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 :التنفيذي امللخص -0

منارة للعلم وواحدة من أفضل الجامعات الرائدة في مصرر جامعة القاهرة تعتبر 
ومحيطها اإلقليمي، ويوجد بها مجتمع متميز من العلماء والباحثين الذين يشاركون فري 
أنشررطة البحرروث العلميررة بالجامعررة. هررذا التميررز يعتبررر فرري صررميم عمررل الجامعررة وعلررى 

سرررتراتيجية االخطرررة التعكرررض للجامعرررة، و  سرررتراتيجيةاالخطرررة هرررذا األسررراض ترررم وضرررع ال
قطرراع مررن خررالل تصرروراو واضررحاو للرايررة المسررتقبلية لل للقطرراع الهندسررىلبحررث العلمررى ل

. وتعتبررر هررذو الوثيقررة البدايررة المنطقيررة المسررتندة علررى الحقررائق منظومررة جامعررة القرراهرة
والهادفررة إلررى تحقيررق األهررداف المرجرروة عررن طريررق دراسررة علميررة واقعيررة للوضررع الررراهن 

 ها أو ماشراتها.جيمكن قياض نتائ بحيث واضحة المعالم واألهداف بحثية وتحديد خطة

يتضررررمن القطرررراع الهندسررررى كليررررة الهندسررررة وكليررررة التخطرررريط العمرانررررى وكليررررة و 
وتشرترك كليرات ومعاهرد الحاسبات والمعلومات ومعهرد الدراسرات والبحروث اإلحصرائية، 

التطبيقيررة مررع النظريررة وتتميررز القطرراع فررى التركيبررة البحثيررة والتررى تمتررزث فيهررا البحرروث 
المخرجرررررات البحثيرررررة لتخصصرررررات القطررررراع بتنوعهرررررا حيرررررث تررررررتبط بعررررر  تخصصرررررات  
بقطاعررررات ومجرررراالت اإلنترررراث كمررررا تسرررراهم العلرررروم االجتماعيررررة واإلنسررررانية فررررى بعرررر  

 جاالت الخدمات ودعم اتخاذ القرار.متخصصات  فى قطاعات و 

 ىالهندسرلقطراع ل البحثيرة يعر  الملخرص التنفيرذى العناصرر الرئيسرية للخطرة
الخطرررة ومصرررادر جمرررع إعرررداد عناصرررر الرئيسرررية للخطرررة البحثيرررة، ومرررنهج وتتضرررمن ال
وسررررماتها  ات القطرررراع الهندسررررىوتسررررتعر  الوثيقررررة المالمررررح األساسررررية لكليررررالبيانررررات، 
من تاريخ اإلنشاء واإلمكانيات البشرية ألعضاء هيئة التدريض وخبراتهم،  ايةو المميزة، بد

والهيكل العلمى والدرجات العلمية الممنوحة، والمراكز العلمية والبحثية والمعامل والبنيرة 
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التحتيررررة البحثيررررة، واألنشررررطة البحثيررررة المتنوعررررة واإلنترررراث العلمررررى المتميررررز مررررن أبحرررراث 
األهررداف االسررتراتيجية للقطرراع وتوضررح الخطررة الغايررات و  تقررارير فنيررة.و ورسررائل علميررة 

، يلرررى ذلرررك تحليرررل للوضرررع الحرررالى يوضرررح مرررواطن القررروة الجامعرررةتوجهرررات فرررى ضررروء 
والضررعف فررى البيئررة الداخليررة وكررذلك الفرررص والتحررديات فررى البيئررة الخارجيررة  التحليررل 

 .وتحديد االحتياجاتالرباعى( لتحديد الفجوة 

خطررررة التنفيذيررررة لتحقيررررق األهررررداف االسررررتراتيجية وكررررذلك تقرررردم الوثيقررررة أيضرررراو ال
المخاطر والتحديات، كمرا توضرح عناصرر نجراح الخطرة ونظرام المتابعرة وتنفيرذ الخطرة 

فريرق العمرل مرن أعضراء هيئرة التردريض او يوضرح البحثية وتقويمها، وتضم الوثيقة ملحقر
 الذين شاركوا فى إعداد هذو الوثيقة.قطاع بال

 :االسرتاتيجية للخطة سيةالعناصر الرئي -3

 الرؤية: 

أن يسرررهم القطرررراع الهندسرررى فررررى أن تكررررون جامعرررة القرررراهرة واحررردة مررررن أفضررررل 
 وتطبيقها.  ونشرها الهندسية تكوين المعرفة في العالمية الجامعات

 الرسالة: 

حررداث  االلتررزام بالمعررايير الدوليررة للتميررز فررى مجررال الدراسررات العليررا والبحرروث وا 
وتعظررريم االسرررتفادة مرررن اإلمكانرررات كليرررات القطررراع والجامعرررة والمجتمرررع، التكامرررل برررين 

 والموارد المتاحة بما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة.
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 القيم: 
 )الريادة  االبتكار، التميز 
 )الجودة  التحسين والتطوير المستمر، اإلتقان 
 أخالقيات المهنة 
 العمل الجماعى 

 خدمة المجتمع 

  لتحقيق األهداف االسرتاتيجيةحماور العمل: 

 االرتقاء األكاديمي 
 الجودة الشاملة 
  التوسع في حجم المستفيدين 
  التكامرررل والشرررراكة مرررع الجهرررات ذات العالقرررة ومرررع المعنيرررين   

 من داخل الجامعة وخارجها
 االستثمار األمثل للموارد المتاحة 

 أسلوب تنفيذ اخلطة ومتابعتها: 

  وضع خطط تنفيذية قصيرة وطويلة المدى 
  تفعيررل وسررائل تقيرريم وقيرراض مرردى التقرردم فررى التنفيررذ وفررى تحقيررق األهررداف مررن

 خالل ماشرات أداء معلنة. ومن هذو الوسائل :

o نتائج تقييم ذاتى تقوم ب  كليات ومعاهد القطاع 
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o تقارير لجان المتابعة بكليات ومعاهد القطاع 
o صة توج  دوريا إلى الجهات المعنيةتحليل نتائج استبيانات خا 

  مع كليات ومعاهد القطاع متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية السنوية دورياو. 

 :البحثية اخلطة إعداد منهج -4 

تررم اعررداد الخطرر  البحثيرر  االسررتراتيجي  للبحررث العلمررى للقطرراع الهندسررى  عررن 
طريررق لجنررر  مشررركل  لهررذا الغرررر  تضرررم ممثلررى كليرررات ومعاهرررد القطرراع ، هرررذو اللجنررر   
تكون حلق  الوصل بين اللجنر  مرن جهر  والكليرات والمعاهرد المكونر  للقطراع  مرن جهر  

نررررات ونشرررررات احصررررائي  ، اسررررتبيانات اخرررررى متمثلرررر  فررررى  االدارو العليررررا ، سررررجالت بيا
 تم إعداد الخطه طبقًا للخطوات اآلتية:واستطالع راى ومقابالت شخصي  ... الخ. 

: دراسههو ويليههل الولههه الههراها للبحههك العلمهه  ل ليهها    اواًل
  ومعاهد القطاع:

   تحديررد االمكانررات البحثيرر  للقطرراع عررن طريررق دراسرر  الخطررط البحثيرر  المتاحرر
 لقطاع .لكليات ومعاهد ا

  تحديد المجاالت البحثي  الرئيسي  والمجاالت الفرعي  فى كل مجال رئيسى من
 خالل االجتماعات.

  ،تحديرررد المجررراالت البحثيررر  المشرررترك    البينيررر ( برررين كليرررات ومعاهرررد القطررراع
ى االقسررام ومسرتويات التكامرل علررى مسرتوى التخصصرات المختلفرر  علرى مسرتو 

 .فى الجامعات المختلف 
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 معامررلت ومعاهررد القطرراع  خبرررات اكاديميرر االت التميررز فررى كليرراتحديررد مجرر ، ،
 .(، ابحاث تطبيقي  ... الخعلمي  جهزو، رسائلأ

 لهياكل العلمي  على مستوى القطاعحصر ا. 

   حصر المكتبات والخردمات المعلوماتير  واالجهرزو العلمير  والمسرتلزمات البحثير
وكررذلك الجهررات المسررتفيدو مررن والنرردوات  السرريمنارات( لكليررات ومعاهررد القطرراع 

 خدمات القطاع.
  دراسرر  امكانررات اسررلوث البحررث والنشررر العلمررى لكليررات ومعاهررد القطرراع ومرردى

 تطابقها مع معايير الجودو والمعايير العلمي  واالكاديمي .
 

خلطههو االسههرتاتيجو البحثيههو : االتفههاع علهه  هي ههل مقههرت  اثانيههًا
 للقطاع:

اجتماعرات علرى العناصرر االساسري  للخطر  وترم  8تم االتفراق مرن خرالل عردد 
عمررل جرردول زمنررى لالنتهرراء مررن صررياذ  كررل عنصررر وذلررك بمشررارك  منرردوبى الكليررات 

 والمعاهد.

 

 : جتميه البيانا  املتاحو لصياغو عناصر اخلطة:ثالثًا
تولى مندوبى الكليات والمعاهد اعضاء اللجن  بتجميرع وامرداد اللجنر  بالبيانرات 

 كلي  او معهد والالزم  العداد الخط . المتاح  فى كل
 

 ًا: املالمح والسما  والغايا  واالهداف االسرتاتيجية:رابع
ترررم االتفررراق علرررى الغايرررات والمالمرررح للقطررراع وكرررذلك ترررم االتفررراق علرررى الرايررر  

 والرسال  والغايات واالهداف االستراتيجي  البحثي  الرئيسي  والفرعي  للقطاع .
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 التحليل الرباع :: مصفوفو خامسًا
للقطررراع مرررن واقرررع  SWOTترررم اسرررتيفاء ومراجعررر  عناصرررر التحليرررل الربررراعى 

المصررفوفات المنرراظرو فررى كررل كليرر  او معهررد .اعتمرردت اللجنرر  علررى المترراح مررن بيانررات 
عررررن اسررررتبيانات واسررررتطالعات الررررراى فررررى كليررررات ومعاهررررد القطرررراع  وذلررررك لعرررردم ترررروفر 

 ك لضيق الوقت .ى واستبيانات للقطاع وذلأاستطالعات ر 
 

   :: يليل فجوه املدخال  البحثيوسادسًا
وتتضمن تحديد الكوادر البشري ، الموارد الالزم  لتمويل بحوث القطراع، البنير  
التحتيررر  للبحررروث مرررن معامرررل ومختبررررات ، البنيررر  المعلوماتيررر  مرررن شررربكات االتصررراالت 

 لمشروعات البحثي  ... الخ.اوحواسث ونظم معلوماتي  بحثي  ، القدرو على القيام  ب

 :: يليل منظومو القيم البحثيوسابعًا

تم التحليل لمعرف  مدى التميز العلمى ومدى االبتكار والتوسع البحثى مستقبال 
وقيررراض مررردى متابعررر  التوجهرررات البحثيررر  وقيررراض التوجررر  التطبيقرررى لالبحررراث والرسرررائل 

خرراذ االجررراءات التنظيميرر  للتنسرريق العلميرر  ومرردى ارتباطهررا بررالخطط القوميرر  للدولرر  ، ات
برررررين الوحررررردات ذات الطرررررابع الخررررراص بكليرررررات ومعاهرررررد القطررررراع والتاكرررررد مرررررن مطابقررررر  

 الممارسات البحثي  لالنتاث والنشر للمعاير االكاديمي  والعالمي  . 
 

: يليل الفجوه بني االداء البحثه  ااهاو واالداء املسهتقبل     ثامنًا
 :املرغوب فيو
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ل العلمي  للقطاع ، مراجعر  المجراالت البحثير  الرئيسري  والفرعير  مراجع  الهياك
واالبحاث البيني  فى القطاع،  تحديث البني  البحثي  لالقسام العلمير  وتحديرد دورهرا فرى 

، تحديرررد الوحررردات البحثيررر  المطلوبررر  للقطررراعالمجرررال البحثرررى المسرررتقبلى،  تقررردير عررردد 
قطررررراع والتاكرررررد مرررررن توافقهرررررا مرررررع الخطرررررط الخصرررررائص البحثيررررر  المسرررررتقبلي  المقترحررررر  لل

االسرررتراتيجي  للدولررر  وزيرررادو االبحررراث البينيرررر  وزيرررادو النشرررر العلمرررى الخرررارجى واقتررررراح 
 جهات تمويل لالبحاث المستقبلي ،

 
 
 
 
 

 :: نظام املتابعو والتقيم املستمرتاسعًا
تم وضع نظام لمتابعر  الخطر  والتقيريم المسرتمر لهرا يعتمرد علرى مقراييض كمير  
وماشرررات محسرروب  مررع وضررع خطرر  زمنيرر  للمتابعرر  تتضررمن نسررب  االبحرراث المحكمرر  
والمنشررررورو عالميررررا والتررررى لهررررا تطبيقررررات محليرررر  او اقليميرررر  او عالميرررر  ونسررررب  الرسررررائل 
الممنوح  والتى لها تطبيقات او لها عالق  بالخطط القومير  ونسرب  االبحراث البينير  مرع 

 .فعالو  ام لمقارن  المستهدف بما تموضع نظ
 

   :اخلطة البحثية بيانا  مجه مصادر -5

عداد الخط  االستراتيجي  البحثية للدراسات العليرا اعتمد فريق العمل المشكل ال
للقطاع الهندسى بجامع  القاهرو على البيانات االولي  والثانوي  المتاحر   والبحث العلمى

 تمثلت فى عده مصادر منها االتى:والتى 

 املتاحو ف  اخلطط البحثو املنشوره:: البيانا  اواًل
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  قطررراع العلررروم االساسررري   2116/2111خطررر  جامعررر  القررراهرو للبحرررث العلمرررى
  2116الجزء االول والثانى مارض 

 .  الخطط االستراتيجي  البحثي  المتاح  لكليات ومعاهد القطاع 

  الخطرررط البحثيررر  المتررروفرو امرررا فرررى صرررورو مطبوعررر  او علرررى شررربك  المعلومرررات
 ليست فى القطاع مثل كلي  دار العلوم ، القطاع الصحى . لكليات

  2112/2111خط  جامع  القاهرو للعام. 

 . النشرات االحصائي  المتاح  والمنشورو عن البحث العلمى للجامع 



 
 اخلطة البحثية لقطاع العلوم اهلندسية –جامعة القاهرة 

 

-00- 

 

 : قواعد البيانا  املتاحو لدى كليا  ومعاهد القطاع:ثانيًا
 ي  او معهد  فرى ادارات البيانات الخاص  بالرسائل العلمي  الممنوح  فى كل كل

 الدراسات العليا .

  البيانررات الخاصرر  باعررداد الطررالث المسررجلين والخررريجين لدرجرر  الماجسررتير او
 الدكتوراو  فى ادارات الدراسات العليا .

  البيانرات الخاصرر  باالبحراث المنشررورو العضرراء هيئر  الترردريض فرى كررل كليرر  او
 معهد.

  كليات ومعاهرد القطراع وتتضرمن بيانرات البيانات الخاص  بمجاالت التميز فى
 عن المعامل واالجهزو والبرامج الجاهزو المتاح  ، والمشروعات الجاري  ..الخ.

  البيانات الخاص  بالمشروعات السابق  والجاري  لربع  كليرات ومعاهرد القطراع
. 
 : تقارير سنويو ونشرا :  ثالثًا

ونتررائج اسررتبيانات الرررأى التقررارير السررنوي  المتاحرر  فررى كليررات ومعاهررد القطرراع 
والمقررررابالت المتاحرررر  والدراسررررات الذاتيرررر  التررررى تررررم عقرررردها لرررربع  كليررررات ومعاهررررد  
القطررراع ، كرررذلك النشررررات المتاحررر  والترررى تصررردر مرررن مركرررز المعلومرررات والتوثيرررق 

 بالجامع  .
 

يههو القوميهو لنهما     اهل -: دليل تقويم واعتمهاد ااامعها   رابعًا
 جوده التعليم.
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عتمههاد لههبع  طههط االسههرتاتيجيو لنههما  ااههوده واال: اخلخامسههًا
 كليا  ومعاهد القطاع.

 

 االجتاها  العاملية ااالية ف  األحباث: -6

 االياد االوروب : -أ         

: المفرراهيم والتكنولوجيررات الجديرردة لتحسررين مسررتقبل الطيررراو وعلرروم الفضررا  .0
  .أبحاث الفضاء –النقل الجوى 

الطاقررة  -: الطاقرة الشمسررية وطاقررة الريراح والطاقررة الحيويررة أبحرراث الطاقررة .2
–الطاقرررررة ذيرررررر النوويرررررة  –وكفررررراءة الطاقرررررة والفحرررررم النظيرررررف  الكهربائيرررررة 

تخرررزين  –اإلنررردماث  النرررووى  –اإلنشرررطار النرررووى والحمايرررة مرررن اإلشرررعاع 
 الطاقة .

 –تغيررر المنررا   –تلرروث الهررواء والمرراء والمخلفررات الصررلبة  أبحرراث البي:ررة: .3
  .خزين ثانى أكسيد الكربونت

: النانو تكنولوجى ، أبحراث المرواد الجديردة وطررق التكنولوجيات الصناعية .4
 .التصنيع الجديدة

 .خاليا الوقود والهيدروجيو .5

  .أبحاث البي:ة البحرية والمحيطات .6
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  .أبحاث التنمية المستدامة .7

  .البنية األساسية للبحث العلمى .8

النقررل المررائى والنقررل  –الطرررق  -ديديررةالسرركك الح –: النقررل الجرروى النقرر  .9
   .المتعدد

 .أبحاث المياه .01

 –نظرررم الحاسررربات المدمجرررة  تكنولوجيرررات مجتمرررر المعرفرررة والمعلومرررات: .00
 االلكترونيات النانونية.

