناتجة عنها بمحافظة الفيوم.   ،دراسة التغيرات المناخية ▪

 جغرافية المياه: -3
 يهتم هذا المحور بدراسات تتعلق بما يلي: 

 التلوث ▪
 الندرة ▪

 زيادة اإلنتاج البحثي. ▪

 البحوث.  نشرزيادة معدل  ▪

 2027 2022 الجغرافيا قسم  
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نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية دابكلية  -والجتماعية الإ

آ
 ال

المجال  

 العام  البحثي
 المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق  البحثيالمجال  

مسوئلية 

 التنفيذ 

قيمة   ( 2027-2022) فترة التنفيذ  
التمويل  
 بالجنيه 

 النهاية  البداية

 النحر ▪
 اإلرساب واإلطماء.  ▪
 دراسات المياه الجوفية.  ▪
ثير ذلك   ▪

أ
نشطة القتصادية في مصر والفيوم   فيدراسة مشكالت ندرة المياه وتا

أ
 . ال

 . دراسة مشكالت بحيرات منخفض الفيوم  ▪
 الجغرافية البيئية:-4

 يهتم هذا المحور بدراسات تتعلق بما يلي: 
ثر البيئي:  ▪

أ
 تقييم ال

  . ومنها مشكالت الطاقة  ، المشكالت البيئية ▪
قاليم جغرافية متنوعة.  ▪

أ
 التغيرات البيئية في ا

 كهرومغناطيسي..(   –نووي    –هواء    –زراعة    –التلوث )مياه   ▪
 التصحر. ▪
 . استدامة الموارد الطبيعية ▪
 العمران.استدامة   ▪
 .المدن الخضراء ▪
 . دراسة المشكالت البيئية بمحافظة الفيوم واقتراح الحلول لها ▪
وبئة ▪

أ
مراض  ،جغرافية ال

أ
ثارها  ،وانتشارها  ،وال

 
 .وسبل مواجهتها   ، وا

 الدراسات البشرية:  ا:ثانيا 
 جغرافية السكان: -1

 يهتم هذا المحور بموضوعات رئيسة في واحد من المجالت التالية:
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نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية دابكلية  -والجتماعية الإ

آ
 ال

المجال  

 العام  البحثي
 المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق  البحثيالمجال  

مسوئلية 

 التنفيذ 

قيمة   ( 2027-2022) فترة التنفيذ  
التمويل  
 بالجنيه 

 النهاية  البداية

 السكان وتدهور البيئة الطبيعية.  ▪
 السكان والتنمية القتصادية.  ▪
 الطبيعية. السكان ومستقبل الموارد   ▪
 السكان وتغير التركيب الجتماعي. ▪
 ا. ا ومحلي  مستقبل الزيادة السكانية دولي   ▪
 التخطيط السكاني والهجرة الداخلية.  ▪
 وكذلك مشكالت التنمية البشرية بها.   ،دراسة المشكالت السكانية بمحافظة الفيوم ▪

 الجغرافية القتصادية:   -2
 واحد من المجالت التالية:يهتم هذا المحور بموضوعات رئيسة في  

 اإلمكانات الجغرافية إلنتاج الطاقة النظيفة.  ▪
ثاره البيئية.  ▪

 
 مشكالت استهالك الطاقة وا

نظمة النقل الحضرية والريفية.  ▪
أ
 مشكالت ا

 تنمية المناطق الزراعية الجديدة.  ▪
 ودراسة التباين المكاني لتكنولوجيا التصالت.   ،جغرافية التصالت ▪
ثار البيئية ▪

 
نظمة النقل.   ،والقتصادية  ، ال

أ
 والسياسية ل

 الصناعات الخضراء.  ▪
 . جغرافية التجارة الداخلية  ▪
بعادها التجارة الدولية   ▪

أ
 السياسية والقتصادية.   وا

 التنمية اإلنتاجية للقرية المصرية.  ▪
 التنمية القتصادية المستدامة.  ▪
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ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ  يـ
نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية دابكلية  -والجتماعية الإ

آ
 ال

المجال  

 العام  البحثي
 المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق  البحثيالمجال  

مسوئلية 

 التنفيذ 

قيمة   ( 2027-2022) فترة التنفيذ  
التمويل  
 بالجنيه 

 النهاية  البداية

  .والمشاريع التنموية لمواجهتها   ،والجوع  ، جغرافية الفقر ▪
 لخدمات بالمحافظة. إلى  دراسة جغرافية الخدمات وإمكانية الوصول   ▪
بعاده الجغرافية ▪

أ
خضر وا

أ
 . إمكانيات القتصاد ال

  . دراسة المشكالت القتصادية بمحافظة الفيوم ▪
▪  

 
وبئة والجائحات.دراسة ال

أ
 ثار القتصادية لال

 جغرافية العمران:   -3
 يهتم هذا المحور بموضوعات رئيسة في واحد من المجالت التالية:

 العمران البيئي.  ▪
 المستدامة.المدن   ▪
 التخطيط الحضري والريفي.  ▪
 الريف المتحضر.  ▪
 المدن الذكية وإمكانات التحول إلى المدن الذكية.  ▪
 دراسة مشكالت المدن بمحافظة الفيوم.  ▪

ا: نظم   المعلومات الجغرافية:ثالثا
1-   GIS 

 فروع الجغرافيا المختلفة.   في (GIS) تطبيقات ▪
2- RS 

  تطبيقات الستشعار عن بعد في فروع الجغرافيا المختلفة.  ▪
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ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ  يـ
نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية دابكلية  -والجتماعية الإ

آ
 ال

المجال  

 العام  البحثي
 المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق  البحثيالمجال  

مسوئلية 

 التنفيذ 

قيمة   ( 2027-2022) فترة التنفيذ  
التمويل  
 بالجنيه 

 النهاية  البداية

 الفلسفة 

   قديم.فكر شرقي   ▪

   اليونانية.الفلسفة   ▪

 الفلسفة الغربية في العصور الوسطى.  ▪

  الكالم.علم   ▪

   اإلسالم.فالسفة   ▪

   اإلسالمي. التصوف   ▪

صول الفقه.   ▪
أ
 ا

 . الستشراق الفلسفي ▪

 الفلسفة الحديثة.   ▪

  المعاصرة. الفلسفة   ▪

  الجمال.فلسفة الفن وعلم   ▪

 فلسفة العقل.  ▪

خالق.فلسفة   ▪
أ
   ال

  البيئة. فلسفة   ▪

 .البحثيزيادة اإلنتاج  ▪

 زيادة معدل نشر البحوث.  ▪

 2027 2022 الفلسفةقسم  
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ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ  يـ
نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية دابكلية  -والجتماعية الإ

آ
 ال

المجال  

 العام  البحثي
 المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق  البحثيالمجال  

مسوئلية 

 التنفيذ 

قيمة   ( 2027-2022) فترة التنفيذ  
التمويل  
 بالجنيه 

 النهاية  البداية

 فلسفة اللغة.   ▪

   والحضارة.  فلسفة التاريخ ▪

 فلسفة سياسية.   ▪

 فلسفة العلوم.   ▪

 لبحث.  االمنطق ومناهج   ▪

 الميتافيزيقا.   ▪

 فلسفة القانون.  ▪

 الفكر العربي الحديث والمعاصر.   ▪

وروبيةفلسفة النهضة   ▪
أ
  . ال

 فلسفة الدين.   ▪

  الرياضيات. فلسفة   ▪

 فلسفة التكنولوجيا.  ▪

ويل.فلسفة   ▪
أ
  التا

 فلسفة الحداثة وما بعد الحداثة.   ▪

 فلسفة القيم  ▪
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ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ  يـ
نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية دابكلية  -والجتماعية الإ

آ
 ال

المجال  

 العام  البحثي
 المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق  البحثيالمجال  

مسوئلية 

 التنفيذ 

قيمة   ( 2027-2022) فترة التنفيذ  
التمويل  
 بالجنيه 

 النهاية  البداية

 الجتماع 

 الخدمة الجتماعية.  ▪
نثروبولوجيا. ▪

أ
 ال

 النظرية الجتماعية.  ▪
 علم اجتماع السكان.  ▪
 علم الجتماع الريفي.  ▪
 علم الجتماع الحضري.  ▪
 الجتماع العائلي. علم  ▪
 علم اجتماع البيئة.  ▪
 علم الجتماع القانوني.  ▪
 علم الجتماع القتصادي.  ▪
 علم الجتماع الثقافي.  ▪
 علم الجتماع الديني.  ▪
 علم اجتماع الجريمة.  ▪
 علم الجتماع الطبي.  ▪
 علم الجتماع الصناعي.  ▪
 علم الجتماع السياسي.  ▪
 علم اجتماع المستقبل.  ▪
 اجتماعية. مشكالت وقضايا  ▪
 علم اجتماع التنمية.  ▪
دب. علم اجتماع  ▪

أ
 ال

   .علم الجتماع البدوي ▪
   .علم اجتماع السياحة ▪
 اإلعالم. علم اجتماع  ▪
 العلم. سوسيولوجيا  ▪

 .البحثيزيادة اإلنتاج  ▪

 زيادة معدل نشر البحوث.  ▪

 2027 2022 الجتماع قسم  
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ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ  يـ
نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية دابكلية  -والجتماعية الإ

آ
 ال

المجال  

 العام  البحثي
 المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق  البحثيالمجال  

مسوئلية 

 التنفيذ 

قيمة   ( 2027-2022) فترة التنفيذ  
التمويل  
 بالجنيه 

 النهاية  البداية

 علم النفس

 . علم النفس البيولوجي ▪

 . الرتقائيعلم النفس   ▪

 . اإلكلينيكيعلم النفس   ▪

 . علم النفس التربوي ▪

 . علم النفس التجريبي ▪

 . علم النفس المعرفي ▪

 . علم النفس القانوني  ▪

 . علم النفس العصبي  ▪

 . علم النفس الصناعي ▪

 . علم النفس الجتماعي ▪

  .اإلرشاد النفسي ▪

 . القياس النفسي ▪

 .البحثيزيادة اإلنتاج  ▪

 زيادة معدل نشر البحوث.  ▪

 2027 2022 النفس علم  قسم  
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ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ  يـ
نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية دابكلية  -والجتماعية الإ

