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امللخص التنفيذي:
تعتبر جامعة القاهرة منارة للعلم وواحدة من أفضل الجامعات الرائدة في مصرر

ومحيطها اإلقليمي ،ويوجد بها مجتمع متميز من العلماء والباحثين الذين يشاركون فري
أنشررطة البحرروث العلميررة بالجامعررة .هررذا التميررز يعتبررر فرري صررميم عمررل الجامعررة وعلررى

ه ررذا األس رراض ت ررم وض ررع الخط ررة االس ررتراتيجية للجامع ررة ،وتعك ررض الخط ررة االس ررتراتيجية
للبحررث العلمررى للقطرراع الهندسررى تصررو اور واضررحاو للرايررة المسررتقبلية للقطرراع مررن خررالل
منظومررة جامعررة القرراهرة .وتعتبررر هررذو الوثيقررة البدايررة المنطقيررة المسررتندة علررى الحقررائق
والهادفررة إلررى تحقيررق األهررداف المرجرروة عررن طريررق د ارسررة علميررة واقعيررة للوضررع الرراهن

وتحديد خطة بحثية واضحة المعالم واألهداف بحيث يمكن قياض نتائجها أو ماشراتها.
ويتضرررمن القطر رراع الهندسر ررى كلير ررة الهندسرررة وكلير ررة التخطر رريط العم ارنر ررى وكلير ررة

الحاسبات والمعلومات ومعهرد الد ارسرات والبحروث اإلحصرائية ،وتشرترك كليرات ومعاهرد
القطرراع فررى التركيبررة البحثيررة والتررى تمتررزث فيهررا البحرروث التطبيقيررة مررع النظريررة وتتميررز

المخرجر ررات البحثير ررة لتخصصر ررات القطر رراع بتنوعهر ررا حير ررث ت ر ررتبط بع ر ر

تخصصر ررات

بقطاعر ررات ومجر رراالت اإلنتر رراث كمر ررا تسر رراهم العلررروم االجتماعي ررة واإلنسر ررانية فرررى بع ر ر

تخصصات فى قطاعات ومجاالت الخدمات ودعم اتخاذ القرار.
يعر

الملخرص التنفيرذى العناصرر الرئيسرية للخطرة البحثيرة للقطراع الهندسرى

وتتض ررمن العناص ررر الرئيس ررية للخط ررة البحثي ررة ،وم ررنهج إع ررداد الخط ررة ومص ررادر جم ررع

البيان ررات ،وتس ررتعر

الوثيق ررة المالم ررح األساس ررية لكلير رات القط رراع الهندس ررى وس ررماتها

المميزة ،بدايةو من تاريخ اإلنشاء واإلمكانيات البشرية ألعضاء هيئة التدريض وخبراتهم،
والهيكل العلمى والدرجات العلمية الممنوحة ،والمراكز العلمية والبحثية والمعامل والبنيرة
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التحتي ررة البحثي ررة ،واألنش ررطة البحثي ررة المتنوع ررة واإلنت رراث العلم ررى المتمي ررز م ررن أبح رراث
ورسررائل علميررة وتقررارير فنيررة .وتوضررح الخطررة الغايررات واألهررداف االسررتراتيجية للقطرراع

ف ررى ض رروء توجه ررات الجامع ررة ،يل ررى ذل ررك تحلي ررل للوض ررع الح ررالى يوض ررح مر رواطن الق رروة
والضررعف فررى البيئررة الداخليررة وكررذلك الفرررص والتحررديات فررى البيئررة الخارجيررة التحليررل

الرباعى) لتحديد الفجوة وتحديد االحتياجات.

تق رردم الوثيقر ررة أيضر راو الخطرررة التنفيذي ررة لتحقيرررق األه ررداف االسر ررتراتيجية وك ررذلك

المخاطر والتحديات ،كمرا توضرح عناصرر نجراح الخطرة ونظرام المتابعرة وتنفيرذ الخطرة

البحثية وتقويمها ،وتضم الوثيقة ملحقراو يوضرح فريرق العمرل مرن أعضراء هيئرة التردريض

بالقطاع الذين شاركوا فى إعداد هذو الوثيقة.

 -3العناصر الرئيسية للخطة االسرتاتيجية:
 الرؤية:
أن يس ررهم القط رراع الهندس ررى ف ررى أن تك ررون جامع ررة الق رراهرة واح رردة م ررن أفض ررل
الجامعات العالمية في تكوين المعرفة الهندسية ونشرها وتطبيقها.

 الرسالة:
االلترزام بالمعررايير الدوليررة للتميررز فررى مجررال الد ارسررات العليررا والبحرروث واحررداث

التكام ررل ب ررين كلي ررات القط رراع والجامع ررة والمجتم ررع ،وتعظ رريم االس ررتفادة م ررن اإلمكان ررات
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

 حماور العمل لتحقيق األهداف االسرتاتيجية:
 االرتقاء األكاديمي
الجودة الشاملة


 التوسع في حجم المستفيدين
 التكام ررل والشر رراكة م ررع الجه ررات ذات العالق ررة وم ررع المعني ررين


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 :

 oنتائج تقييم ذاتى تقوم ب كليات ومعاهد القطاع
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 oتقارير لجان المتابعة بكليات ومعاهد القطاع
 oتحليل نتائج استبيانات خاصة توج دوريا إلى الجهات المعنية

 متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية السنوية دورياو مع كليات ومعاهد القطاع.

 -4منهج إعداد اخلطة البحثية:
تررم اعررداد الخط ر البحثي ر االسررتراتيجي للبحررث العلمررى للقطرراع الهندسررى عررن

طريررق لجن ر مشرركل لهررذا الغررر

تضررم ممثلررى كليررات ومعاهررد القطرراع  ،هررذو اللجن ر

تكون حلق الوصل بين اللجنر مرن جهر والكليرات والمعاهرد المكونر للقطراع مرن جهر

اخ رررى متمثلر ر ف ررى االدارو العلي ررا  ،س ررجالت بيان ررات ونشر ررات احص ررائي  ،اس ررتبيانات
واستطالع راى ومقابالت شخصي  ...الخ .تم إعداد الخطه طبقاً للخطوات اآلتية:

اوالً :دراسههو ويليههل الولههه الههراها للبحههك العلمهه ل ليهها
ومعاهد القطاع:
 تحديررد االمكانررات البحثي ر للقطرراع عررن طريررق د ارس ر الخطررط البحثي ر المتاح ر
لكليات ومعاهد القطاع .

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

 تحدي ررد المج رراالت البحثير ر المش ررترك

البينير ر ) ب ررين كلي ررات ومعاه ررد القط رراع،

ومسرتويات التكامرل علررى مسرتوى التخصصرات المختلفر علرى مسرتوى االقسررام

فى الجامعات المختلف .
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 تحديررد مجراالت التميررز فررى كليررات ومعاهررد القطرراع خبررات اكاديمير  ،معامررل،
أجهزو ،رسائل علمي  ،ابحاث تطبيقي  ...الخ).

 حصر الهياكل العلمي على مستوى القطاع.

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

خدمات القطاع.

 د ارسر امكانررات اسررلوث البحررث والنشررر العلمررى لكليررات ومعاهررد القطرراع ومرردى
تطابقها مع معايير الجودو والمعايير العلمي واالكاديمي .

ثانيهاً :االتفههاع عله هي ههل مقههرت اخلطههو االسههرتاتيجو البحثيههو
للقطاع:
تم االتفراق مرن خرالل عردد  8اجتماعرات علرى العناصرر االساسري للخطر وترم
عمررل جرردول زمنررى لالنتهرراء مررن صررياذ كررل عنصررر وذلررك بمشررارك منرردوبى الكليررات

والمعاهد.

ثالثاً :جتميه البيانا

املتاحو لصياغو عناصر اخلطة:

تولى مندوبى الكليات والمعاهد اعضاء اللجن بتجميرع وامرداد اللجنر بالبيانرات

المتاح فى كل كلي او معهد والالزم العداد الخط .

رابعاً :املالمح والسما

والغايا

واالهداف االسرتاتيجية:

ت ررم االتف رراق عل ررى الغاي ررات والمالم ررح للقط رراع وك ررذلك ت ررم االتف رراق عل ررى الراير ر
والرسال والغايات واالهداف االستراتيجي البحثي الرئيسي والفرعي للقطاع .
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خامساً :مصفوفو التحليل الرباع :
ت ررم اس ررتيفاء ومراجعر ر عناص ررر التحلي ررل الرب رراعى  SWOTللقط رراع م ررن واق ررع

المصررفوفات المنرراظرو فررى كررل كلير او معهررد .اعتمرردت اللجنر علررى المترراح مررن بيانررات
ع ررن اس ررتبيانات واس ررتطالعات الر رراى ف ررى كلي ررات ومعاه ررد القط رراع وذل ررك لع رردم ت رروفر

استطالعات أرى واستبيانات للقطاع وذلك لضيق الوقت .

سادساً :يليل فجوه املدخال

البحثيو:

وتتضمن تحديد الكوادر البشري  ،الموارد الالزم لتمويل بحوث القطراع ،البنير
التحتي ر للبحرروث مررن معامررل ومختب ررات  ،البني ر المعلوماتي ر مررن شرربكات االتصرراالت
وحواسث ونظم معلوماتي بحثي  ،القدرو على القيام بالمشروعات البحثي  ...الخ.

سابعاً :يليل منظومو القيم البحثيو:
تم التحليل لمعرف مدى التميز العلمى ومدى االبتكار والتوسع البحثى مستقبال

وقي رراض م رردى متابعر ر التوجه ررات البحثير ر وقي رراض التوجر ر التطبيق ررى لالبح رراث والرس ررائل
العلمير ومرردى ارتباطهررا بررالخطط القومير للدولر  ،اتخرراذ االجرراءات التنظيمير للتنسرريق
بر ررين الوحر رردات ذات الطر ررابع الخر رراص بكلير ررات ومعاهر ررد القطر رراع والتاكر ررد مر ررن مطابق ر ر
الممارسات البحثي لالنتاث والنشر للمعاير االكاديمي والعالمي .

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

المج ررال البحث ررى المس ررتقبلى ،تق رردير ع رردد الوح رردات البحثير ر المطلوبر ر للقط رراع ،تحدي ررد
الخصر ررائص البحثي ر ر المسر ررتقبلي المقترح ر ر للقطر رراع والتاكر ررد مر ررن توافقهر ررا مر ررع الخطر ررط
االس ررتراتيجي للدولر ر وزي ررادو االبح رراث البينير ر وزي ررادو النش ررر العلم ررى الخ ررارجى واقتر رراح

جهات تمويل لالبحاث المستقبلي ،

تاسعاً :نظام املتابعو والتقيم املستمر:
تم وضع نظام لمتابعر الخطر والتقيريم المسرتمر لهرا يعتمرد علرى مقراييض كمير

وماش ررات محسرروب مررع وضررع خط ر زمني ر للمتابع ر تتضررمن نسررب االبحرراث المحكم ر

والمنش ررورو عالمي ررا والت ررى لهر ررا تطبيق ررات محلير ر او اقليمي ر ر او عالمير ر ونس ررب الرس ررائل

الممنوح والتى لها تطبيقات او لها عالق بالخطط القومير ونسرب االبحراث البينير مرع

وضع نظام لمقارن المستهدف بما تم فعالو.

 -5مصادر مجه بيانا

اخلطة البحثية:

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

والتى تمثلت فى عده مصادر منها االتى:

اوالً :البيانا

املتاحو ف اخلطط البحثو املنشوره:
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 خطر ر جامعر ر الق رراهرو للبح ررث العلم ررى  2111/2116قط رراع العل رروم االساس رري
الجزء االول والثانى مارض 2116

 الخطط االستراتيجي البحثي المتاح لكليات ومعاهد القطاع .
 الخط ررط البحثير ر المت رروفرو ام ررا ف ررى ص ررورو مطبوعرر او عل ررى ش رربك المعلوم ررات
لكليات ليست فى القطاع مثل كلي دار العلوم  ،القطاع الصحى .

 خط جامع القاهرو للعام .2111/2112

 النشرات االحصائي المتاح والمنشورو عن البحث العلمى للجامع .
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ثانياً :قواعد البيانا

املتاحو لدى كليا

ومعاهد القطاع:

 البيانات الخاص بالرسائل العلمي الممنوح فى كل كلي او معهد فرى ادارات
الدراسات العليا .

 البيانررات الخاص ر باعررداد الطررالث المسررجلين والخ رريجين لدرج ر الماجسررتير او
الدكتوراو فى ادارات الدراسات العليا .

 البيانرات الخاصر باالبحراث المنشررورو العضرراء هيئر الترردريض فرى كررل كلير او
معهد.

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

 البيانات الخاص بالمشروعات السابق والجاري لربع
.

كليرات ومعاهرد القطراع

ثالثاً :تقارير سنويو ونشرا :
التقررارير السررنوي المتاح ر فررى كليررات ومعاهررد القطرراع ونتررائج اسررتبيانات ال ررأى
والمقر ررابالت المتاح ر ر والد ارسر ررات الذاتي ر ر التر ررى تر ررم عقر رردها لر رربع

كلير ررات ومعاهر ررد

القط رراع  ،ك ررذلك النشر ررات المتاحر ر والت ررى تص رردر م ررن مرك ررز المعلوم ررات والتوثي ررق
بالجامع .

رابعاً :دليل تقويم واعتمهاد ااامعها  -اهليههو القوميهو لنهما
جوده التعليم.
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خامسهاً :اخلطههط االسههرتاتيجيو لنههما ااههوده واالعتمههاد لههبع
كليا

ومعاهد القطاع.