 أمن الشبكات. –أمن المعلومات  أبحاث األمو:  .02

 ب. الواليا  املتحدة األمري ية:    

نظررررم  –علرررروم الحاسرررربات األساسررررية. هندسررررة وعلرررروم الحاسرررربات والمعلومررررات: 0
الحوسرررربة  -المعلومررررات الحيويررررة  -االصررررطناعيالررررذكاء  –شرررربكات الحاسررررث 

 .السحابية

 –الررنظم الميكانيكيررة والمدنيررة  –الررنظم البيئيررة  –الهندسررة الحيويررة . الهندسررة: 2
 –ظررررم االتصرررراالت الررررنظم الكهربائيررررة ون –نظررررم النقررررل  –الررررنظم الكيميائيررررة 
 .التصميم والتصنيع

 . علوم الجيولوجيا والمحيطات و االستشعار مو البعد .3

الرياضرريات، اإلحصرراء، علرروم  -. العلرروم الفيايا:يررة والرياضرريات وا حصررا :4
 .الفلك، علوم الفيزياء، علوم المواد

  .. علوم البي:ة5
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 :القومية التوجهات. ج

تركيررز الطاقررة  –: نقررل تكنولوجيررا توربينررات الريرراح الطاقررة الجديرردة والمتجررددة .1
 .تصنيع الخاليا الضوئية الرقيقة بتكنولوجيا النانو –الشمسية 

تحليررة الميرراو مررع  –: الميرراو الجوفيررة المتجررددة تحليررة الميرراه والمرروارد الما:يررة .2
 .مصادر الطاقة المتجددة

 . C : مكافحة مر  فيروض التهاث الكبد الوبائىالعلوم الحياتية  .3

زيادة اإلنتراث الحيروانى  –د األقتصادى للمحاصيل : زيادة العائالغذا  والاراعة .4
 .واأللبان والثروة السمكية

التنقيرث داخرل  –: شربكات الكمبيروتر الفائقرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .5
 .البيانات

 .تغير المناخ .6

 .العلوم ا جتماعية وا نسانية .7

 :للقطاع اهلندس  األساسية املالمح -7

 مجموعة من الكليات والمعاهد وهى:يمثل القطاع الهندسى 

 كلية الهندسة. -

 كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى. -

 كلية الحاسبات والمعلومات. -
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  معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية. -

وهذو المجموعة تتقارث وتتكامل توجهاتها البحثية، حيث تمثل العلوم األساسية 
العلمرررى فرررى جميرررع تخصصرررات   مثرررل الرياضررريات والفيزيررراء( مكونرررات أساسرررية للبحرررث

 القطاع.
وتشترك كليات ومعاهد القطاع فى التركيبرة البحثيرة والترى تمترزث فيهرا البحروث 
التطبيقيررة مررع النظريررة وتتميررز المخرجررات البحثيررة لتخصصررات القطرراع بتنوعهررا حيررث 
ترتبط بع  تخصصات  بقطاعات ومجاالت اإلنتاث  كما هو الحال فى فروع الهندسة 

ة والكهربيرررة والكيميائيرررة والتعررردين والحاسرررث( كمرررا تسررراهم العلررروم االجتماعيرررة الميكانيكيررر
واإلنسانية فرى بعر  تخصصرات  فرى قطاعرات ومجراالت الخردمات ودعرم اتخراذ القررار 
 كمررررررا هررررررو الحررررررال فررررررى مجرررررراالت اإلحصرررررراء والتخطرررررريط العمرانررررررى والهندسررررررة المدنيررررررة 

 والمعمارية(.
 ومعاهد القطاع:وفيما يلى المالمح األساسية لكليات 

 كلية اهلندسة: 7-0  

 :مقدمة 7-0-0
إحردى الماسسررات التعليميرة والبحثيررة ذات تعتبرر كليرة الهندسررة بجامعرة القرراهرة 

في أفريقيرا والروطن العربري مرن حيرث  التعليم العالي الوج  اإليجابي والمشرق في قطاع
 1816تنوع التخصصات ومجاالت الدراسة و أعداد الطالث، وقد تأسست الكلية عرام 

 أربعرة عشرر قسرماو علميراو . تضرم الكليرة 1212بالقلعة، وانتقلت إلى موقعها الحرالى فرى 
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 باإلضرررافة إلرررى خمسرررة وعشررررين مركرررزاو ومعمرررالو بحثيررراو، هرررذا وبالكليرررة أيضرررا أكثرررر مرررن
 .عشرين برنامجاو للدراسات العليا في مختلف التخصصات

 

 اهلي ل العلم  لل لية 7-0-2

 تشتمل الكلية على أربعة عشر قسماً علمياً، وهم:

 قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية.  

 قسم الهندسة المعمارية.  

 قسم الهندسة اإلنشائية. 

  األشغال العامةهندسة قسم. 

  والهيدروليكاالري هندسة قسم. 

  القوي الميكانيكيةهندسة قسم. 
  التصميم الميكانيكي واإلنتاثهندسة قسم. 

 قسم هندسة الطيران والفضاء.  

  اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةهندسة قسم. 

  القوى واآلالت الكهربيةهندسة قسم. 

 قسم الهندسة الكيميائية. 

  المناجم والبترول والفلزاتهندسة قسم. 

  الحيوية الطبية والمنظوماتالهندسة قسم. 

 قسم هندسة الحاسبات. 

 

 الدرجا  العلمية: 7-0-3
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عشرين درجة علمية جامعة القاهرة بناء على اقتراح مجلض كلية الهندسة تمنح 
تمرنح أيضراو اسريين ونظرام السراعات المعتمردة، و لمرحلة البكالوريوض بنظام الفصلين الدر 

مجموعررة مررن دبلومررات الدراسررات العليررا سررواء مررن خررالل األقسررام العلميررة أو دبلومررات 
كمرررا تمرررنح درجترررى الماجسرررتير فرررى العلررروم الهندسرررية ودكتررروراو دبلررروم،  62بينيرررة عرررددها 

الفلسفة في الهندسرة مرن خرالل الدراسرة باألقسرام العلميرة المختلفرة ويوضرح فري الشرهادة 
 والتخصص( وعنوان الرسالة.اسم القسم العلمي  
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 املراكز البحثية واخلدمية: 7-0-4 

تتضرررمن الكليرررة عررردداو مرررن المراكرررز البحثيرررة و المراكرررز ذات الطرررابع الخررراص، 
بأعمال اإلستشارات للجهات والهيئات الصناعية المختلفة التي تتريح  وتقوم هذو المراكز

مرررنح بعررر  المراكرررز جررروائز قررردراو كبيرررراو مرررن اإلحتكررراك والتعررراون مرررع الصرررناعة، كمرررا ت
 بالكلية يوجد، و للرسائل العلمية المتميزة علي المستويين اإلقليمي والدولي

ًو  ستة عشر   وهم: مركزاو

 وحدة اإلنتاث وصيانة األجهزة العلمية.  

 مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث فى العلوم الهندسية.  

 الطباعة والنشر مركز. 

 مركز بحوث الطاقة. 

 الطبية الهندسة واستشارات المتقدمة تطوير البرمجيات مركز. 
  وقطع الغيار التآكلومركز دراسات هندسة االحتكاك. 

 مركز هندسة اآلثار والبيئة. 

 مركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية. 

 مركز دراسات التصنيع. 

 المركز الفني لتهيئة فرص العمل لخريجى كلية الهندسة. 

  المعمارية والهندسيةمركز دعم التصميمات. 

 في اإلتصاالت واإللكترونيات مركز تصميمات واستشارات التكنولوجيا العالية. 

 مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية. 

 مركز الدراسات والتدريث فى هندسة القوى الميكانيكية. 

 مركز الدراسات والبحوث التعدينية. 
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 وحدة ضمان الجودة واالعتماد. 

 

 ال وادر العلمية: 7-0-5
تتضررمن الكليررة مجموعررة متميرررزة مررن أعضرراء هيئرررة الترردريض والهيئررة المعاونرررة 
تسررراهم فرررى العمليرررة التعليميرررة عرررن طريرررق المحاضررررات وحصرررص التمرررارين والمعامرررل، 
باإلضرررررافة إلرررررى تواجررررردهم خرررررالل السررررراعات المكتبيرررررة ل جابرررررة علرررررى أسرررررئلة الطرررررالث 

ضررررو هيئررررة ترررردريض  اسررررتاذ، اسررررتاذ مسرررراعد، ع 622واستفسرررراراتهم يوجررررد االن بالكليررررة 
 223من الهيئة المعاونرة  المدرسرين المسراعدين والمعيردين( باجمرالى  264مدرض(، و

 عضو هيئ  تدريض ومعاون.
 

 :الطالب 7-0-6
طالرررررث فرررررى مرحلترررررى  13211تزيرررررد أعرررررداد الطرررررالث المقيررررردين بالكليرررررة عرررررن 

المقيرررررردين بمرحلررررررة  البكررررررالوريوض والدراسررررررات العليررررررا، حيررررررث يصررررررل مجمرررررروع الطررررررالث
بينمرررا عررردد الطرررالث الجررردد فرررى الدراسرررات العليرررا للعرررام الجرررامعى  11111البكرررالوريوض 

 .طالث، وهو عدد فى زيادة مطردة كل عام 2211حوالى  2111-2111
 

 :اإلنتاج املتميز 7-0-7
تقررررردم الرسرررررائل العلميرررررة لطلبرررررة الدراسرررررات العليرررررا نمررررروذث لطررررررق حرررررل مشررررراكل 
القطاعات الهندسية المختلفة أو تطوير األبحاث الخاصة بها. وقد بلغ عردد الحاصرلين 

. وتتزايرد أعرداد المسرجلين للردكتوراو 2112طالبراو فرى عرام  228على درجة الماجسرتير 
تقريبرررى فرررى اعرررداد الحاصرررلين علرررى % تقريبرررا ويقابرررل ذلرررك ثبرررات 12كرررل عرررام بمعررردل 
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الدرجرة نظررراو الرتفرراع المعرايير الفنيررة واالكاديميررة للمرنح. وقررد بلررغ عردد الحاصررلين علررى 
 .2112طالباو فى عام  22درجة الدكتوراو 

كما يقوم أعضاء هيئة التدريض بكلية الهندسة بنشر العديد من األوراق البحثية 
قررة، وقرررد تزايرردت أعررداد األبحرراث المنشررورة فررري فرري الرردوريات والمجررالت العلميررة المرمو 

إلرري  2116بحثرراو فرري عررام  26الرردوريات العالميررة بواسررطة أعضرراء هيئررة الترردريض مررن 
 .2112-2116بحثاو في الفترة  326، وتم نشر 2112بحثاو في عام  112

 

 :أنشطة حبثية 7-0-8
 معمرررالو، تتضرررمن أنشرررطة 121تتضرررمن الكليرررة عررردداو مرررن المعامرررل يصرررل إلرررى 

تجهيررزات الالزمررة إلجررراء طالبيررة أو بحثيررة أو خدمررة مجتمررع، حيررث توفرهررذو المعامررل ال
اإلختبررارات التعليميررة للطررالث والقياسررات واألبحرراث ألعضرراء هيئررة الترردريض، كمررا تقرروم 

 هذو المعامل بأعمال اإلستشارات للجهات والهيئات الصناعية المختلفة.
أنشرأت عرام  لمكتبرة العامرةا مكتبرات متخصصرة،كما تتضمن الكلية مكتبة عامة وعردة 

 لتخدم السادة أعضاء هيئة التدريض والطالث بمرحلة البكرالوريوض ثرم أضريفت 1232

لخدمرررررة طرررررالث البحرررررث  1263قاعرررررة  الشرررررهيد عبرررررد المرررررنعم ريرررررا ( للررررردوريات عرررررام 
مرع  وتقروم الكليرة بدمرداد المكتبرة العامرة بالكترث الحديثرة بصرفة سرنوية العليا. والدراسات

ميكنة نظم البحث، ويمكن لرواد المكتبة اإلستفادة باشتراكها الرقمي في بعر  المراجرع 
والدوريات العربية والعالمية، كذلك تحتوي المكتبة على نسخ من جميع الرسائل العلمية 

فقرررد قرررام بعررر  األقسرررام بدنشررراء مكتبرررات مكتبرررات األقسرررام الممنوحرررة مرررن الكليرررة. أمرررا 
رائهررا بررأهم المراجررع و المطبوعررات المفيرردة ألعضرراء هيئررة متخصصررة خاصررة بهررا و إث

 التدريض والطلبة لتلك األقسام.
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 :أنشطة حبثية أخرى 7-0-9

 اجملال  العلمية:

تعتبر "مجلة الهندسة و العلوم التطبيقية" من أعرق الدوريات العلمية المصررية 
تطررورت المجلررة . وعلررى مررر العقررود السررابقة 1223حيررث صرردر العرردد األول منهررا عررام 

حتى أصبحت اآلن من الدوريات المصرية القليلرة المسرجلة دوليراو، وتغطري هرذو المجلرة 
جميع الفروع الهندسية الممثلة في أقسام الكلية. وقد زاد من تأثير المجلة خضوع جميع 
أبحاثهرررا المنشرررورة للتحكررريم الررردقيق مرررن أكثرررر مرررن متخصرررص. وخرررالل السرررنوات القليلرررة 

يث المجلرررة وةليرررة التحكررريم والنشرررر ليتماشررروا مرررع األنمررراط اإللكترونيرررة الماضرررية بررردأ تحرررد
 الحديثة.

 املؤمترا  العلمية:

يسررررعى أعضرررراء هيئررررة الترررردريض بالكليررررة للمشرررراركة فررررى العديررررد مررررن المرررراتمرات 
الدولية بهدف عر  أبحاثهم واالطالع على أحدث األفكار والتوجهات البحثية وتبرادل 

ء األجانررث، كمررا تقرروم بعرر  أقسررام الكليررة بتنظرريم مرراتمرات اآلراء واألفكررار مررع العلمررا
متخصصررة، وهررذو المرراتمرات تترريح مشرراركة أكبررر عرردد مررن أعضرراء هيئررة الترردريض بهررا  

 وتساعد على نشر ثقافة البحث العلمي لدى الطالث.

 :الندوا  العلمية

تعقررررد الكليررررة بصررررفة دوريررررة نرررردوات علميررررة تتنرررراول موضرررروعات تهررررم المجتمررررع 
الهندسررى بصررفة عامررة وترردعو إليهررا أعضرراء هيئررة الترردريض والطررالث  خاصررة طررالث 
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الدراسررات العليررا( باإلضررافة إلررى المسررئولين فررى القطاعررات الهندسررية المختلفررة وجهررات 
 صنع القرار.

 :اإلتفاقيا  العلمية

على عقد إتفاقيات علمية مع الجهات المعنية فى مصرر تحرص كلية الهندسة 
وخارجها بهدف تطوير الدراسرة والوصرول إلرى خرريج يترواءم مرع متطلبرات سروق العمرل 
وباحث يلبرى إحتياجرات الماسسرة الترابع لهرا، وتتضرمن هرذو االتفاقيرات بعر  الروزارات 

دل الطالبرررى بمصرررر، باإلضرررافة إلرررى جامعرررات أجنبيرررة لتشرررجيع التعررراون العلمرررى والتبرررا
 ومشاركة األساتذة من الجامعتين فى البحث.

 :املشروعا  البحثية 

يسررعى أعضرراء هيئررة الترردريض بالكليررة إلررى الفرروز بمشرراريع بحثيررة، سررواء كرران 
التمويررل داخليرراو أو مررن جهررات أجنبيررة، فيتقرردم أعضرراء هيئررة الترردريض بمقترحررات بحثيررة 

مرررن جامعرررة القررراهرة أو مرررن صرررندوق  فرررى المشرررروعات التنافسرررية الممولرررة داخليررراو سرررواء
تطررروير العلررروم والتكنولوجيرررا أو أكاديميرررة البحرررث العلمرررى، باإلضرررافة إلرررى المشرررروعات 

 المشتركة الممولة من االتحاد األوروبى أو الواليات المتحدة األمريكية.

 براءا  اإلخرتاع:

 برررراءات اإلخترررراع وكترجمرررة لخبررررات أعضررراء هيئرررةتمشرررياو مرررع اهتمرررام الدولرررة ب
التدريض في النواحي اإلبتكارية والصناعية فقد تم الحصول علرى أربعرة برراءات إخترراع 

 .2111-2112في األعوام 
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 كلية التخطيط اإلقليم  والعمران : 7-2

 مقدمة: 7-2-0

تتميررز الكليررة بالقرردرة علررى محاكرراة المشرركالت والقضررايا علررى المسررتوى القررومي 
الجهررررات المسررررئولة عررررن وضررررع الخطررررط المكانيررررة واإلقليمرررري والمحلرررري والترررري تطرحهررررا 

واالقتصادية والخدمية. وتساهم أبحراث الدراسرات العليرا وأبحراث أعضراء هيئرة التردريض 
فررري مناقشرررة المشررركالت والقضرررايا القوميرررة مثرررال حمايرررة البيئرررة والبيئرررة العمرانيرررة والفقرررر 

ث مرررع المشررركالت والبطالرررة والتنميرررة االقتصرررادية المكانيرررة، كمرررا تتعامرررل نترررائج األبحرررا
العمرانيررة المختلفررة المسررتويات مثررال اإلسرركان والعشرروائيات والحفرراظ والتحسررين العمرانرري 
دارة العمران، والتي تساهم في دعم اتخاذ القرار وطرح السياسات االستراتيجية  وتنمية وا 
للجهررات ذات الصررلة  هيئررة التنميررة الصررناعية، هيئررة التنميررة السررياحية، الهيئررة العامررة 

تخطيط العمراني، مركز دعم واتخذ القرار لمجلض الوزراء،......(. كما تشارك الكليرة لل
بأنشطة بحثية عديدة مع جهات علي المستوى القرومي والمسرتوى اإلقليمري سرواء كانرت 
جهرررات بحثيرررة أو ذيرررر بحثيرررة. ويتميرررز أعضررراء هيئرررة التررردريض بالكليرررة بخبررررات مميرررزة 

قليميررة ممررا يررنعكض بتبررادل وبمشرراركات عديرردة كدستشرراريين وخبرررا ء فرري جهررات قوميررة وا 
 على خبرات البحث العلمي بالكلية.

 اهلي ل العلمي لل لية: 7-2-2

حيررث تنقسررم  2112/  2118تطبررق الكليررة الئحررة جديرردة مررن العررام الدراسرري 
تشررترك األقسررام العلميررة فرري  الكليررة إلررى أربررع أقسررام علميررة بنظررام السرراعات المعتمرردة ،



CAIRO UNIVERSITY, The Research Plan for Eng. Science Sector   

 

-26- 

 

واحررد. ويقرروم الطالررث بدختيررار التسررجيل فرري إحرردى األقسررام مررن الفصررل برنررامج دراسرري 
 الدراسي الثامن. أما المسارات أو التخصصات الفرعية لألقسام فهي كالتالي:

 .: يضم التخصص الفرعي "التخطيط اإلقليمي"قسم التنمية العمرانية  -
 .سكان: ويضم تخصصين هما التخطيط العمراني واإلقسم التخطيط العمراني  -
      : ويضرم تخصصررات تصرميم عمرانرري ، تنسريق مواقررع ، قسرم التصررميم العمرانرري  -

 .الحفاظ واالرتقاء العمراني
: ويضررم تخصصررين همررا تخطرريط بيئرري قسررم التخطرريط البي:رري والبنيررة األساسررية -

 وتخطيط النقل والبنية األساسية.

 الدرجا  العلمية: 7-2-3

بمسررمى"التخطيط االقليمرري والعمرانرري" ويسررجل تمررنح الكليررة درجررة البكررالوريوض 
الخررريج فرري النقابررة العامررة للمهندسررين ضررمن الشررعبة المعماريررة . كمررا تمررنح الكليررة مررن 

 خالل الئحة الدراسات العليا الدرجات التالية:

تخصصرررات : التخطررريط اإلقليمررري والعمرانررري ، التنميرررة المحليرررة،  2: فررري أواًل: الررردبلوم
 تخطيط البنية االساسية ، تصميم البيئة العمرانية. اقتصاديات العمران، 

ويضررم أربررع تخصصررات: التخطرريط اإلقليمرري، التخطرريط العمرانرري،  ثانيررًا: الماجسررتير:
التجديررد العمرانرري، تصررميم البيئررة العمرانيررة. ويشررترك لقيررد الطالررث لدرجررة 
الماجسررررررتير أن يكررررررون حاصررررررالو علررررررى بقرررررردير جيررررررد علررررررى األقررررررل علررررررى 

طيط اإلقليمي والعمراني أو يكون حاصرالو علرى دبلومرات بكالوريوض التخ
من الكلية بتقدير جيد على األقل أو تخصص مماثل من كليات الهندسة 
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والتكنولوجيررا مررن الجامعررات المصرررية أو درجررة علميررة معادلررة لهررا بررنفض 
 التقدير من معهد علمي ةخر معترف ب  من المجلض األعلى للجامعات. 