آ
 ال

المجال  

 العام  البحثي
 المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق  البحثيالمجال  

مسوئلية 

 التنفيذ 

قيمة   ( 2027-2022) فترة التنفيذ  
التمويل  
 بالجنيه 

 النهاية  البداية

 اللغة الصينية

دب الصيني عبر العصور.  ▪
أ
 ال

 الشعر الصيني عبر العصور.  ▪

دبي. النقد   ▪
أ
 ال

صوات.  ▪
أ
 علم ال

 علم اللغة وعلم اللغة المقارن.  ▪

 علم الدللة. ▪

 دراسات مقارنة.  ▪

 الترجمة.  ▪

 الحضارة. ▪

 .البحثيزيادة اإلنتاج  ▪

 زيادة معدل نشر البحوث.  ▪

اللغة قسم  
 الصينية 

2022 2027 
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ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ  يـ
نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية دابكلية  -والجتماعية الإ

آ
 ال

المجال  

 العام  البحثي
 المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق  البحثيالمجال  

مسوئلية 

 التنفيذ 

قيمة   ( 2027-2022) فترة التنفيذ  
التمويل  
 بالجنيه 

 النهاية  البداية

علوم  
 المعلومات 

 . المعلومات  قياسات  ▪

 . المعلوماتي  اإلحصاء ▪

 .والتقليدية  الرقمية،  البيئة  في   اإلبداع  ▪

 . المعرفة  إدارة ▪

 . المعلومات   اقتصاديات ▪

 . العلمي  التصال  ▪

 . بالقراءة  العالج ▪

 . المعلوماتية  المؤسسات ▪

 . المستفيدين   دراسات ▪

 . المعلوماتي  اإلحصاء ▪

 .الدللي   والويب   الويب،   تطبيقات  ▪

 . اإللك تروني  النشر ▪

 . المتكاملة  المعلومات  نظم ▪

 . المعلومات   استرجاع  نظم ▪

 . الرقمية   المك تبات ▪

رشيفات ▪
أ
 . الرقمية  ال

 . اإللك تروني  التسويق  ▪

 .البحثيزيادة اإلنتاج  ▪

 البحوث.  زيادة معدل النشر ▪

الوثائق قسم  
 والمك تبات

2022 2027 
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ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ  يـ
نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية دابكلية  -والجتماعية الإ

آ
 ال

المجال  

 العام  البحثي
 المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق  البحثيالمجال  

مسوئلية 

 التنفيذ 

قيمة   ( 2027-2022) فترة التنفيذ  
التمويل  
 بالجنيه 

 النهاية  البداية

 . الدبلوماتيك   علم ▪

 . العربية   الك تابة  علم ▪

 . المعلومات  شبكات ▪

 . المجتمعية  المعلوماتية ▪

 . المعلوماتي  الوعي ▪

وعية والموضوعية  الوصفية،  الفهرسة ▪
أ
 . المعلومات   ل

وعية  تصنيف ▪
أ
 . المعلومات   ا

 . المراجع ▪

 . المعلوماتية  المؤسسات  إدارة ▪

رشفة  ▪
أ
 . اإللك ترونية  ال

 . المعلومات   خدمات ▪

 .ها وتصميم   المعلومات  نظم   تحليل ▪

 . الجتماعية  الشبكات   خدمات ▪

 . المعلومات  عن  البحث   مهارات ▪

من ▪
أ
 . تهاوسالم  المعلومات  ا

 . الرقمية   المستودعات ▪
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ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ  يـ
نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية دابكلية  -والجتماعية الإ

آ
 ال

المجال  

 العام  البحثي
 المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق  البحثيالمجال  

مسوئلية 

 التنفيذ 

قيمة   ( 2027-2022) فترة التنفيذ  
التمويل  
 بالجنيه 

 النهاية  البداية

اللغات  
الشرقية 
دابها

آ
 وا

ربعة المستويات في: اللغويات ▪
أ
صوات، " الفارسية للغة ال

أ
بنية، ال

أ
 ."والدللة التراكيب، ال

 . والعربية  ،الفارسية  بين  تقابلية   لغوية  دراسات ▪
ردية  ، والتركية  ،الفارسية  بين   مقارنة  لغوية  دراسات ▪

أ
 . وال

 . تداولية  لغوية  دراسات ▪
ة  لغوية  دراسات ▪  . نصيَّ
ثرها   الترجمة  ▪

أ
 . المعنى   توجيه   في   وا

 ". والمعاصر  الحديث،و  القديم،"  الفارسي   الشعر ▪
 " والمعاصر  الحديث،و  القديم،" الفارسي  النثر ▪
 . والبالغية  النقدية  الدراسات ▪
سلوبية ▪

أ
 . ال

دب ▪
أ
طفال  ا

أ
 . ال

دب ▪
أ
داب  بين:  المقارن   ال

 
ردية   التركية، و  العربية، و  الفارسية،  ال

أ
 .وال

 .وحضارته   اإلسالمي  المشرق   تاريخ ▪
 " والمعاصر  الحديث،و  القديم،"  الفارسي   التاريخ ▪
 . المختلفة  العصور   عبر   الفارسية  الحضارة ▪
 . اإلسالمي  الفكر ▪
 . اإلسالمي  التصوف ▪
 

 .البحثيزيادة اإلنتاج  ▪

 البحوث.  نشرزيادة معدل  ▪

اللغات قسم  
دابها 

 
 الشرقية وا

2022 2027 

 

 
 

550



 2022-2027 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ  يـ
نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية  التربية للطفولة المبكرةكلية  -والجتماعية الإ

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح الدقيق البحثياجملال  العام البحثياجملال 

قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

دراسات في 

 العلوم النفسية

ذوي  ▪ طفال 
أ

اال رعاية  في  الحديثة  االتجاهات 
 وإرشادهم. االحتياجات الخاصة 

طفال الروضة ▪
أ

 . تنمية مهارات التواصل االجتماعي عند ا
لك ترونية ▪ اإل لعاب 

أ
المعلومات   ،اال ثرها    ،وتكنولوجيا  واأ

طفال. في
أ

 سلوكيات اال
طفال المبدعين والموهوبين وتنمية قدراتهم.  ▪

أ
 االهتمام باال

اإليجابي   ▪ النفس  علم  بمكونات  وعناصرها،  االهتمام 
لد اإلرشادية    ىوتنميتها  البرامج  ل  خال من  طفال 

أ
اال

 .والتدريبية المختلفة
طفال ذوي االحتياجات الخاصة ▪

أ
 . استراتيجيات تقويم اال

 . المدرسة  لبرامج تنمية المهارات المختلفة لطفل ما قب  ▪
االضطرابات   ▪ لتشخيص  المبكر    ،السلوكيةالتدخل 

طفال ما قب ىوالنفسية لد
أ

 المدرسة. لا
المهارات   ▪ تنمية  في  المبدع  ودورها  التعليمية  الوسائل 

 المدرسة. لالمختلفة لطفل ما قب
طفال ما قب ▪  المدرسة.  لتنمية التفكير الناقد لدى اأ
المبكر   ▪ لد  لتشخيصالتدخل  التعلم    ى صعوبات 

طفال ما قب
أ

 المدرسة.  لا
إرشادية   ▪ مهاتبرامج 

أ
رعاية    ؛ لال لحسن  لتوجيههن 

طفال ما قب  المدرسة.  لاأ
طفال ما قب ▪  المدرسة.  لفنيات حديثة في إرشاد اأ
الحياتية ▪ المهارات  على    ،تنمية  االعتماد  ومهارات 

طفال ذوي االحتياجات الخاصة.  ىالنفس لد
أ

 اال

طفالالتكنولوجية نمو الثقافة  ▪
أ

 الروضة.  ال

 الروضة. برامج إرشاد مبتكرة لطفل تقديم  ▪

مخصصة  إعداد   ▪ تليفزيونية  طفالبرامج 
أ

تراعي    لال

سريةالجوانب 
أ

خالقية، واال
أ

 . كافة العلميةو ، اال

الحاليةإعداد   ▪ المشكالت  لحل  حديثة   ، برامج 

رياض    ،والمستقبلية طفاللمعلمة 
أ

 و  ،اال
أ

طفال لال

نفسهم.
أ

 ا

مهات. برامج إرشاد حديثة إعداد  ▪
أ

 لال

إقبال   ▪ معدل  في  طفالارتفاع 
أ

لتحاق    على   اال اال

طفال.بمدارس رياض  والتواجد
أ

 اال

كلية التربية 

للطفولة المبكرة  

قسام( 
أ

 )جميع اال

+ 

كلية التربية 

مناهج  ال)قسم 

وطرق 

 تدريس( ال

+ 

كلية التربية 

النوعية )قسم  

تكنولوجيا  

 التعليم(

2022 2027 

تختلف  

الميزانية 

باختالف  

طبيعة 

البحث 

 واحتياجاته 

 
 

551



 2022-2027 
Scientific Research Plan 

ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ  يـ
نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية  التربية للطفولة المبكرةكلية  -والجتماعية الإ

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح الدقيق البحثياجملال  العام البحثياجملال 

قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

دراسات في 

ساسيةالعلوم  
أ
 ال

 
ً

ول
أ
 : مجال التربية الحركية: ا
 . الواقع االفتراضي  ▪
لطفل  ▪ الحركية  والتربية  التكنولوجية  المستحدثات 

 . الروضة
  االحتياجات و  الهمم   لذوي   الحركية  المهارات   تنمية ▪

 الخاصة. 
التربية    تدريس  في  الحديثة  التكنولوجيا  دور   تفعيل ▪

 .الخاصة التربية لطالباتالحركية 
 .التكيفية التعلم بيائت ▪
 .اإلنفوجرافيك ▪
 .الشخصية التعلم بيائت ▪
 . ز المعز  الواقع ▪