 -6االجتاها

العاملية ااالية ف األحباث:

أ -االياد االوروب :
 .0الطي رراو وعلرروم الفضررا  :المفرراهيم والتكنولوجيررات الجديرردة لتحسررين مسررتقبل
النقل الجوى – أبحاث الفضاء.
 .2أبحرراث الطاقررة :الطاقرة الشمسررية وطاقررة الريراح والطاقررة الحيويررة  -الطاقررة
الكهربائير ررة وكفر رراءة الطاقر ررة والفحر ررم النظير ررف – الطاقر ررة ذير ررر النووير ررة –
اإلنشررطار الن ررووى والحماي ررة م ررن اإلش ررعاع – اإلن رردماث الن ررووى – تخررزين

الطاقة .

 .3أبحرراث البي:ررة :تلرروث اله رواء والمرراء والمخلفررات الصررلبة – تغيررر المنررا –
تخزين ثانى أكسيد الكربون.
 .4التكنولوجيات الصناعية :النانو تكنولوجى  ،أبحراث المرواد الجديردة وطررق
التصنيع الجديدة.
 .5خاليا الوقود والهيدروجيو.
 .6أبحاث البي:ة البحرية والمحيطات.
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 .7أبحاث التنمية المستدامة.
 .8البنية األساسية للبحث العلمى.
 .9النقرر  :النقررل الجرروى – السرركك الحديديررة -الطرررق – النقررل المررائى والنقررل
المتعدد.
 .01أبحاث المياه.
 .00تكنولوجيرررات مجتمرررر المعرفرررة والمعلومرررات :نظررم الحاسرربات المدمجررة –
االلكترونيات النانونية.
 .02أبحاث األمو :أمن المعلومات – أمن الشبكات.

ب .الواليا

املتحدة األمري ية:

 .0هندسررررة وعلرررروم الحاسرررربات والمعلومررررات :عل رروم الحاس رربات األساس ررية– نظ ررم
شر رربكات الحاسر ررث – الر ررذكاء االصر ررطناعي -المعلومر ررات الحيوير ررة  -الحوسر رربة
السحابية.

 .2الهندسررة :الهندسررة الحيويررة – الررنظم البيئيررة – الررنظم الميكانيكيررة والمدنيررة –
الر ررنظم الكيميائير ررة – نظر ررم النقر ررل – الر ررنظم الكهربائير ررة ونظر ررم االتصر رراالت –

التصميم والتصنيع.

 .3علوم الجيولوجيا والمحيطات و االستشعار مو البعد.
 .4العلرروم الفيايا:يررة والرياضرريات وا حصررا  -:الرياضرريات ،اإلحصرراء ،علرروم
الفلك ،علوم الفيزياء ،علوم المواد.
 .5علوم البي:ة.
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ج .التوجهات القومية:
 .1الطاقررة الجديرردة والمتجررددة :نقررل تكنولوجيررا توربينررات الريرراح – تركيررز الطاقررة
الشمسية – تصنيع الخاليا الضوئية الرقيقة بتكنولوجيا النانو.
 .2تحليررة الميرراه والم روارد الما:يررة :الميرراو الجوفيررة المتجررددة – تحليررة الميرراو مررع
مصادر الطاقة المتجددة.
.3

العلوم الحياتية :مكافحة مر

فيروض التهاث الكبد الوبائى . C

 .4الغذا والاراعة :زيادة العائد األقتصادى للمحاصيل – زيادة اإلنتراث الحيروانى
واأللبان والثروة السمكية.
 .5تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :شربكات الكمبيروتر الفائقرة – التنقيرث داخرل
البيانات.
 .6تغير المناخ.
 .7العلوم ا جتماعية وا نسانية.

 -7املالمح األساسية للقطاع اهلندس :
يمثل القطاع الهندسى مجموعة من الكليات والمعاهد وهى:
 -كلية الهندسة.

 كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى. كلية الحاسبات والمعلومات.-04-
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 معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية.وهذو المجموعة تتقارث وتتكامل توجهاتها البحثية ،حيث تمثل العلوم األساسية
مث ررل الرياض رريات والفيزي رراء) مكون ررات أساس ررية للبح ررث العلم ررى ف ررى جمي ررع تخصص ررات

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

الميكانيكي رة والكهربيررة والكيميائيررة والتعرردين والحاسررث) كمررا تسرراهم العلرروم االجتماعيررة
واإلنسانية فرى بعر

تخصصرات فرى قطاعرات ومجراالت الخردمات ودعرم اتخراذ القررار

كم ر ررا ه ر ررو الح ر ررال ف ر ررى مج ر رراالت اإلحص ر رراء والتخط ر رريط العم ارن ر ررى والهندس ر ررة المدني ر ررة

والمعمارية).

وفيما يلى المالمح األساسية لكليات ومعاهد القطاع:

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

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

بالقلعة ،وانتقلت إلى موقعها الحرالى فرى  .1212تضرم الكليرة أربعرة عشرر قسرماو علميراو
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باإلض ررافة إل ررى خمس ررة وعشر ررين مركر ر اوز ومعمر رالو بحثير راو ،ه ررذا وبالكلي ررة أيض ررا أكث ررر م ررن

عشرين برنامجاو للدراسات العليا في مختلف التخصصات.
 2-0-7اهلي ل العلم لل لية
تشتمل الكلية على أربعة عشر قسما ً علمياً ،وهم:
 قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية.
 قسم الهندسة المعمارية.
 قسم الهندسة اإلنشائية.

 قسم هندسة األشغال العامة.
 قسم هندسة الري والهيدروليكا.
 قسم هندسة القوي الميكانيكية.

 قسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاث.
 قسم هندسة الطيران والفضاء.

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية.
 قسم هندسة القوى واآلالت الكهربية.
 قسم الهندسة الكيميائية.

 قسم هندسة المناجم والبترول والفلزات.
 قسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات.
 قسم هندسة الحاسبات.
 3-0-7الدرجا

العلمية:
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تمنح جامعة القاهرة بناء على اقتراح مجلض كلية الهندسة عشرين درجة علمية
لمرحلة البكالوريوض بنظام الفصلين ا
الدرسريين ونظرام السراعات المعتمردة ،وتمرنح أيضراو

مجموعررة مررن دبلومررات الد ارسررات العليررا س رواء مررن خررالل األقسررام العلميررة أو دبلومررات
بينيررة عررددها  62دبلرروم ،كمررا تمررنح درجتررى الماجسررتير فررى العلرروم الهندسررية ودكترروراو
الفلسفة في الهندسرة مرن خرالل الد ارسرة باألقسرام العلميرة المختلفرة ويوضرح فري الشرهادة

اسم القسم العلمي والتخصص) وعنوان الرسالة.
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 4-0-7املراكز البحثية واخلدمية:
تتض ررمن الكلي ررة ع رردداو م ررن الم ارك ررز البحثي ررة و الم ارك ررز ذات الط ررابع الخ رراص،

وتقوم هذو المراكز بأعمال اإلستشارات للجهات والهيئات الصناعية المختلفة التي تتريح
ق ررد اور كبير ر اور م ررن اإلحتك رراك والتع رراون م ررع الص ررناعة ،كم ررا تم ررنح بعر ر

الم ارك ررز جر روائز

للرسائل العلمية المتميزة علي المستويين اإلقليمي والدولي ،ويوجد بالكلية

ستة عشر مرك اوز وً وهم:
 وحدة اإلنتاث وصيانة األجهزة العلمية.

 مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث فى العلوم الهندسية.
 مركز الطباعة والنشر.
 مركز بحوث الطاقة.

 مركز تطوير البرمجيات المتقدمة واستشارات الهندسة الطبية.
 مركز دراسات هندسة االحتكاك والتآكل وقطع الغيار.
 مركز هندسة اآلثار والبيئة.

 مركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية.
 مركز دراسات التصنيع.

 المركز الفني لتهيئة فرص العمل لخريجى كلية الهندسة.
 مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية.

 مركز تصميمات واستشارات التكنولوجيا العالية في اإلتصاالت واإللكترونيات.
 مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية.

 مركز الدراسات والتدريث فى هندسة القوى الميكانيكية.
 مركز الدراسات والبحوث التعدينية.
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 وحدة ضمان الجودة واالعتماد.
 5-0-7ال وادر العلمية:
تتضررمن الكليررة مجموعررة متمي رزة مررن أعضرراء هيئررة الترردريض والهيئررة المعاونررة

تس رراهم ف ررى العملي ررة التعليمي ررة ع ررن طري ررق المحاضر ررات وحص ررص التم ررارين والمعام ررل،
باإلض ر ررافة إل ر ررى تواج ر رردهم خ ر ررالل الس ر رراعات المكتبي ر ررة ل جاب ر ررة عل ر ررى أس ر ررئلة الط ر ررالث

واستفس رراراتهم يوج ررد االن بالكلي ررة  622عض ررو هيئ ررة ت رردريض اس ررتاذ ،اس ررتاذ مس رراعد،

مدرض) ،و 264من الهيئة المعاونرة المدرسرين المسراعدين والمعيردين) باجمرالى 223
عضو هيئ تدريض ومعاون.
 6-0-7الطالب:
تزي ر ررد أع ر ررداد الط ر ررالث المقي ر رردين بالكلي ر ررة ع ر ررن  13211طال ر ررث ف ر ررى مرحلت ر ررى

البكر ر ررالوريوض والد ارسر ر ررات العلير ر ررا ،حير ر ررث يصر ر ررل مجمر ر رروع الطر ر ررالث المقير ر رردين بمرحلر ر ررة
البكررالوريوض  11111بينمررا عرردد الطررالث الجرردد فررى الد ارسررات العليررا للعررام الجررامعى
 2111-2111حوالى  2211طالث ،وهو عدد فى زيادة مطردة كل عام.

 7-0-7اإلنتاج املتميز:
تقر رردم الرسر ررائل العلمير ررة لطلبر ررة الد ارسر ررات العلير ررا نمر رروذث لطر رررق حر ررل مشر رراكل
القطاعات الهندسية المختلفة أو تطوير األبحاث الخاصة بها .وقد بلغ عردد الحاصرلين

على درجة الماجسرتير  228طالبراو فرى عرام  .2112وتت ازيرد أعرداد المسرجلين للردكتوراو

كررل ع ررام بمع رردل  %12تقريب ررا ويقابررل ذل ررك ثب ررات تقريب ررى فررى اع ررداد الحاص ررلين عل ررى
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الدرجرة نظر اور الرتفرراع المعرايير الفنيررة واالكاديميررة للمرنح .وقررد بلررغ عردد الحاصررلين علررى

درجة الدكتوراو  22طالباو فى عام .2112

كما يقوم أعضاء هيئة التدريض بكلية الهندسة بنشر العديد من األوراق البحثية

فرري الرردوريات والمجررالت العلميررة المرموقررة ،وقررد ت ازيرردت أعررداد األبحرراث المنشررورة فرري
الرردوريات العالميررة بواسررطة أعضرراء هيئررة الترردريض مررن  26بحث راو فرري عررام  2116إلرري

 112بحثاو في عام  ،2112وتم نشر  326بحثاو في الفترة .2112-2116
 8-0-7أنشطة حبثية:

تتضررمن الكليررة عرردداو مررن المعامررل يصررل إلررى  121معم رالو ،تتضررمن أنشررطة

طالبيررة أو بحثيررة أو خدمررة مجتمررع ،حيررث توفرهررذو المعامررل التجهيرزات الالزمررة إلجرراء
اإلختبررارات التعليميررة للطررالث والقياسررات واألبحرراث ألعضرراء هيئررة الترردريض ،كمررا تقرروم
هذو المعامل بأعمال اإلستشارات للجهات والهيئات الصناعية المختلفة.

كما تتضمن الكلية مكتبة عامة وعردة مكتبرات متخصصرة ،المكتبرة العامرة أنشرأت عرام

 1232لتخدم السادة أعضاء هيئة التدريض والطالث بمرحلة البكرالوريوض ثرم أضريفت
قاعر ررة الشر ررهيد عبر ررد المر ررنعم رير ررا

) للر رردوريات عر ررام  1263لخدمر ررة طر ررالث البحر ررث

والدراسات العليا .وتقروم الكليرة بدمرداد المكتبرة العامرة بالكترث الحديثرة بصرفة سرنوية مرع
ميكنة نظم البحث ،ويمكن لرواد المكتبة اإلستفادة باشتراكها الرقمي في بعر

الم ارجرع

والدوريات العربية والعالمية ،كذلك تحتوي المكتبة على نسخ من جميع الرسائل العلمية

الممنوح ررة م ررن الكلي ررة .أم ررا مكتب ررات األقس ررام فق ررد ق ررام بعر ر

األقس ررام بدنش رراء مكتب ررات

متخصصررة خاصررة بهررا و إثرائهررا بررأهم الم ارجررع و المطبوعررات المفيرردة ألعضرراء هيئررة

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

العلمية:
تعتبر "مجلة الهندسة و العلوم التطبيقية" من أعرق الدوريات العلمية المصررية

حيررث صرردر العرردد األول منهررا عررام  .1223وعلررى مررر العقررود السررابقة تطررورت المجلررة

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

أبحاثه ررا المنش ررورة للتحك رريم ال رردقيق م ررن أكث ررر م ررن متخص ررص .وخ ررالل الس ررنوات القليل ررة

الماضررية برردأ تحررديث المجلررة وةليررة التحكرريم والنشررر ليتماش روا مررع األنمرراط اإللكترونيررة
الحديثة.
املؤمترا

العلمية:
يس ررعى أعض رراء هيئ ررة الت رردريض بالكلي ررة للمش رراركة ف ررى العدي ررد م ررن الم رراتمرات

الدولية بهدف عر

أبحاثهم واالطالع على أحدث األفكار والتوجهات البحثية وتبرادل

اآلراء واألفكررار مررع العلمرراء األجانررث ،كمررا تقرروم بع ر

أقسررام الكليررة بتنظرريم مرراتمرات

متخصصررة ،وهررذو المرراتمرات تترريح مشرراركة أكبررر عرردد مررن أعضرراء هيئررة الترردريض بهررا
وتساعد على نشر ثقافة البحث العلمي لدى الطالث.