يتقدم للحصول على درجة الدكتوراو في الفلسفة فري التخطريط اإلقليمري  ثالثًا: الدكتوراه:
والعمرانرررري مررررن حصررررل علررررى درجررررة الماجسررررتير مررررن الكليررررة مررررن كليررررات 
الهندسة والتكنولوجيا من الجامعات المصرية أو درجة علميرة معادلرة لهرا 
برررنفض التقررردير مرررن معهرررد علمررري ةخرررر معتررررف بررر  مرررن المجلرررض األعلرررى 

 للجامعات.
 

 املراكز البحثية واخلدمية: 7-2-4
 تضم الكلية مركزيين ذات الطابع الخاص:

 . 1224مركز استشارات والبحوث والدراسات العمرانية:  أنشىء مركرررز عام   -
 م. 2113مركز دراسات العمران اإلفريقي : وتم انشاءو عام   -

 

 ال وادر العلمية: 7-2-5
مختلفررررة   التخطرررريط  عضررررو هيئررررة ترررردريض فرررري تخصصررررات 23تضررررم الكليررررة 

اإلقليمرري ، التخطرريط العمرانرري ، التنسرريق والتصررميم العمرانرري ، تخطرريط شرربكات البنيررة 
 األساسية، التخطيط البيئي( وهم موزعين حسث الدرجات األكاديمية كالتالي:

أسررتاذ مسرراعد،  11أسررتاذ،   8أسرراتذة متفرررذين،  11أسرراتذة ذيررر متفرررذين،  2 -
 .مدرض  22

 .معيد 46مدرض مساعد و 23الكلية وتضم   -

 الطالب: 7-2-6



CAIRO UNIVERSITY, The Research Plan for Eng. Science Sector   

 

-28- 

 

فتتررراوح  2111/ 2112أمررا الطلبررة المتقرردمين للدراسررات العليررا فرري الفترررة مررن 
طالرررث لكرررل سرررنة مررروزعين علرررى التخصصرررات المختلفرررة. ويعرررد قسرررم  32إلررري  22برررين 

التصرررميم العمرانررري وقسرررم التخطررريط العمرانررري مرررن أكبرررر االقسرررام المتقررردم إليهمرررا طلبرررة 
 راسات عليا.د
 

 االنتاج املتميز: 2-7- 7

بحرروث الدراسررات العليررا : تنرراق  األبحرراث عديررد مررن المجرراالت التطبيقيررة الترري 
ا القضايا القومية  وقد أضرافت أبحراث  تخدم مجاالت التعليم التخطيطي المختلفة وأيضو

رسالة ماجسرتير  22عدد  2112/2111الماجستير خالل الخمض سنوات السابقة من 
رسررالة دكترروراو  16مررن خررارث الكليررة . وأضررافت أبحرراث الرردكتوراو  3مررن الررداخل و 18

 من خارث الكلية.   3منهم من داخل الكلية و 2،    2111/  2112في الفترة من 
بحررروث أعضررراء هيئرررة الترررردريض: وهررري أبحررراث متنوعررررة التركيبرررة البحثيرررة بررررين 

نسررربة مشررراركة أعضررراء هيئرررة التطبيقيرررة والنظريرررة ذات وجهرررات النظرررر الفلسرررفية. ترتفرررع 
%  22الترردريض فرري إجررراء البحرروث مررع تخصصررات بينيررة داخررل القسررم الواحررد بنسرربة (

من األبحاث المشتركة وباقي المشاركات بين األقسرام األخرري للكليرة. وقرد حصرل عردد 
من أعضاء هيئة التدريض على جوائز أحسرن بحرث مقردم إلري مراتمرات. جميرع أبحراث 

% مررن 1% مررن خررالل مرراتمرات قوميررة ومحليررة،  21منشررورة   أعضرراء هيئررة الترردريض
خرررالل مرررراتمرات إقليميرررة والنسرررربة المتبقيرررة مررررن خرررالل النشررررر فررري المجررررالت والنشرررررات 

 .العلمية
 

 أنشطة حبثية:  7-2-8
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المكتبة بهرا أحردث المراجرع فري مجراالت التخصرص المختلفرة للكليرة  وتضراف  -
وتضررم المكتبررة حاليوررا  كترراث فرري مجرراالت عديرردة وحديثررة 211للمكتبررة سررنويا 

كتررررراث عربررررري(  ، إلرررررى جانرررررث اإلصررررردارات  3236كتررررراث أجنبررررري،  3223 
والسالسرررررل الخاصرررررة بررررربع  الهيئرررررات القوميرررررة واإلحصررررراءات، هرررررذا بخرررررالف 

دوريرة عربيرة(. إلرى جانرث الخررائط  32دورية أجنبية، و 34الدوريات العلمية  
 الحديثة الورقية واإللكترونية .

حاسررث ةلرري يتصررل معمررل  21لحاسررث اآللرري بدجمررالي تضررم الكليررة معمررالن ل -
مرررنهم بشرررربكة اإلنترنرررت. وتقرررروم الكليررررة حاليورررا بدنشرررراء معمرررل لررررنظم المعلومررررات 

 جهاز وسبورات إلكترونية. 21الجغرافية يضم حوالي 

 أنشطة حبثية أخري: 7-2-8

 املؤمترا  والندوا  واللقاءا  العلمية:

يمي أو دولي بمشاركة جهات عالمية تقيم الكلية بصفة ذير منتظمة ماتمر إقل -
وقرررد أقامرررت الكليرررة مررراتمرين وبصررردد إقامرررة الثالرررث مرررع المعهرررد العربررري إلنمررراء 

 المدن هذا العام.

النرررردوة السررررنوية للكليررررة: تقررررام سررررنويوا فرررري شررررهر إبريررررل ويررررتم أختيررررار عرررردد مررررن  -
الشخصرريات مررن متخررذي القرررار مررن المحررافظين وراسرراء الهيئررات ذات الصررلة 

ليررة ويقرروم اعضرراء هيئررة الترردريض بالمشرراركة بعرررو  متنوعررة حررول بمجررال الك
 موضوع الندوة. 
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الصرررالون الثقرررافي: يقرررام الصرررالون الثقرررافي مررررتين أو ثرررالث فررري العرررام الدراسررري  -
لمناقشة القضايا المتنوعة ذات العالقة بمجرال التخطريط أو مناقشرة مشرروعات 

منرررر  أعضرررراء هيئررررة قوميررررة أو إقليميررررة مطروحررررة. وهررررو نشرررراط داخلرررري يسررررتفيد 
التررررردريض والهيئرررررة المعاونرررررة. ويرررررتم دعررررروة أعضررررراء هيئرررررة تررررردريض مرررررن كليرررررات 

 متخصصة في المجال أو علماء ومفكرين.

اللقرررراءات الشررررهرية داخررررل األقسررررام لمناقشررررة أبحرررراث الهيئررررة المعاونررررة ومتابعررررة  -
الموقررف البحثرري لهررم، ويسررتفيد برراقي البرراحثين مررن هررذو اللقرراءات فرري أخررذ ةراء 

يئرررررة التررررردريض بالقسرررررم مرررررن ذيرررررر المشررررررفين علرررررى الخطرررررة البحثيرررررة أعضررررراء ه
 ألبحاثهم.

 النشرا  العلمية:
تصرررردر الكليررررة نشرررررة علميررررة بدسررررم "النشرررررة العلميررررة لكليررررة التخطرررريط االقليمرررري 
العمراني" وقد تم تسجيلها في أكاديمية البحث العلمي كمجلة علمية اقليمية متخصصرة 

ة من داخل الكلية وخارث الكلية من كليات الهندسة ولها وتشكل هيئة التحرير من أساتذ
 .   Impact Factorوتم وضع 

 

 االتفاقيا  العلمية:

( وترررم تنظررريم  1228مرررن عرررام   مرررع جامعرررة اكسرررفورد برررروكض برردنجلتراإتفاقيررة  -
مرررن اعضررراء هيئرررة  8علمررري دولررري فررري نفرررض العرررام وترررم ارسرررال عررردد مررراتمر 

 علمية قصيرة.التدريض والهيئة المعاونة في زيارات 
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( 1228إتفاقيررة جامعررة بورتالنررد سررتات بالواليررات المتحرردة األمريكيررة مررن عررام   -
مررن  4جامعررة عالميررة. قررد تررم إرسررال عرردد  211وتعتبررر الجامعررة مررن أفضررل 

الباحثين من الحاصلين على بعثات لدرجة الدكتوراو إلى الجامعة وبتمويرل مرن 
 الهيئة العامة للبعثات المصرية. 

 
 

 املشروعا  البحثية:

شاركت الكلية في عدد من المشروعات البحثية المكلفة بها من خالل الجامعة  -
أو الهيئة العامة للتخطيط العمراني أو المركز القرومي لبحروث البنراء واإلسركان 
ا دراسات لجهات قوميرة مثرال دراسرة نقرل  لعدد من المشروعات البحثية ، وأيضو

 وزراء ودراسة قرى الظهير الصحراوي.الوزارات بتكليف من مجلض ال

المشررروعات البحثيررة ألعضرراء هيئررة الترردريض:  حصررل أعضرراء هيئررة الترردريض  -
مشروعات بحثية من الجامعرة ، ومركرز 6سنوات السابقة على عدد  11خالل 

الدراسررات والبحرروث بالجامعررة األمريكيررة ، واكاديميررة البحررث العلمرري  وبتمويررل 
 ألف جني  للبحث الواحد. 21ى أالف إل 2بحثي يتراوح بين 

 كلية اااسبا  واملعلوما : 7-3

 :مقدمة 7-3-0
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( 412أنشرررئت كليرررة الحاسررربات و المعلومرررات بصررردور القررررار الجمهررروري رقرررم  
، و منرررذ نشرررأتها وهرررى 26/23، وبررردأت الدراسرررة بهرررا منرررذ العرررام الدراسررري 1222لسرررنة 

التكنولررروجى الحررديث فهرررى تمضررى بخطررى ثابترررة علررى طريرررق المررنهج العلمرررى والتطررور 
 تضم مجموعة من العلماء المتخصصين فى مجال الحاسبات والمعلومات.

تقوم كلية الحاسبات والمعلومرات بتخرريج الطرالث فرى تخصصرات: قسرم علروم 
الحاسث، قسم تكنولوجيا المعلومات، قسم نظم المعلومات، قسم بحوث العمليات ودعرم 

للماسسررررات الصرررررناعية والمصرررررالح الخدميرررررة مرررررع القرررررار.. لتفرررررى باإلحتياجرررررات التقنيرررررة 
تزويرررردهم بأسررررض المعرفررررة والمهررررارات طبقرررراو للمعررررايير الدوليررررة ومتطلبررررات المشررررروعات 
التكنولوجيررررة فررررى مجررررال التخصررررص مررررع الرررروعى الكامررررل بمشرررركالت المجتمررررع والبيئررررة 
وأخالقيات المهنة، ورفع قردرات الخرريجين مرن خرالل دورات مكثفرة وور  عمرل وتقرديم 

ج الماجسررتير والرردكتوراو، عررالوة علررى ذلررك تسرراهم الكليررة فررى إثررراء علرروم الحاسررث برررام
وتكنولوجيررا المعلومررات ودعررم القرررار مررن خررالل بحرروث أصررلية لخدمررة المجتمررع وتنميررة 

 البيئة من خالل اإلستشارات المهنية.
وتسرررعى الكليرررة إلرررى تقرررديم تعلررريم معلومررراتى ذى جرررودة عاليرررة لطرررالث مرحلترررى 

والدراسات العليا إلفادة الطالث والمجتمع. وهذا يتحقق من خالل التطوير  البكالوريوض
المستمر للوائح الدراسية وتوكيد الجودة والرربط مرا برين أنشرطة البحرث العلمرى والتردريث 
والتعلم، وتأهيل الطالث فى مجال التطبيقرات اإلحترافيرة بزيرادة إمكانيرة حصرولهم علرى 

ات المحلررى واإلقليمررى العررالمى، ويتحقررق هررذا مررن فرررص عمررل والمنافسررة علررى المسررتوي
خالل إكتسابهم للمعرفة فى مجاالت المعلوماتيرة واإلتصراالت ودعرم القررار. كمرا يمكرن 
الوصول لمستوى المنافسة عن طريق التدريبات األساسية والمتخصصرة وتطروير تنميرة 

 المهارات المرنة للطالث.
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 :اهلي ل العلمي لل لية 7-3-2
 :كل العلمي للكلية أربعة أقسام هييشمل الهي 

 علوم الحاسث .1

 تكنولوجيا المعلومات .2

 نظم المعلومات .3
 بحوث العمليات و دعم القرار .4
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 :الدرجا  العلمية للدراسا  العليا  7-3-3

 تمنح كلية الحاسبات والمعلومات الدرجات العلمية االتية:

  Postgraduate Diplomaدبلوم الدراسات العليا 

  Master of Science (M.Sc.)درجة الماجستير في الحاسبات والمعلومات  

 Doctor of Philosophyدرجررة دكترروراة الفلسررفة فرري الحاسرربات والمعلومررات

(Ph.D.) 
 و ذلك في التخصصات التي تطرحها األقسام العلمية.

 

 :املراكز البحثية و اخلدمية 7-3-4

    مراكررررز بحثيررررة  تقرررردم خرررردمات علميررررة و بحثيررررة توجررررد بالكليررررة عرررردة وحرررردات و 
 استشارات باالضافة الى خدمات التدريث و هي:و 

 تطوير نظم الحاسبات والمعلومات مركز الدراسات و 
 مركز دعم القرار والدراسات المستقبلية

  مركز التميز في تنقيث البيانات والنمذجة الحاسوبية

 مركز المكفوفين
 

 :ال وادر العلمية  7-3-5

توجررد بالكليررة كرروادر علميررة متخصصررة مررن مرردارض علميررة مختلفررة  الواليررات 
مانيرررا و كرررذلك مرررن جامعرررات محليرررة( ال –فرنسرررا  -انجلتررررا -كنررردا–المتحررردة األمريكيرررة 

عضررو هيئررة ترردريض باإلضررافة الررى  62  يقرردر عرردد أعضرراء هيئررة الترردريض بالكليررةو 
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مررن ذيررر المنترردبين انتررداباو كررامالو أو مررن الهيئررة المعاونررة.  يقرروم بالعمررل حاليرراو    148
أستاذ  11المعارين أو الحاصلين على أجازات دراسية أوخاصة أو في مهمات علمية( 

مررن المدرسررين  23مرردرض باإلضررافة الرى  13أسررتاذ مسراعد و  11أسررتاذ،  11متفرر،، 
 .عضو هيئة تدريض و معاون 141المساعدين و المعيدين بأجمالي 

 

  :الطالب  7-3-6

درجررة  46طالررث دراسررات عليررا و كررذلك  131مررنح درجررة الماجسررتير لعرردد  تررم
موزعررررة  علررررى التخصصررررات   2112/2111دكترررروراو و ذلررررك حتررررى العررررام الجررررامعي 

المختلفة لألقسام العلمية كما يتم استقبال الوافدين الراذبين في استكمال دراستهم العليرا 
 خاصة من الدول العربية.

 

 :لل ليةالرتكيبة البحثية  7-3-7

بنشررر ورقررة   -كمطلررث أساسرري للمررنح  -تلررزم الكليررة طالررث الدراسررات العليررا 
علمية  بالنسبة للماجستير و ورقتران علميتران بالنسربة للردكتوراو كحرد أدنرى، ممرا ينشرط 
اإلنترراث البحثرري لعضررو هيئررة الترردريض وكررذلك لرفررع مسررتوى مخرجررات األبحرراث العلميررة 

 جستير و الدكتوراو.المتناولة كموضوعات لرسائل الما

 :أنشطة حبثية 7-3-8

 :امل تبة
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( أجهرزة حاسرث ةلرى يخصرص عردد منهرا لتقرديم 8) بمكتبرة الكليرة عردد يتروفر 
خدمات البحث المباشر عبر شبكة اإلنترنت لرواد المكتبرة لالسرتفادة مرن خردمات بوابرة 

  .إلى خدمات التصوير والطباعة باإلضافة  www.eul.edu.egالمكتبات الرقمية
كترراث فررى مجررال علرروم الحاسررث  باإلضررافة إلررى  3132وتضررم المكتبررة حرروالى

عنوان دورية أجنبية باإلضافة إلرى مجلرة الكليرة وبعر   82الدوريات األجنبية وعددها 
ائل العلميرة والمشراريع المجالت المحلية التى تهم القارئ والجرائرد القوميرة اليوميرة، الرسر

الخاصررة بطررالث مرحلترري البكررالوريوض وتمهيرردي الماجسررتير و مجموعررة مررن إصرردارات 
 الماتمرات العلمية .  

 اجمللة العلمية: 

  "Egyptian Informatics Journal"ترم تطرروير مجلرة الكليررة العلميرة 
لنشر مجلة الكلية لكري تتراح الفرصرة   Elsevierماخراو و التعاقد مع الناشر العالمي 

ألي باحرررث مرررن أي مكررران فررري العرررالم متابعرررة مرررا يرررتم النشرررر بهرررا أو التقررردم للنشرررر مرررن 
  خاللهررا باإلضررافة الررى خرردمات أحصررائية معلوماتيررة للمررالفين عررن طريررق نظررام 

Scopus   ممرررا سيسررراهم بالتأكيرررد فررري إثرررراء المحتررروى العلمررري بهرررا و تعمررريم الفائررردة
نهرررا و ذلرررك دعمررراو مرررن مشرررروع تأهيرررل الكليرررة ل عتمررراد و الجرررودة. و لقرررد ترررم المرجررروو م

. كمررا  2111بالفعررل صرردور أعررداد المجلررة مررع الناشررر  العررالمي برردءو مررن عرردد يونيررو 
 .2112توجد خطة لزيادة أعداد اإلصدارات السنوية للضعف في سنة 

 :املؤمتر العلمي الدوري 

http://www.eul.edu.eg/
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قبل فيرر  علمرراء مررن مختلررف أنحرراء تسررت  INFOSتقروم الكليررة بمرراتمر علمرري 
العررالم الررى جانرررث العلمرراء المصرررريين المتخصصررين فرري كافرررة موضرروعات التخصرررص 
ذات الصلة. يتم هذا الماتمر حالياو مرو كل عامين ويستقبل أوراقاو علمية تضرم فري كرل 
مرررة أحرردث مررا وصررلت اليرر  علرروم الحاسرربات و المعلومررات و يررتم نشررر أبحرراث المرراتمر 

. كمررا يررتم نشررر أفضررل األوراق العلميررة للمرراتمر فرري عرردد IEEE xploreمررن قبررل 
خرراص مررن المجلررة العلميررة للكليررة. باإلضررافة الررى ذلررك يررتم فرري المرراتمر دعرروة ممثلرري 
 . الوزارات الحكومية و كذلك ممثلي الهيئات و الماسسات الصناعية ذات اإلختصاص

 معهد الدراسا  والبحوث اإلحصائية: 7-4

 :مقدمة 7-4-0

( للدراسررررات العليررررا فررررى 1243المعاهررررد  برررردأت الدراسرررر  فيرررر   المعهررررد مررررن اقرررردم
المنطقرررر  المحليرررر  والعربيرررر  ويقرررردم درجررررات اكاديميرررر  عليررررا   دبلوم اكرررراديمى، مهنررررى(، 

، ارات فرررى تخصصرررات االحصررراء  تطبيقرررىماجسرررتير ، دكتررروراو( وبررررامج تررردريث واستشررر
ث ونظرررررم المعلومرررررات رياضرررررى(، احصررررراء سررررركانى  ، بحررررروث عمليرررررات وعلرررررون الحاسررررر

باالضررراف  الررررى الترررردريث واالستشرررارات فررررى ذات التخصررررص . يتميرررز ايضررررا بانرررر  يقبررررل 
طالث حاصرلين علرى اى درجر  جامعير  ويعيرد اعردادهم فرى مرحلر  الردبلوم للنرزول الرى 
سوق العمل او الستكمال دراساتهم للماجستير والدكتوراو . يقدم المعهد اقدم نافذو للنشر 

ث بعرررد تحكيمهرررا فرررى التخصصرررات المرررذكورو مرررن خرررالل ثرررالث مجرررالت العلمرررى لالبحرررا
 علمي   ويقدم ايضا ماتمرا سنويا لنفض التخصصات من مدو كبيرو وبدون انقطاع.