دب الطفل: ثانيً 
أ
 ا: مجال ا

دب ▪
أ

 . تهوثقاف الطفل ا
دب  توظيف ▪

أ
طفال  ا

أ
  والمسموع   المرئي  اإلعالم  في  اال

 (. والتليفزيون اإلذاعة )
دب التكنولوجية المستحدثات ▪ طفال.  واأ

أ
 اال

دبية المواهب ▪
أ

 . المبكرة الطفولة مرحلة في اال
 :التعليم تكنولوجيا مجال في مقترحات ▪
 . االفتراضية الفصول ▪

التربية    التكنولوجية  الثقافة  نمو ▪ مجال  في  وتطبيقاتها 

طفالالحركية 
أ

 . الروضة  ال

 . الروضة  لطفل مبتكرةحركية  برامجإعداد  ▪

التربية    برامجوجود   ▪ مجال  في  ومستحدثة  متنوعة 

طفالالحركية  
أ

  ، المهارية:  الجوانب  ي تراع  ،لال

 .إلخ كافة ،االجتماعيةوالنفسية، و

 والمستقبلية   الحالية  المشكالت  لحل  حديثة  برامج ▪

طفال و رياض  لمعلمة
أ

طفاللاال
أ

نفسهم ال
أ

 .ا

طفال  تفاعلية  تعليمية  برامج ▪
أ

  التعلم   مفهوم  تساير  ،لال

 .في مجال التربية الحركية النشط

طفال  لتعليم  حديثة  تعليمية  برامج ▪
أ

 تواكب   اال

  الجودة   نظم  تحقيق  يضمن  وبما  العالمية   التطورات

طفال رياض مؤسسات  في الشاملة
أ

 .اال

  مشرفات ال و  معلماتلل  متطورة  تدريبية  برامجوجود   ▪

كلية التربية 

للطفولة المبكرة  

قسم العلوم  )

ساسية(
أ

 اال

+ 

كلية التربية 

مناهج  ال)قسم 

وطرق 

 تدريس( ال

+ 

كلية التربية 

النوعية )قسم  

تكنولوجيا  

 التعليم(
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

لعاب محفزات ▪
أ

لك ترونية اال  . اإل
 .التكيفية التعلم بيائت ▪
 .اإلنفوجرافيك ▪
 .الشخصية التعلم بيائت ▪
 . المعزز  الواقع ▪

 : الموسيقيةا: مجال التربية ثالثً 
 الخاصة.  االحتياجاتو الهمم  لذوي  الموسيقية المهارات تنمية ▪
 . الفيوم بجامعة الخاصة االحتياجات ذوي  مركز في الموسيقى تفعيل ▪
 . ١٩ كوفيد دما بع النفسية االضطرابات ذوي لعالج الموسيقى دور  ▪

 المبكرة.  الطفولة مجال في الرقمية الموسيقى ▪
 تدريس  في  الحديثة  التكنولوجيا  دور   تفعيل ▪

 الخاصة.  التربية لطالبات الموسيقى
  مهارات   لتنمية  visual support  المرئي  الدعم ▪

 . الطفل إعالم الموسيقى لبرنامج
 ا: مجال التربية الفنية:رابًع 
 مرحلة  في  الفنية  التربية  لتدريس  المعاصرة  االتجاهات ▪

 . المبكرة الطفولة
طفال  لدى  الفنية   المهارات  تنمية  ▪

أ
 الخاصة.   الفائت  ذوي   اال

  االبتكاري   التفكير  بتنمية  وعالقتها  ،الرقمية  التكنولوجيا ▪
 الروضة. لطفل

الت ▪ طفال  رسوم في الفنية للرموز  التحليلية الدراسات دال
أ

هميتها.  اال  واأ

طفال  رياضعلى  
أ

  العالمية   التطورات  تواكببحيث    ،اال

 .الحديثة

طفال التكنولوجية الثقافة نمو ▪
أ

 . الروضة  ال

 . الروضة لطفلتكنولوجية  برامجإعداد  ▪

صحاب   ا  مع  للتعامل  خاصة  برامجإعداد   ▪   اإلعاقات   اأ

 .المختلفة

طفال  لدمج   مخصصةموسيقية  برامج  إعداد   ▪
أ

  ذوي   اال

 .الخاصة االحتياجات

طفال  مع  للتعامل  تكنولوجية  برامجإعداد   ▪
أ

  ذوي   اال

 .اإلعاقات 

 .والطفل للمعلمة اللغة  لتعليم خاصة برامجإعداد  ▪

  مدارس :  الطفولة  مجال  في  التربوية  المؤسسات  تطوير ▪

طفال  رياض
أ

  االحتياجات   ذوي  مراكز  -الحضانات  -اال

 .الخاصة

+ 

كلية التربية 

قسام  مناهج  ال)اأ

وطرق 

علم   -تدريسال

الصحة   -النفس

 (النفسية
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

 الروضة.  طفل لدى اإلبداعي التفكير معوقات على التغلب سبل ▪

ثير ▪
أ

طفال على الفنون ممارسة تا
أ

 .التوحديين اال
طفال.  لدى الموهبة ورعاية ،اإلبداع لتنمية المعاصرة االتجاهات ▪

أ
 اال

 للطفل.   الفني   التعبير   في  واالعتماد  الجودة  معايير  تطبيق  ▪

ساسية المهارات تنمية ▪
أ

 . للطفل الفنية التربية في اال
صيل ▪

أ
 . المبكرة الطفولة بمرحلة الفنية الهوية تا

 . بالفن العالج ▪
طفال. رسوم تحليل ▪

أ
 اال

  الفنية   التربية  لمعلمات  المهنية  المهارات  تنمية ▪
 . المبكرة الطفولة بمرحلة

 المبكرة.  الطفولة بمرحلة والجمالي الفني الذوق تنمية ▪
 والمعارض. ،والمتاحف ،الفنون تاريخ في دراسات ▪
 . الخاصة االحتياجات ذوي ورعاية ،الفنية التربية ▪

 التعليم: ا: مجال تكنولوجيا خامسً 
 . االفتراضية الفصول ▪
لعاب محفزات ▪

أ
لك ترونية اال  . اإل

 .التكيفية التعلم بيائت ▪
 .اإلنفوجرافيك ▪
 .الشخصية التعلم بيائت ▪
 . المعزز  الواقع ▪

برامج متخصصة في مجال التربية الفنية لمرحلة  إعداد   ▪

 الطفولة المبكرة. 

بالتربية   ▪ الخاصة  الرقمية  التكنولوجية  الفنية برامج 

طفال ذوي االحتياجات الخاصة
أ

 . لال

طفال التكنولوجية الثقافة نمو ▪
أ

 . الروضة  ال

 الروضة.  لطفلتكنولوجية  برامجوجود  ▪

طفال  تكنولوجية  برامجوجود   ▪
أ

 االحتياجات   ذوي  لال

 . الخاصة

التعليم   ▪ تكنولوجيا  مجال  في  مستحدثة  برامج  إعداد 

 لمرحلة الطفولة المبكرة. 
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التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

دراسات في 

 العلوم التربوية 

 

 لمؤسسات الطفولة المبكرة. مقارنة راسات د ▪

مؤسسات   ▪ المبكرةإدارة  ضوء    في  تهاوحوكم  الطفولة 

 .2030رؤية مصر 

 .ةعصر الرقمن   فيالطفولة المبكرة  ▪

 وتربية الطفولة المبكرة.  الرياديالتعلم  ▪

هم  ▪
أ

وا الخاصة  االحتياجات  ذوي  وتعلم  تعليم 

 االتجاهات المعاصرة. 

 مرحلة الطفولة المبكرة.  في التربوياإلعالم  ▪

 مرحلة الطفولة المبكرة.  فيالبيئية  البرامج ▪

 .الطفولةمجال  فيتطوير المؤسسات التربوية  ▪
ساليب حديثة توفير   ▪

أ
 المبكرة. إلدارة مؤسسات الطفولة   ؛ا

زمات والكوارث.  ▪
أ

 إكساب معلمات الطفولة المبكرة مهارات إدارة اال
لمؤسسات الطفولة المبكرة لتحقيق التميز  الرقميالتحول  ▪

 . المؤسسي
المبكرة   ▪ الطفولة  لمعلمات  تدريبية  برامج  تصميم 

 . ةتواكب عصر الرقمن
معلمات   ▪ إعداد  بمؤسسات  وتوظيفه  الهجين  التعلم 

 الطفولة المبكرة. 
 تنمية المهارات والك فايات الريادية لدى معلمات الطفولة المبكرة.  ▪

المبكرة   ▪ الطفولة  مؤسسات  بين  الشراكة  تفعيل 
 المجتمع.  فيوالمؤسسات الريادية 

حديثة  ،استراتيجيات  استخدام ▪ تكنولوجية   ،ووسائط 
 . هم وتعلم االحتياجات الخاصة ذويتعليم  في

 الخاصة.   االحتياجاتبرامج التدخل المبكر لذوي  إعداد   ▪
للطفل  ▪ المقدمة  اإلعالمية  المادة  من    هاونقد  تحليل 

ل الشاشات.   خال
 . تصميم برامج إعالمية للطفل ▪
المناخية  ▪ بالتغيرات  المبكرة  الطفولة  معلمات  توعية 

 .2030ضوء رؤية مصر  فيالعالمية 
خضر  وجود   ▪

أ
اال التفكير  مهارات  طفال 

أ
اال كساب  إل برامج 

 لديهم. البيئي الوعيلتنمية 

 ةكلية التربي
للطفولة المبكرة  

)قسم العلوم  
 التربوية(

+ 
كلية التربية 

قسام التربية   )اأ
اإلدارة  -المقارنة

 التربوية(
+ 

كلية التربية 
النوعية )قسم  

تكنولوجيا  
 التعليم(
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 العام البحثياجملال 
 الدقيق البحثياجملال 