الندوا

العلمية:
تعقرررد الكلير ررة بصر ررفة دورير ررة نر رردوات علمير ررة تتنر رراول موضر رروعات تهر ررم المجتمر ررع

الهندسررى بصررفة عامررة وترردعو إليهررا أعضرراء هيئررة الترردريض والطررالث خاصررة طررالث
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الد ارسررات العليررا) باإلضررافة إلررى المسررئولين فررى القطاعررات الهندسررية المختلفررة وجهررات
صنع القرار.
العلمية:

اإلتفاقيا

تحرص كلية الهندسة على عقد إتفاقيات علمية مع الجهات المعنية فى مصرر

وخارجها بهدف تطوير الد ارسرة والوصرول إلرى خرريج يترواءم مرع متطلبرات سروق العمرل
وباحث يلبرى إحتياجرات الماسسرة الترابع لهرا ،وتتضرمن هرذو االتفاقيرات بعر

الرو ازرات

بمص ررر ،باإلض ررافة إل ررى جامع ررات أجنبي ررة لتش ررجيع التع رراون العلم ررى والتب ررادل الطالب ررى

ومشاركة األساتذة من الجامعتين فى البحث.
املشروعا

البحثية :

يسررعى أعضرراء هيئررة الترردريض بالكليررة إلررى الفرروز بمشرراريع بحثيررة ،س رواء كرران

التمويررل داخليراو أو مررن جهررات أجنبيررة ،فيتقرردم أعضرراء هيئررة الترردريض بمقترحررات بحثيررة

فررى المش ررروعات التنافس ررية الممول ررة داخلير راو سر رواء م ررن جامع ررة الق رراهرة أو م ررن ص ررندوق
تط رروير العل رروم والتكنولوجي ررا أو أكاديمي ررة البح ررث العلم ررى ،باإلض ررافة إل ررى المش ررروعات

المشتركة الممولة من االتحاد األوروبى أو الواليات المتحدة األمريكية.
براءا

اإلخرتاع:
تمش ررياو م ررع اهتم ررام الدول ررة ببر رراءات اإلختر رراع وكترجم ررة لخبرررات أعض رراء هيئ ررة

التدريض في النواحي اإلبتكارية والصناعية فقد تم الحصول علرى أربعرة برراءات إخترراع

في األعوام .2111-2112
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 2-7كلية التخطيط اإلقليم والعمران :
 0-2-7مقدمة:
تتميررز الكليررة بالقرردرة علررى محاكرراة المشرركالت والقضررايا علررى المسررتوى القررومي

واإلقليمر رري والمحلر رري والتر رري تطرحهر ررا الجهر ررات المسر ررئولة عر ررن وضر ررع الخطر ررط المكانير ررة
واالقتصادية والخدمية .وتساهم أبحراث الد ارسرات العليرا وأبحراث أعضراء هيئرة التردريض

فرري مناقش ررة المشرركالت والقض ررايا القوميررة مث ررال حمايررة البيئ ررة والبيئررة العمراني ررة والفق ررر
والبطال ررة والتنمي ررة االقتص ررادية المكاني ررة ،كم ررا تتعام ررل نت ررائج األبح رراث م ررع المش رركالت

العمرانيررة المختلفررة المسررتويات مثررال اإلسرركان والعشروائيات والحفرراظ والتحسررين العم ارنرري

وتنمية وادارة العمران ،والتي تساهم في دعم اتخاذ القرار وطرح السياسات االستراتيجية
للجهررات ذات الصررلة هيئررة التنميررة الصررناعية ،هيئررة التنميررة السررياحية ،الهيئررة العامررة

للتخطيط العمراني ،مركز دعم واتخذ القرار لمجلض الوزراء .)......،كما تشارك الكليرة
بأنشطة بحثية عديدة مع جهات علي المستوى القرومي والمسرتوى اإلقليمري سرواء كانرت

جهررات بحثيررة أو ذي ررر بحثيررة .ويتمي ررز أعضرراء هيئ ررة الترردريض بالكلي ررة بخب ررات مميررزة

وبمشرراركات عديرردة كدستشرراريين وخبر ارء فرري جهررات قوميررة واقليميررة ممررا يررنعكض بتبررادل

على خبرات البحث العلمي بالكلية.

 2-2-7اهلي ل العلمي لل لية:
تطبررق الكليررة الئحررة جديرردة مررن العررام الد ارسرري  2112 / 2118حيررث تنقسررم

الكليررة إلررى أربررع أقسررام علميررة بنظررام السرراعات المعتمرردة  ،تشررترك األقسررام العلميررة فرري
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برنررامج د ارسرري واحررد .ويقرروم الطالررث بدختيررار التسررجيل فرري إحرردى األقسررام مررن الفصررل
الدراسي الثامن .أما المسارات أو التخصصات الفرعية لألقسام فهي كالتالي:
 -قسم التنمية العمرانية :يضم التخصص الفرعي "التخطيط اإلقليمي".

 -قسم التخطيط العمراني :ويضم تخصصين هما التخطيط العمراني واإلسكان.

 قسرم التصررميم العمرانرري :ويضرم تخصصررات تصرميم عم ارنرري  ،تنسريق مواقررع ،الحفاظ واالرتقاء العمراني.

 قسررم التخطرريط البي:رري والبنيررة األساسررية :ويضررم تخصصررين همررا تخطرريط بيئرريوتخطيط النقل والبنية األساسية.
 3-2-7الدرجا

العلمية:

تمررنح الكليررة درجررة البكررالوريوض بمسررمى"التخطيط االقليمرري والعم ارنرري" ويسررجل

الخرريج فرري النقابررة العامررة للمهندسررين ضررمن الشررعبة المعماريررة  .كمررا تمررنح الكليررة مررن
خالل الئحة الدراسات العليا الدرجات التالية:
أوالً :الررردبلوم :ف رري  2تخصص ررات  :التخط رريط اإلقليم رري والعم ارن رري  ،التنمي ررة المحلي ررة،
اقتصاديات العمران ،تخطيط البنية االساسية  ،تصميم البيئة العمرانية.

ثاني راً :الماجسررتير :ويضررم أربررع تخصصررات :التخطرريط اإلقليمرري ،التخطرريط العم ارنرري،
التجديررد العم ارنرري ،تصررميم البيئررة العمرانيررة .ويشررترك لقيررد الطالررث لدرجررة

الماجس ر ررتير أن يكر ر ررون حاص ر ر ورال علر ر ررى بق ر رردير جير ر ررد عل ر ررى األقر ر ررل علر ر ررى
بكالوريوض التخطيط اإلقليمي والعمراني أو يكون حاص ورال علرى دبلومرات
من الكلية بتقدير جيد على األقل أو تخصص مماثل من كليات الهندسة
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والتكنولوجيررا مررن الجامعررات المص ررية أو درجررة علميررة معادلررة لهررا بررنفض
التقدير من معهد علمي ةخر معترف ب من المجلض األعلى للجامعات.

ثالثاً :الدكتوراه :يتقدم للحصول على درجة الدكتوراو في الفلسفة فري التخطريط اإلقليمري
والعم ارن رري م ررن حص ررل عل ررى درجر ررة الماجس ررتير م ررن الكلي ررة م ررن كلير ررات
الهندسة والتكنولوجيا من الجامعات المصرية أو درجة علميرة معادلرة لهرا

بررنفض التقرردير مررن معهررد علمرري ةخررر معترررف ب ر مررن المجلررض األعلررى

للجامعات.

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

 مركز استشارات والبحوث والدراسات العمرانية :أنشىء مرك ررز عام .1224 مركز دراسات العمران اإلفريقي  :وتم انشاءو عام  2113م. 5-2-7ال وادر العلمية:
تض ررم الكلي ررة  23عض ررو هيئ ررة تررردريض ف رري تخصص ررات مختلف ررة التخطر رريط

اإلقليمرري  ،التخطرريط العم ارنرري  ،التنسرريق والتصررميم العم ارنرري  ،تخطرريط شرربكات البنيررة
األساسية ،التخطيط البيئي) وهم موزعين حسث الدرجات األكاديمية كالتالي:

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

 وتضم الكلية  23مدرض مساعد و 46معيد. 6-2-7الطالب:
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أمررا الطلبررة المتقرردمين للد ارسررات العليررا فرري الفت ررة مررن  2111/ 2112فتت رراوح
بررين  22إلرري  32طالررث لكررل سررنة مرروزعين علررى التخصصررات المختلفررة .ويعررد قسررم
التص ررميم العم ارن رري وقس ررم التخط رريط العم ارن رري م ررن أكب ررر االقس ررام المتق رردم إليهم ررا طلب ررة

دراسات عليا.
 7-2- 7االنتاج املتميز:
بحرروث الد ارسررات العليررا  :تنرراق

األبحرراث عديررد مررن المجرراالت التطبيقيررة الترري

أيضا القضايا القومية وقد أضرافت أبحراث
تخدم مجاالت التعليم التخطيطي المختلفة و و
الماجستير خالل الخمض سنوات السابقة من  2111/2112عدد  22رسالة ماجسرتير

 18مررن الررداخل و 3مررن خررارث الكليررة  .وأضررافت أبحرراث الرردكتوراو  16رسررالة دكترروراو
في الفترة من  2 ، 2111 / 2112منهم من داخل الكلية و 3من خارث الكلية.

بح رروث أعض رراء هيئ ررة الت رردريض :وه رري أبح رراث متنوع ررة التركيب ررة البحثي ررة ب ررين

التطبيقيررة والنظريررة ذات وجهررات النظررر الفلسررفية .ترتفررع نسرربة مشرراركة أعضرراء هيئررة
الترردريض فرري إجرراء البحرروث مررع تخصصررات بينيررة داخررل القسررم الواحررد بنسرربة )% 22
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

أعضرراء هيئررة الترردريض منشررورة  % 21مررن خررالل مرراتمرات قوميررة ومحليررة %1 ،مررن
خ ررالل م رراتمرات إقليمي ررة والنس رربة المتبقي ررة م ررن خ ررالل النش ررر ف رري المج ررالت والنشر ررات

العلمية.
 8-2-7أنشطة حبثية:
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 -المكتبة بهرا أحردث الم ارجرع فري مجراالت التخصرص المختلفرة للكليرة وتضراف

حاليررا
للمكتبررة سررنويا  211كترراث فرري مجرراالت عديرردة وحديثررة وتضررم المكتبررة و
 3223كت ر رراث أجنب ر رري 3236 ،كت ر رراث عرب ر رري)  ،إل ر ررى جان ر ررث اإلص ر رردارات
الهيئ ر ررات القومي ر ررة واإلحص ر رراءات ،ه ر ررذا بخ ر ررالف

والسالس ر ررل الخاص ر ررة ب ر رربع

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

 -تضررم الكليررة معمررالن للحاسررث اآللرري بدجمررالي  21حاسررث ةلرري يتصررل معمررل

حالي ررا بدنش رراء معم ررل ل ررنظم المعلوم ررات
م ررنهم بش رربكة اإلنترن ررت .وتق رروم الكلي ررة و
الجغرافية يضم حوالي  21جهاز وسبورات إلكترونية.

 8-2-7أنشطة حبثية أخري:
املؤمترا

والندوا

واللقاءا

العلمية:

 تقيم الكلية بصفة ذير منتظمة ماتمر إقليمي أو دولي بمشاركة جهات عالميةوقررد أقامررت الكليررة مرراتمرين وبصرردد إقامررة الثالررث مررع المعهررد العربرري إلنمرراء

المدن هذا العام.
رنويا ف رري ش ررهر إبري ررل وي ررتم أختي ررار ع رردد م ررن
 الن رردوة الس ررنوية للكلي ررة :تق ررام س ر والشخصرريات مررن متخررذي الق ررار مررن المحررافظين وراسرراء الهيئررات ذات الصررلة
بمجررال الكليررة ويقرروم اعضرراء هيئررة الترردريض بالمشرراركة بعرررو

موضوع الندوة.
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 الصررالون الثقررافي :يقررام الصررالون الثقررافي م ررتين أو ثررالث فرري العررام الد ارسرريلمناقشة القضايا المتنوعة ذات العالقة بمجرال التخطريط أو مناقشرة مشرروعات

قومي ررة أو إقليمي ررة مطروح ررة .وه ررو نش رراط داخل رري يس ررتفيد منر ر أعض رراء هيئرررة
التر رردريض والهيئر ررة المعاونر ررة .وير ررتم دعر رروة أعضر رراء هيئر ررة تر رردريض مر ررن كلير ررات

متخصصة في المجال أو علماء ومفكرين.

 اللقر رراءات الشر ررهرية داخر ررل األقسر ررام لمناقشر ررة أبحر رراث الهيئر ررة المعاونر ررة ومتابعر ررةالموقررف البحثرري لهررم ،ويسررتفيد برراقي البرراحثين مررن هررذو اللقرراءات فرري أخررذ ةراء

أعضر رراء هيئر ررة التر رردريض بالقسر ررم مر ررن ذير ررر المش ر ررفين علر ررى الخطر ررة البحثير ررة
ألبحاثهم.