 :اهلي ل العلم  للمعهد 7-4-2
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يتكرون المعهررد مرن خمسررات اقسررام علمير  هررى قسررم االحصراء الرياضررى ، قسررم 
االحصاء الحيوى والسكانى ، قسرم بحروث  االحصاء التطبيقى واالقتصاد القياسى، قسم
 العمليات ، قسم علوم الحاسث والمعلومات.

 

 :الدرجا  العلمية 7-4-3

يمررنح المعهررد درجرر  الرردبلوم والماجسررتير والرردكتوراو االكاديميرر  فررى االحصرراء ، 
 االحصاء الحيوى والسكانى ، بحوث العمليات ، علوم الحاسث ، نظم المعلومات .

الدبلوم المهنى   الدراس  لمدو عام ( فى اثنى عشررو تخصصرا كما يمنح درج  
 فرعيا تطبيقيا منبسق  من تخصصات المعهد الرئيسي .

 
 

 :املراكز البحثيو واخلدميو 7-4-4
يوجرررررد بالمعهرررررد بعررررردد مرررررن الوحررررردات البحثيررررر  والخدميررررر  وهرررررى وحررررردو المعمرررررل  

افيرر  وتنميرر  المرروارد االحصررائى وهررى تعمررل منررذ السررتينات ، مركررز التطبيقررات الديموجر 
( ، مركرز الدراسرات واالستشرارات االحصرائي  القياسري    1223البشري   بدأ العمل في  

( ، مركررز بحررروث قواعررد البيانرررات والبرمجيررات   بررردا العمررل فيررر  1224برردأ العمررل فيررر  
(.اهررداف هررذو الوحرردات تررتلخص فررى تقررديم خدمرر  الترردريث واالستشررارات لالفررراد 2113

 لوزرات والهيئات المحلي  والعربي .والجامعات وا
 

 :ال وادر العلميو 7-4-5
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يوجد بالمعهرد كروادر علمير  متخصصر  فرى تخصصرات المعهرد ومتخرجر  مرن  
جامعات عالمي  معروف    امريكا ، روسيا، فرنسا، انجلترا ،بولندا( وكذلك من جامعات 

مرررن  43درض ، مرر 21اسررتاذ مسررراعد ،  12اسرررتاذ ،  24محليرر  . يوجرررد االن بالمعهررد 
 عضو هيئ  تدريض ومعاون. 116المدرسين المساعدين والمعيدين باجمالى 
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 :الطالب 7-4-6

وحتررى االن تخرررث مررن المعهررد عرردد كبيررر مررن الطررالث وذلررك  1243مررن عررام  
 4231فى التخصصات المشار اليها ، اجماال بلغ عدد الحاصلين علرى درجر  الردبلوم 

هرو  والحاصرلين علرى درجر  الردكتوراو 482تير هو وعدد الحاصلين على درج  الماجس
طالبرررا ، تتميررررز اذلررررث رسررررائل الماجسررررتير والرررردكتوراو بقابليتهررررا للتطبيررررق وارتباطهررررا  38

 بخطط التنمي  فى المجتمع واحيانا بالعالم العربى.
 

 االنتاج املتميز: 7-4-7

يشررررمل االنترررراث البحثررررى شررررقين االول هررررو الخرررراص بمررررا ينشرررررو اعضرررراء هيئرررر   
 ىالترردريض بالررداخل والخررارث وبمررا ينشرررو الطررالث فررى رسررائل الماجسررتير ةالرردكتوراو وهرر

 رسال  علمي  . 263
        

 انشطو حبثيو: 7-4-8

يحترروى المعهررد بررين جنباترر  مجموعرر  مررن المعامررل البحثيرر  كررل معمررل يحترروى  
على احدث اجهزو الحاسث الشخصرى وعلرى احردث الحرزم العالمير  المتخصصر  وعلرى 

كوادر العلمي  المدرب  علرى تقرديم خدمر  االستشرارات والتردريث وعلرى الكروادر البشرري  ال
التى تجرى عمليات االصالح والصيان  للالجهزو داخليا . ملحرق بكرل وحردو بحثير  مرن 
الوحدات االربع المشار اليها معمل للحاسبات الشخصي  كما يوجد ثالث  معامرل اخررى 

. يوجرررد  ICDLاحررردهما مخصرررص للرخصررر  الدوليررر  كاملررر  تشرررارك فرررى تقرررديم الخدمررر 
ممررا ييسررر ذلررك علررى الطررالث  Data Showبالمعامررل امكانيرر  العررر  باسررتخدام 
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وهيئ  التدريض .لكى تتكامل العملي  يوجد بالمعهد وحدو مركزي  للطباع  والتجليد  تقدم 
 خدماتها العضاء هيئ  التدريض والطالث.
، كتراث اجنبرى 13224توى وتحتوى على وتحمكتب  المعهد قديم  قدم المعهد 

رسررررال   148، رسررررال  ماجسررررتير 362وريرررر  اجنبيرررر  ، د 118كترررراث عربررررى ،  2132
دوريررر  عربيررر . تحتررروى ايضرررا علرررى عررردد كبيرررر مرررن الحسررربات الشخصررري   21دكتررروراو ،

المتصرررل  بشررربك  المعلومرررات وبقواعرررد البيانرررات المختلفررر  والمتاحررر  لالسرررتخدام الطالبرررى 
 عضاء هيئ  التدريض.واستخدام ا

 

 :انشطو حبثيو اخرى 7-4-9

فى مجال االنشط  البحثي  االخرى يقدم المعهرد المجرالت االتير  وهرى جميعهرا  
محكمرررر  وتنشررررر عنرررراويين وملخصررررات ابحاثهررررا فررررى مجررررالت عالميرررر  مخصصرررر  لررررذلك 

 الغر :

 .1223االحصائي  المصري  بدأت عام  المجل  -1
 . 1268االسرو بدأت المجل  المصري  للسكان وتنظيم  -2

 .1233المجل  المصري  لعلوم الحاسث بأت عام  -3

المرررراتمر السررررنوى لالحصرررراء وعلرررروم الحاسررررث  1266يقرررردم المعهررررد منررررذ عررررام 
وبحوث العمليات يتيح الفرص  للباحثين لنشر ابحاثهم باالضاف  الى عقد ندوات عديدة 

 مجلدات سنويا . سنويا مرتبط  بخطط الدول  الطويل  والقصيرو تصدر جميعها فى
يوجرد العديرد مررن االتفاقرات العلميرر  فرى الجامعرات االخرررى وكرذلك المشررروعات 

 البحثي  المشترك .
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 السما  املميزة للقطاع اهلندس : -8

بامكانيررات تسرراعدها فررى اإلسررهام فررى القطرراع الهندسررى  تتميررز كليررات ومعاهررد
 البحث العلمى:

ومتميررزة مررن أعضرراء هيئررة الترردريض، مررن كليررة الهندسررة تتميررز بمجموعررة كبيرررة  -
مدارض بحثية متنوعة  أمريكا وأوروبا واليابان( ومعامل متطرورة ومراكرز بحثيرة 
دارة الصررررناعات المختلفررررة واالرتقرررراء  الموجهررررة لتطرررروير الصررررناعة، وتخطرررريط وا 

 بالجودة على كافة المستويات.

خطررط المكانيررة تتميررز بالقرردرة علررى وضررع ال كليررة التخطرريط اإلقليمررى والعمرانررى -
علررى المسررتوى القررومى واالقليمررى والمحلررى والمشرراركة فررى الدراسررات العمرانيررة 
علررررى مسررررتويات مختلفررررة للمسرررراهمة فررررى دعررررم اتخرررراذ القرررررار وطرررررح السياسررررات 
االستراتيجية للجهات ذات الصلة والمساهمة فى المشرروعات الترى تتعامرل مرع 

 .المشكالت والقضايا القومية

بتجمررررع مررررن أعضرررراء هيئررررة ترررردريض مررررن  معلومررررات تتميررررزكليررررة الحاسرررربات وال -
تخصصررررات ومرررردارض علميررررة مختلفررررة تتوجررررة أبحاثهررررا لخدمررررة مجرررراالت علرررروم 
الحاسث و تكنولوجيا المعلومات و نظم المعلومات و بحروث العمليرات و دعرم 
القرررار. كمررا أن لرردي الكليررة مررن الخبرررات القررادرة علررى تطرروير البرمجيررات وبنرراء 

لموجهررر  للجهرررات اإلنتاجيرررة والخدميرررة وكرررذلك تطررروير نمررراذث قواعرررد البيانرررات ا
 المحاكاة لدعم واتخاذ القرارات.
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ئية يتميررررز بتقررررديم درجررررات أكاديميررررة عليررررا اإلحصررررا دراسررررات والبحرررروثمعهررررد ال -
خمررض تخصصررات متكاملررة ال يوجررد لهررا نظيررر وبرررامج ترردريث واستشررارات فررى 

اى درجررر  جامعيررر  فرررى الجامعرررات المصررررية، ويقبرررل الطرررالث الحاصرررلين علرررى 
ويعيررررد اعرررردادهم فررررى مرحلرررر  الرررردبلوم للنررررزول الررررى سرررروق العمررررل او السررررتكمال 

 .دراساتهم للماجستير والدكتوراو

 

 وفيما يلى بع  السمات المميزة لكليات ومعاهد القطاع:

 كلية اهلندسة: 8-0

 :مقدمو 8-0-0

ديميرررة تتميرررز الكليرررة بتعررردد تخصصررراتها تميرررز هياكلهرررا العلميرررة وخبراتهرررا األكا
وأبحاثهررا ورسررائلها العلميررة، باإلضررافة إلررى مراكزهررا البحثيررة الموجهررة لتطرروير المنتجررات 
دارتها، واالرتقراء بجرودة الصرناعة علرى كافرة  الصناعية، وتخطيط العمليات اإلنتاجية وا 

 المستويات.
 

 :هياكل علميو مميزه 8-0-2

قسررررم علمررررى متخصررررص، منهررررا األقسررررام  14تضررررمن الهيكررررل العلمررررى للكليررررة ي
الرئيسررية مثررل مرردنى وعمررارة وميكانيكررا وكهربرراء بتخصصرراتها المختلفررة، باإلضررافة إلررى 
أقسرررام متخصصرررة تتميرررز بهرررا عرررن معظرررم كليرررات الهندسرررة األخررررى وهرررى تخصصرررات 
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بيرررة وهندسرررة منررراجم( وهندسرررة طيرررران وهندسرررة ط –فلرررزات  –كيميررراء وتعررردين  بتررررول 
 كما تتميز بوجود قسم علمى متخصص فى الرياضيات والفيزيقا الهندسية. الحاسبات.
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 :برامج دراسا  عليا مميزه 8-0-3

باإلضررافة إلررى الرردبلومات الدراسررات العليررا ودرجررات الماجسررتير والرردكتوراو التررى 
امج البينيررررة، تمنحهررررا الكليررررة مررررن األقسررررام المختلفررررة، أولررررت الكليررررة إهتمامرررراو خاصرررراو للبررررر 

فأنشررررأت تسررررع دبلومررررات بينيررررة، باإلضررررافة إلررررى درجررررة الماجسررررتير فررررى مجررررال الطاقررررة 
المتجرررددة وكفررراءة الطاقرررة، وهرررو ماجسرررتير مشرررترك برررين كليرررة الهندسرررة، جامعرررة القررراهرة 

. كمررا تسررير الكليررة ECTSوجامعررة كاسررل بألمانيررا بنظررام السرراعات المعتمرردة األوروبيررة 
 برامج ماجستير بينية أخرى.فى خطى حثيثة لتقديم عدة 

 :اخلربا  االكادمييو 8-0-4

( 621تتميررز الكليررة بوجررود عرردد كبيررر مررن أعضرراء هيئررة الترردريض  يزيررد عررن 
(. ويتميررررز أعضرررراء هيئررررة الترررردريض بتنرررروع خبرررررتهم 221والهيئررررة المعاونررررة  أكثررررر مررررن 

المتحردة األكاديمية حيرث حصرل بعضرهم علرى الردكتوراو مرن جامعرات متميرزة بالواليرات 
وكنررردا، بينمرررا حصرررل الررربع  اآلخرررر علرررى الررردكتوراو مرررن دول أوروبرررا  فرنسرررا، ألمانيرررا، 

 إنجلترا(، ودرض البع  اآلخر فى اليابان.

أعضاء هيئة التدريض بكلية الهندسة حاصلين على العديد من الجوائز الدولية والمحلية 
هيئرررة عضرررو  16عررردد  2112-2112المرموقرررة، وقرررد حصرررل خرررالل الخمرررض سرررنوات 

مبرارك(، كمرا  –تقديريرة  –تفروق  –تدريض بكلية الهندسة على جوائز الدولة  تشجيعية 
عضرررو هيئرررة تررردريض بجررروائز  18حصرررل خرررالل نفرررض األعررروام الخمرررض الماضرررية عررردد 

 تقديرية(. –تفوق علمى  –جامعة القاهرة  تشجيعية 
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 :االحباث والرسائل الت  هلا مردود قوم  8-0-5

 :الرسائل العلمية

تراوح عدد الحاصلين على درجة الماجستير مرا  2112-2112خالل األعوام 
 21بينما تراوح عدد الحاصلين علرى درجرة دكتروراو الفلسرفة مرا برين  221و  221بين 
، حيررث بلررغ مجمرروع رسررائل الماجسررتير خررالل السررنوات الخمررض الماضررية باحررث 111و

 .363ورسائل الدكتوراو  1143

 :األحباث املنشورة

هتمرررام أعضررراء هيئرررة التررردريض بالنشرررر فررري الررردوريات العالميرررة فرررى اآلونرررة زاد ا
األخيررررة، لمررررا لهررررذا النشررررر مررررن مررررردود علرررى وضررررع الكليررررة وتصررررنيف الجامعررررات، وقررررد 

إلرررى  2116فرررى عرررام  26تضرراعف عررردد األبحررراث المنشررورة فرررى مجرررالت عالميرررة مررن 
   .2112فى عام  112

 

 :مستويا  الت امل البحثيو 8-0-6

اء هيئررة الترردريض بكليررة الهندسررة علررى تكامررل األبحرراث وتوسرريع يحرررص أعضرر
 دائرة البحث لتتضمن تخصصات مختلفة، ويتم ذلك على ثالث مستويات:

إشرررتراك أعضررراء هيئرررة تررردريض فرررى األقسرررام المختلفرررة فرررى تررردريض  املسهههتوى األو :
سررائل الرردبلومات والماجسررتيرات البينيررة، ومررا يتبعرر  مررن المشرراركة فررى اإلشررراف علررى الر 
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 الطاقرررة المتجرررددة، مثرررل ذات الموضررروعات الترررى تقرررع فرررى إطرررار التخصصرررات البينيرررة
 استخدامات تكنولوجيا النانوو  الموارد المائيةو 

المشرراركة مررع أعضرراء هيئررة الترردريض مررن نفررض التخصررص فررى  ى الثههاني:تواملسهه
لرسررائل، وذلررك مررع الجامعررات األخرررى وذلررك فررى اإلشررراف علررى الرسررائل وفررى تحكرريم ا

باإلضافة إلى التعاون مع المراكز والمعاهد البحثية جامعات حكومية وخاصة وأجنبية، 
 معهررد القيرراض والمعررايرةو  مركررز بحرروث اإلسرركان والبنرراءو  المركررز القررومى للبحرروثمثررل 

 .المعهد القومى ل تصاالتو 

الكليررات  مشرراركة أعضرراء هيئررة الترردريض فررى جامعررة القرراهرة مررن املسههتوى الثالههك:
األخرررى فررى اإلشررراف علررى الرسررائل وتحكيمهررا والمشرراريع البحثيررة، ويررتم ذلررك بكثرررة مررع 

كليرة التخطريط العمرانرى فعلرى سربيل المثرال هنراك تعراون برين كليات القطاع الهندسرى، 
كليررة الحاسرربات وقسررمى هندسررة الحاسرربات وهندسررة ، وكررذا مررع قسررم الهندسررة المعماريررة

معهد البحروث والدراسرات اإلحصرائية وقسرم ، وأيضاو ت الكهربيةاإللكترونيات واإلتصاال
 .الرياضيات والفيزيقا الهندسية

باإلضرررافة إلرررى التعررراون فرررى اإلشرررراف مرررع كليرررات جامعرررة القررراهرة فرررى القطررراع الطبرررى 
لمثررال هنرراك تعرراون فررى اإلشررراف بررين والعلرروم اإلنسررانية والعلرروم البينيررة، فعلررى سرربيل ا

، كليرة طرث الفرم واألسرنان وقسرم الهندسرة اإلنشرائية، الهندسرة الطبيرةكلية الطرث وقسرم 
كليررة ، كليررة اآلثررار وقسررم الهندسررة اإلنشررائية، كليررة الزراعررة وقسررم التصررميم الميكررانيكى

كليرررة العلررروم ، و معهرررد الليرررزر وقسرررم الهندسرررة الطبيرررة، اآلثرررار وقسرررم الهندسرررة المعماريرررة
 .وقسم الهندسة الكيميائية

 :ثيو تجتمعيوخدما  حب 8-0-7
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تضطلع المراكز الخدمية بالكلية  وحدات ذات طابع خاص( بمهام خاصة فرى 
ربررررط الكليررررة مررررع المجتمررررع وتلبيررررة احتياجررررات الصررررناعات المختلفررررة فررررى ترررروفير حلررررول 
 اقتصرررادية للمشررراكل الترررى تواجههرررا، ويوجرررد بالكليرررة خمسرررة عشرررر مركرررز تقررردم خررردماتها

 باإلضافة إلى عشرة معامل خدمية هى:

 معمل اختبار المواد. 