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح

 (2027-2022فرتة التنفيذ )

قيمة التمويل 

 النهاية البداية باجلنيه

 الشريعة

سالمية   الإ

حكام   دراسة ▪
أ
صول  الشرعية،  ال   ويشتمل   ،الفقه  واأ

 : على

 . اإلسالمي الفقه مبادئ ✓

حوال ✓
أ
 . للمسلمين الشخصية ال

 . والوصية المواريث ✓

صول ✓  . الفقه اأ

 .البحثيزيادة اإلنتاج  ▪

 زيادة معدل نشر البحوث.  ▪

 الشريعة قسم

 اإلسالمية
2022 2027 

تختلف 

الميزانية 

باختالف 

طبيعة 

البحث 

 المدني  القانون واحتياجاته 

حوال الزراعي، القانونو  المدني، القانون دراسة ▪
أ
 وال

وقانون الشخصية المسلمين،    العمل،   لغیر 

مينات
أ
 : شمليو الجتماعية، والتا

 . القانون لدراسة مدخل ✓

 .اإلرادية وغير اإلرادية اللتزام مصادر ✓

حكام ✓
أ
 . اإلثبات وقانون اللتزام ا

حوال ✓
أ
 .المسلمين لغیر الشخصية ال

 . المسماة العقود ✓

صلية العينية الحقوق ✓
أ
 .والتبعية ال

 . الفكرية الملكية ✓

 .البحثيزيادة اإلنتاج  ▪

 زيادة معدل نشر البحوث.  ▪

 القانون قسم

 المدني
2022 2027 
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 العام البحثياجملال 
 الدقيق البحثياجملال 

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح

 (2027-2022فرتة التنفيذ )

قيمة التمويل 

 النهاية البداية باجلنيه

 العام  القانون

 النظم  الدستوري،  القانون   تخصصات  دراسة ▪

  العامة   واإلدارة  اإلداري،  القانونو  السياسية،

 :ويشمل

 .الدستوري  والقانون ةيالسياس النظم ✓

 . اإلداري  القانون ✓

 . اإلداري  القضاء ✓

 . العامة اإلدارة ✓

 .البحثيزيادة اإلنتاج  ▪

 زيادة معدل نشر البحوث.  ▪

 القانون قسم

 العام
2022 2027 

  الدولي القانون

 العام 

  والمنظمات   العام،  الدولي  القانون  تخصصات  دراسة ▪

 : شمليو نساناإل لحقوق الدولي والقانون الدولية،

 . الدولية المنظمات ✓

 .العام الدولي القانون ✓

 .البحثيزيادة اإلنتاج  ▪

 شر البحوث. نزيادة معدل  ▪

 القانون قسم

 العام الدولي
2022 2027 

  الدولي القانون

 الخاص 

 ومركز  ،والجنسية  ،القوانين  تنازع  تخصصات  دراسة ▪

جانب،
أ
 :شمليو القضائي الختصاص وتنازع ال

جانب ومركز الجنسية ✓
أ
 . ال

 .القضائي والختصاص القوانين تنازع ✓

 .البحثيزيادة اإلنتاج  ▪

 زيادة معدل نشر البحوث.  ▪

 القانون قسم

 الخاص الدولي
2022 2027 
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 العام البحثياجملال 
 الدقيق البحثياجملال 

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح

 (2027-2022فرتة التنفيذ )

قيمة التمويل 

 النهاية البداية باجلنيه

 التجاري  القانون

  البحري   والقانون  التجاري،  القانون  تخصصات  دراسة ▪

 :شمليو والجوي

 .التجاري  القانون ✓

 .البحري  القانون ✓

 .الجوي القانون ✓

 .البحثيزيادة اإلنتاج  ▪

 زيادة معدل نشر البحوث.  ▪

 القانون قسم

 التجاري 
2022 2027 

  المرافعات

  المدنية

 والتجارية

  والتنفيذ   والتجارية،  المدنية  المرافعات  قانون  دراسة ▪
 شمل:يو الجبري،

 . المرافعات قانون ✓
 . الجبري  التنفيذ ✓

 .البحثيزيادة اإلنتاج  ▪

 زيادة معدل نشر البحوث.  ▪

  المرافعات قسم

 المدنية

 والتجارية 

2022 2027 

 الجنائي  القانون

 وعلم  الجنائية،  واإلجراءات  العقوبات،  قانون  دراسة ▪
جرام

أ
 : شمليو والعقاب، ال
جرام  علم ✓

أ
 . والعقاب ال

 . (العام القسم) الجنائي القانون ✓
 . (الخاص القسم) الجنائي القانون ✓
 .الجنائية اإلجراءات ✓

 .البحثيزيادة اإلنتاج  ▪

 البحوث. زيادة معدل نشر  ▪

 القانون قسم

 الجنائي 
2022 2027 

  القانون فلسفة

 وتاريخه 

 : شمليو وتاريخه، القانون فلسفة دراسة ▪
 . القانونية النظم تاريخ ✓
 . المصري  القانون تاريخ ✓

 .البحثيزيادة اإلنتاج  ▪

 شر البحوث. نزيادة معدل  ▪

  فلسفة قسم

 وتاريخه  القانون
2022 2027 
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 العام البحثياجملال 
 الدقيق البحثياجملال 

 مسئولية التنفيذ املخرجات ومؤشرات النجاح

 (2027-2022فرتة التنفيذ )

قيمة التمويل 

 النهاية البداية باجلنيه

  القتصاد 

 العامة  والمالية

  العامة،   والمالية  القتصاد،  تخصصات  دراسة ▪
 : شمليو القتصادية، والضريبة  ،المالية والتشريعات

 . القتصاد علم مبادئ ✓
  تشريعات "  الخارجية  والتجارة  والبنوك،  النقود ✓

 ". اقتصادية
 . العامة المالية ✓
 . الضريبي لتشريعا ✓

 .البحثيزيادة اإلنتاج  ▪

 زيادة معدل نشر البحوث.  ▪

  القتصاد قسم

 العامة والمالية
2022 2027 

  القانون

 الجتماعي 

مينات، العمل قوانين دراسة ▪
أ
 : شمليو والتا

مينات العمل، قانون ✓
أ
 . الجتماعية والتا

 .النقابي القانون ✓

 .البحثيزيادة اإلنتاج  ▪

 زيادة معدل نشر البحوث.  ▪

 القانون قسم

 الجتماعي 
2022 2027 
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 اجملال البحثى الدقيق
 املخرجات ومؤشرات النجاح

 مسئولية التنفيذ

قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

معيارية ▪ مقاييس  لبناء  بحثية  لقياس    دراسات  قومية 

 ، والنفسية  والبيولوجية  ، والفسيولوجية  ،الخصائص الصحية

  ،والبدنية  ، والعقلية
 
المختلفة    نثربومترية للمراحل السنية وال

  ، للفرق الرياضية  الرياضي  كـقاعدة بيانات لالنتقاء  وللجنسين

 . العسكرية  والكليات ، الرياضية  التربية  وكليات

بحاثنتائج  ▪  .وألدك تورأهرسائل ألماجستير  أ 

بحاث  ▪
 
 . وألدوليةألمؤتمرأت ألمحلية  فيألعلمية ألمنشورة  أل

 .وألدوليةألمجالت ألمحلية  فيألنشر   ▪

من    ▪ متابعة  قسام تقارير 
 
ألمعينة  و  أل قسامأللجان 

 
عضو    -بال

 .ألعلياألدرأسات 

 .ألبحثيةألمشاريع   ▪

 . بروتوكولت ألتعاون ▪

قسام جميع 
 
  أل

  ألعملية
 وألنظرية

2022 2027 

تختلف  

ألميزأنية 

باختالف  

طبيعة 

ألبحث 

 وأحتياجاته 
استكشافية   ▪ مراضبحوث 

 
نيميا  المناعي  الجهاز  ل

 
 التي   وال

نتاج   الرياضة    لعدم  ا؛تكون   فيالتغذية    وسوء مزاولة 

 . السنية المختلفة بصفة عامة المراحل

بحاثنتائج  ▪  .وألدك تورأهرسائل ألماجستير  أ 

بحاث  ▪
 
 . وألدوليةألمؤتمرأت ألمحلية  فيألعلمية ألمنشورة  أل

 .وألدوليةألمجالت ألمحلية  فيألنشر   ▪

من    ▪ متابعة  وتقارير  قسام 
 
ألمعينة  أل قسامأللجان 

 
عضو    -بال

 .ألعلياألدرأسات 

 .ألبحثيةلمشاريع  ▪

 . بروتوكولت ألتعاون ▪

قسام جميع 
 
  أل

  ألعملية

 وألنظرية

2022 2027 
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 اجملال البحثى الدقيق
 املخرجات ومؤشرات النجاح

 مسئولية التنفيذ

قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

تجريبية   ▪ بحثية  الموهوبين   على   ومسحيةدراسات  مدارس 

القوة نقاط  البدنية    في  والضعف   لبيان  والفنية القدرات 

الحلول    النتقاء  ومقاييس  والنفسيةالفسيولوجية   ووضع 

 . المناسبة 

بحاثنتائج  ▪  .وألدك تورأهرسائل ألماجستير  أ 

بحاث  ▪
 
 . وألدوليةألمؤتمرأت ألمحلية  فيألعلمية ألمنشورة  أل

 .وألدوليةألمجالت ألمحلية  فيألنشر   ▪

من    ▪ متابعة  قسام تقارير 
 
ألمعينة  و  أل قسامأللجان 

 
عضو    -بال

 .ألعلياألدرأسات 

 .ألبحثيةألمشاريع  ▪

 . بروتوكولت ألتعاون ▪

قسام جميع 
 
  أل

  ألعملية

 وألنظرية

2022 2027 

تخصصية ▪ وتجريبية  مسحية  بحثية  التشوهات   برامج  لعالج 

المنتشرة صالح   والشبابالنشء  لدى    القوامية   في  هاواإ

التعليم   مراحل  المختلفة    وفي جميع  الحياتية  المجالت 

عمارلجميع 
 
 . الجنسين في و  ال

بحاثنتائج  ▪  .وألدك تورأهرسائل ألماجستير  أ 

بحاث  ▪
 
 . وألدوليةألمؤتمرأت ألمحلية  فيألعلمية ألمنشورة  أل

 .وألدوليةألمجالت ألمحلية  فيألنشر   ▪

من    ▪ متابعة  قسام تقارير 
 
ألمعينة  أل أللجان  قسام( 

 
عضو    -بال

 .) ألعلياألدرأسات 

 .ألبحثيةألمشاريع   ▪

 . بروتوكولت ألتعاون ▪

قسام جميع 
 
  أل

قسم  و ألعملية

  علوم ألصحة 

 ألرياضية

2022 2027 
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 اجملال البحثى الدقيق
 املخرجات ومؤشرات النجاح