العلمية:

النشرا

تصررردر الكلير ررة نش ر ررة علميرررة بدسر ررم "النش ر ررة العلمي ررة لكلير ررة التخطر رريط االقليمر رري

العمراني" وقد تم تسجيلها في أكاديمية البحث العلمي كمجلة علمية اقليمية متخصصرة

ولها وتشكل هيئة التحرير من أساتذة من داخل الكلية وخارث الكلية من كليات الهندسة
وتم وضع .Impact Factor
االتفاقيا

العلمية:

 إتفاقيررة مررع جامعررة اكسررفورد بررروكض برردنجلت ار مررن عررام  ) 1228وتررم تنظرريمم رراتمر علم رري دول رري ف رري نف ررض الع ررام وت ررم ارس ررال ع رردد  8م ررن اعض رراء هيئ ررة
التدريض والهيئة المعاونة في زيارات علمية قصيرة.
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 إتفاقيررة جامعررة بورتالنررد سررتات بالواليررات المتحرردة األمريكيررة مررن عررام )1228وتعتبررر الجامعررة مررن أفضررل  211جامعررة عالميررة .قررد تررم إرسررال عرردد  4مررن
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 الجامعةأو الهيئة العامة للتخطيط العمراني أو المركز القرومي لبحروث البنراء واإلسركان

أيضا دراسات لجهات قوميرة مثرال د ارسرة نقرل
لعدد من المشروعات البحثية  ،و و
الو ازرات بتكليف من مجلض الوزراء ودراسة قرى الظهير الصحراوي.
 المشررروعات البحثيررة ألعضرراء هيئررة الترردريض :حصررل أعضرراء هيئررة الترردريضخالل  11سنوات السابقة على عدد 6مشروعات بحثية من الجامعرة  ،ومركرز
الد ارسررات والبحرروث بالجامعررة األمريكيررة  ،واكاديميررة البحررث العلمرري وبتمويررل
بحثي يتراوح بين  2أالف إلى  21ألف جني للبحث الواحد.

 3-7كلية اااسبا

واملعلوما :

 0-3-7مقدمة:
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أنشررئت كليررة الحاسرربات و المعلومررات بصرردور الق ررار الجمهرروري رقررم )412
لس ررنة  ،1222وب رردأت الد ارس ررة به ررا من ررذ الع ررام الد ارس رري  ،23/26و من ررذ نش ررأتها وه ررى
تمضررى بخطررى ثابتررة علررى طريررق المررنهج العلمررى والتطررور التكنولرروجى الحررديث فهررى
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
الق ر ررار ..لتفر ررى باإلحتياجر ررات التقنير ررة للماسسر ررات الصر ررناعية والمصر ررالح الخدمير ررة مر ررع

تزوير رردهم بأسر ررض المعرفر ررة والمهر ررارات طبق ر راو للمعر ررايير الدولير ررة ومتطلبر ررات المشر ررروعات
التكنولوجير ررة فر ررى مجر ررال التخصر ررص مر ررع الر رروعى الكامر ررل بمشر رركالت المجتمر ررع والبيئر ررة
وأخالقيات المهنة ،ورفع قردرات الخرريجين مرن خرالل دورات مكثفرة وور عمرل وتقرديم

ب ررامج الماجسررتير والرردكتوراو ،عررالوة علررى ذلررك تسرراهم الكليررة فررى إث رراء علرروم الحاسررث
وتكنولوجيررا المعلومررات ودعررم الق ررار مررن خررالل بحرروث أصررلية لخدمررة المجتمررع وتنميررة

البيئة من خالل اإلستشارات المهنية.

وتسررعى الكليررة إلررى تقررديم تعل رريم معلومرراتى ذى جررودة عاليررة لطررالث مرحلت ررى

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

فرررص عمررل والمنافسررة علررى المسررتويات المحلررى واإلقليمررى العررالمى ،ويتحقررق هررذا مررن
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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 2-3-7اهلي ل العلمي لل لية:

يشمل الهيكل العلمي للكلية أربعة أقسام هي:
 .1علوم الحاسث

 .2تكنولوجيا المعلومات
 .3نظم المعلومات

 .4بحوث العمليات و دعم القرار
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 3-3-7الدرجا

العلمية للدراسا

العليا :

تمنح كلية الحاسبات والمعلومات الدرجات العلمية االتية:
دبلوم الدراسات العليا Postgraduate Diploma

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

درجررة دكترروراة الفلسررفة فرري الحاسرربات والمعلومررات Doctor of Philosophy
)(Ph.D.
و ذلك في التخصصات التي تطرحها األقسام العلمية.
 4-3-7املراكز البحثية و اخلدمية:
توجر ررد بالكلير ررة عر رردة وحر رردات وم اركر ررز بحثير ررة تقر رردم خر رردمات علمير ررة و بحثير ررة

واستشارات باالضافة الى خدمات التدريث و هي:

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات
مركز دعم القرار والدراسات المستقبلية

مركز التميز في تنقيث البيانات والنمذجة الحاسوبية

مركز المكفوفين
 5-3-7ال وادر العلمية :
توجررد بالكليررة ك روادر علميررة متخصصررة مررن مرردارض علميررة مختلفررة الواليررات
المتح رردة األمريكي ررة –كن رردا -انجلتر ر ار -فرنس ررا – الماني ررا و ك ررذلك م ررن جامع ررات محلي ررة)
ويقرردر عرردد أعضرراء هيئررة الترردريض بالكليررة
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 62عضررو هيئررة ترردريض باإلضررافة الررى
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 148مررن الهيئررة المعاونررة .يقرروم بالعمررل حاليراو مررن ذيررر المنترردبين انتررداباو كررامالو أو
المعارين أو الحاصلين على أجازات دراسية أوخاصة أو في مهمات علمية)  11أستاذ

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

 6-3-7الطالب :
تررم مررنح درجررة الماجسررتير لعرردد  131طالررث د ارسررات عليررا و كررذلك  46درجررة

دكتر رروراو و ذلر ررك حتر ررى العر ررام الجر ررامعي  2111/2112موزعر ررة علر ررى التخصصر ررات
المختلفة لألقسام العلمية كما يتم استقبال الوافدين الراذبين في استكمال دراستهم العليرا

خاصة من الدول العربية.

 7-3-7الرتكيبة البحثية لل لية:
تلررزم الكليررة طالررث الد ارسررات العليررا  -كمطلررث أساسرري للمررنح  -بنشررر ورقررة
علمية بالنسبة للماجستير و ورقتران علميتران بالنسربة للردكتوراو كحرد أدنرى ،ممرا ينشرط

اإلنترراث البحثرري لعضررو هيئررة الترردريض وكررذلك لرفررع مسررتوى مخرجررات األبحرراث العلميررة
المتناولة كموضوعات لرسائل الماجستير و الدكتوراو.
 8-3-7أنشطة حبثية:
امل تبة:
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يتروفر بمكتبرة الكليرة عردد(  )8أجهرزة حاسرث ةلرى يخصرص عردد منهرا لتقرديم
خدمات البحث المباشر عبر شبكة اإلنترنت لرواد المكتبرة لالسرتفادة مرن خردمات بوابرة

المكتبات الرقمية www.eul.edu.egباإلضافة إلى خدمات التصوير والطباعة .

وتضررم المكتبررة ح روالى 3132كترراث فررى مجررال علرروم الحاسررث باإلضررافة إلررى

الدوريات األجنبية وعددها  82عنوان دورية أجنبية باإلضافة إلرى مجلرة الكليرة وبعر

المجالت المحلية التى تهم القارئ والج ارئرد القوميرة اليوميرة ،الرسرائل العلميرة والمشراريع

الخاصررة بطررالث مرحلترري البكررالوريوض وتمهيرردي الماجسررتير و مجموعررة مررن إصرردارات

الماتمرات العلمية .
اجمللة العلمية:

ترم تطرروير مجلرة الكليررة العلميرة ""Egyptian Informatics Journal

ماخ اور و التعاقد مع الناشر العالمي  Elsevierلنشر مجلة الكلية لكري تتراح الفرصرة
ألي باحررث مررن أي مكرران فرري العررالم متابعررة مررا يررتم النشررر بهررا أو التقرردم للنشررر مررن

خاللهررا باإلضررافة الررى خرردمات أحصررائية معلوماتيررة للمررالفين عررن طريررق نظررام

 Scopusممررا سيسرراهم بالتأكيررد فرري إث رراء المحترروى العلمرري بهررا و تعمرريم الفائرردة

المرجرروو منهررا و ذلررك دعم راو مررن مشررروع تأهيررل الكليررة ل عتمرراد و الجررودة .و لقررد تررم
ردء مررن عرردد يونيررو  . 2111كمررا
بالفعررل صرردور أعررداد المجلررة مررع الناشررر العررالمي بر و
توجد خطة لزيادة أعداد اإلصدارات السنوية للضعف في سنة .2112
املؤمتر العلمي الدوري:
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تقروم الكليررة بمرراتمر علمرري  INFOSتسررتقبل فير علمرراء مررن مختلررف أنحرراء
العررالم الررى جانررث العلمرراء المص رريين المتخصصررين فرري كافررة موضرروعات التخصررص

ذات الصلة .يتم هذا الماتمر حالياو مرو كل عامين ويستقبل أوراقاو علمية تضرم فري كرل
مررة أحرردث مررا وصررلت الير علرروم الحاسرربات و المعلومررات و يررتم نشررر أبحرراث المرراتمر

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

 4-7معهد الدراسا

والبحوث اإلحصائية:

 0-4-7مقدمة:
المعه ررد م ررن اق رردم المعاه ررد ب رردأت الد ارسر ر فير ر  )1243للد ارس ررات العلي ررا ف ررى

المنطق ر ر المحلي ر ر والعربي ر ر ويقر رردم درجر ررات اكاديمي ر ر علير ررا دبلوم اكر رراديمى ،مهنر ررى)،
ماجسررتير  ،دكترروراو) وب ررامج ترردريث واستش رارات فررى تخصصررات االحصرراء تطبيقررى،

رياضر ررى) ،احصر رراء سر رركانى  ،بحر رروث عملير ررات وعلر ررون الحاس ر رث ونظر ررم المعلوم ر ررات
باالض رراف ال ررى الت رردريث واالستش ررارات ف ررى ذات التخص ررص  .يتمي ررز ايض ررا بانر ر يقب ررل

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

العلم ررى لالبح رراث بع ررد تحكيمه ررا ف ررى التخصص ررات الم ررذكورو م ررن خ ررالل ث ررالث مج ررالت
علمي

ويقدم ايضا ماتم ار سنويا لنفض التخصصات من مدو كبيرو وبدون انقطاع.

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

العمليات  ،قسم علوم الحاسث والمعلومات.
 3-4-7الدرجا

العلمية:

يمررنح المعهررد درج ر الرردبلوم والماجسررتير والرردكتوراو االكاديمي ر فررى االحصرراء ،

االحصاء الحيوى والسكانى  ،بحوث العمليات  ،علوم الحاسث  ،نظم المعلومات .

كما يمنح درج الدبلوم المهنى الدراس لمدو عام ) فى اثنى عشررو تخصصرا

فرعيا تطبيقيا منبسق من تخصصات المعهد الرئيسي .
 4-4-7املراكز البحثيو واخلدميو:

يوجر ررد بالمعهر ررد بعر رردد مر ررن الوحر رردات البحثي ر ر والخدمي ر ر وهر ررى وحر رردو المعمر ررل

االحصررائى وهررى تعمررل منررذ السررتينات  ،مركررز التطبيقررات الديموجرافي ر وتنمي ر الم روارد

البشري

بدأ العمل في  ، )1223مركرز الد ارسرات واالستشرارات االحصرائي القياسري

برردأ العمررل في ر  ، )1224مركررز بحرروث قواعررد البيانررات والبرمجيررات برردا العمررل في ر

.)2113اهررداف هررذو الوحرردات تررتلخص فررى تقررديم خدمر الترردريث واالستشررارات لالف رراد
والجامعات والوزرات والهيئات المحلي والعربي .
 5-4-7ال وادر العلميو:
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يوجد بالمعهرد كروادر علمير متخصصر فرى تخصصرات المعهرد ومتخرجر مرن
جامعات عالمي معروف

امريكا  ،روسيا ،فرنسا ،انجلت ار ،بولندا) وكذلك من جامعات

محلي ر  .يوجررد االن بالمعهررد  24اسررتاذ  12 ،اسررتاذ مسرراعد  21 ،م ردرض  43 ،مررن
المدرسين المساعدين والمعيدين باجمالى  116عضو هيئ تدريض ومعاون.

-39-

CAIRO UNIVERSITY, The Research Plan for Eng. Science Sector

 6-4-7الطالب:
مررن عررام  1243وحتررى االن تخرررث مررن المعهررد عرردد كبيررر مررن الطررالث وذلررك

فى التخصصات المشار اليها  ،اجماال بلغ عدد الحاصلين علرى درجر الردبلوم 4231

وعدد الحاصلين على درج الماجستير هو  482والحاصرلين علرى درجر الردكتوراو هرو
 38طالب ررا  ،تتمي ررز اذل ررث رس ررائل الماجس ررتير وال رردكتوراو بقابليته ررا للتطبي ررق وارتباطه ررا
بخطط التنمي فى المجتمع واحيانا بالعالم العربى.

 7-4-7االنتاج املتميز:
يشر ررمل االنتر رراث البحثر ررى شر ررقين االول هر ررو الخر رراص بمر ررا ينش ر ررو اعضر رراء هيئ ر ر

الترردريض بالررداخل والخررارث وبمررا ينش ررو الطررالث فررى رسررائل الماجسررتير ةالرردكتوراو وه رى

 263رسال علمي .

 8-4-7انشطو حبثيو:
يحترروى المعهررد بررين جنبات ر مجموع ر مررن المعامررل البحثي ر كررل معمررل يحترروى

على احدث اجهزو الحاسث الشخصرى وعلرى احردث الحرزم العالمير المتخصصر وعلرى
الكوادر العلمي المدرب علرى تقرديم خدمر االستشرارات والتردريث وعلرى الكروادر البشرري

التى تجرى عمليات االصالح والصيان للالجهزو داخليا  .ملحرق بكرل وحردو بحثير مرن

الوحدات االربع المشار اليها معمل للحاسبات الشخصي كما يوجد ثالث معامرل اخررى
كاملر ر تش ررارك ف ررى تق ررديم الخدمر ر اح رردهما مخص ررص للرخصر ر الدولير ر  . ICDLيوج ررد
بالمعامررل امكاني ر العررر

باسررتخدام  Data Showممررا ييسررر ذلررك علررى الطررالث
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وهيئ التدريض .لكى تتكامل العملي يوجد بالمعهد وحدو مركزي للطباع والتجليد تقدم
خدماتها العضاء هيئ التدريض والطالث.