 معمل أبحاث ميكانيكا التربة واألساسات. 

 معمل أبحاث الخرسانة. 

 معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور. 

 معمل المعلومات وشبكة الحاسبات. 

 معمل هندسة الصخور.  

 معمل القياسات والمعايرة. 

 معمل القوى واآلالت الكهربية. 

  المشروعات الصغيرةمعمل تنمية اإلبتكارات وحضانات. 

 معمل األنظمة الصناعية الرقمية المتكاملة. 
 

 كلية التخطيط اإلقليم  والعمران : 8-2

 مقدمة: 8-2-0
تتميز الكليرة بكونهرا الكليرة الوحيردة فري مصرر والشررق األوسرط ببرنرامج خمرض 
سنوات متكامرل لمجرال التخطريط العمرانري. وتعطيهرا هرذو الميرزة عالقرات متعرددو داخرل 

 مصر وخارجها وخاصة على مستوى الدول العربية
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 هياكل علمية مميزة: 8-2-2

أضررافت الالئحررة الجديرردة لبرنررامج البكررالوريوض قسررم جديررد مررن نوعرر  وهررو قسررم 
يترريح الهيكررل العلمرري لألقسررام اإلشررراف المشررترك التخطرريط البيئرري والبنيررة األساسررية . و 

ا التدريض المشارك بين األقسام في بين تخصصات األقسام على الرسائل العلمية وأيض
 مراحل البكالوريوض والدراسات العليا.

 

 برامج دراسا  عليا مميزة: 8-2-3

تقرردم الدراسررات العليررا مررواد دراسررية جديرردة منهررا المتخصررص ومنهررا البينرري بررين 
األقسرررام العلميرررة لتتررريح للطالرررث توسررريع الجانرررث المعرفررري والتطبيقررري مثرررال   االقتصررراد 

دارة المروارد العمراني،  وتخطيط شبكات النقل، نظرم المعلومرات الجغرافيرة وتطبيقاتهرا، وا 
اإلقتصررادية، تنميررة األقررراليم الناميررة ،التنميرررة اإلجتماعيررة ( أمررا المرررواد التطبيقيررة فتمثرررل 

 % من المواد الدراسية مع إستخدام مكثف لتطبيقات الحاسث اآللي.61أكثر من 
 

 اخلربا  األكادميية: 8-2-4

فرص مشاركة كخبرراء العضاء هيئة التدريض األكاديمية المميزة  الخبرات تتيح
واستشررراريين فررري الجهرررات الدوليرررة واإلقليميرررة والمحليرررة . يتميرررز أعضررراء هيئرررة التررردريض 

% مررن 21فكريررة العالميررة المميررزة .فقررد حصررلبررالخبرات األكاديميررة المميررزة والمرردارض ال
علي فرص الحصول علرى شرهادات علميرة  أعضاء هيئة اعضاء هيئة التدريض بالكلية

 23مررن جامعررات عالميررة أو الدراسررة فرري الخررارث لمرردة ال تقررل عررن سررنتين. فقررد حصررل 
جامعرة علرى مسرتوى  211عضو هيئة تدريض على فرص دراسة وشهادات من أفضل 

 .للحصول على درجة الدكتوراو من الهيئة المعاونة  8 حاليا ويدرض في الخارثالعالم. 



CAIRO UNIVERSITY, The Research Plan for Eng. Science Sector   

 

-51- 

 

 تقديرية وتشجيعية: الجوا:ا
 ا.د ماهر استينو حاصل على جائزة األجاذان عن تصميم  لحديقة األزهر -
ا.د محمرررود يسرررري الحاصرررل علرررى منهرررا جرررائزة االتحررراد الررردولي للمعمررراريين  جرررائزة  -

، 1283، ووسرررام العلررروم والفنرررون مرررن الطبقرررة األولرررى عرررام 2118تخطررريط المررردن(عام 
، وشرهادة 1222و  1282مرن نقابرة المهندسرين عرامى وشهادة تكرريم رواد المهندسرين 

، والجررررائزة التقديررررررية للعلررررروم البيئيررررة 1221تقرررردير اتحرررراد المعمرررراريين المصررررريين عررررام 
 1222والتطبيقية جامعة القاهرة عام 

 

 األحباث والرسائل اليت هلا مردود قومي: 8-2-5

ت المررردود علررى فرري العديررد مررن المشررروعات ذا المراكررز البحثيررة بالكليررة تشررارك
القضرايا القوميرة مثرال: قضررية العشروائيات ، قضرايا األمتررداد علرى االراضري الزراعيررة ، 
تحسين البيئة العمرانية وقد شارك أعضاء هيئة التدريض في الكلية والهيئة المعاونة في 

 هذو المشروعات. 
فهري تتعامرل مرع أما التوجهات البحثية التطبيقية التي تهرتم بهرا ابحراث الدراسرات العليرا 

قضرايا اإلسركان والعشروائيات ، قضرايا المعمرور والالمعمرور،  العديد من القضايا مثرال:
مشرررركالت الريررررف والحضررررر، تحسررررين البيئررررة العمرانيررررة ، تطرررروير المنرررراطق المترررردهورة، 
العمران وعالقت  بالمشكالت البيئية . وجميع هذو األبحاث تناق  حاالت دراسة بهردف 

 يمكن تعميمها على حاالت مماثلة.الوصول إلى حلول 

 مستويا  الت امل البحثية: 8-2-6

 كالتالي: يتميز مجال الكلية بطبيعة تكاملية مع العلوم اإلنسانية المختلفة



 
 اخلطة البحثية لقطاع العلوم اهلندسية –جامعة القاهرة 

 

-50- 

 

: تصررميم وتخطرريط شرربكات التكامرر  مررر المجرراالت الهندسررية ميررر المعماريررة -
 البنية األساسية والطرق وشبكات الطاقة. 

: علوم التربة والمروارد الطبيعيرة والبيئرات العلوم البي:يةالتكام  مر موضوعات  -
ذات الحساسرررية والتلررروث وذيرهرررا مرررن الموضررروعات التررري تررراثر علرررى القررررارات 

 .التخطيطية

مثرال نظرم اإلدارة المحليرة والقروانين  د:التكام  مر موضوعات ا دارة وا قتصرا -
رررررا التنميرررررة اإلقتصرررررادية للقطاعرررررات االقتصررررر ادية المختلفرررررة والتشرررررريعات، وأيضو

 الصرررناعة، السرررياحة، الزراعرررة( وقضرررايا التنميرررة بصرررفة عامرررة مثرررال التخلرررف 
 والفقر والنمو االقتصادي.

ويرررأتي هرررذا التكامرررل مرررن خرررالل إشرررتراك أعضررراء هئيرررة التررردريض فرررري 
األشررراف علررى رسررائل الماجسررتير والرردكتوراو، ومررن خررالل أنشررطة بحثيررة مثررال 

نترردابات للترردريض لبرررامج الدراسررات العليررا. اإلشررتراك فرري النرردوات والمرراتمرات  وا 
، كليررررة والعلرررروم السياسررررية ، كليررررة اآلداث وهررررذو الجهررررات هرررري كليررررة اإلقتصرررراد

 ، معهرد بحروثم مردني، معهرد الدراسرات األفريقيرةالزراعة وكليات الهندسة أقسا
البناء . والجهات ذير األكاديمية مثال هيئة التنمية السياحية ، هيئة االسكان و 

 نمية الصناعية، وزراة البيئة، معهد التخطيط القومي.الت
 

 خدما  حبثية تجتمعية: 8-2-7
تقدم الكلية خدمات بحثية ومجتمعية  لعديد من الجهات القومية البحثيرة وذيرر 

 البحثية ومن أمثلتها:
 . وزارة السياحة -هيئة التنمية السياحية  -
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   .لألمانة العامة لرئاسة مجلض الوزراء والتنمية العمرانية  -
 .(2113/ 2116أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا   -
 .وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية  -الهيئة العامة للتخطيط العمرانى  -
 .هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  -
  .محافظة الجيزة  -
 ريث لجهات إقليمية مثال منظمة العواصم اإلسالمية خدمات التد -

ستشررررراريين منتررررردبين للجهرررررات التاليرررررة:  كمرررررا يعمرررررل  أعضررررراء هيئرررررة التررررردريض خبرررررراء وا 
، المتحررردة ، جهررراز التنسررريق الحضررراري التابعرررة لألمرررم Habitatالمسرررتوطنات البشررررية 

، الهيئرة لدولرةالروطني السرتخدامات أراضري ا الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، الجهراز
، إلرررى جانرررث ارة البيئرررةالعامرررة للمجتمعرررات العمرانيرررة الجديررردة ، جهررراز شرررئون البيئرررة ووز 

 االنتدابات في الجامعات الخاصة.
 

 :كلية اااسبا  واملعلوما  8-3

 مقدمو: 8-3-0

تتميرررز الكليرررة بكونهرررا متخصصرررة فررري علررروم الحاسررربات و المعلومرررات و التررري 
العلمري و التكنولروجي و اسرتخدام تكنولوجيرا المعلومرات  تتميز بمعدالت سريع  للتطرور

 في التخصصات البينية لخدمة المجاالت التطبيقية المختلفة.

 

 هياكل علمية مميزه: 8-3-2
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يتكرررررون الهيكرررررل العلمررررري للكليرررررة مرررررن أربعرررررة أقسرررررام علميرررررة متخصصرررررة تضرررررم 
لسررراعات تخصصرررات دقيقرررة ألعضررراء هيئرررة التررردريض بهرررا. ترررتم الدراسرررة بالكليرررة بنظرررام ا

المعتمدة والتي تتيح للطالث أن يكون ل  تخصص رئيسي و تخصص فرعي مما يميزو 
عررن أي خررريج مررن كليررة حاسرربات ومعلومررات أخرررى، باالضررافة الررى أن الكليررة تحترروي 
علرررى قسرررم يتخصرررص فررري بحررروث العمليرررات و دعرررم القررررار ذيرررر موجرررود فررري أي كليرررة 

 .مناظرة على المستوى المحلي

 ا  عليا مميزه:برامج دراس 8-3-3

تحرررديث بررررامج الدراسرررات العليرررا بالكليرررة لتصررربح بنظرررام السررراعات المعتمررردة  ترررم
% مرررن المقرررررات مرررن 21،كمرررا يتميرررز برنرررامج الررردكتوراو بامكانيرررة أن يررردرض الطالرررث 

االقسام العلمية المختلفة لتوسيع الجانث المعرفي و التطبيقي . كما أن أذلرث الرسرائل 
اث قابلرة للتطبيرق. كمرا تتميرز الالئحرة بوجروث النشرر العلمري الممنوحرة مرن الكليرة أبحر

لطلبة الدراسات العليا  ورقة علمية للماجستير و ورقتان علميتان للدكتوراو كحرد أدنرى( 
 مما يميز الخريج و يرفع من مستواو العلمي.

 

 اخلربا  االكادميية: 8-3-4

 هيئررة عضررو 62  الترردريض هيئررة أعضرراء مررن كرراف عرردد بوجررود الكليررة تتميررز
  علوم في المختلفة التخصصات تغطى التى األكاديمية خبراتهم بتنوع يتميزون( تدريض

 الحاصررلين الترردريض هيئررةأعضرراء  مررن. كمررا انرر  يوجررد عرردد المعلومررات و الحاسرربات
 مختلرررف مرررن( األوائرررل جامعرررة 211 ضرررمن مرررن  خارجيرررة جامعرررات مرررن دكتررروراة علرررى

 عضو هيئة تدريض(.  18  العلمية المدارض
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 أو الجامعرة جروائز علرىهيئرة تردريض حاصرلين  اءرضرة أعرالكلي مروتض
الفنررون للعلرروم و  وسررام الدولررة 2- شررجيعبةجرروائز الدولررة الت 4  إختررراع بررراءات

 براءة إختراع(.  2  -من الدرجة األولى
 

 األحباث والرسائل اليت هلا مردود قومي: 8-3-5

الرسررائل الممنوحررر  مررن الكليرررة تغطررري موضرروعات بحثيرررة قابلرر  للتطبيرررق حيرررث 
يشررترط نشررر أوراق علميررة مررن مخرجررات الرسررائل للمررنح . كمررا أن العديررد مررن البحرروث 
الخاصرررة بأعضررراء هيئرررة التررردريض تكرررون مرررن مخرجرررات مشرررروعات يرررتم تنفيرررذها لحرررل 

 مشكالت علمية تخدم متطلبات محلية أو عالمية. 
 

 مستويا  الت امل البحثيو: 8-3-6

 تتضمن مستويات التكامل البحثية ما يلي:

إشتراك أعضاء هيئة تردريض فرى األقسرام المختلفرة فرى اإلشرراف علرى  :المستوى األو 
 الرسائل ذات الموضوعات التى تقع فى إطار التخصصات البينية، بين األقسام.

ت القطراع الهندسرى بالجامعرة مشاركة أعضاء هيئة التدريض مع كليرا المستوى الثاني:
فرري االشررراف علررى الرسررائل و تحكيمهررا  فعلررى سرربيل المثررال هنرراك تعرراون بررين الكليررة 
وأقسرررررام هندسرررررة الحاسررررربات وهندسرررررة اإللكترونيرررررات واإلتصررررراالت الكهربيرررررة و الهندسرررررة 

 الطبية، وأيضاو مع معهد البحوث والدراسات اإلحصائية .

ء هيئرررة التررردريض بالكليرررة و متخصصرررين مرررن المشررراركة برررين أعضرررا المسرررتوى الثالرررث:
الجامعررات األخرررى  و أيضرراو مراكررز البحرروث فررى اإلشررراف علررى الرسررائل وفررى تحكرريم 
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الرسرررائل فعلرررى سررربيل المثرررال هنررراك تعررراون برررين الكليرررة و معهرررد االلكترونيرررات و الهيئرررة 
 القومية لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء. 

 
 

 :خدما  حبثيو تجتمعيو 8-3-7

تسهم المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية بتلبية احتياجات المجتمرع  
مررن تررردريث للكرروادر البشرررري  و اعررداد دراسرررات الجرردوى وتقيررريم المشررروعات. كمرررا تقررردم 

. و توجررد بالكليررة أربعررة مراكررز و هرري خدمرر  االستشررارات فرري مجرراالت تخصررص الكليررة
 والدراسررات القرررار دعررم، مركررز  علومرراتوالم الحاسرربات نظررم تطرروير و الدراسررات مركررز

باالضافة الي مركرز  ، الحاسوبية والنمذجة البيانات تنقيث في التميز مركز ،المستقبلية
 .المكفوفين

 معهد الدراسا  والبحوث اإلحصائية: 8-4

 :مقدمو 8-4-0

يتميز المعهد بكون  معهدا للدراسات العليرا يقروم بمرنح درجرات جامعير   دبلروم،  
ماجسرررتير، دكتررروراو( فرررى خمرررض تخصصرررات متكاملررر  اليوجرررد لهرررذا التكامرررل نظيرررر فرررى 
الجامعات المصري  أوالعربي  ، يتوافر عدد كبير من اعضاء هيئ  التدريض المتخررجين 
مررن مرردارض علميرر  عالميرر  مميررزو والمتفرررذين للترردريض واالشررراف علررى الرسررائل العلميرر  

قياسي  باالضراف  الرى التميرز فرى نشرر مرايخرث مما جعل معدالت االنتهاء من الرسائل 
 من الرسائل من ابحاث فى مجالت عالمي .
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 :هياكل علميو مميزه 8-4-2

الهياكرررل العلميرررر  فررررى االقسررررام الخمسرررر  للمعهرررد مميررررزو بوجررررود عرررردد كبيررررر مررررن  
االساتذو ذوى الخبرو فى مجال تخصصهم وخصوصا اقسام االحصاء النهرا منشرأو مرن 

يشررراركون بالعمرررل فرررى منظمرررات دوليررر  ، ولهرررم ابحررراث منشرررورو فرررى مجرررالت فتررررو كبيررررو 
عالمي  مرموق  ولهم خبرو طويل  فرى االشرراف علرى الرسرائل باالضراف  الرى وجرود عردد 

% مرررن المدرسرررين المسررراعدين والمعيررردين حيرررث يخطرررط لترررأهيلهم 21كبيرررر يصرررل الرررى 
  لالقسرام موجرود ومفعرل لتولى المسالي  فى االقسام.التكامل برين التخصصرات المختلفر

 ونتاج  ابحاث ودرجات علمي  مشترك .

 :برامج دراسا  عليا مميزه 8-4-3

البررررامج الترررى تقررردم فرررى االحصررراء وعلررروم الحاسرررث ونظرررم المعلومرررات وبحررروث  
العمليرررات بررررامج محدثررر  وتتوافرررق مرررع البررررامج الترررى تقررردم فرررى جامعرررات عالميررر  مماثلررر  

ت االجنبي  بدرجر  الماجسرتير المقدمر  مرن المعهرد اتضح ذلك جليا فى اعتراف الجامعا
وقصرررر المررردو الالزمررر  للمررردرض المسررراعد للحصرررول علرررى درجررر  الررردكتوراو مرررن الخرررارث 
العرردادو داخليررا اعرردادا جيرردا . باالضرراف  الررى الرردرجات االكاديميرر  يقرردم المعهررد درجررات 

 مهني  مرتبط  بسوق العمل ذاد االقبال عليها فى السنوات االخيرو.
 

 :اخلربا  االكادمييو 8-4-4

بالمعهرد خبررات اكاديمير  مميررزو متخرجر  مرن جامعرات عالميرر  مختلفر  كمرا قررام  
بالمسرراعدو علررى انشرراء كليرر  الحاسرربات فررى جامعرر  القرراهرو فيسررر لهررا الكرروادر البشررري  

 والمكان لتزاول عملها مما جعلها من انجح الكليات فى مجال علوم الحاسث .
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 :الرسائل الت  هلا مردود قوم االحباث و 8-4-5

اذلررررث الرسررررائل الممنوحرررر  مررررن المعهررررد ابحرررراث قابلرررر  للتطبيررررق محليررررا واقليميررررا  
ومرتبط  بخطط الدول  الطويل  والقصيرو واذلبهرا تتعامرل مرع قضرايا عصرري  وتسرتخدم 

 بيانات حقيقي  مستقاو من السوق المحلى او من جهات دولي  .

 

 :يومستويا  الت امل البحث 8-4-6

يتجلى التكامل البحثى فى صورو االبحاث المشرترك  الترى تشرترك فيهرا االقسرام  
المختلف  بالمعهد ، ايضا بخدم  االستشارات الترى تقردمها الوحردات االستشراري  لطرالث 
الدراسررررات العليررررا بالجامعرررر  فررررى مختلررررف التخصصررررات حيررررث تررررم التخطرررريط والتحليررررل 

ي  سواء فى جامع  القاهرو او جامعات اخرى االحصائى لعدد كبير من الرسائل الجامع
ولعدد من المشروعات لهيئات وماسسات ووزارات مصري  وعربير . ترم التكامرل البحثرى 
بررين المعهررد وجامعررات اجنبيرر  فررى صررورو االشررتراك فررى االشررراف علررى بعرر  الرسررائل 

 العلمي .