 مسئولية التنفيذ

قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

بحاث استكشافية تخصصية للكشف ▪
 
الموهوبين علمي    ا ا  عن 

نشطة  في   اوفني    ارياضي  و 
 
المتنوعة  ال المراحل  في    ، الرياضية 

 . المبكرة

بحاثنتائج  ▪  .وألدك تورأهرسائل ألماجستير  أ 

بحاث  ▪
 
 . وألدوليةألمؤتمرأت ألمحلية  فيألعلمية ألمنشورة  أل

 .وألدوليةألمجالت ألمحلية  فيألنشر   ▪

من    ▪ متابعة  قسامتقارير 
 
ألمعينة  أل أللجان  قسام( 

 
عضو    -بال

 .) ألعلياألدرأسات 

 .ألبحثيةألمشاريع   ▪

 . بروتوكولت ألتعاون ▪

قسام جميع 
 
  أل

  ألعملية

 وألنظرية

2022 2027 

مراضمشاريع بحثية قومية للوقاية والعالج من   ▪
 
المنتشرة    ال

-الضغط  -السكر  –السرطان  مثل:   المصري المجتمع  في  

والقلق مراض  –الكـتائب 
 
   -التدخين  ا

 
من    مراضال الناتجة 

مراض ضد   -البيئي  التلوث
 
خطار الوظائفا

 
 المختلفة.   ا

بحاثنتائج  ▪
 
 .وألدك تورأهرسائل ألماجستير  أ

بحاث  ▪
 
 . وألدوليةألمؤتمرأت ألمحلية  فيألعلمية ألمنشورة  أل

 .وألدوليةألمجالت ألمحلية  فيألنشر   ▪

من    ▪ متابعة  قسام تقارير 
 
ألمعينة  و  أل قسامأللجان 

 
عضو    -بال

 .ألعلياألدرأسات 

 .ألبحثيةألمشاريع   ▪

 . بروتوكولت ألتعاون ▪

قسام جميع 
 
  أل

  ألعملية

 وألنظرية

2022 2027 
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 اجملال البحثى الدقيق
 املخرجات ومؤشرات النجاح

 مسئولية التنفيذ

قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

المجالت  ودراساتبحوث   ▪ مثل:    المختلفةالمهنية    تخدم 

ندية  برامج)
 
المسنين  –الصحية  لال هيل   -دور 

 
التا دور 

 (. والجتماعي والفسيولوجي  البدني و  النفسي

بحاثنتائج  ▪  .وألدك تورأهرسائل ألماجستير  أ 

بحاث  ▪
 
 . وألدوليةألمؤتمرأت ألمحلية  فيألعلمية ألمنشورة  أل

 .وألدوليةألمجالت ألمحلية  فيألنشر   ▪

من    ▪ متابعة  قسام تقارير 
 
ألمعينة  و  أل قسامأللجان 

 
عضو    -بال

 .ألعلياألدرأسات 

 .ألبحثيةألمشاريع   ▪

 . بروتوكولت ألتعاون ▪

قسام جميع 
 
  أل

  ألعملية

 وألنظرية

2022 2027 

بحثية ▪ تخصصية  ، خطط  مثل:    المجتمعية للفائت    ،وبرامج 

 
 
الشوارعا حداث-المدمنين  - طفال 

 
يتامدور    -والكبار  ال

 
 -  ال

خرى 
 
 .فائت خاصة ا

بحاثنتائج  ▪  .وألدك تورأهرسائل ألماجستير  أ 

بحاث  ▪
 
 . وألدوليةألمؤتمرأت ألمحلية  فيألعلمية ألمنشورة  أل

 .وألدوليةألمجالت ألمحلية  فيألنشر   ▪

من    ▪ متابعة  قسامتقارير 
 
ألمعينة  و  أل قسامأللجان 

 
عضو    -بال

 .ألعلياألدرأسات 

 .ألبحثيةألمشاريع   ▪

 . بروتوكولت ألتعاون ▪

قسام جميع 
 
  أل

  ألعملية

 وألنظرية

2022 2027 
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 اجملال البحثى الدقيق
 املخرجات ومؤشرات النجاح

 مسئولية التنفيذ

قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

فائت ▪ لجميع  تخصصية  بحثية  ؛  وللجنسين  ، المجتمع  برامج 

الحياة  وذلك خطارها الخاملة    لمحاربة 
 
من    ،وا اللياقة  ورفع 

جل
 
بداعوالبتكار    وتنمية ، والعافيةالصحة   ا  . الإ

بحاثنتائج  ▪  .وألدك تورأهرسائل ألماجستير  أ 

بحاث  ▪
 
 . وألدوليةألمؤتمرأت ألمحلية  فيألعلمية ألمنشورة  أل

 .وألدوليةألمجالت ألمحلية  فيألنشر   ▪

من    ▪ متابعة  قسامتقارير 
 
ألمعينة  أل أللجان  قسام( 

 
عضو    -بال

 .) ألعلياألدرأسات 

 .ألبحثيةألمشاريع   ▪

 . بروتوكولت ألتعاون ▪

قسام جميع 
 
  أل

  ألعملية

 وألنظرية

2022 2027 

الجينات ▪ على  استكشافية  ودراسات  التخصصات   في   بحوث 

الموهوبين    ؛ المختلفة المتنوعةفي  لنتقاء    ، الرياضات 

 .الرياضية القيادية  والوظائف

بحاثنتائج  ▪
 
 .وألدك تورأهرسائل ألماجستير  أ

بحاث  ▪
 
 . وألدوليةألمؤتمرأت ألمحلية  فيألعلمية ألمنشورة  أل

 .وألدوليةألمجالت ألمحلية  فيألنشر   ▪

من    ▪ متابعة  قسامتقارير 
 
ألمعينة  و  أل قسامللجان 

 
عضو    -بال

 .ألعلياألدرأسات 

 .ألبحثيةألمشاريع   ▪

 . بروتوكولت ألتعاون •

قسام جميع 
 
  أل

 ألعملية 
2022 2027 
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 اجملال البحثى الدقيق
 املخرجات ومؤشرات النجاح

 مسئولية التنفيذ

قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

التربية ▪ مناهج  لواقع  مسحية   وعالقتها الرياضية    دراسات 

 . الجودة الشاملة ضوء فيبسوق العمل 

بحاثنتائج  ▪  .وألدك تورأهرسائل ألماجستير  أ 

بحاث  ▪
 
 . وألدوليةألمؤتمرأت ألمحلية  فيألعلمية ألمنشورة  أل

 .وألدوليةألمجالت ألمحلية  فيألنشر   ▪

من    ▪ متابعة  قسامتقارير 
 
ألمعينة  و  أل قسامأللجان 

 
عضو    -بال

 .ألعلياألدرأسات 

 .ألبحثيةألمشاريع   ▪

 . بروتوكولت ألتعاون ▪

قسام جميع 
 
  أل

  ألعملية

 وألنظرية

2022 2027 

التدريس  موازنةدراسات   ▪ طرق  مناهج  الخطة   وبين،  بين 

 .التعليمو الموضوعة من قبل وزارة التربية

بحاثنتائج  ▪
 
 .وألدك تورأهرسائل ألماجستير  أ

بحاث  ▪
 
 . وألدوليةألمؤتمرأت ألمحلية  فيألعلمية ألمنشورة  أل

 .وألدوليةألمجالت ألمحلية  فيألنشر   ▪

من    ▪ متابعة  قسام تقارير 
 
ألمعينة  و  أل قسامأللجان 

 
عضو    -بال

 .ألعلياألدرأسات 

 .ألبحثيةألمشاريع   ▪

 . بروتوكولت ألتعاون ▪

قسم ألمناهج  

 تدريس  وطرق 

ألتربية 

 ألرياضية

2022 2027 
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ـطـخ ـ ـالبحة ـ ـ ـ ـمـث العلـ نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية يـ  كلية التربية الرياضية -اعيةوالجتم الإ

 اجملال البحثى الدقيق
 املخرجات ومؤشرات النجاح

 مسئولية التنفيذ

قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

للتحديات   ▪ استكشافية  الممارسة    تواجه  التي دراسات 

  والبدائل   ، والحلول  ،المقترحات   ووضع  ،والبطولة الرياضية  

 .والمشاكل لتخطى العقبات 

بحاثنتائج  ▪  .وألدك تورأهرسائل ألماجستير  أ 

بحاث  ▪
 
 . وألدوليةألمؤتمرأت ألمحلية  فيألعلمية ألمنشورة  أل

 .وألدوليةألمجالت ألمحلية  فيألنشر   ▪

من   ▪ متابعة  قسامتقارير 
 
ألمعينة  و  أل قسامأللجان 

 
عضو    -بال

 .ألعلياألدرأسات 

 .ألبحثيةألمشاريع   ▪

 . بروتوكولت ألتعاون ▪

قسام جميع 
 
  أل

  ألعملية

 وألنظرية

2022 2027 

تخصصية   ▪ تجريبية  نشطة  فيبحوث 
 
لتنمية   ؛المتنوعة  ال

بداعيةالقدرات   التعليمية في    والبتكار  الإ المراحل 

 .البطولةقطاع  فيالناشئين ة  الكليالب  لط المختلفة،

بحاثنتائج  ▪
 
 .وألدك تورأهرسائل ألماجستير  أ

بحاث  ▪
 
 . وألدوليةألمؤتمرأت ألمحلية  فيألعلمية ألمنشورة  أل

 .وألدوليةألمجالت ألمحلية  فيألنشر   ▪

من   ▪ متابعة  قسامتقارير 
 
ألمعينة  و  أل قسامأللجان 

 
عضو   -بال

 .ألعلياألدرأسات 

 .ألبحثيةألمشاريع   ▪

 . بروتوكولت ألتعاون ▪

قسام جميع 
 
  أل

 ألعملية 
2022 2027 
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 اجملال البحثى الدقيق
 املخرجات ومؤشرات النجاح