مكتب المعهد قديم قدم المعهد وتحتوى وتحتوى على  13224كتراث اجنبرى،

 2132كتر رراث عربر ررى  118 ،دوري ر ر اجنبي ر ر  362 ،رسر ررال ماجسر ررتير 148 ،رسر ررال
دكترروراو  21،دوري ر عربير ر  .تحترروى ايض ررا علررى ع رردد كبيررر م ررن الحسرربات الشخص رري

المتصررل بشرربك المعلومررات وبقواعررد البيانررات المختلف ر والمتاح ر لالسررتخدام الطالبررى

واستخدام اعضاء هيئ التدريض.
 9-4-7انشطو حبثيو اخرى:
فى مجال االنشط البحثي االخرى يقدم المعهرد المجرالت االتير وهرى جميعهرا

محكمر ر وتنش ررر عن رراويين وملخص ررات ابحاثه ررا ف ررى مج ررالت عالمير ر مخصصر ر ل ررذلك
الغر :
 -1المجل االحصائي المصري بدأت عام .1223
 -2المجل المصري للسكان وتنظيم االسرو بدأت . 1268
 -3المجل المصري لعلوم الحاسث بأت عام .1233

يقر رردم المعهر ررد منر ررذ عر ررام  1266المر رراتمر السر ررنوى لالحصر رراء وعلر رروم الحاسر ررث
وبحوث العمليات يتيح الفرص للباحثين لنشر ابحاثهم باالضاف الى عقد ندوات عديدة

سنويا مرتبط بخطط الدول الطويل والقصيرو تصدر جميعها فى مجلدات سنويا .

يوجرد العديرد مررن االتفاقرات العلمير فرى الجامعرات االخرررى وكرذلك المشررروعات

البحثي المشترك .
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 -8السما

املميزة للقطاع اهلندس :

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

 كليررة الهندسررة تتميررز بمجموعررة كبيررة ومتميرزة مررن أعضرراء هيئررة الترردريض ،مررنمدارض بحثية متنوعة أمريكا وأوروبا واليابان) ومعامل متطرورة وم اركرز بحثيرة

الموجهر ررة لتطر رروير الصر ررناعة ،وتخطر رريط وادارة الصر ررناعات المختلفر ررة واالرتقر رراء
بالجودة على كافة المستويات.

 كليررة التخطرريط اإلقليمررى والعم ارنررى تتميررز بالقرردرة علررى وضررع الخطررط المكانيررةعلررى المسررتوى القررومى واالقليمررى والمحلررى والمشرراركة فررى الد ارسررات العمرانيررة

عل ررى مس ررتويات مختلف ررة للمس رراهمة ف ررى دع ررم اتخ رراذ القر ررار وط رررح السياس ررات
االستراتيجية للجهات ذات الصلة والمساهمة فى المشرروعات الترى تتعامرل مرع

المشكالت والقضايا القومية.

 كلير ررة الحاسر رربات والمعلومر ررات تتمير ررز بتجمر ررع مر ررن أعضر رراء هيئر ررة تر رردريض مر ررنتخصص ررات وم رردارض علمي ررة مختلف ررة تتوج ررة أبحاثه ررا لخدم ررة مج رراالت عل رروم
الحاسث و تكنولوجيا المعلومات و نظم المعلومات و بحروث العمليرات و دعرم

القررار .كمررا أن لرردي الكليررة مررن الخبررات القررادرة علررى تطرروير البرمجيررات وبنرراء
قواع ررد البيان ررات الموجهر ر للجه ررات اإلنتاجي ررة والخدمي ررة وك ررذلك تط رروير نم رراذث
المحاكاة لدعم واتخاذ الق اررات.

-42-

جامعة القاهرة – اخلطة البحثية لقطاع العلوم اهلندسية
 معهرررد الد ارسر ررات والبحررروث اإلحصر ررائية يتمير ررز بتق ررديم درجر ررات أكاديمي ررة عليررراوبررامج ترردريث واستشررارات فررى خمررض تخصصررات متكاملررة ال يوجررد لهررا نظيررر

فررى الجامعررات المص ررية ،ويقبررل الطررالث الحاصررلين علررى اى درج ر جامعي ر

ويعي ررد اعررردادهم فر ررى مرحل ر ر الر رردبلوم للنر ررزول الرررى س رروق العم ررل او السرررتكمال

دراساتهم للماجستير والدكتوراو.
وفيما يلى بع

السمات المميزة لكليات ومعاهد القطاع:

 0-8كلية اهلندسة:
 0-0-8مقدمو:
تتمي ررز الكلي ررة بتع رردد تخصص رراتها تمي ررز هياكله ررا العلمي ررة وخبراته ررا األكاديمي ررة
وأبحاثهررا ورسررائلها العلميررة ،باإلضررافة إلررى مراكزهررا البحثيررة الموجهررة لتطرروير المنتجررات

الصناعية ،وتخطيط العمليات اإلنتاجية وادارتها ،واالرتقراء بجرودة الصرناعة علرى كافرة

المستويات.

 2-0-8هياكل علميو مميزه:
يتضر ررمن الهيكر ررل العلمر ررى للكلير ررة  14قسر ررم علمر ررى متخصر ررص ،منهر ررا األقسر ررام

الرئيسررية مثررل مرردنى وعمررارة وميكانيكررا وكهربرراء بتخصصرراتها المختلفررة ،باإلضررافة إلررى
أقس ررام متخصص ررة تتمي ررز به ررا ع ررن معظ ررم كلي ررات الهندس ررة األخ رررى وه ررى تخصص ررات
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كيمي رراء وتع رردين بت رررول – فلر رزات – من رراجم) وهندس ررة طير رران وهندس ررة طبي ررة وهندس ررة
الحاسبات .كما تتميز بوجود قسم علمى متخصص فى الرياضيات والفيزيقا الهندسية.
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عليا مميزه:

 3-0-8برامج دراسا

باإلضررافة إلررى الرردبلومات الد ارسررات العليررا ودرجررات الماجسررتير والرردكتوراو التررى

تمنحه ررا الكلي ررة م ررن األقس ررام المختلف ررة ،أول ررت الكلي ررة إهتمامر راو خاصر راو للب رررامج البيني ررة،
فأنشر ررأت تسر ررع دبلومر ررات بينير ررة ،باإلضر ررافة إلر ررى درجر ررة الماجسر ررتير فر ررى مجر ررال الطاقر ررة

المتجررددة وكف رراءة الطاقررة ،وه ررو ماجسررتير مش ررترك بررين كلي ررة الهندسررة ،جامع ررة الق رراهرة
وجامعررة كاسررل بألمانيررا بنظررام السرراعات المعتمرردة األوروبيررة  .ECTSكمررا تسررير الكليررة

فى خطى حثيثة لتقديم عدة برامج ماجستير بينية أخرى.
 4-0-8اخلربا

االكادمييو:

تتميررز الكليررة بوجررود عرردد كبيررر مررن أعضرراء هيئررة الترردريض يزيررد عررن )621
والهيئرررة المعاونرررة أكثر ررر مر ررن  .)221ويتميرررز أعضر رراء هيئر ررة الت رردريض بتن رروع خب ر ررتهم
األكاديمية حيرث حصرل بعضرهم علرى الردكتوراو مرن جامعرات متميرزة بالواليرات المتحردة
وكنرردا ،بينمررا حصررل الرربع

إنجلترا) ،ودرض البع

اآلخررر علررى الرردكتوراو مررن دول أوروبررا فرنسررا ،ألمانيررا،

اآلخر فى اليابان.

أعضاء هيئة التدريض بكلية الهندسة حاصلين على العديد من الجوائز الدولية والمحلية
المرموقررة ،وقررد حصررل خررالل الخمررض سررنوات  2112-2112عرردد  16عضررو هيئ ررة
تدريض بكلية الهندسة على جوائز الدولة تشجيعية – تفروق – تقديريرة – مبرارك) ،كمرا

حصررل خررالل نفررض األع روام الخمررض الماضررية عرردد  18عضررو هيئررة ترردريض بج روائز
جامعة القاهرة تشجيعية – تفوق علمى – تقديرية).
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 5-0-8االحباث والرسائل الت

هلا مردود قوم :

الرسائل العلمية:
خالل األعوام  2112-2112تراوح عدد الحاصلين على درجة الماجستير مرا
بين  221و  221بينما تراوح عدد الحاصلين علرى درجرة دكتروراو الفلسرفة مرا برين 21

و 111باحررث ،حيررث بلررغ مجمرروع رسررائل الماجسررتير خررالل السررنوات الخمررض الماضررية
 1143ورسائل الدكتوراو .363

األحباث املنشورة:
زاد اهتمررام أعض رراء هيئ ررة الت رردريض بالنش ررر ف رري ال رردوريات العالمي ررة ف ررى اآلون ررة

األخير ررة ،لم ررا له ررذا النش ررر م ررن م ررردود عل ررى وض ررع الكلي ررة وتص ررنيف الجامع ررات ،وق ررد
تضرراعف عرردد األبحرراث المنشررورة فررى مجررالت عالميررة مررن  26فررى عررام  2116إلررى

 112فى عام .2112
 6-0-8مستويا

الت امل البحثيو:

يحرررص أعض راء هيئررة الترردريض بكليررة الهندسررة علررى تكامررل األبحرراث وتوسرريع
دائرة البحث لتتضمن تخصصات مختلفة ،ويتم ذلك على ثالث مستويات:
املسهههتوى األو  :إش ررتراك أعض رراء هيئ ررة ت رردريض ف ررى األقس ررام المختلف ررة ف ررى ت رردريض
الرردبلومات والماجسررتيرات البينيررة ،ومررا يتبعر مررن المشرراركة فررى اإلشرراف علررى الرسررائل
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ذات الموض رروعات الت ررى تق ررع ف ررى إط ررار التخصص ررات البيني ررة ،مث ررل الطاق ررة المتج ررددة
والموارد المائية واستخدامات تكنولوجيا النانو
املسههتوى الثههاني :المشرراركة مررع أعضرراء هيئررة الترردريض مررن نفررض التخصررص فررى
الجامعررات األخرررى وذلررك فررى اإلش رراف علررى الرسررائل وفررى تحكرريم الرسررائل ،وذلررك مررع
جامعات حكومية وخاصة وأجنبية ،باإلضافة إلى التعاون مع المراكز والمعاهد البحثية

مثررل المركررز القررومى للبحرروث ومركررز بحرروث اإلسرركان والبنرراء ومعهررد القيرراض والمعررايرة
والمعهد القومى ل تصاالت.

املسههتوى الثالههك :مشرراركة أعضرراء هيئررة الترردريض فررى جامعررة القرراهرة مررن الكليررات
األخرررى فررى اإلشرراف علررى الرسررائل وتحكيمهررا والمشرراريع البحثيررة ،ويررتم ذلررك بكثررة مررع
كليات القطاع الهندسرى ،فعلرى سربيل المثرال هنراك تعراون برين كليرة التخطريط العم ارنرى

مررع قسررم الهندسررة المعماريررة ،وكررذا كليررة الحاسرربات وقسررمى هندسررة الحاسرربات وهندسررة
اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية ،وأيضاو معهد البحروث والد ارسرات اإلحصرائية وقسرم

الرياضيات والفيزيقا الهندسية.

باإلض ررافة إل ررى التع رراون ف ررى اإلشر رراف م ررع كلي ررات جامع ررة الق رراهرة ف ررى القط رراع الطب ررى
والعلرروم اإلنسررانية والعلرروم البينيررة ،فعلررى سرربيل المثررال هنرراك تعرراون فررى اإلش رراف بررين

كلية الطرث وقسرم الهندسرة الطبيرة ،كليرة طرث الفرم واألسرنان وقسرم الهندسرة اإلنشرائية،
كليررة الز ارعررة وقسررم التصررميم الميكررانيكى ،كليررة اآلثررار وقسررم الهندسررة اإلنشررائية ،كليررة

اآلثررار وقسررم الهندسررة المعماريررة ،معهررد الليررزر وقسررم الهندسررة الطبيررة ،وكليررة العلرروم
وقسم الهندسة الكيميائية.

 7-0-8خدما

حبثيو تجتمعيو:
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تضطلع المراكز الخدمية بالكلية وحدات ذات طابع خاص) بمهام خاصة فرى
ربرررط الكلير ررة مر ررع المجتمر ررع وتلبير ررة احتياجر ررات الصر ررناعات المختلف ررة فر ررى تر رروفير حلر ررول

اقتصررادية للمشرراكل التررى تواجههررا ،ويوجررد بالكلي ررة خمسررة عشررر مركررز تقرردم خ رردماتها
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.



معمل تنمية اإلبتكارات وحضانات المشروعات الصغيرة.



معمل األنظمة الصناعية الرقمية المتكاملة.