 

 :خدما  حبثيو تجتمعيو 8-4-7

يقررردم المعهرررد خررردمات مجتمعيررر  مختلفررر  منرررذ فتررررو كبيررررو منهرررا تررردريث الكررروادر  
البشري  على استخدام االحصاء وعلروم الحاسرث فرى ابحراث السروق واالسرتبيان ودراسر  
الجرررررردوى وتقيرررررريم المشررررررروعات والمشررررررارك  فررررررى الخطررررررط القوميرررررر  . كمررررررا يقرررررردم خدمرررررر  

علميرر  والمشرررعات البحثيرر  التررى االستشررارات والتخطرريط والتحليررل االحصررائى للرسررائل ال
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لها صرل  برالتخطيط ، يقردم ايضرا بررامج مكثفر  للتردريث علرى الحرزم المختلفر  كمرا يقردم 
. شررررارك المعهررررد بالعديررررد مررررن المشررررروعات  ICDLخدمرررر  الترررردريث والحصررررول علررررى 

 البحثي  مع المراكز البحثي  والوزارات المختلف .
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 :قطاعواألهداف االسرتاتيجية لل الغايا  -9  

تحقيررق التميررز فرري الدراسررات العليررا والبحررث العلمرري وزيررادة القرردرة   الغاية األولي:
 .التنافسية للمنتج البحثي

تطوير بررامج الدراسرات العليرا واألنشرطة البحثيرة ومسراهمتها فري    الغاية الثانية:
 .تطوير برامج البكالوريوض

    .التنمية وخدمة المجتمع تعزيز دورالبحث العلمي في تحقيق    الغاية الثالثة:
 .تطوير البنية االساسية للبحث العلمي ودعم الباحثين   الغاية الرابعة:

رفررررع كفرررراءة االداء الماسسرررري إلدارات الدراسررررات العليررررا والبحررررث      الغاية الخامسة:
 .العلمي
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الغايا  االسرتاتيجية للقطاع اهلندس  وترابطها مه األهداف 
 للجامعة اإلسرتاتيجية:

 الغايات االستراتيجية للقطاع الهندسى الغايات االستراتيجية للجامعة

رفع كفاءة األداء الماسسي لتحسين الوضع 
 .التنافسي للجامعة

تحقيق التميز للدراسات العليا والبحث العلمي 
 .وزيادة القدرة التنافسية للمنتج البحثي

تطررررويرودعم البحررررث العلمرررري واسررررتثمارو فرررري 
القررررومي، وتوجيررر  األبحرررراث  تنميرررة االقتصررراد

 نحو تعزيز الخدمات العامة اوالحكومية

تعزيرز دورالبحررث العلمري فرري تحقيرق التنميررة وخدمررة 
 المجتمع

تررررررردعيم عالقرررررررات الشرررررررراكة وبرامجهرررررررا مرررررررع  
 ماسسات المجتمع المدني وتنمية البيئة

االلتررزام بتطبيررق معررايير الجررودة وتقيرريم القرردرة 
 التعليمية دورياالماسسة والفاعلية 

رفرع كفراءة االداءالماسسري إلدارات الدراسرات العليرا 
 والبحث العلمي

 

تنميررررررررة قرررررررردرات أعضرررررررراء هيئررررررررة  الترررررررردريض 
 .وقدراتهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم

 تطويرالبنية االساسية للبحث العلمي ودعم الباحثين

 زيادة القدرة التنافسية لطالث جامعة القاهرة

الدراسررررات العليررررا واألنشررررطة البحثيررررة تطرررروير برررررامج 
 ومساهمتها في تطوير برامج البكالوريوض
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 الغايات ا ستراتيجية
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 .والخارجية الداخلية البيئة تحليل -
 .والخارجية الداخلية البيئة تحليل -11

"تحقيررررق التميررررز فرررري الدراسررررات العليررررا والبحررررث العلمرررري وزيررررادة القرررردرة  الغايررررة األولرررري:
 التنافسية للمنتج البحثي"

 : يليل البيهة الداخلية:أواًل

 :نقاط القوة

  .تنوع التخصصات البحثية .1

 .وجود مناهج متجددة ومتطورة .2

  .يضم القطاع أعضاء هيئة تدريض حاصلين على جوائز .3

  .أعضاء هيئة التدريض عبر األجيال والتخصصات تراكم وانتقال الخبرات بين  .4
وجرررود ممثلرررين للقطررراع فرررى اللجررران العلميررر  المتخصصررر  علرررى المسرررتوى المحلرررى  .5

  .والدولى
  .المشاركة الكاملة في المحافل واألنشطة العالمية .6

  .تطبيق نظام الساعات المعتمدو ببرامج الدراسات العليا .7

  .دكتوراو الممنوحة من القطاعوجود عدد مناسث من درجات الماجستير وال .8

 .إصدار نشرة دورية للدراسات العليا فى بع  كليات القطاع .9

بحرروث أعضرراء هيئررة الترردريض تنرراق  موضرروعات وقضررايا ترررتبط بررالواقع المحلرري  .11
 .والقضايا القومية

  .وجود خطة  بحثية للكليات تطرح من خاللها موضوعات حديثة تواكث التطور .11

بررين أبحرراث المجررال والمجرراالت األخررري  لكليررات القطرراع  تنرروع المجرراالت البينيررة .12
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  .الهندسي والقطاع ذيرالهندسي

إتمررررام كليررررات القطرررراع لمشررررروعات  متعررررددة مشررررتركة لتطرررروير مقررررررات الدراسررررات  .13
  .العليا

 .الدراسات العليا تخدم تنمية المجتمع والبيئة .04

 

 نقاط النعف

 عدم وجود ترابط أو تناسق بين الخطط البحثية لكليات ومعاهد القطاع  .1

 التمويل الخاص باالبحاث محدود وال يكفي لتحقيق الخطة البحثية.  .2

ال توجرررد قاعررردة بيانرررات لالبحررراث الترررى يقررروم أعضررراء هيئرررة التررردريض باجرائهررررا  .3
 ونشرها.

ال توجد ةلية واضحة لمتابعرة تنفيرذ الخطرة البحثيرة مرن خرالل ماشررات واضرحة  .4
 لقياض االداء. 

المرررادة العلميرررة المطروحرررة فرررى بعررر  بررررامج الدراسرررات العليرررا نظريرررة وال تالئرررم  .5
 البحوث التطبيقية 

 ضعف البعد التطبيقي لألبحاث  .6

 ضعف  النشرالعالمي .7

صرررات عرررن متوسرررط عرررام انخفرررا  مجررراالت أالداء البحثررري فررري بعررر  التخص .8
 الكليات المناظرة على الرذم من وجود الكوادر من أعضاء هيئة التدريض 

 ضعف معدالت األداء الزمني ألبحاث أعضاء هيئة التدريض. .9
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 :ثانًيا: يليل البيهة اخلارجية

 المخاطر الفرص

تميز وتنوع المواد المطروحرة عرن  .1
المرررررررواد المطروحرررررررة فررررررري البررررررررامج 

األقسرررررام والكليرررررات المنررررراظرة فررررري 
 .المنافسة في جامعات أخرى

فررص إلقامرة شرراكة برين الجهرات  .2
البحثيررررة األجنبيررررة المختلفررررة وبررررين 

 .أعضاء هيئة التدريض

االسررررررررتفادة مررررررررن أعضرررررررراء هيئررررررررة  .3
الترررررررررررررردريض المتفرررررررررررررررذين وذيررررررررررررررر 
المتفررررررذين ذي الصرررررلة بالجهرررررات 
البحثيررررررة القوميرررررررة والعالميرررررررة فررررررري 
تكرررروين فرررررق بحثيررررة مررررن اعضرررراء 

الترررردريض والهيئررررة المعاونرررررة هيئررررة 
 .والتقدم بمقترحات بحثية

فرص مشاركة جهرات عالميرة فري  .4
المررررراتمرات للكليرررررة وفررررررص نشرررررر 

 .للبحوث العلمية

عرردم وجررود ربررط بررين متطلبررات سرروق  .1
العمل وبرامج الدراسات العليا مما قرد 
يضررررررررعف عرررررررردد المتقرررررررردمين لبرررررررررامج 
الدراسرررررررررررات العليرررررررررررا مرررررررررررن الجهرررررررررررات 

 .المجتمعية

البحررررث العلمرررري نتيجررررة تراجررررع جررررودة  .2
بتجارث النشر الدولي عدم األحتكاك 

وترررررأثيرو علرررررى أداء الجامعرررررة للبحرررررث 
 .العلمي

عدم وجود معايير موحدة لمواصرفات  .3
 .األبحاث على مستوى الجامعة

 Impact factorعررررردم وجرررررود  .4
للنشرررررررات العلميررررررة لكليررررررات ومعاهررررررد 

 .القطاع
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واألنشطة البحثيهة  الغاية الثانية: "تطوير برامج الدراسا  العليا 
 ومساهمتها يف تطوير برامج الب الوريوس"

 :أوال: يليل البيهة الداخلية

 :نقاط القوة

 .وجود مناهج متجددة ومتطورة  .1

 .متعددة مشتركة لتطوير مقررات الدراسات العليا  إتمام كليات القطاع لمشروعات .2

وجررررررود تكامررررررل بررررررين موضرررررروعات برررررررامج الدراسررررررات العليررررررا وموضرررررروعات برررررررامج  .3
 .البكالوريوض 

 .وجود اتفاقيات علمية بين اذلث كليات القطاع  وجهات أجنبية  .4

 . وجود أنشطة علمية متعددة تخدم الطالث والباحثين .5

 :نقاط النعف

 .التكرار فى البحوث وعدم االستفادة من نتائج البحوث السابقة .1

 .اليوجد قاعدة بيانات ألبحاث أعضاء هيئة التدريض المنشورة  .2

ضررعف دوريررة التقرردم للحصررول علررى مشررروعات بحثيررة فرديررة أو جماعيررة ألعضرراء  .3
 .هيئة التدريض والممولة من الجامعة 

 .ضعف العمل الجماعى المتناذم  .4

 .األنشغال بالتدريض على حساث البحث العلمى .5

 .قلة استخدام الموارد المتاحة واالنترنت فى األبحاث  .6

 .ضعف الجوانث التطبيقية فى الكثير من مقررات برامج الدراسات العليا  .7
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 :ثانًيا: يليل البيهة اخلارجية

 المخاطر الفرص

تعرررررررديل الئحرررررررة الدراسرررررررات العليررررررررا  .1
لتجرررررررذث متقررررررردمين مرررررررن الجهرررررررات 

 المستفيدة داخل وخارث مصر
البعثررررات الخارجيررررة األسررررتفادة مررررن  .2

فررررررررررري تطررررررررررروير البحرررررررررررث العلمررررررررررري 
 .والدراسات العليا

االسرررررتفادة مرررررن مشررررراركة المجتمرررررع  .3
المرررردني والجهرررررات المجتمعيررررة فررررري 
تطرررررررروير البحررررررررث العلرررررررريم وبرررررررررامج 

 الدراسات العليا
تحسرررررررررين أداء بحررررررررروث الدراسرررررررررات  .4

العليا بتطروير نظرم امتحران طرالث 
 الماجستير والدكتوراو

انشرررراء برررررامج دراسررررات عليررررا بينيررررة  .5
 بين الكلية والكليات ذات الصلة 

ضرررررعف دور الجهرررررات المجتمعيرررررة فررررري  .1
ترررردريث الطررررالث والخررررريجين وتررررأهيلهم 

 لسوق العمل
جررذث مجتمررع األعمررال الخرراص والعررام  .2

ألعضرراء هيئررة الترردريض لالسررتفادة مررن 
خبررراتهم، ممرراياثرعلى إعطررائهم الوقررت 

 الكافى للبحث العلمي 
جرررررود قيررررراض واضرررررح النعكررررراض عررررردم و  .3

األنشررررررطة العلميررررررة والخبرررررررات المهنيررررررة 
ألعضررراء هيئرررة التررردريض علررري تحسرررين 

 كفاءة العملية التعليمية
عرردم الررربط بررين برررامج الدراسررات العليررا  .4

واالحتياجرررات علرررى المسرررتوى اإلقليمررري 
 بالدول العربية 

ضررررررررررعف تفعيررررررررررل البرررررررررررامج الدراسررررررررررية  .5
المشرررررررتركة مرررررررع كليرررررررات مثيلرررررررة دوليررررررراو 

قل  يميا ومحلياو.وا 
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الغايهة الثالثههة: "تعزيههز دورالبحهك العلمههي يف يقيههق التنميههة   
 وخدمة اجملتمه"      

 : يليل البيهة الداخلية:أواًل

 : نقاط القوة

 تاريخ مشرف لمساهمات القطاع المتصلة بخدمة المجتمع. .1

مشررراركة اعضررراءهيئة التررردريض كخبرررراء فررري الجهرررات القوميرررة المختلفرررة بخرررالف  .2
 خبراتهم من خالل العمل في جهات اقليمية وانتداث فى جامعات خاصة

مشرراركة اعضرراء هيئررة الترردريض فرري انشررطة البحررث العلمرري وخاصررة المشررروعات  .3
 البحثية على مستوى الجامعة

تضرررررم كليرررررات ومعاهرررررد القطررررراع مراكرررررز بحثيرررررة ذات طرررررابع خررررراص تقررررروم بتقرررررديم  .4
ك مررع الهيئررات والماسسررات استشررارات بحثيررة وعمررل مشررروعات تطبيقيررة باالشررترا

 القومية

 تواجد مجلة علمية ألذلث كليات ومعاهد القطاع  .5
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 نقاط الضعف

 .عدم وجود خطة استراتيجية لتطويرعمل الوحدات ذات الطابع الخاص .1

  .اقتصار دور المراكز البحثية على خدمة المجتمع وضعف دورها البحثي .2

 عدم مشاركة معظم أعضاء هيئة التدريض في وضع سياسات وخطط البحث العلمى  .3
 عدم جذث الطالث الوافدين بصورة فاعلة. .4

 :ثانًيا: يليل البيهة اخلارجية

 المخاطر الفرص

توجيررر  األبحررراث للمجررراالت التطبيقيرررة التررري  .1
 .تخدم ماسسات دعم واتخاذ القرار

عقرررد اتفاقيرررات بحثيرررة برررين المراكرررز البحثيرررة  .2
 والجهات البحثية العالمية او 

 .ضعف فرص تسويق األبحاث .1

ضررررررررعف دور الجهررررررررات الخاصررررررررة والجهررررررررات  .2
المجتمعيرة فري الرردعم المرادي للمراكرز البحثيررة 

 .ذات الطابع الخاص
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الغاية الرابعة: "تطوير البنيهة االساسهية للبحهك العلمهي ودعهم      
 الباحثني"

 أوًلا: يليل البيهة الداخلية:

 نقاط القوة

 .توافر المراجع الحديثة في المكتبة المركزية .1

 .احة العضاء هيئة التدريض والطالثتوافر معامل الحاسث اآللي وشبكة انترنت مت .2

 .وجود بع  المعامل المتميزو للبحث العلمى ولخدمة الصناعة .3
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 نقاط النعف

 تراجع نسث حصول الهيئة المعاونة للحصول على بعثات خارجية   .1

 ضعف القدرات البحثية للباحثين ومحدودية استغالل طلبة البحث للمكتبة  .2

 عدم وجود معمل حاسث ةلي مخصص لطالث البحث العلمي  .3

 ضعف ميزانية األبحاث، وعدم وجود دعم للنشاط البحثي من الجامعة والمجتمع.  .4

 ملى التعليمى وقلة فرص التدريث الخارجي ضعف الجانث الع .5

 عدم كفاية مرافق المكتبة وضعف شبكة المعلومات  .6

 الشروط العامة لعمل اعضاء هيئة التدريض ذير جاذبة  .7
 مقاومة التغيير وعدم االلتزام بمعايير الجودة .8
 طالث البحث العلمى ذير متفرذين .9

 المناسبة.عدم نشر ثقافة البحث العلمي والنشر بالصورة  .11

 عدم تحديث موقع الكليات والمعاهد على االنترنت بصفة مستمرة .11
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 :ثانًيا: يليل البيهة اخلارجية

 المخاطر الفرص

وجرررود بررررامج تشرررجيع البررراحثين علرررى  .1
النشرررررررر العلمررررررري الررررررردولي مرررررررن قبرررررررل 

 الجامعة

االسررررتفادة ببرررررامج الجامعررررة التدريبيررررة  .2
فررري رفرررع المهرررارات البحثيرررة واللغويرررة 

 هيئة التدريض ألعضاء

فرررص للتقرردم علررى االبحرراث الممولررة  .3
مرررررن الجهرررررات االجنبيرررررة عرررررن طريرررررق 
اكاديميررة البحررث العلمرري ومشررروعات 

 االتحاد االوروبي

االسرررررررررررررتفادة مرررررررررررررن نظرررررررررررررم المكتبرررررررررررررة  .4
 األلكترونية بالجامعة

ضررررعف الحررررافز المررررادي للبرررراحثين  .1
لالنتهررراء مرررن أبحررراثهم ممرررا يرررادي 
إلرررررررررى ضررررررررررعف التررررررررردرث الهرمرررررررررري 

 اديمية للدرجات االك

تضرررررراال فرررررررص الحصررررررول علررررررى  .2
بعثات ممولة إال مرن خرالل الهيئرة 

 العامة للبعثات

صررررررعوبة الحصررررررول علررررررى المررررررادة  .3
العلميررررة لرررربع  الدراسررررات البينيررررة 
مررررررررررن الجهررررررررررات البحثيررررررررررة خررررررررررارث 

 الجامعة

عدم وجرود عدالرة فرى توزيرع الردعم  .4
 للبحوث 
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الدراسهها  الغايههة اخلامسههة: "رفههه كفههاءة االداء املؤسسههي إلدارا  
 العليا   والبحك العلمي"

 : يليل البيهة الداخلية:أواًل

 نقاط القوة

 وجود دور مفعل للجنة الدراسات العليا والبحوث بكليات القطاع  .1

 التميز الناشئ عن الموقع الجغرافى والسجل التاريخى لجامعة القاهرة .2
 التفوقاختيار شفاف لمعاونى اعضاء هيئة التدريض على اساض مبدأ  .3

 توفر المعلومات المتاحة عن الكليات: التقرير السنوي، قاعدة بيانات، نشر كتيث سنوى للرسائل .4

 التعاون مع الجامعات اإلقليمية والدولية .5
  الرذبة فى التميز .6

 

 :نقاط الضعف

 ضعف الموارد الذاتية للكليات لتمويل أنشطة البحث  .1
االتصرال البحثرري بررين لجنررة الدراسرات العليررا والجهررات البحثيررة والجهرات الماسسررية الترري لهررا  .2

 القدرةعلى تمويل البحث العلمي وانشطت  ضعيف 

 ضعف المهارات لالداريين على ادارة االنشطة البحثية  .3

 البنية التحتية محدودة والتنمية محدودة وذير متوازنة مع أعداد الطلبة .4

 لمتابعة خريجى الكليةعدم وجود نظام  .5

 اليوجد كيان قوى لدعم البحوث المتخصصة .6
 متابعة اعمال البحوث والنشر العلمى محدود جدا بالمقارنة بمتابعة اعمال التدريض .7
 عدم تفعيل االرشاد االكاديمى بالشكل الكافى .8
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 :ثانًيا: يليل البيهة اخلارجية

 المخاطر الفرص

للدراسرررات تررردريث القيرررادات األكاديميرررة  .1
العليررررررا والبحررررررث العلمرررررري مررررررن خررررررالل 

 الجامعة

 فرص تدريث العاملين باالدارات .2

عرررررردم قرررررردرة الررررررنظم االداريررررررة الحاليررررررة  .1
بالكليات التواصل مع الجهات البحثية 

 العالمية

ضرررررعف االمكانيرررررات الماديرررررة لتمويرررررل  .2
 االنشطة البحثية

عرررررردم وجررررررود فرررررررص لتنميررررررة المررررررروارد  .3
الذاتيررررررة للبحررررررث العلمرررررري مررررررن خررررررارث 

 جامعةال
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 :االحتياجا  ويديد الفجوة يليل -00

 مع البيئي التحليل لنتائج طبقا للجامعة الراهن الوضع بمقارنة
 وتحديد الفجوة تحليل تحقيقها تم المستهدف االستراتيجية األهداف

 :يلي لما طبقا االحتياجات

 
 

  لكليات ومعاهد القطاع وجود ترابط أو تناسق بين الخطط البحثية الحاجة الى .1

 توفير التمويل الخاص باالبحاث لتحقيق الخطة البحثية.  .2

 ونشرها.انشاء قاعدة بيانات لالبحاث التى يقوم أعضاء هيئة التدريض باجرائها  .3
استحداث ةلية واضحة لمتابعة تنفيرذ الخطرة البحثيرة مرن خرالل ماشررات واضرحة  .4

 لقياض االداء. 