 مسئولية التنفيذ

قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

للمنش ▪ تقويمية   دراسات 
 
 ومدى  ،الجامعية   الرياضيةت  ا

 . والقانونية الدولية   ،مطابقتها للمواصفات الفنية

بحاثنتائج  ▪  .وألدك تورأهرسائل ألماجستير  أ 

بحاث  ▪
 
 . وألدوليةألمؤتمرأت ألمحلية  فيألعلمية ألمنشورة  أل

 .وألدوليةألمجالت ألمحلية  فيألنشر   ▪

من   ▪ متابعة  قسامتقارير 
 
ألمعينة  و  أل قسامأللجان 

 
عضو    -بال

 .ألعلياألدرأسات 

 .ألبحثيةألمشاريع   ▪

 . بروتوكولت ألتعاون ▪

قسام جميع 
 
  أل

 ألعملية 
2022 2027 

تحليلية   ▪ الحيوية    فيدراسات    ؛ الحركة   وعلم الميكانيكا 

بمستويات   داء لالرتقاء 
 
حدث   باستخدام   الحركي   ال

 
ا

ساليب 
 
 .التكنولوجية ال

بحاثنتائج  ▪
 
 .وألدك تورأهرسائل ألماجستير  أ

بحاث  ▪
 
 . وألدوليةألمؤتمرأت ألمحلية  فيألعلمية ألمنشورة  أل

 .وألدوليةألمجالت ألمحلية  فيألنشر   ▪

من   ▪ متابعة  قسامتقارير 
 
ألمعينة  و  أل قسامأللجان 

 
عضو   -بال

 .ألعلياألدرأسات 

 .ألبحثيةألمشاريع   ▪

 . بروتوكولت ألتعاون ▪

قسام جميع 
 
  أل

 ألعملية 
2022 2027 
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 اجملال البحثى الدقيق
 املخرجات ومؤشرات النجاح

 مسئولية التنفيذ

قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

للبطولت   ▪ فنية  تحليلية  ا ودولي    امحلي    والمبارياتدراسات 

 .القوميةلتطوير المستويات  

بحاثنتائج  ▪  .وألدك تورأهرسائل ألماجستير  أ 

بحاث  ▪
 
 . وألدوليةألمؤتمرأت ألمحلية  فيألعلمية ألمنشورة  أل

 .وألدوليةألمجالت ألمحلية  فيألنشر   ▪

من   ▪ متابعة  قسامتقارير 
 
ألمعينة  و  أل قسامأللجان 

 
عضو    -بال

 .ألعلياألدرأسات 

 .ألبحثيةألمشاريع   ▪

 . بروتوكولت ألتعاون ▪

قسام جميع 
 
  أل

 ألعملية 
2022 2027 

بحاثدراسات  ▪
 
 .خاصة بالتغذية للرياضيين وا

بحاثنتائج  ▪
 
 .وألدك تورأهرسائل ألماجستير  أ

بحاث  ▪
 
 . وألدوليةألمؤتمرأت ألمحلية  فيألعلمية ألمنشورة  أل

 .وألدوليةألمجالت ألمحلية  فيألنشر   ▪

من   ▪ متابعة  قسامتقارير 
 
ألمعينة  و  أل قسامأللجان 

 
عضو   -بال

 .ألعلياألدرأسات 

 .ألبحثيةألمشاريع   ▪

 . بروتوكولت ألتعاون ▪

قسام جميع 
 
  أل

قسم  و ألعملية

 علوم ألصحة 

 ألرياضية

2022 2027 
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 اجملال البحثى الدقيق
 املخرجات ومؤشرات النجاح

 مسئولية التنفيذ

قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

بالتسويق  ▪ خاصة  عالمو  ،دراسات  والتشريعات  الرياضي  الإ  ،

 الرياضية. 

بحاثنتائج  ▪  .وألدك تورأهرسائل ألماجستير  أ 

بحاث  ▪
 
 . وألدوليةألمؤتمرأت ألمحلية  فيألعلمية ألمنشورة  أل

 .وألدوليةألمجالت ألمحلية  فيألنشر   ▪

من   ▪ متابعة  قسامتقارير 
 
ألمعينة  و  أل قسامأللجان 

 
عضو    -بال

 .ألعلياألدرأسات 

 .ألبحثيةألمشاريع   ▪

 . بروتوكولت ألتعاون ▪

قسام جميع 
 
  أل

  وقسم ألعملية

ألرياضية   أإلدأرة

 وألترويح

 لرياضي أ

2022 2027 

والمخدرات  بتعاطيخاصة    وبحوثدراسات   ▪   ، المنشطات 

ثيرها 
 
الفسيولوجية  في  وتا   في   والمهارية  ، والبدنية  ،الكـفاءة 

 .الشبابوفي  ، الرياضات المختلفة

بحاثنتائج  ▪
 
 .وألدك تورأهرسائل ألماجستير  أ

بحاث  ▪
 
 . وألدوليةألمؤتمرأت ألمحلية  فيألعلمية ألمنشورة  أل

 .وألدوليةألمجالت ألمحلية  فيألنشر   ▪

من   ▪ متابعة  قسامتقارير 
 
ألمعينة  و  أل قسامأللجان 

 
عضو   -بال

 .ألعلياألدرأسات 

 .ألبحثيةألمشاريع   ▪

 . بروتوكولت ألتعاون ▪

قسام  
 
جميع أل

ألعلمية وقسم  

علوم ألصحة  

 ألرياضية

2022 2027 
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 اجملال البحثى الدقيق
 املخرجات ومؤشرات النجاح

 مسئولية التنفيذ

قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

عدادخاصة    وبحوثدراسات   ▪ الناشئين    باإ الخريجين 

حدثا وفق  هم وتدريب 
 
ساليب ل

 
 .العالمية  ال

بحاثنتائج  ▪  .وألدك تورأهرسائل ألماجستير  أ 

بحاث  ▪
 
 . وألدوليةألمؤتمرأت ألمحلية  فيألعلمية ألمنشورة  أل

 .وألدوليةألمجالت ألمحلية  فيألنشر   ▪

من   ▪ متابعة  قسامتقارير 
 
ألمعينة  و  أل قسامأللجان 

 
عضو   -بال

 .ألعلياألدرأسات 

 .ألبحثيةألمشاريع   ▪

 . بروتوكولت ألتعاون ▪

قسام جميع 
 
  أل

  وقسم ألعملية

 وطرق ألمناهج 

 تدريس ألتربية

 ألرياضية

2022 2027 

تجريبية   ▪ بحثية  ثيرها    ومسحيةبرامج 
 
تا وبيان  للمعسكرات 

السلوك تغيير    وبناء المفاهيم    وتعديل   ، والتجاهات  ، على 

هيل القيم 
 
 .اومهني  ا الطالبات فني   وتا

بحاثنتائج  ▪  .وألدك تورأهرسائل ألماجستير  أ 

بحاث  ▪
 
 . وألدوليةألمؤتمرأت ألمحلية  فيألعلمية ألمنشورة  أل

 .وألدوليةألمجالت ألمحلية  فيألنشر   ▪

من   ▪ متابعة  قسامتقارير 
 
ألمعينة  و  أل قسامأللجان 

 
عضو   -بال

 .ألعلياألدرأسات 

 .ألبحثيةألمشاريع   ▪

 . بروتوكولت ألتعاون ▪

قسام جميع 
 
  أل

 ألعملية 

 أإلدأرة وقسم

ألرياضية  

 وألترويح

 ألرياضي 

2022 2027 
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 2022-2027 Scientific Research Plan 
ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية يـ لسنكلية  -والجتماعية الإ

أ
 ال

 اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 املخرجات ومؤشرات النجاح

 مسئولية التنفيذ

قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

  اللغة العربية
دابها 

 
 وا

 

 اللغات إلى العربية للنصوص الترجمة عن  دراسات ▪

جنبية
أ
 .ال

جنبية لنصوصمن ا الترجمة عن  دراسات ▪
أ
 اللغة إلى ال

 .العربية

ثير ▪
أ
دبية الحركة على الترجمة عمليات تا

أ
 مصر في ال

 .العربي والعالم

 .المتبادلة والصياغة الترجمة عمليات  معدل ارتفاع ▪
اللغة  قسم 
دابها العربية  وا 

 

2022 2027 

 

نجليزية   اللغة الإ
دابها 

 
 وا

 اللغات إلى العربية للنصوص الترجمة عن  دراسات ▪

جنبية
أ
 .ال

جنبية لنصوصمن ا الترجمة عن  دراسات ▪
أ
 اللغة إلى ال

 .العربية

ثير ▪
أ
دبية الحركة على الترجمة عمليات تا

أ
 مصر في ال

 .العربي والعالم

 .المتبادلة والصياغة الترجمة عمليات  معدل ارتفاع ▪
اللغة  قسم 

 اإلنجليزية
دابها  وا 

2022 2027 
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ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية يـ لسنكلية  -والجتماعية الإ