 2-8كلية التخطيط اإلقليم والعمران :
 0-2-8مقدمة:
تتميز الكليرة بكونهرا الكليرة الوحيردة فري مصرر والشررق األوسرط ببرنرامج خمرض
سنوات متكامرل لمجرال التخطريط العم ارنري .وتعطيهرا هرذو الميرزة عالقرات متعرددو داخرل

مصر وخارجها وخاصة على مستوى الدول العربية
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 2-2-8هياكل علمية مميزة:
أضررافت الالئحررة الجديرردة لبرنررامج البكررالوريوض قسررم جديررد مررن نوعر وهررو قسررم

التخطرريط البيئرري والبنيررة األساسررية  .ويترريح الهيكررل العلمرري لألقسررام اإلش رراف المشررترك
بين تخصصات األقسام على الرسائل العلمية وأيضا التدريض المشارك بين األقسام في

مراحل البكالوريوض والدراسات العليا.
 3-2-8برامج دراسا

عليا مميزة:

تقرردم الد ارسررات العليررا م رواد د ارسررية جديرردة منهررا المتخصررص ومنهررا البينرري بررين

األقس ررام العلمي ررة لتت رريح للطال ررث توس رريع الجان ررث المعرف رري والتطبيق رري مث ررال االقتص رراد

العمراني ،وتخطيط شبكات النقل ،نظرم المعلومرات الجغرافيرة وتطبيقاتهرا ،وادارة المروارد
اإلقتصررادية ،تنميررة األقرراليم الناميررة ،التنميررة اإلجتماعيررة ) أمررا الم رواد التطبيقيررة فتمثررل

أكثر من  %61من المواد الدراسية مع إستخدام مكثف لتطبيقات الحاسث اآللي.
 4-2-8اخلربا

األكادميية:

تتيح الخبرات األكاديمية المميزة العضاء هيئة التدريض فرص مشاركة كخبرراء

واستشرراريين فرري الجهررات الدوليررة واإلقليميررة والمحليررة  .يتميررز أعضرراء هيئررة الترردريض

بررالخبرات األكاديميررة الممي رزة والمرردارض الفكريررة العالميررة المميرزة .فقررد حصررل %21مررن
أعضاء هيئة اعضاء هيئة التدريض بالكلية علي فرص الحصول علرى شرهادات علميرة

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

العالم .ويدرض في الخارث حاليا  8من الهيئة المعاونة للحصول على درجة الدكتوراو .
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الجوا:ا تقديرية وتشجيعية:
 ا.د ماهر استينو حاصل على جائزة األجاذان عن تصميم لحديقة األزهر -ا.د محم ررود يس ررري الحاص ررل عل ررى منه ررا ج ررائزة االتح رراد ال رردولي للمعم رراريين ج ررائزة

تخطرريط المرردن)عام  ،2118ووسررام العلرروم والفن ررون مررن الطبقررة األولررى ع ررام ،1283
وشهادة تكرريم رواد المهندسرين مرن نقابرة المهندسرين عرامى  1282و  ،1222وشرهادة

تقر رردير اتحر رراد المعمر رراريين المص ر رريين عر ررام  ،1221والجر ررائزة التقدير ر ررية للعل ر رروم البيئير ررة
والتطبيقية جامعة القاهرة عام 1222

 5-2-8األحباث والرسائل اليت هلا مردود قومي:
تشررارك الم اركررز البحثيررة بالكليررة فرري العديررد مررن المشررروعات ذات المررردود علررى

القضرايا القوميرة مثرال :قضررية العشروائيات  ،قضرايا األمتررداد علرى اال ارضري الزراعيررة ،
تحسين البيئة العمرانية وقد شارك أعضاء هيئة التدريض في الكلية والهيئة المعاونة في

هذو المشروعات.

أما التوجهات البحثية التطبيقية التي تهرتم بهرا ابحراث الد ارسرات العليرا فهري تتعامرل مرع

العديد من القضايا مثرال :قضرايا اإلسركان والعشروائيات  ،قضرايا المعمرور والالمعمرور،
مشر رركالت الرير ررف والحضر ررر ،تحسر ررين البيئر ررة العمرانير ررة  ،تطر رروير المنر رراطق المتر رردهورة،
العمران وعالقت بالمشكالت البيئية  .وجميع هذو األبحاث تناق

الوصول إلى حلول يمكن تعميمها على حاالت مماثلة.
 6-2-8مستويا

حاالت دراسة بهردف

الت امل البحثية:

يتميز مجال الكلية بطبيعة تكاملية مع العلوم اإلنسانية المختلفة كالتالي:
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 التكام ر مررر المجرراالت الهندسررية ميررر المعماريررة :تصررميم وتخطرريط شرربكاتالبنية األساسية والطرق وشبكات الطاقة.
 التكام مر موضوعات العلوم البي:ية :علوم التربة والمروارد الطبيعيرة والبيئراتذات الحساس ررية والتل رروث وذيره ررا م ررن الموض رروعات الت رري ت رراثر عل ررى القر ر اررات

التخطيطية.

 التكام مر موضوعات ا دارة وا قتصراد :مثرال نظرم اإلدارة المحليرة والقروانينأيض ر ررا التنمي ر ررة اإلقتص ر ررادية للقطاع ر ررات االقتصر ر رادية المختلف ر ررة
والتشر ر رريعات ،و و
الص ررناعة ،الس ررياحة ،الز ارع ررة) وقض ررايا التنمي ررة بص ررفة عام ررة مث ررال التخل ررف
والفقر والنمو االقتصادي.
وي ررأتي ه ررذا التكام ررل م ررن خ ررالل إش ررتراك أعض رراء هئي ررة الت رردريض ف رري
األش رراف علررى رسررائل الماجسررتير والرردكتوراو ،ومررن خررالل أنشررطة بحثيررة مثررال

اإلشررتراك فرري النرردوات والمرراتمرات وانترردابات للترردريض لبررامج الد ارسررات العليررا.
وهر ررذو الجهر ررات هر رري كلير ررة اإلقتصر رراد والعلر رروم السياسر ررية  ،كلير ررة اآلداث ،كلير ررة

الزراعة وكليات الهندسة أقسام مردني ،معهرد الد ارسرات األفريقيرة ،معهرد بحروث

االسكان والبناء  .والجهات ذير األكاديمية مثال هيئة التنمية السياحية  ،هيئة
التنمية الصناعية ،وزراة البيئة ،معهد التخطيط القومي.
 7-2-8خدما

حبثية تجتمعية:

تقدم الكلية خدمات بحثية ومجتمعية لعديد من الجهات القومية البحثيرة وذيرر
البحثية ومن أمثلتها:

 هيئة التنمية السياحية  -و ازرة السياحة .-50-
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 لألمانة العامة لرئاسة مجلض الوزراء والتنمية العمرانية. -أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .)2113/ 2116

 الهيئة العامة للتخطيط العمرانى  -و ازرة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية . هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . -محافظة الجيزة .

 خدمات التدريث لجهات إقليمية مثال منظمة العواصم اإلسالميةكمر ررا يعم ر ررل أعضر رراء هيئ ر ررة الت ر رردريض خب ر رراء واستش ر رراريين منتر رردبين للجه ر ررات التالي ر ررة:

المس ررتوطنات البشر ررية  Habitatالتابع ررة لألم ررم المتح رردة  ،جه رراز التنس رريق الحض رراري،
الهيئة العامة للتخطيط العمراني  ،الجهراز الروطني السرتخدامات أ ارضري الدولرة ،الهيئرة

ووزرة البيئررة ،إلررى جان ررث
العامررة للمجتمعررات العمرانيررة الجديرردة  ،جهرراز شررئون البيئررة ا

االنتدابات في الجامعات الخاصة.

 3-8كلية اااسبا

واملعلوما :

 0-3-8مقدمو:
تتمي ررز الكلي ررة بكونه ررا متخصص ررة ف رري عل رروم الحاس رربات و المعلوم ررات و الت رري
تتميز بمعدالت سريع للتطرور العلمري و التكنولروجي و اسرتخدام تكنولوجيرا المعلومرات

في التخصصات البينية لخدمة المجاالت التطبيقية المختلفة.
 2-3-8هياكل علمية مميزه:
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يتكر ررون الهيكر ررل العلمر رري للكلي ر ررة مر ررن أربعر ررة أقس ر ررام علمير ررة متخصصر ررة تض ر ررم
تخصصررات دقيقررة ألعضرراء هيئررة الترردريض بهررا .تررتم الد ارسررة بالكليررة بنظررام السرراعات
المعتمدة والتي تتيح للطالث أن يكون ل تخصص رئيسي و تخصص فرعي مما يميزو

عررن أي خ رريج مررن كليررة حاسرربات ومعلومررات أخرررى ،باالضررافة الررى أن الكليررة تحترروي
علررى قس ررم يتخص ررص ف رري بح رروث العملي ررات و دعررم القرررار ذي ررر موج ررود ف رري أي كلي ررة

مناظرة على المستوى المحلي.
 3-3-8برامج دراسا

عليا مميزه:

تررم تحررديث ب ررامج الد ارسررات العليررا بالكليررة لتصرربح بنظررام السرراعات المعتمرردة

،كم ررا يتمي ررز برن ررامج ال رردكتوراو بامكاني ررة أن ي رردرض الطال ررث  %21م ررن المق ررررات م ررن
االقسام العلمية المختلفة لتوسيع الجانث المعرفي و التطبيقي  .كما أن أذلرث الرسرائل

الممنوحرة مرن الكليرة أبحراث قابلرة للتطبيرق .كمرا تتميرز الالئحرة بوجروث النشرر العلمري
لطلبة الدراسات العليا ورقة علمية للماجستير و ورقتان علميتان للدكتوراو كحرد أدنرى)

مما يميز الخريج و يرفع من مستواو العلمي.
 4-3-8اخلربا

االكادميية:

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

الحاسرربات و المعلومررات .كمررا ان ر يوجررد عرردد مررن أعضرراء هيئررة الترردريض الحاصررلين
علررى دكترروراة مررن جامعررات خارجيررة مررن ضررمن  211جامعررة األوائررل) مررن مختلررف

المدارض العلمية  18عضو هيئة تدريض).
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وتضرم الكليرة أعض راء هيئرة تردريض حاصرلين علرى جروائز الجامعرة أو
برراءات إخترراع  4جروائز الدولررة التشررجيعبة  2-وسررام الدولررة للعلرروم والفنررون
من الدرجة األولى 2 -براءة إختراع).

 5-3-8األحباث والرسائل اليت هلا مردود قومي:
الرسررائل الممنوح ر مررن الكليررة تغطرري موضرروعات بحثيررة قابل ر للتطبيررق حيررث

يشررترط نشررر أوراق علميررة مررن مخرجررات الرسررائل للمررنح  .كمررا أن العديررد مررن البحرروث
الخاص ررة بأعض رراء هيئ ررة الت رردريض تك ررون م ررن مخرج ررات مش ررروعات ي ررتم تنفي ررذها لح ررل

مشكالت علمية تخدم متطلبات محلية أو عالمية.
 6-3-8مستويا

الت امل البحثيو:

تتضمن مستويات التكامل البحثية ما يلي:
المستوى األو  :إشتراك أعضاء هيئة تردريض فرى األقسرام المختلفرة فرى اإلشرراف علرى
الرسائل ذات الموضوعات التى تقع فى إطار التخصصات البينية ،بين األقسام.
المستوى الثاني :مشاركة أعضاء هيئة التدريض مع كليرات القطراع الهندسرى بالجامعرة
فرري االش رراف علررى الرسررائل و تحكيمهررا فعلررى سرربيل المثررال هنرراك تعرراون بررين الكليررة
وأقسر ررام هندسر ررة الحاسر رربات وهندسر ررة اإللكترونير ررات واإلتصر رراالت الكهربير ررة و الهندسر ررة

الطبية ،وأيضاو مع معهد البحوث والدراسات اإلحصائية .
المسرررتوى الثالرررث :المشرراركة بررين أعضرراء هيئررة الترردريض بالكليررة و متخصصررين مررن
الجامعررات األخرررى و أيض راو م اركررز البحرروث فررى اإلش رراف علررى الرسررائل وفررى تحكرريم
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الرسررائل فعلررى سرربيل المثررال هنرراك تعرراون بررين الكليررة و معهررد االلكترونيررات و الهيئررة
القومية لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء.
 7-3-8خدما

حبثيو تجتمعيو:

تسهم المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية بتلبية احتياجات المجتمرع
مررن ترردريث للك روادر البش رري و اعررداد د ارسررات الجرردوى وتقيرريم المشررروعات .كمررا تقرردم

خدمر االستشررارات فرري مجرراالت تخصررص الكليررة .و توجررد بالكليررة أربعررة م اركررز و هرري

مركررز الد ارسررات و تطرروير نظررم الحاسرربات والمعلومررات  ،مركررز دعررم الق ررار والد ارسررات
المستقبلية ،مركز التميز في تنقيث البيانات والنمذجة الحاسوبية  ،باالضافة الي مركرز

المكفوفين.

 4-8معهد الدراسا

والبحوث اإلحصائية:

 0-4-8مقدمو:
يتميز المعهد بكون معهدا للدراسات العليرا يقروم بمرنح درجرات جامعير

دبلروم،

ماجسررتير ،دكترروراو) فررى خمررض تخصصررات متكامل ر اليوجررد لهررذا التكامررل نظيررر فررى
الجامعات المصري أوالعربي  ،يتوافر عدد كبير من اعضاء هيئ التدريض المتخررجين

مررن مرردارض علمير عالمير مميرزو والمتفرررذين للترردريض واالشرراف علررى الرسررائل العلمير

مما جعل معدالت االنتهاء من الرسائل قياسي باالضراف الرى التميرز فرى نشرر مرايخرث

من الرسائل من ابحاث فى مجالت عالمي .
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 2-4-8هياكل علميو مميزه:
الهياك ررل العلمير ر ف ررى االقس ررام الخمسر ر للمعه ررد ممير رزو بوج ررود ع رردد كبي ررر م ررن
االساتذو ذوى الخبرو فى مجال تخصصهم وخصوصا اقسام االحصاء النهرا منشرأو مرن

فت ررو كبي ررو يشرراركون بالعمررل فررى منظمررات دولي ر  ،ولهررم ابحرراث منشررورو فررى مجررالت
عالمي مرموق ولهم خبرو طويل فرى االشرراف علرى الرسرائل باالضراف الرى وجرود عردد

كبي ررر يص ررل ال ررى  %21م ررن المدرس ررين المس رراعدين والمعي رردين حي ررث يخط ررط لت ررأهيلهم
لتولى المسالي فى االقسام.التكامل برين التخصصرات المختلفر لالقسرام موجرود ومفعرل

ونتاج ابحاث ودرجات علمي مشترك .
 3-4-8برامج دراسا

عليا مميزه:

البر ررامج الت ررى تق رردم ف ررى االحص رراء وعل رروم الحاس ررث ونظ ررم المعلوم ررات وبح رروث

العمليررات بر ررامج محدث ر وتتواف ررق مررع البر ررامج التررى تق رردم فررى جامع ررات عالمي ر مماثلر ر

اتضح ذلك جليا فى اعتراف الجامعات االجنبي بدرجر الماجسرتير المقدمر مرن المعهرد
وقص ررر الم رردو الالزمر ر للم رردرض المس رراعد للحص ررول عل ررى درجر ر ال رردكتوراو م ررن الخ ررارث
العرردادو داخليررا اعرردادا جيرردا  .باالضرراف الررى الرردرجات االكاديمير يقرردم المعهررد درجررات
مهني مرتبط بسوق العمل ذاد االقبال عليها فى السنوات االخيرو.