تطرررروير المررررادة العلميررررة المطروحررررة فررررى برررررامج الدراسررررات العليررررا واضررررفاء البعررررد  .5
 .التطبيقي للبرامج واألبحاث 

 .مضاعفة  النشر العلمى المحلى والعالمي فى مختلف تخصصات القطاع .6

 

العليا والبحك الغاية األولي: "يقيق التميز يف الدراسا  
العلمي وزيادة القدرة  التنافسية للمنتج 

 البحثي"
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 برامج و ملبحثير  ومألنشرة  ملعليرت ملدامسرت  برامج  العمل علىى ايجىاد اليىة للىربط بىين .0

 ملبكتلوايوس

 االستفادة من نتائج البحوث السابقة الحاجة الى .2

 ألبحاث أعضاء هيئة التدريس المنشورة قاعدة بيانات  استحداث .3

دوريىة التقىدم للحلىول علىى مشىروعات بحثيىة أرديىة أو  ةعفاضىالعمل على م .4

 جماعية ألعضاء هيئة التدريس والممولة من الجامعة 

 العمل الجماعى المتناغمتشجيع   .5

 البحث العلمىوالتدريس الموازنة بين  .6

 استخدام الموارد المتاحة واالنترنت أى األبحاث  .7

 بىىىرامج الحاجىىىة الىىىى اسىىىتحداث الجوانىىىف التطبيقيىىىة أىىىى الكثيىىىر مىىىن مقىىىررات .8

 العليا الدراسات

 
 خطة استراتيجية لتطويرعمل الوحدات ذات الطابع الخاص الحاجة الى .1

خدمىىة  ليضىىم تطىىوير األنشىىطة البحثيىىة الىىى جانىىفدور المراكىىز البحثيىىة توسىىيع  .2

 المجتمع 

الغاية الثانية: "تطوير برامج الدراسا  العليا واألنشطة البحثية 
 ومساهمتها يف تطوير برامج الب الوريوس"

الغاية الثالثة: "تعزيز دورالبحك العلمي يف يقيق التنمية 
 "   المجتمر وخدمة
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  العلمى أي وضع سياسات وخطط البحث التدريس مشاركة معظم أعضاء هيئة .3

 أاعلةالطالف الواأدين بلورة  لجذف استحداث الية .4

 
 القدرات البحثية للباحثين واستغالل طلبة البحث للمكتبة  تنمية .1

 مل حاسف آلي لطالف البحث العلمي امع تخليص .2

للنشىاط البحثىي مىن الجامعىة  الىالزم دعمالى وتىوأيرميزانيىة األبحىاث  ةعفاضم .3

  والمجتمع.

 أرص التدريف الخارجي  توأير .4

 مراأق المكتبة وشبكة المعلومات  تطوير .5

 جاذبة  لتلبح عضاء هيئة التدريساللعمل ا تحسين بيئة  .6

 معايير الجودةالعمل على تطبيق  .7

 طالف البحث العلمى ضرورة تفرغ  .8

 نشر ثقاأة البحث العلمي والنشر باللورة المناسبة.ل استحداث برامج توعية .9

 موقع الكليات والمعاهد على االنترنت بلفة مستمرةتحديث الحاجة الى  .11

 

"تطوير البنية االساسية للبحك العلمي ودعم الغاية الرابعة: 
 الباحثني"
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 .الموارد الذاتية للكليات لتمويل أنشطة البحث  الحاجة الى تنمية .0

البحثىي بىين لجنىة الدراسىات العليىا والج ىات  والتوالىل االتلالالحاجة الى  .2

 .البحثية والج ات المؤسسية التي ل ا القدرةعلى تمويل البحث العلمي 

 . على ادارة االنشطة البحثيةالقائمين الم ارات لالداريين  العمل على تنمية .3

 .فمع أعداد الطال بما يتناسفالبنية التحتية تطوير  .4

 .ات والمعاهد بالقطاعلمتابعة خريجى الكلي استحداث نظام مفعل .5

 .كيان قوى لدعم البحوث المتخللة الحاجة الى .6

 .تفعيل االرشاد االكاديمى بالشكل الكاأى .7

   :األحباث ذا  الطابه املشرتك ومستويا  الت امل -02

يحرص أعضاء هيئة التدريض بالقطاع الهندسى على تكامل األبحاث وتوسريع 
تخصصرات مختلفرة، ويرتم ذلرك عرن طريرق إشرتراك أعضراء هيئرة دائرة البحث لتتضمن 

تدريض فى األقسام المختلفة فى تدريض الدبلومات والماجستيرات البينية، وما يتبع  مرن 
المشرررررراركة فررررررى اإلشررررررراف علررررررى الرسررررررائل ذات الموضرررررروعات التررررررى تقررررررع فررررررى إطررررررار 

ة مرررن التخصصرررات البينيرررة وكرررذلك التقررردم لمشرررروعات تتكامرررل فيهرررا تخصصرررات متعررردد
 قطاعات مختلفة، مثل:

الغاية اخلامسة: "رفه كفاءة االداء املؤسسي إلدارا  الدراسا  
 العليا والبحك العلمي"
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 )الطاقة المتجددة  قطاع العلوم األساسية. 

 )الموارد المائية  قطاع العلوم األساسية. 

 )استخدامات تكنولوجيا النانو  قطاع العلوم األساسية. 

 )كفاءة استخدام الطاقة  قطاع العلوم األساسية. 

  األساسرررية ط قطررراع تصرررميم وتررردعيم المنشرررآت لمقاومرررة الرررزالزل  قطررراع العلررروم
 .العلوم اإلنسانية(

 .)الطاقة النووية  قطاع العلوم األساسية ط القطاع الطبى 

 )الطيران والفضاء  قطاع العلوم األساسية. 

 )الهندسة البيئية  قطاع العلوم األساسية. 

 )هندسة المخاطر  القطاع الطبى ط قطاع العلوم اإلنسانية. 

 )الهندسة الطبية  القطاع الطبى. 

 تنمية المستدامة   قطاع العلوم األساسية(ال. 

 )تكنولوجيا المعلومات  العلوم االنسانية. 
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 :االسرتاتيجية األهداف اخلطة التنفيذية لتحقيق -13

 
الغايهههههههههههها

 

االسرتاتيجية
 

كود
 

النشاط
 

التشغيلية واخلطة  األهداف
 فيذيةالتن

 
مؤشرا

 
س 
النجا قيا
 

01/
00

 

00/
02

 

02/
03

 

03/
04

 

04/
05

 

"
يقيق
 

التميز
 

 يف
 
الدراسا

 
العليا
 

ك
والبح

 
ي
العلم

 
وزيادة
 

القدرة
 

التنافسية
  

للمنتج
 

ي
البحث

 

 العاملية اجملال  ف  نشرها ف  واملساهمة األحباث لدعم صااة بيهة خلق

وضررررع خطررررط بحثيررررة لكليررررات ومعاهررررد  1/1
القطررررراع يررررررتم بهرررررا تحديررررررد عررررردد ونرررررروع 
الموضرروعات البحثيررة المالئمررة لطبيعررة 

 النشر للنشر وجهات

خطررة بحثيررة للكليررات تررتالئم مررع 
اتجاهررررررررررررات البحررررررررررررث العلمرررررررررررري 

 للجامعة والقطاع 

     

دورات تدريبيرررررررررررررة  السررررررررررررراليث كتابرررررررررررررة    1/2
االبحرراث العلميرررة القابلررة للنشرررر عالميرررا 

 وجهات النشر المختلفة.

% 61خطررررة تدريبيررررة تسررررتوعث 
 من أعضاء هيئة التدريض

     

 .اجملتمه خدمة وقطاع العليا والدراسا  البحوث قطاع بني البحثية اخلربا  ونشر تباد  

عمل اتفاقيات تعاون بحثي برين كليرات    1/3
القطررررررررراع الهندسررررررررري فررررررررري المجررررررررراالت 
المشرررررررررررررتركة   مررررررررررررراتمرات مشرررررررررررررتركة، 
مشرررررروعات بحثيرررررة ، اشرررررراف مشرررررترك 
 على الرسائل العلمية والمراكز البحثية(

أجنرررردة عمررررل لالنشررررطة البحثيررررة 
طررررررري برررررررين كليرررررررات القطررررررراع تغ

% مرررررن احتياجرررررات تطررررروير 21
 البحث العلمي وأنشطت 

     

انشرراء مركررز لتسررجيل األبحرراث وانشرراء  1/4
قاعرردة بيانررات وتحررديثها باسررتمرار تترراح 

 معلومات  للباحثين

قاعررررردة بيانرررررات لجميرررررع ابحررررراث 
 اعضاء هيئئة التدريض

     

     % مررررن خطررررة نشررررر 32تحقيررررق اصررردار نشررررة البحررروث العلميرررة للقطررراع  1/2
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الجامعرة وخارجهرا الهندسي توزع داخل 
للتنويرر  عررن االبحرراث الترري تمررت وجهررة 

 نشرها والهدف منها

االبحرراث قوميررا وزيررادة مجرراالت 
 المعرفة البحثية

تنظرربم مرراتمر سررنوي لبحرروث الدراسررات  1/6
العليررررا علررررى مسررررتوى الجامعررررة لتررررداول 
المعرفررررة بالمجرررراالت المختلفررررة لبحرررروث 

ويرررردعى لهررررا الجهررررات الدراسررررات العليررررا 
 المجتمعية المختلفة

زيررررادة فرررررص تسررررويق االبحرررراث 
 %  21العلمية بنسبة 
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للمنتج
 

البحثي
 

 الوقت نفس يف القومية القنايا ختدم و الشاملة التنمية تدعم اليت البحثية اجملاال  عل  الرتكيز
 وعاملية إقليمية أبعاد ذا  ت و 

عمررل اجنرردة انشررطة علميررة بررين جهررات  0/7
البحررث القوميررة والجهررات ذيررر البحثيررة 
والماسسررررررررررررات والمنظمررررررررررررات الدوليررررررررررررة 
والمحليررة الترري لهررا عالقررة بالمجررال فرري 

 تمويل مشروعات

زيررادة األنشررطة البحثيررة الممولرررة 
مررررررن الجهررررررات االخررررررري بنسرررررربة 

32% 

     

تخصررريص عررردد مرررن بحررروث الدراسرررات  0/8
العليرررا وابحررراث اعضررراء هيئرررة التررردريض 

 لمناقشة القضايا القومية واالقليمية

زيررررررادة فعاليررررررة البحررررررث العلمرررررري  
 على المستوى القومي

     

 البحثي األداء وفرتا  األحباث عدد خيص فيما للباحثني البحثية املعامال  يسني

االكررررررررراديمي تطبيرررررررررق نظرررررررررام االرشررررررررراد  0/9
البحثررررررررري لبررررررررراحثين الدراسرررررررررات العليرررررررررا 
لترررررررررررررروجيهم للتميررررررررررررررز البحررررررررررررررث فرررررررررررررري 
الموضررررروعات البحثيرررررة الجديررررردة والتررررري 
تتررررريح لهرررررم قبرررررول موضررررروعاتهم للنشرررررر 

 الدولي

% مرررررررررن الخطرررررررررط 81تحقيرررررررررق 
البحثيررة وتحقيرررق التميررز البحثررري 

 لألبحاث

     

وضررع معررايير لبحرروث الدراسررات العليررا  0/01
والرردكتوراو( بمررا يتوافررق مررع  الماجسررتير 

 المعايير العالمية

ابحاث ماجسرتير ودكتروراو تالئرم 
مررع المواصررفات العالميررة بنسرربة 

61% 
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 العاملية اجملال  ف  نشرها ف  واملساهمة األحباث لدعم صااة بيهة خلق

وضررع خطررط بحثيررة لكليررات ومعاهررد  1/1
القطرررراع يررررتم بهررررا تحديررررد عرررردد ونرررروع 
الموضرررررررررروعات البحثيررررررررررة المالئمررررررررررة 

 لطبيعة للنشر وجهات النشر

خطة بحثيرة للكليرات ترتالئم 
مرررررررررررع اتجاهرررررررررررات البحرررررررررررث 
 العلمي للجامعة والقطاع 

     

دورات تدريبيرررررررررة  السرررررررررراليث كتابررررررررررة    1/2
االبحرررررررراث العلميررررررررة القابلررررررررة للنشررررررررر 

 عالميا وجهات النشر المختلفة.

خطرررررررة تدريبيرررررررة تسرررررررتوعث 
% مرررررن أعضررررراء هيئرررررة 61

 التدريض

     

 وقطهاع  العليها  والدراسها   البحهوث  قطاع بني البحثية اخلربا  ونشر تباد  
 .اجملتمه خدمة

عمرررررل اتفاقيرررررات تعررررراون بحثررررري برررررين    1/3
كليررررررررررات القطرررررررررراع الهندسرررررررررري فررررررررررري 
المجرررررررراالت المشررررررررتركة   مرررررررراتمرات 
مشتركة، مشروعات بحثيرة ، اشرراف 
مشرررررررررترك علرررررررررى الرسرررررررررائل العلميرررررررررة 

 والمراكز البحثية(

أجنرررررررررردة عمررررررررررل لالنشررررررررررطة 
البحثيررة بررين كليررات القطرراع 

مرررررررررررررررررررررن  %21تغطررررررررررررررررررررري 
احتياجررررات تطرررروير البحررررث 

 العلمي وأنشطت 

     

انشرررررررراء مركررررررررز لتسررررررررجيل األبحرررررررراث  1/4
وانشررررررراء قاعرررررررردة بيانررررررررات وتحررررررررديثها 

 باستمرار تتاح معلومات  للباحثين

قاعرررررررررردة بيانرررررررررررات لجميرررررررررررع 
ابحررررررررراث اعضررررررررراء هيئئرررررررررة 

 التدريض

     

     % مررررررن خطررررررة 32تحقيرررررق اصررررررررردار نشررررررررررة البحررررررررروث العلميرررررررررة  1/2
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للقطررررررررراع الهندسرررررررررري ترررررررررروزع داخررررررررررل 
وخارجهررررررررا للتنويرررررررر  عررررررررن الجامعررررررررة 

االبحرررراث الترررري تمررررت وجهررررة نشرررررها 
 والهدف منها

نشر االبحراث قوميرا وزيرادة 
 مجاالت المعرفة البحثية

تنظرررررررررربم مرررررررررراتمر سررررررررررنوي لبحرررررررررروث  1/6
الدراسرررررررررات العليرررررررررا علرررررررررى مسرررررررررتوى 
الجامعرررة لترررداول المعرفرررة بالمجررراالت 
المختلفرررررة لبحررررروث الدراسرررررات العليرررررا 

لهرررررررا الجهرررررررات المجتمعيرررررررة ويررررررردعى 
 المختلفة

زيررررررررررررادة فرررررررررررررص تسررررررررررررويق 
االبحررررررراث العلميرررررررة بنسررررررربة 

21  % 
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 القومية القنايا ختدم و الشاملة التنمية تدعم اليت البحثية اجملاال  عل  الرتكيز
 وعاملية إقليمية أبعاد ذا  ت و  الوقت نفس يف

عمررررررل اجنرررررردة انشررررررطة علميررررررة بررررررين  0/7
جهات البحث القومية والجهات ذيرر 
البحثيررررررررة والماسسررررررررات والمنظمررررررررات 
الدوليرررررة والمحليرررررة التررررري لهرررررا عالقرررررة 

 بالمجال في تمويل مشروعات

زيررررررررادة األنشررررررررطة البحثيررررررررة 
الممولررررررررررة مرررررررررررن الجهرررررررررررات 

 %32االخري بنسبة 

     

من بحروث الدراسرات  تخصيص عدد 1/8
العليا وابحاث اعضاء هيئرة التردريض 

 لمناقشة القضايا القومية واالقليمية

زيادة فعالية البحرث العلمري  
 على المستوى القومي

     

 البحثي األداء وفرتا  األحباث عدد خيص فيما للباحثني البحثية املعامال  يسني

تطبيررررررق نظررررررام االرشرررررراد االكرررررراديمي  1/2
لبرررررراحثين الدراسررررررات العليررررررا البحثرررررري 

لترررررررررررروجيهم للتميررررررررررررز البحررررررررررررث فرررررررررررري 
الموضرروعات البحثيرررة الجديرردة والتررري 
تتررريح لهرررم قبرررول موضررروعاتهم للنشرررر 

 الدولي

% مرررن الخطرررط 81تحقيرررق 
البحثيرررررررة وتحقيرررررررق التميرررررررز 

 البحثي لألبحاث
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وضررررررع معررررررايير لبحرررررروث الدراسررررررات  1/11
العليرررررا  الماجسرررررتير والررررردكتوراو( بمرررررا 

 المعايير العالميةيتوافق مع 

ابحررراث ماجسرررتير ودكتررروراو 
تالئرررررررررم مرررررررررع المواصرررررررررفات 

 %61العالمية بنسبة 
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 الربامج وتطوير لدعم  واهليها  اخلاص القطاع مه التواصل

2/0 

تطوير عردد مرن المقرررات لمرحلرة 
البكررررررررالوريوض والدراسررررررررات العليررررررررا 
 كمقررررات خاصررة( ترررتبط بجهررات 
بحثية ومجتمعية، بحيث تقروم هرذو 
الجهررررررررات بتمويررررررررل أنشررررررررطة هررررررررذو 

مسرررررراحة ف زيررررررادة المقررررررررات بهررررررد
 .تطبيقاتها العلمية

زيرررررررررررادة نسرررررررررررث مشرررررررررررراركة 
الهيئرررررات والماسسرررررات فررررري 

 تمويل البرامج

     

 وت املية تنافسية أكثر لت و  العليا الدراسا  برنامج تطوير

2/2 

تطررررروير بررررررامج دبلومرررررات تنافسرررررية 
للدراسرررات العليرررا وتكامليرررة لكليرررات 
القطررراع تالئرررم  ماسسرررات االنتررراث 

 المختلفة.والماسسات المجتمعية 

تحسررررررررررررين نسررررررررررررث اقبررررررررررررال 
المتقررررررردمين للتسرررررررجيل فررررررري 
برررامج الررردبلوم  مررن جهرررات 
االنترررررررررراث وزيررررررررررادة فعاليررررررررررة 

 البرامج في االنتاث

     

انشرررررراء برنررررررامج للدراسررررررات العليررررررا   2/3
تكرراملي جديررد بررين كليررات القطرراع 
الهندسرري فرري التخصصررات النررادرة 
والمميرررزة برررين الكليرررات واالسرررتعانة 

تحسررررررررررررين نسررررررررررررث اقبررررررررررررال 
المتقررررررردمين للتسرررررررجيل فررررررري 

 برامج الماجستير
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 القطاعات األخرىببع  كليات 

 (العمل رأس عل  التدريب)للباحثني والتدريب التعليم نوعية ويسني توسيه

انشررراء مركرررز تررردريث مهنررري علرررى  2/4
مسرررررتوى الجامعرررررة ببررررررامج تررررردريث 

 للخريجين متنوعة.