أ
 ال

 اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 املخرجات ومؤشرات النجاح

 مسئولية التنفيذ

قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

  الصينيةاللغة 
دابها 

 
 وا

 اللغات إلى العربية للنصوص الترجمة عن  دراسات ▪

جنبية
أ
 .ال

جنبية لنصوصمن ا الترجمة عن  دراسات ▪
أ
 اللغة إلى ال

 .العربية

ثير ▪
أ
دبية الحركة على الترجمة عمليات تا

أ
 مصر في ال

 .العربي والعالم

 .المتبادلة والصياغة الترجمة عمليات  معدل ارتفاع ▪
اللغة  قسم 
دابها  الصينية  وا 

2022 2027 

 

يطالية  اللغة   الإ
دابها 

 
 وا

 اللغات إلى العربية للنصوص الترجمة عن  دراسات ▪

جنبية
أ
 .ال

جنبية لنصوصمن ا الترجمة عن  دراسات ▪
أ
 اللغة إلى ال

 .العربية

ثير ▪
أ
دبية الحركة على الترجمة عمليات تا

أ
 مصر في ال

 .العربي والعالم

 .المتبادلة والصياغة الترجمة عمليات  معدل ارتفاع ▪
  اللغةقسم 
دابها اإليطالية  وا 

2022 2027 
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ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية يـ لسنكلية  -والجتماعية الإ

أ
 ال

 اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 املخرجات ومؤشرات النجاح

 مسئولية التنفيذ

قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

  اللغة الفرنسية
دابها 

 
 وا

 اللغات إلى العربية للنصوص الترجمة عن  دراسات ▪

جنبية
أ
 .ال

جنبية لنصوصمن ا الترجمة عن  دراسات ▪
أ
 اللغة إلى ال

 .العربية

ثير ▪
أ
دبية الحركة على الترجمة عمليات تا

أ
 مصر في ال

 .العربي والعالم

 .المتبادلة والصياغة الترجمة عمليات  معدل ارتفاع ▪
قسم اللغة  

دابها  ةالفرنسي  وا 
2022 2027 

 

لمانية
أ
  اللغة ال

دابها 
 
 وا

 اللغات إلى العربية للنصوص الترجمة عن  دراسات ▪

جنبية
أ
 .ال

جنبية لنصوصمن ا الترجمة عن  دراسات ▪
أ
 اللغة إلى ال

 .العربية

ثير ▪
أ
دبية الحركة على الترجمة عمليات تا

أ
 مصر في ال

 .العربي والعالم

 .المتبادلة والصياغة الترجمة عمليات  معدل ارتفاع ▪
قسم اللغة  

لمانية
أ
دابها ال

 
 وا

2022 2027 
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ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية يـ لسنكلية  -والجتماعية الإ

أ
 ال

 اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 املخرجات ومؤشرات النجاح

 مسئولية التنفيذ

قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

سبانية   اللغة الإ
دابها 

 
 وا

 اللغات إلى العربية للنصوص الترجمة عن  دراسات ▪

جنبية
أ
 .ال

جنبية لنصوصمن ا الترجمة عن  دراسات ▪
أ
 اللغة إلى ال

 .العربية

ثير ▪
أ
دبية الحركة على الترجمة عمليات تا

أ
 مصر في ال

 .العربي والعالم

 .المتبادلة والصياغة الترجمة عمليات  معدل ارتفاع ▪
قسم اللغة  
 اإلسبانية
دابها  وا 

2022 2027 

 

اللغة الكورية  
دابها 

 
 وا

 اللغات إلى العربية للنصوص الترجمة عن  دراسات ▪

جنبية
أ
 .ال

جنبية لنصوصمن ا الترجمة عن  دراسات ▪
أ
 اللغة إلى ال

 .العربية

ثير ▪
أ
دبية الحركة على الترجمة عمليات تا

أ
 مصر في ال

 .العربي والعالم

 .المتبادلة والصياغة الترجمة عمليات  معدل ارتفاع ▪
قسم اللغة  

دابها  الكورية وا 
2022 2027 
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ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية يـ لسنكلية  -والجتماعية الإ

أ
 ال

 اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 املخرجات ومؤشرات النجاح

 مسئولية التنفيذ

قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

  اللغة اليابانية
دابها 

 
 وا

 اللغات إلى العربية للنصوص الترجمة عن  دراسات ▪

جنبية
أ
 .ال

جنبية لنصوصمن ا الترجمة عن  دراسات ▪
أ
 اللغة إلى ال

 .العربية

ثير ▪
أ
دبية الحركة على الترجمة عمليات تا

أ
 مصر في ال

 .العربي والعالم

 .المتبادلة والصياغة الترجمة عمليات  معدل ارتفاع ▪
قسم اللغة  

دابها  اليابانية  وا 
2022 2027 

 

اللغات الشرقية  
سالمية   الإ
والسامية  
دابها 

 
 وا

 

 اللغات إلى العربية للنصوص الترجمة عن  دراسات ▪

جنبية
أ
 .ال

جنبية لنصوصمن ا الترجمة عن  دراسات ▪
أ
 اللغة إلى ال

 .العربية

ثير ▪
أ
دبية الحركة على الترجمة عمليات تا

أ
 مصر في ال

 .العربي والعالم

 .المتبادلة والصياغة الترجمة عمليات  معدل ارتفاع ▪

اللغات  قسم 
الشرقية 
اإلسالمية  
والسامية 
دابها  وا 
 

2022 2027 
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 2022-2027 Scientific Research Plan 
ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ نسانيةقطاع العلوم  -الخطة التنفيذية يـ لسنكلية  -والجتماعية الإ

أ
 ال

 اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 املخرجات ومؤشرات النجاح

 مسئولية التنفيذ

قيمة  (2027-2022فرتة التنفيذ )

التمويل 

 باجلنيه

 النهاية البداية

اللغات  
دابها السالفية 

 
 وا

 اللغات إلى العربية للنصوص الترجمة عن  دراسات ▪

جنبية
أ
 .ال

جنبية لنصوصمن ا الترجمة عن  دراسات ▪
أ
 اللغة إلى ال

 .العربية

ثير ▪
أ
دبية الحركة على الترجمة عمليات تا

أ
 مصر في ال

 .العربي والعالم

 .المتبادلة والصياغة الترجمة عمليات  معدل ارتفاع ▪
قسم اللغات  

دابهاالسالفية   وا 
2022 2027 

 

فريقية   اللغات الإ
دابها 

 
 وا

 اللغات إلى العربية للنصوص الترجمة عن  دراسات ▪

جنبية
أ
 .ال

جنبية لنصوصمن ا الترجمة عن  دراسات ▪
أ
 اللغة إلى ال

 .العربية

ثير ▪
أ
دبية الحركة على الترجمة عمليات تا

أ
 مصر في ال

 .العربي والعالم

 .المتبادلة والصياغة الترجمة عمليات  معدل ارتفاع ▪
قسم اللغات  

دابها اإلفريقية  وا 
2022 2027 
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 2022-2027 Scientific Research Plan 
ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ نسانيقطاع العلوم  -ةـــذيـــة التنفيـــالخط يـ   -ةــتماعيوالج ةــــالإ

 النيل حوض لدول الستراتيجية والدراساتمعهد البحوث 

 البحثيالمجال  

 العام 
 مسوئلية التنفيذ المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق   يالمجال البحث

قيمة  (2027-2022فترة التنفيذ )
التمويل 
 بالجنيه

 النهاية البداية 

العالقات  

المتبادلة بين 

دول حوض 

 النيل  

 

 بين دول حوض النيل.   التجاري التبادل   ▪

 العالقات اإلقليمية بين دول حوض النيل.  ▪

 االتفاقيات المشتركة بين دول حوض النيل.  ▪

الجوار   ▪ ودول  مصر  بين  السودان )  المائيالعالقات 

 . (وإثيوبيا 

 المشكالت الرئيسة بين دول حوض النيل.  ▪

جنبيالتدخل   ▪
أ

 سياسات دول حوض النيل.   في  اال

 ول حوض النيل. لد  واإلقليمي  الدوليالتعاون   ▪

 بين دول حوض النيل.   التجاري زيادة حجم التبادل   ▪

حول  ▪ النيل  حوض  دول  بين  والتوافق  العالقات  تحسن 

 القرارات الصادرة من المؤسسات الدولية.

السياسية  فيتحسن   ▪ المتبادلة  االقتصادية   -العالقات 

الجوار   ودول  مصر  بين  السودان )  المائيالتعليمية 

 . (وإثيوبيا 

في  ▪ الزيادة  تعكس  التي  االقتصادية   المؤشرات  تحسن 

دول  بين  التجاري  والتبادل  النقدية  التدفقات  حجم 

 حوض النيل. 

معهد البحوث 

والدراسات  

 االستراتيجية 

 

1/2022 12/2022 

تختلف 

الميزانية 

باختالف 

طبيعة 

حث الب

وطبيعة 

 احتياجاته 
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 2022-2027 Scientific Research Plan 
ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ نسانيقطاع العلوم  -ةـــذيـــة التنفيـــالخط يـ   -ةــتماعيوالج ةــــالإ

 النيل حوض لدول الستراتيجية والدراساتمعهد البحوث 

 البحثيالمجال  

 العام 
 مسوئلية التنفيذ المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق   يالمجال البحث

قيمة  (2027-2022فترة التنفيذ )
التمويل 
 بالجنيه

 النهاية البداية 

دارة نظم المياه   اإ

 

النيل   ▪ حوض  دول  بين  الموقعة  الدولية   فياالتفاقيات 

 . تهامجال تقسيم المياه وإدار 

المياه   ▪ استخدام  ترشيد  حول  حوض   في دراسات  دول 

 النيل. 

النهضة   ▪ لسد  واالجتماعية  االقتصادية  ثار 
آ

على   اإلثيوبياال

 مصر.

 استخدام الموارد المائية لدول حوض النيل.   فيالك فاءة   ▪

النهضة   ▪ سد  ثير 
أ

ليات   فيتا
آ

وا المصري  المائي  من 
أ

اال

 المواجهة. 

االتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر ودول حوض النيل  ▪

 ها. مجال تقسيم المياه واستخدام  في

ثار االقتصادية واالجتماعية  ▪
آ

تنفيذ دراسات تفصيلية عن اال

 مصر.   في   اإلثيوبي لسد النهضة  

اقتصادية   ▪ دراسات  ثارتنفيذ 
آ

لترشيد   لال االقتصادية 

 . المياه استخدام  

ثار ارصد   ▪
آ

الزراعي   ال االستثمار  على  النهضة  لسد  المختلفة 

 المصري.

دولية   ▪ اتفاقيات  فريقية توقيع 
أ

سد   وا زمة 
أ

ا حول  للتوافق 

 . اإلثيوبيالنهضة  

معهد البحوث 

والدراسات  

 االستراتيجية 

 

1/2022 12/2022 

تختلف 

الميزانية 

باختالف 

طبيعة 

البحث 

وطبيعة 

 احتياجاته 
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 2022-2027 Scientific Research Plan 
ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ نسانيقطاع العلوم  -ةـــذيـــة التنفيـــالخط يـ   -ةــتماعيوالج ةــــالإ

 النيل حوض لدول الستراتيجية والدراساتمعهد البحوث 

 البحثيالمجال  

 العام 
 مسوئلية التنفيذ المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق   يالمجال البحث

قيمة  (2027-2022فترة التنفيذ )
التمويل 
 بالجنيه

 النهاية البداية 

جغرافية دول 

 حوض النيل

 

 الجغرافيا الطبيعية لدول حوض النيل.  ▪

 الجغرافيا السكانية لدول حوض النيل.  ▪

قليات العرقية   ▪
أ

 دول حوض النيل.   في اال

 . دول حوض النيل   في التغيرات الديموغرافية   ▪

ثره عل  ،التركيب العمري والنوعي لدول حوض النيل ▪
أ

 ى وا

 . بعض مؤشرات التنمية البشرية

ف     ي جغرافي     ة  الني     ل( دراس     ةجغرافي     ة الفق     ر ف     ي دول ح     وض  ▪

 .(السكان والتنمية

مراض المتوطنة في دول حوض النيل. ▪
أ

 التوزيع المكاني لال

خط        ار الطبيعي        ة ب        دول ح        وض الني        ل ▪
أ

دراس        ة    –اال

 جيومورفولوجية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.

 نمذج    ة المحاك    اة الهيدرولوجي     ة لنمذج    ة  ▪
أ

ث     ر س    د النهض     ة ا

ثيوبي على مصر والسودان.
أ

 اال

االنتم  اءات الض  يقة ودوري  ا ف  ي إو  عاف الدول  ة  الس  ودان   ▪

 وجنوب السودان دراسة حالة.

تفصيل  ▪ خرائط  حوض إعداد  بدول  الطبيعية  للظواير  ية 

 النيل. 

بيانات   ▪ حوض تشمل  قواعد  لدول  السكانية  التركيبة 

 النيل. 

قليات العرقية بدول حوض النيل. تشمل  قواعد بيانات   ▪
أ

 اال

التغيرات ▪ ثيريا    حصر 
أ

وتا حوض   فيالديوغرافية  دول 

 النيل. 

بيانات   ▪ دول   وإحصاءاتقاعدة  في  المتوطنة  مراض 
أ

لال

 حوض النيل. 

بدول  ▪ الجيومورفولوجية  الخطورة  بمناطق  بيانات  قاعدة 

 حوض النيل. 

زمة سد النهضة.  ▪
أ

 سيناريويات التعامل مع ا

 رصد جوانب الضعف في بناء الدولة. ▪

معهد البحوث 

والدراسات  

 االستراتيجية 

 

1/2022 12/2022 

تختلف 

الميزانية 

باختالف 

طبيعة 

البحث 

يعة وطب

 احتياجاته 
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 2022-2027 Scientific Research Plan 
ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ نسانيقطاع العلوم  -ةـــذيـــة التنفيـــالخط يـ   -ةــتماعيوالج ةــــالإ

 النيل حوض لدول الستراتيجية والدراساتمعهد البحوث 

 البحثيالمجال  

 العام 
 مسوئلية التنفيذ المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق   يالمجال البحث

قيمة  (2027-2022فترة التنفيذ )
التمويل 
 بالجنيه

 النهاية البداية 

الستثمار الزراعي 

حوض  دول  في 

 النيل

 

 والتغير المناخي.  المستدامةالترابط بين متطلبات التنمية  ▪

 التغيرات المناخية لدول حوض النيل.   في دور الزراعة   ▪

نماط الغذائية  ةاستدام ▪
أ

 في دول حوض النيل.  الحضريةاال

 النيل.مكافحة التصحر والتغيرات المناخية لدول حوض  ▪

 في دول حوض النيل.ها إدارة الموارد الطبيعية واستخدام ▪

حوض   ▪ دول  في  الزراعية  والمحاصيل  المنتجات  تسويق 

 النيل. 

دول  ▪ في  لمصر  الزراعية  االستثمارات  وتحسن  زيادة 

 حوض النيل. 

الزراعي  ▪ االستثمار  مجال  في  دولية  اتفاقيات  توقيع 

 المصري مع دول حوض النيل. 

 االستثمارات الزراعية في دول حوض النيل. تحسن حجم   ▪

 زيادة حجم الصادرات الزراعية لدول حوض النيل.  ▪

 تعظيم االستفادة من الموارد الزراعية في دول حوض النيل.  ▪

معهد البحوث 

والدراسات  

 االستراتيجية 

 

1/2022 12/2022 

تختلف 

الميزانية 

باختالف 

طبيعة 

البحث 

وطبيعة 

 احتياجاته 

التبادل التجاري  

في دول حوض 

 النيل

 العالقات التجارية بين دول حوض النيل.  ▪

ثو  التحتية البنية   ▪
آ

 . االقتصادية لدول حوض النيل  ارياا

 اقتصاديات الطاقة المتجددة لدول حوض النيل.  ▪

 . اإلنتاجيةلدول حوض النيل لرفع   الرقمياقتصاديات التحول  ▪

 استخدام الموارد المائية لدول حوض النيل.   فيالك فاءة   ▪

 استثمارات الطاقة المائية لدول حوض النيل.  ▪

 دول حوض النيل.   في التنمية المستدامة   ▪

 التجاري مع دول حوض النيل.   التبادلزيادة حجم   ▪

حوض  ▪ دول  مع  والتجارية  االقتصادية  العالقات  تحسن 

 النيل. 

 في دول حوض النيل.  هازيادة فرص االستثمار المصري وتحسن ▪

 . ومتطلباتها حوض النيل في مختلف المجاالت دول رصد احتياجات  ▪

سواق التعرف على طبيعة  ▪
أ

المختلفة لدول حوض النيل  اال

 وسلوك المستهلك. 

معهد البحوث 

والدراسات  

 االستراتيجية 

 

2022 2027 

تختلف 
الميزانية 

باختالف 
طبيعة 
البحث 

وطبيعة 
 احتياجاته 
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 2022-2027 Scientific Research Plan 
ـطـخ ـ ـة البحـ ـ ـ ـمـث العلـ نسانيقطاع العلوم  -ةـــذيـــة التنفيـــالخط يـ   -ةــتماعيوالج ةــــالإ

 النيل حوض لدول الستراتيجية والدراساتمعهد البحوث 

 البحثيالمجال  

 العام 
 مسوئلية التنفيذ المخرجات ومؤشرات النجاح  الدقيق   يالمجال البحث

قيمة  (2027-2022فترة التنفيذ )
التمويل 
 بالجنيه

 النهاية البداية 

داريةالنظم    الإ

ثيرها  
 
داء   فيوتا

 
ا

وفاعلية 

 المنظمات

ممارسات   ▪ ثر 
أ

البشرية    إدارة ا التنظيمي    فيالموارد  لتزام  اال

 والمهني. 

 الثقافة التنظيمية و فاعلية وظيفة إدارة الموارد البشرية.  ▪

ثر ممارسات   ▪
أ

 العاملين.   إبداع   في الموارد البشرية    إدارةا

 وغوط العمل و عملية اتخاذ القرارات. ▪

ثر   ▪
أ

ساليب ا
أ

داء   في إدارة الصراع    ا
أ

 الوظيفي.   اال

ممارسة  ▪ على  العمل  في  والحرية  الفردية  الفروق  ثر 
أ

ا

 سلوكيات المواطنة التنظيمية. 

دوار ▪
أ

 اإلدارية. وفاعلية القرارات    اإلدارية  اال

بالتمكين   ▪ القيادة  ثر 
أ

لسلوكيات   في ا العاملين  ممارسة 

 المشاركة بالمعرفة. 

 المزيج التسويقي وجودة الخدمة في المنظمات.  ▪

خالقيةالقيادة   ▪
أ

 التنظيمي. والتميز    اال

ساليب  ▪
أ

نماط االتصاالتالعالقة بين ا
أ

 لعاملين.اوروا  ها،وا

داءالتخطيط االستراتيجي   ▪
أ

 المنظمة.   وا

ثر التسويق الداخلي   ▪
أ

 الخدمات.جودة    في ا

النيل ▪ حوض  لدول  الدولية  المنظمات  داء 
أ

ا  ،تحسن 

 . تهافاعليزيادة  و 

المختلفة  ▪ اإلدارية  نماط 
أ

واال النظم  حول  دراسات 

 للمنظمات المحلية والدولية. 

حوض  ▪ دول  في  الدولية  المنظمات  عن  بيانات  قاعدة 

 النيل. 

زيادة التنسيق والتواصل بين المنظمات في دول حوض  ▪

 النيل. 

معهد البحوث 

ت  والدراسا

 االستراتيجية 

1/2022 12/2022 

تختلف 

الميزانية 

باختالف 

طبيعة 

البحث 

وطبيعة 

 احتياجاته 
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