 4-4-8اخلربا

االكادمييو:

بالمعهرد خبررات اكاديمير مميرزو متخرجر مرن جامعرات عالمير مختلفر كمرا قررام
بالمسرراعدو علررى انشرراء كلي ر الحاسرربات فررى جامع ر القرراهرو فيسررر لهررا الك روادر البش رري
والمكان لتزاول عملها مما جعلها من انجح الكليات فى مجال علوم الحاسث .
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 5-4-8االحباث والرسائل الت

هلا مردود قوم :

اذل ررث الرس ررائل الممنوحر ر م ررن المعه ررد ابح رراث قابلر ر للتطبي ررق محلي ررا واقليمي ررا

ومرتبط بخطط الدول الطويل والقصيرو واذلبهرا تتعامرل مرع قضرايا عصرري وتسرتخدم
بيانات حقيقي مستقاو من السوق المحلى او من جهات دولي .
 6-4-8مستويا

الت امل البحثيو:

يتجلى التكامل البحثى فى صورو االبحاث المشرترك الترى تشرترك فيهرا االقسرام
المختلف بالمعهد  ،ايضا بخدم االستشارات الترى تقردمها الوحردات االستشراري لطرالث

الد ارسر ررات العلير ررا بالجامع ر ر فر ررى مختلر ررف التخصصر ررات حير ررث تر ررم التخطر رريط والتحلير ررل
االحصائى لعدد كبير من الرسائل الجامعي سواء فى جامع القاهرو او جامعات اخرى
ولعدد من المشروعات لهيئات وماسسات وو ازرات مصري وعربير  .ترم التكامرل البحثرى

بررين المعهررد وجامعررات اجنبي ر فررى صررورو االشررتراك فررى االش رراف علررى بع ر

الرسررائل

العلمي .
 7-4-8خدما

حبثيو تجتمعيو:

يق رردم المعه ررد خ رردمات مجتمعير ر مختلفر ر من ررذ فتر ررو كبير ررو منه ررا ت رردريث الكر روادر

البشري على استخدام االحصاء وعلروم الحاسرث فرى ابحراث السروق واالسرتبيان ود ارسر
الج ر رردوى وتقي ر رريم المش ر ررروعات والمش ر ررارك ف ر ررى الخط ر ررط القومير ر ر  .كم ر ررا يق ر رردم خدمر ر ر

االستشررارات والتخطرريط والتحليررل االحصررائى للرسررائل العلمير والمشرررعات البحثير التررى
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لها صرل برالتخطيط  ،يقردم ايضرا بررامج مكثفر للتردريث علرى الحرزم المختلفر كمرا يقردم
خدم ر ر التر رردريث والحصر ررول علر ررى  . ICDLشر ررارك المعهر ررد بالعدير ررد مر ررن المشر ررروعات
البحثي مع المراكز البحثي والو ازرات المختلف .
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 -9الغايا

واألهداف االسرتاتيجية للقطاع:

الغاية األولي:

تحقيررق التميررز فرري الد ارسررات العليررا والبحررث العلمرري وزيررادة القرردرة
التنافسية للمنتج البحثي.

الغاية الثانية:

تطوير بررامج الد ارسرات العليرا واألنشرطة البحثيرة ومسراهمتها فري
تطوير برامج البكالوريوض.

الغاية الثالثة:

تعزيز دورالبحث العلمي في تحقيق التنمية وخدمة المجتمع.

الغاية الرابعة:

تطوير البنية االساسية للبحث العلمي ودعم الباحثين.

الغاية الخامسة:

رفرررع كفر رراءة االداء الماسسر رري إلدارات الد ارسر ررات العليرررا والبحر ررث

العلمي.
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الغايا

االسرتاتيجية للقطاع اهلندس

وترابطها مه األهداف

للجامعة اإلسرتاتيجية:
الغايات االستراتيجية للجامعة

الغايات االستراتيجية للقطاع الهندسى

رفع كفاءة األداء الماسسي لتحسين الوضع

تحقيق التميز للدراسات العليا والبحث العلمي

التنافسي للجامعة.

وزيادة القدرة التنافسية للمنتج البحثي.

تطر ررويرودعم البحر ررث العلمر رري واسر ررتثمارو فر رري

تنمي ررة االقتص رراد الق ررومي ،وتوجير ر األبح رراث تعزيرز دورالبحررث العلمري فرري تحقيرق التنميررة وخدمررة
المجتمع
نحو تعزيز الخدمات العامة اوالحكومية
ت ر ر رردعيم عالق ر ر ررات الشر ر ر رراكة وبرامجه ر ر ررا م ر ر ررع
ماسسات المجتمع المدني وتنمية البيئة
االلترزام بتطبيررق معررايير الجررودة وتقيرريم القرردرة

الماسسة والفاعلية التعليمية دوريا

تنمي ر ر ررة ق ر ر رردرات أعض ر ر رراء هيئ ر ر ررة الت ر ر رردريض
وقدراتهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

رفرع كفراءة االداءالماسسري إلدارات الد ارسرات العليرا
والبحث العلمي

تطويرالبنية االساسية للبحث العلمي ودعم الباحثين
تط رروير بر ررامج الد ارس ررات العلير ررا واألنش ررطة البحثي ررة

زيادة القدرة التنافسية لطالث جامعة القاهرة

ومساهمتها في تطوير برامج البكالوريوض

-61-

جامعة القاهرة – اخلطة البحثية لقطاع العلوم اهلندسية

الغايات ا ستراتيجية
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 تحليل البيئة الداخلية والخارجية. -11تحليل البيئة الداخلية والخارجية.

الغايررررة األولرررري" :تحقي ررق التمي ررز ف رري الد ارس ررات العلي ررا والبح ررث العلم رري وزي ررادة الق رردرة
التنافسية للمنتج البحثي"

أوالً :يليل البيهة الداخلية:
نقاط القوة:
 .1تنوع التخصصات البحثية.

 .2وجود مناهج متجددة ومتطورة.
 .3يضم القطاع أعضاء هيئة تدريض حاصلين على جوائز.

 .4تراكم وانتقال الخبرات بين أعضاء هيئة التدريض عبر األجيال والتخصصات.

 .5وج ررود ممثل ررين للقط رراع ف ررى اللج رران العلمير ر المتخصصر ر عل ررى المس ررتوى المحل ررى
والدولى.

 .6المشاركة الكاملة في المحافل واألنشطة العالمية.
 .7تطبيق نظام الساعات المعتمدو ببرامج الدراسات العليا.

 .8وجود عدد مناسث من درجات الماجستير والدكتوراو الممنوحة من القطاع.
 .9إصدار نشرة دورية للدراسات العليا فى بع
 .11بحرروث أعضرراء هيئررة الترردريض تنرراق
والقضايا القومية.

كليات القطاع.

موضرروعات وقضررايا تررتبط بررالواقع المحلرري

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

 .12تنرروع المجرراالت البينيررة بررين أبحرراث المجررال والمجرراالت األخررري لكليررات القطرراع
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الهندسي والقطاع ذيرالهندسي.
 .13إتم ررام كلي ررات القط رراع لمش ررروعات متع ررددة مش ررتركة لتط رروير مق ررررات الد ارس ررات
العليا.

 .04الدراسات العليا تخدم تنمية المجتمع والبيئة.
نقاط النعف
.1

عدم وجود ترابط أو تناسق بين الخطط البحثية لكليات ومعاهد القطاع

.2

التمويل الخاص باالبحاث محدود وال يكفي لتحقيق الخطة البحثية.

.3

ال توج ررد قاع رردة بيان ررات لالبح رراث الت ررى يق رروم أعض رراء هيئ ررة الت رردريض باجرائه ررا

.4

ال توجد ةلية واضحة لمتابعرة تنفيرذ الخطرة البحثيرة مرن خرالل ماشررات واضرحة

.5

الم ررادة العلمي ررة المطروح ررة ف ررى بعر ر

بر ررامج الد ارس ررات العلي ررا نظري ررة وال تالئ ررم

.6

ضعف البعد التطبيقي لألبحاث

.7

ضعف النشرالعالمي

ونشرها.

لقياض االداء.

البحوث التطبيقية

.8

انخف ررا

مج رراالت أالداء البحث رري ف رري بعر ر

التخصص ررات ع ررن متوس ررط ع ررام

الكليات المناظرة على الرذم من وجود الكوادر من أعضاء هيئة التدريض

.9

ضعف معدالت األداء الزمني ألبحاث أعضاء هيئة التدريض.

-63-

CAIRO UNIVERSITY, The Research Plan for Eng. Science Sector

ثانيًا :يليل البيهة اخلارجية:
الفرص

المخاطر

 .1تميز وتنوع المواد المطروحرة عرن

 .1عرردم وجررود ربررط بررين متطلبررات سرروق

الم ر ر رواد المطروحر ر ررة فر ر رري الب ر ر ررامج

العمل وبرامج الدراسات العليا مما قرد

المنافسة في جامعات أخرى.

الد ارسر ر ر ر ررات العلير ر ر ر ررا مر ر ر ر ررن الجهر ر ر ر ررات

المن ر رراظرة ف ر رري األقس ر ررام والكلي ر ررات

 .2فررص إلقامرة شرراكة برين الجهرات
البحثي ررة األجنبي ررة المختلف ررة وب ررين

يضر ر ر ررعف ع ر ر رردد المتق ر ر رردمين لب ر ر ر ررامج

المجتمعية.

 .2ت ارج ررع ج ررودة البح ررث العلم رري نتيج ررة
عدم األحتكاك بتجارث النشر الدولي

أعضاء هيئة التدريض.

وت ر ررأثيرو عل ر ررى أداء الجامع ر ررة للبح ر ررث

 .3االسرر ر ررتفادة مر ر ر ررن أعضر ر ر رراء هيئر ر ر ررة
الت ر ر ر ر ر رردريض المتف ر ر ر ر ر رررذين وذي ر ر ر ر ر ررر

العلمي.

البحثير ر ررة القومير ر ررة والعالمير ر ررة فر ر رري

األبحاث على مستوى الجامعة.

المتف ر رررذين ذي الص ر ررلة بالجه ر ررات
تك رروين ف رررق بحثي ررة م ررن اعض رراء

هيئر ررة التر رردريض والهيئر ررة المعاونر ررة

 .3عدم وجود معايير موحدة لمواصرفات
 .4ع ر رردم وج ر ررود factor

Impact

للنش ر ر ررات العلمير ر ررة لكلير ر ررات ومعاهر ر ررد

القطاع.

والتقدم بمقترحات بحثية.

 .4فرص مشاركة جهرات عالميرة فري
الم ر رراتمرات للكلي ر ررة وف ر رررص نش ر ررر
للبحوث العلمية.
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الغاية الثانية" :تطوير برامج الدراسا

العليا واألنشطة البحثيهة

ومساهمتها يف تطوير برامج الب الوريوس"
أوال :يليل البيهة الداخلية:
نقاط القوة:
 .1وجود مناهج متجددة ومتطورة .

 .2إتمام كليات القطاع لمشروعات متعددة مشتركة لتطوير مقررات الدراسات العليا .
 .3وجر ر ررود تكامر ر ررل بر ر ررين موضر ر رروعات ب ر ر ررامج الد ارسر ر ررات العلير ر ررا وموضر ر رروعات ب ر ر ررامج
البكالوريوض .

 .4وجود اتفاقيات علمية بين اذلث كليات القطاع وجهات أجنبية .
 .5وجود أنشطة علمية متعددة تخدم الطالث والباحثين .
نقاط النعف:
 .1التكرار فى البحوث وعدم االستفادة من نتائج البحوث السابقة.
 .2اليوجد قاعدة بيانات ألبحاث أعضاء هيئة التدريض المنشورة .

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

 .4ضعف العمل الجماعى المتناذم.

 .5األنشغال بالتدريض على حساث البحث العلمى.

 .6قلة استخدام الموارد المتاحة واالنترنت فى األبحاث .
 .7ضعف الجوانث التطبيقية فى الكثير من مقررات برامج الدراسات العليا .
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ثانيًا :يليل البيهة اخلارجية:
الفرص

المخاطر

 .1تع ر ر ررديل الئح ر ر ررة الد ارس ر ر ررات العلي ر ر ررا  .1ضر ررعف دور الجهر ررات المجتمعير ررة فر رري
تر رردريث الطر ررالث والخ ر رريجين وتر ررأهيلهم

لتج ر ر ررذث متق ر ر رردمين م ر ر ررن الجه ر ر ررات

لسوق العمل

المستفيدة داخل وخارث مصر

 .2األسر ررتفادة مر ررن البعثر ررات الخارجير ررة  .2جررذث مجتمررع األعمررال الخرراص والعررام
ألعضرراء هيئررة الترردريض لالسررتفادة مررن

فر ر ر ر رري تطر ر ر ر رروير البحر ر ر ر ررث العلمر ر ر ر رري

خب رراتهم ،ممرراياثرعلى إعطررائهم الوقررت

والدراسات العليا.