رفرررررررررع القررررررررردرات التنافسرررررررررية 
 للخريج
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 يف االكادميية اخلربا  ما لالستفادة الصناعة مؤسسا  مه الفعالة الشراكة تشجيه
 وااامعة الصناعة مؤسسا  بني اخلربا  تباد 

إنشرررررراء مركررررررز بحرررررروث ومجموعررررررات  3/1
بحثيررررررة ذات عالقررررررة مررررررع الصررررررناعة 
والجهررررررررات الحكوميررررررررة ذات الصررررررررلة 
بالصررررناعة مررررن واضررررعي السياسررررات 

 ومتخذي القرار

ابحررراث تطبيقيرررة وانشرررطة 
بحثيرررررررررة مشرررررررررتركة برررررررررين 
الكليرررررررررات لتحسرررررررررين أداء 
ودور البحرث العلمرري فرري 

 المجتمع

     

انشاء مكتث اتصال بحثي لالتصرال  3/2
بالجهرات البحثيررة والمجتمعيررة لتحديررد 
فررررررررص التعررررررراون البحثررررررري والدعايرررررررة 
واالعررررالن عررررن االبحرررراث واالنشررررطة 

 البحثية

زيرررررررررادة فررررررررررص تسرررررررررويق 
 االبحاث التطبيقية

     

عقرررررد اتفاقرررررات بحثيرررررة مشرررررتركة برررررين  3/3
المراكرررررررز البحثيرررررررة لكليرررررررات القطررررررراع 
الهندسررررررري الصررررررردار بحرررررررث سرررررررنوى 

اسررررتمرارية التعرررراون برررررين 
القطرررررررررررررررررراع الهندسررررررررررررررررررري 
والجهات البحثية لتطروير 
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 البحث العلمي مشترك الحدى القضايا القومية.

تشجيع األسراتذة للعمرل المشرترك مرع  3/4
زمالئهرررررم مرررررن الصرررررناعة والحكومررررررة 
عبرررررر برنرررررامج تبرررررادل الخبررررررات برررررين 

 الجامعة والصناعة

زيرررررررررادة نسررررررررربة مشررررررررراركة 
االسرررررراتذة فرررررري االبحرررررراث 

 التطبيقية لنقل الخبرات

     

 

 
الغايا

االسرتاتيجية 
 

كود
 

النشاط
 

التشغيلية واخلطة  األهداف
 التنفيذية

 قياس النجا  مؤشرا 

01/
00

 

00/
02

 

02/
03

 

03/
04

 

04/
05

 
 "

تطوير
 

البنية
 

االساسية
 

ك
للبح

 
ي
العلم

 
ودعم
 

ني
الباحث

 املتخصصة البحثية املعامل تطوير 

وضررررع خطررررة لتطرررروير المرررروارد البحثيررررة  4/1
مررررن مكتبررررة وشرررربكات اتصررررال وربطهررررا 

 بمواقع مصادر المعلومات

% مررن البرراحثين 111تمكررين 
لالتصرررررررال بشررررررربكات البحرررررررث 

 العالمية

     

تخصيص معمرل حاسرث ةلري للبراحثين  4/2
 العليا داخل كل كليةوطلبة الدراسات 

     

 للباحثني البحثية واملخرجا  البحثية املصادر إدارة لما 
تنظرريم معررر  كترراث للقطرراع الهندسرري  4/3

 تستضيفة الكليات بالتبادل كل عام.

% مررررررررن المرررررررروارد 32ترررررررروفير 
 والمصادر البحثية للباحثين

     

التعرررررررراون مررررررررع الماسسررررررررات الشرررررررررريكة  4/4
لتحسررررين حيررررازة واسررررتخدام وتخصرررريص 
المرررروارد البحثيررررة والمعلومررررات للبرررراحثين 
مرررررن خرررررالل اتفاقيرررررات الحصرررررول علرررررى 
معلومررات وبيانررات تطبيقيررة مررن جهررات 

     



CAIRO UNIVERSITY, The Research Plan for Eng. Science Sector   

 

-86- 

 

 المختلفة.

 ااامعي والدعم لألحباث التمويل قاعدة وتوسيه تنويه
العلمرري شررفافية خطررة متطلبررات البحررث  4/2

وتحديررررررررررررد المتطلبررررررررررررات بنرررررررررررراء علررررررررررررى 
االحتياجرررات الحقيقيرررة لكرررل بحرررث بنررراء 

 على خطة تقدم مع المقترح البحثي

خطة تمويل بحثي تتوافق مرع 
المتطلبررررررررات البحثيررررررررة بنسرررررررربة 

21% 

     

تمكرررررين اعضرررررراء هيئرررررة الترررررردريض مررررررن  4/6
الحصررول علررى مررنح تفررر، لمرردة مناسرربة 

 الستكمال واعداد االبحاث.

االبحراث العضرراء زيرادة عرردد 
هيئرررة التررردريض وارتفررراع نسرررث 
حصولهم على درجات علميرة 
فررررررري اطرررررررار السرررررررنوات التررررررري 

 يحددها القانون

     

 

 
الغايا

االسرتاتيجي 

 ة
كود
 

النشاط
 

التشغيلية  األهداف
 واخلطة التنفيذية

 قياس النجا  مؤشرا 

01/
00

 

00/
02

 

02/
03

 

03/
04

 

04/
05

 
رفه
 

كفاءة
 

االداء
 

ي
املؤسس

 
 
إلدارا

 
 
الدراسا

 
العليا
 

ك
والبح

 
ي
العلم

 "
 

 التطوير متطلبا  الستيفاء والبحوث العليا الدراسا  ادارة تطوير
وضررررررررررع خطررررررررررة ترررررررررردريث الدارات  2/1

الدراسررات العليررا وبمررا يتناسررث مررع 
 متطلبات التطوير 

% مرررررررررررررررن ادارات 81تررررررررررررررردريث 
الدراسرررات العليرررا  علرررى مهرررارات 
التواصرررررررررررررررل ومهرررررررررررررررارات االدارة 

 المتطورة

     

 املختلفة البحثية لألنشطة الذاتي التمويل مصادر تنمية
انشررراء مكترررث اتصرررال بحثررري يتبرررع  2/2

الجامعررررررررررة لالتصررررررررررال بالجهررررررررررات 
المجتمعيررررررررة والهيئررررررررات المختلفرررررررررة 
لترررروفير مصررررادر تمويررررل لالبحرررراث 

 ذير تقليدية

زيرررادة فررررص التمويرررل لألبحرررراث 
 %21بنسبة 

     

 اخلرجيي متابعة وادارا  نظم تفعيل
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انشررررررررررررررراء وحررررررررررررررردات الخرررررررررررررررريجين  2/3
ومسررراهمتها فررري اصررردار خطابرررات 
تذكيرررررررة للخرررررررريجين الرررررررذين تررررررردربوا 

 ببرامج التدريث المهني المقترحة

      زيادة فرص توظيف الخريجين 

إنشراء نظرام متابعررة ومراقبرة وتقيرريم  2/4
مسررتمر لقيرراض رضرراء المسرراهمين 
 وأصحاث المصلحة من االبحاث

      %32نسبة رضاء ال تقل عن 
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 : والتحديا  املخاطر -14

يمكرررن ايجررراز المخررراطر والتحرررديات الترررى تواجررر  تنفيرررذ الخطرررة فرررى القطررراع 
الهندسررى فررى النقرراط التاليررة، ذيررر ان الخطررة التررى تررم وضررعها روعررى فيهررا مواجهررة 

 هذو المخاطر وتقليل اثرها للوصول الى االهداف المخططة:

 التمويل واملوارد املالية:

المررروارد والمخصصرررات الحكوميرررة لتمويرررل الخطرررط البحثيرررة وخاصرررة فيمرررا قلرررة  .1
يتعلررررررق باألبحرررررراث التطبيقيررررررة والبينررررررة األساسررررررية الخاصررررررة بالبحررررررث العلمرررررري 
العتمادهررا علررى مرروارد ذاتيررة . وقررد يتطلررث هررذا البحررث عررن المرروارد البديلررة 

 .التنفيذية أنشطة الخطة لتمويل الكافية

المجتمعيررة فرري الرردعم المررادي للمراكررز  ضررعف دور الجهررات الخاصررة والجهررات .2
 البحثية ذات الطابع الخاص وكذلك ضعف فرص تسويق األبحاث.

 ضعف الحافز المادي للباحثين الجراء أبحاث متميزة.  .3

 التنافسية القومية والعاملية:

عدم الربط بين برامج الدراسات العليا واالحتياجات علرى المسرتوى اإلقليمري  .0
 بالدول العربية

بسسبث فقدان ثقة الماسسات الصرناعية فرى  ية الترابط مع الصناعةمحدود .2
 مخرجات البحث العلمى.
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عرررردم وجررررود معررررايير موحرررردة لمواصررررفات األبحرررراث علررررى مسررررتوى الجامعررررة  .3
للنشرررات والمجررالت  Impact factorوبالترالى عرردم وجرود قيمررة للماشررر 

 العلمية لكليات ومعاهد القطاع.

 لجودة بالنسبة والطالث األعمال الصناعية ومجتمعالماسسات  توقعات زيادة .4

 الخدمات المقدمة من قطاع الدراسات العليا والبحوث.

عرردم وجررود ربررط بررين متطلبررات سرروق العمررل وبرررامج الدراسررات العليررا ممررا قررد  .5
 يضعف عدد المتقدمين لبرامج الدراسات العليا من الجهات المجتمعية

العليرا واالحتياجررات علررى المسررتوى اإلقليمرري عردم الررربط بررين برررامج الدراسررات  .6
 بالدول العربية يضعف من الميزة التنافسية اإلقليمية.

تراجرررع جرررودة البحرررث العلمررري نتيجرررة عررردم األحتكررراك بتجرررارث النشرررر الررردولي  .7
 وتأثيرو على أداء الجامعة للبحث العلمي.

المر عدم االلتزام بمعايير موحدة لمواصفات األبحاث على مستوى الجامعة ا .8
 الذي يادي إلي اختالف مستويات البحثية وانخفا  بعضها.

 األنظمة الداخلية:

 .مركزية أنظمة إدارات الجامعة في إتخاذ القرار مما ياخر تنفيذ أنشطة الخطة .1

صررعوبة تحديرررد أولويرررات البحرررث العلمررري بررين القطاعرررات المختلفرررة للجامعرررة وقرررد  .2
 وكلياتها ومعاهدهاياثر على اختالف ماشرات األداء بين قطاعات 

 وجود قوى معارضة للتطوير مما ياثر سلبا على تفعيل الخطة التنفيذية. .3
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 الخطة. أهداف وأنشطة لتنفيذ كافية بشرية كوادر توافر عدم .4

 المتوقعىة المخرجىات لىبع  بالنسىبة األداء قيىاس مؤشىرات تحديىد لىعوبة .5
 .للخطة

 الخطة اإلستراتيجية.عدم االلتزام بآليات تقويم ومتابعة واستمرارية  .6

عدم قدرة النظم االدارية الحالية بالكليات للتواصرل مرع الجهرات البحثيرة العالميرة  .7
 والجهات المجتمعية. 

عدم وجود مقياض واضح النعكاض األنشطة العلمية والخبررات المهنيرة ألعضراء  .8
 هيئة التدريض علي تحسين كفاءة العملية التعليمية

 :اخلطة جنا  عناصر -15

من خالل تحديد أنشطة تنبع من اإلحتياث الحقيقي لتحقيق متطلبات االرتقاء  الواقعية:
 بالبحث العلمي والدراسات العليا.

أن تتسم الخطة بالمرونة الكافيرة لتغييرر مواعيرد التنفيرذ أو ترحيرل البنرود التري  المرونة:
 لمرسومة.تقتدي الظروف لترحيلها دون إلغائها ، وذلك لضمان تحقيق األهداف ا

: االلتررزام مررن جانررث الجهررات المشرراركة والمسررتفيدة مررن تنفيررذ الخطررة والجهررات اللتررااما
 العليا من الجامعة بتقديم كافة التسهيالت التي تضمن تحقيق الخطة.

وتتررآتي قابليررة التنفيررذ مررن خررالل ترروفر التمويررل الررالزم لتمويررل األنشررطة  ة التنفيررذ:يررقابل
وايجاد سبل ذيرر تقليديرة لتنميرة المروارد الذاتيرة للتمويرل مرن خرالل أنشرطة تشراركية مرع 

 جهات راعية لألنشطة.
تكامل أنشطة الخطرة مرع األهرداف الخاصرة بالبحرث العلمري والدراسرات العليرا التكام : 

 امعةالستراتيجية الج
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نشر الخطة االستراتيجية للقطاع من خالل عقد ور  عمل لرالدارات النشر وا عالو: 
األكاديميرة للتعريرف بالخطرة االسرتراتيجية للبحرث العلمي.أيضرا نشرر الخطرة فري كليررات 

 القطاع. 
 

 وتقوميها البحثية اخلطة وتنفيذ متابعة نظام: 

 ث مستويا :تعتمد تنفيذ اخلطة عل  انشاء نظام متابعة علي ثال

 املستوى األو :

ويتضمن لجنة متابعة على مستوى القطاع الهندسي لضمان سير الخطرة طبقورا  - 
لألهرررداف المحرررددة وتعرررديل مسرررار الخطرررة طبقورررا للمتغيررررات الحادثرررة فررري خطرررة 

 الجامعة. 

كمرررا تقررروم هرررذو اللجنرررة بوضرررع ماشررررات قيررراض النجررراح المطلوبرررة مرررن األنشرررطة  - 
 المختلفة.

 تقارير سنوية إلى الجامعة كمتابعة لماشر أداء الخطة.تقديم  -

تقوم اللجنة بتنظيم العمل بين كليات ومعاهرد القطراع الهندسري بمرا يضرمن عردم  -
 تكرار األنشطة أو تعارضها.

 



CAIRO UNIVERSITY, The Research Plan for Eng. Science Sector   

 

-92- 

 

 املستوى الثاني:
ويتضرررمن ادارات الدراسرررات العليرررا والبحررروث فررري الكليرررة والتررري تقررروم بررردور ربرررط  -

القطرراع بخطررة القطرراع مررن خررالل لجنررة الدراسررات العليررا أنشررطة كليررات ومعاهررد 
 .والبحوث

تقوم اللجنة بتقيم خطة الدراسات العليا والبحوث للكليات وتحديد نقراط الضرعف  -
 .والسلبيات وااليجابيات في مسار الخطة

تقديم ما حققت  خطة الكلية من تقدم في ماشرات األداء وعمل استقصراء للررأي  -
 .الخطةللجهات المستفيدة من 

 املستوى الثالك:

لتنفيررررذ   إسرررتطالع رأى الجهررررات المسررررتفيدة وطلررررث مراجعتهررررا للخطررررة ومتابعتهررررا ل -
 وأخذ تقاريرها فى االعتبار عند التطوير 

  االخررذ فررى االعتبررار رأى طررالث الدراسررات العليررا فررى عمليررات التنفيررذ والتطرروير  -
 خصيصاو لهذا الغر .وذلك من خالل استمارات المراقبة والتقييم المصممة 

 اسلوب تنفيذ اخلطة واملتابعة والتقييم:

 يتم تشكيل لجنة دائمة للقطاع الهندسى للتخطيط والتنفيذ والمراجعة والتطوير  -1

 يتم تفصيل الخطة إلي خطط عمل سنوية طبقا للجدول الزمني المقترح -2
والمتابعة وتحديرد يتم اعداد خطة تنفيذية سنوية يتم تحديد المسئول عن التنفيذ  -3

بنود التكلفة ومصادر التمويل وجهرات األسرناد فري حالرة مشراركة جهرات خرارث 
 الجامعة في الخطة.

تحديررد الترردفقات الماليررة المطلوبررة السررنوية بفترررة زمنيررة كافيررة قبررل تنفيررذ الخطررة  -4
 لتفادي تأخر التمويل.
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 (0ملحق )

 :العمل فريق

 كلية الهندسة:

  والبحوث. وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا –أ.د. شريف أحمد مراد 

  .أستاذ بقسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة  –سحر المرصفى أ.د 

 .اذ مساعد بقسم القوى الميكانيكية بكلية الهندسة.أست –د. سيد كاسث أ.م 

 :تخطيط ا قليمى والعمرانىكلية ال

  والعمرانرررى لشرررئون الدراسرررات وكيرررل كليرررة التخطررريط اإلقليمرررى  –أ.د. عرررالء يرررض
 العليا والبحوث.

  أسررررررتاذ مسرررررراعد بقسررررررم التنميررررررة العمرانيررررررة –أ.م.د. إبتهررررررال أحمررررررد عبرررررردالمعطى
 كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى. -االقليمية

  كليرررررة -أسرررررتاذ مسرررراعد بقسرررررم التخطررررريط العمرانررررري  –أ.م.د. هالررررة سرررررعد مكررررراوى
 التخطيط اإلقليمى والعمرانى.
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 :ات والمعلوماتالحاسبكلية 

  وكيرررل كليرررة الحاسررربات والمعلومرررات لشرررئون الدراسرررات العليرررا  –أ.د. هررردى أنسرررى
 والبحوث.

 :معهد الدراسات والبحوث ا حصا:ية

  وكيرررل معهرررد الدراسرررات والبحررروث اإلحصرررائية لشرررئون  –أ.د. سررريد مشرررعال السررريد
 الدراسات العليا والبحوث.

  الدراسات والبحوث اإلحصائية. أستاذ متفر، بمعهد –أ.د. سمير كامل عاشور 

 

 

 