الكافى للبحث العلمي

 .3االس ر ررتفادة م ر ررن مش ر رراركة المجتم ر ررع

المر رردني والجهر ررات المجتمعير ررة فر رري  .3ع ر رردم وج ر ررود قي ر رراض واض ر ررح النعك ر رراض
األنشر ر ررطة العلمير ر ررة والخب ر ر ررات المهنير ر ررة

تطر ر ر رروير البحر ر ر ررث العلر ر ر رريم وب ر ر ر ررامج

ألعضرراء هيئررة الترردريض علرري تحسررين

الدراسات العليا

كفاءة العملية التعليمية

 .4تحس ر ر ر ررين أداء بح ر ر ر رروث الد ارس ر ر ر ررات

العليا بتطروير نظرم امتحران طرالث  .4عرردم ال رربط بررين ب ررامج الد ارسررات العليررا

الماجستير والدكتوراو

 .5انش رراء بر ررامج د ارس ررات علي ررا بيني ررة
بين الكلية والكليات ذات الصلة

واالحتياج ررات عل ررى المس ررتوى اإلقليم رري

بالدول العربية

 .5ضر ر ر ر ررعف تفعير ر ر ر ررل الب ر ر ر ر ررامج الد ارسر ر ر ر ررية

المش ر ر ررتركة م ر ر ررع كلي ر ر ررات مثيل ر ر ررة دولير ر ر راو
واقليميا ومحلياو.
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الغايهة الثالثههة" :تعزيههز دورالبحهك العلمههي يف يقيههق التنميههة
وخدمة اجملتمه"
أوالً :يليل البيهة الداخلية:
نقاط القوة :
 .1تاريخ مشرف لمساهمات القطاع المتصلة بخدمة المجتمع.

 .2مش رراركة اعض رراءهيئة الت رردريض كخبر رراء ف رري الجه ررات القومي ررة المختلف ررة بخ ررالف
خبراتهم من خالل العمل في جهات اقليمية وانتداث فى جامعات خاصة

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

 .4تضر ررم كلير ررات ومعاهر ررد القطر رراع م اركر ررز بحثير ررة ذات طر ررابع خر رراص تقر رروم بتقر ررديم
استشررارات بحثيررة وعمررل مشررروعات تطبيقيررة باالشررت ارك مررع الهيئررات والماسسررات

القومية

 .5تواجد مجلة علمية ألذلث كليات ومعاهد القطاع
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نقاط الضعف
 .1عدم وجود خطة استراتيجية لتطويرعمل الوحدات ذات الطابع الخاص.
 .2اقتصار دور المراكز البحثية على خدمة المجتمع وضعف دورها البحثي.
 .3عدم مشاركة معظم أعضاء هيئة التدريض في وضع سياسات وخطط البحث العلمى
 .4عدم جذث الطالث الوافدين بصورة فاعلة.

ثانيًا :يليل البيهة اخلارجية:
الفرص

المخاطر

 .1توجير ر األبح رراث للمج رراالت التطبيقي ررة الت رري  .1ضعف فرص تسويق األبحاث.
تخدم ماسسات دعم واتخاذ القرار.

 .2ض ر ر ررعف دور الجه ر ر ررات الخاص ر ر ررة والجه ر ر ررات
المجتمعيرة فري الرردعم المرادي للم اركرز البحثيررة

 .2عق ررد اتفاقي ررات بحثي ررة بررين الم ارك ررز البحثي ررة

ذات الطابع الخاص.

والجهات البحثية العالمية او
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الغاية الرابعة" :تطوير البنيهة االساسهية للبحهك العلمهي ودعهم
الباحثني"
أولًا :يليل البيهة الداخلية:
نقاط القوة
 .1توافر المراجع الحديثة في المكتبة المركزية.

 .2توافر معامل الحاسث اآللي وشبكة انترنت متاحة العضاء هيئة التدريض والطالث.
 .3وجود بع

المعامل المتميزو للبحث العلمى ولخدمة الصناعة.
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نقاط النعف
 .1تراجع نسث حصول الهيئة المعاونة للحصول على بعثات خارجية
 .2ضعف القدرات البحثية للباحثين ومحدودية استغالل طلبة البحث للمكتبة
 .3عدم وجود معمل حاسث ةلي مخصص لطالث البحث العلمي

 .4ضعف ميزانية األبحاث ،وعدم وجود دعم للنشاط البحثي من الجامعة والمجتمع.
 .5ضعف الجانث العملى التعليمى وقلة فرص التدريث الخارجي
 .6عدم كفاية مرافق المكتبة وضعف شبكة المعلومات

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

 .11عدم نشر ثقافة البحث العلمي والنشر بالصورة المناسبة.

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

المخاطر
 .1ضر ررعف الحر ررافز المر ررادي للبر رراحثين

 .1وج ررود بر ررامج تش ررجيع الب رراحثين عل ررى

لالنته رراء م ررن أبح رراثهم مم ررا ي ررادي

النش ر ر ررر العلم ر ر رري ال ر ر رردولي م ر ر ررن قب ر ر ررل

إل ر ر ر ررى ض ر ر ر ررعف الت ر ر ر رردرث الهرم ر ر ر رري

الجامعة

للدرجات االكاديمية

 .2االس ررتفادة ببر ررامج الجامع ررة التدريبي ررة

 .2تضر ر رراال فر ر رررص الحصر ر ررول علر ر ررى

ف رري رف ررع المه ررارات البحثي ررة واللغوي ررة

بعثات ممولة إال مرن خرالل الهيئرة

ألعضاء هيئة التدريض

العامة للبعثات

 .3فرررص للتقرردم علررى االبحرراث الممولررة

 .3صر ر ررعوبة الحصر ر ررول علر ر ررى المر ر ررادة

مر ررن الجهر ررات االجنبير ررة عر ررن طرير ررق

العلمير ررة لر رربع

اكاديميررة البحررث العلمرري ومشررروعات

االتحاد االوروبي

الد ارسر ررات البينير ررة

م ر ر ر ررن الجه ر ر ر ررات البحثي ر ر ر ررة خ ر ر ر ررارث
الجامعة

 .4االسر ر ر ر ر ررتفادة مر ر ر ر ر ررن نظر ر ر ر ر ررم المكتبر ر ر ر ر ررة

 .4عدم وجرود عدالرة فرى توزيرع الردعم

األلكترونية بالجامعة

للبحوث
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الغايههة اخلامسههة" :رفههه كفههاءة االداء املؤسسههي إلدارا

الدراسهها

العليا والبحك العلمي"
أوالً :يليل البيهة الداخلية:
نقاط القوة
 .1وجود دور مفعل للجنة الدراسات العليا والبحوث بكليات القطاع
 .2التميز الناشئ عن الموقع الجغرافى والسجل التاريخى لجامعة القاهرة

 .3اختيار شفاف لمعاونى اعضاء هيئة التدريض على اساض مبدأ التفوق
 .4توفر المعلومات المتاحة عن الكليات :التقرير السنوي ،قاعدة بيانات ،نشر كتيث سنوى للرسائل
 .5التعاون مع الجامعات اإلقليمية والدولية
 .6الرذبة فى التميز

نقاط الضعف:
 .1ضعف الموارد الذاتية للكليات لتمويل أنشطة البحث
 .2االتصرال البحثرري بررين لجنررة الد ارسرات العليررا والجهررات البحثيررة والجهرات الماسسررية الترري لهررا
القدرةعلى تمويل البحث العلمي وانشطت ضعيف
 .3ضعف المهارات لالداريين على ادارة االنشطة البحثية
 .4البنية التحتية محدودة والتنمية محدودة وذير متوازنة مع أعداد الطلبة
 .5عدم وجود نظام لمتابعة خريجى الكلية

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

الفرص

 .1ترردريث القيررادات األكاديميررة للد ارسررات  .1عر ر رردم قر ر رردرة الر ر ررنظم االدارير ر ررة الحالير ر ررة
العلير ر ررا والبحر ر ررث العلمر ر رري مر ر ررن خر ر ررالل

بالكليات التواصل مع الجهات البحثية

الجامعة

العالمية

 .2فرص تدريث العاملين باالدارات

 .2ض ر ررعف االمكاني ر ررات المادي ر ررة لتموي ر ررل
االنشطة البحثية

 .3عر ر رردم وجر ر ررود فر ر رررص لتنمير ر ررة الم ر ر روارد
الذاتير ر ررة للبحر ر ررث العلمر ر رري مر ر ررن خر ر ررارث

الجامعة
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 -00يليل الفجوة ويديد االحتياجا :
بمقارنة

الوضع

األهداف

الراهن

االستراتيجية

االحتياجات

طبقا

للجامعة

المستهدف

لما

طبقا

لنتائج

تحقيقها تم

التحليل

تحليل

البيئي

الفجوة

مع

وتحديد

يلي:

الغاية األولي" :يقيق التميز يف الدراسا

العليا والبحك

العلمي وزيادة القدرة التنافسية للمنتج
.1

البحثي"أو تناسق بين الخطط البحثية لكليات ومعاهد القطاع
الحاجة الى وجود ترابط

.2

توفير التمويل الخاص باالبحاث لتحقيق الخطة البحثية.

.3

انشاء قاعدة بيانات لالبحاث التى يقوم أعضاء هيئة التدريض باجرائها ونشرها.

.4

استحداث ةلية واضحة لمتابعة تنفيرذ الخطرة البحثيرة مرن خرالل ماشررات واضرحة
لقياض االداء.

.5

تطر رروير المر ررادة العلمير ررة المطروحر ررة فر ررى ب ر ررامج الد ارسر ررات العلير ررا واضر ررفاء البعر ررد
التطبيقي للبرامج واألبحاث .

.6

مضاعفة النشر العلمى المحلى والعالمي فى مختلف تخصصات القطاع.
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الغاية الثانية" :تطوير برامج الدراسا

العليا واألنشطة البحثية

ومساهمتها يف تطوير برامج الب الوريوس"
 .0العمل علىى ايجىاد اليىة للىربط بىين برامج ملدامسرت ملعليرت ومألنشرة ملبحثير وبرامج
ملبكتلوايوس

 .2الحاجة الى االستفادة من نتائج البحوث السابقة
 .3استحداث قاعدة بيانات ألبحاث أعضاء هيئة التدريس المنشورة
 .4العمل على مضىاعفة دوريىة التقىدم للحلىول علىى مشىروعات بحثيىة أرديىة أو
جماعية ألعضاء هيئة التدريس والممولة من الجامعة
 .5تشجيع العمل الجماعى المتناغم
 .6الموازنة بين التدريس والبحث العلمى
 .7استخدام الموارد المتاحة واالنترنت أى األبحاث
 .8الحاجىىىة الىىىى اسىىىتحداث الجوانىىىف التطبيقيىىىة أىىىى الكثيىىىر مىىىن مقىىىررات بىىىرامج
الدراسات العليا

الغاية الثالثة" :تعزيز دورالبحك العلمي يف يقيق التنمية
وخدمة المجتمر"

 .1الحاجة الى خطة استراتيجية لتطويرعمل الوحدات ذات الطابع الخاص
 .2توسىىيع دور المراكىىز البحثيىىة ليضىىم تطىىوير األنشىىطة البحثيىىة الىىى جانىىف خدمىىة
المجتمع
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 .3مشاركة معظم أعضاء هيئة التدريس أي وضع سياسات وخطط البحث العلمى
 .4استحداث الية لجذف الطالف الواأدين بلورة أاعلة

الغاية الرابعة" :تطوير البنية االساسية للبحك العلمي ودعم
الباحثني"

.1

تنمية القدرات البحثية للباحثين واستغالل طلبة البحث للمكتبة

.2

تخليص معامل حاسف آلي لطالف البحث العلمي

.3

مضاعفة ميزانيىة األبحىاث وتىوأير الىدعم الىالزم للنشىاط البحثىي مىن الجامعىة
والمجتمع.

.4

توأير أرص التدريف الخارجي

.5

تطوير مراأق المكتبة وشبكة المعلومات

.6

تحسين بيئة العمل العضاء هيئة التدريس لتلبح جاذبة

.7

العمل على تطبيق معايير الجودة

.8

ضرورة تفرغ طالف البحث العلمى

.9

استحداث برامج توعية لنشر ثقاأة البحث العلمي والنشر باللورة المناسبة.

.11

الحاجة الى تحديث موقع الكليات والمعاهد على االنترنت بلفة مستمرة
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الغاية اخلامسة" :رفه كفاءة االداء املؤسسي إلدارا

الدراسا

العليا والبحك العلمي"
 .0الحاجة الى تنمية الموارد الذاتية للكليات لتمويل أنشطة البحث .
 .2الحاجة الى االتلال والتوالىل البحثىي بىين لجنىة الدراسىات العليىا والج ىات
البحثية والج ات المؤسسية التي ل ا القدرةعلى تمويل البحث العلمي .
 .3العمل على تنمية الم ارات لالداريين القائمين على ادارة االنشطة البحثية .
 .4تطوير البنية التحتية بما يتناسف مع أعداد الطالف.
 .5استحداث نظام مفعل لمتابعة خريجى الكليات والمعاهد بالقطاع.
 .6الحاجة الى كيان قوى لدعم البحوث المتخللة.
 .7تفعيل االرشاد االكاديمى بالشكل الكاأى.

 -02األحباث ذا

الطابه املشرتك ومستويا

الت امل:

يحرص أعضاء هيئة التدريض بالقطاع الهندسى على تكامل األبحاث وتوسريع
دائرة البحث لتتضمن تخصصرات مختلفرة ،ويرتم ذلرك عرن طريرق إشرتراك أعضراء هيئرة
تدريض فى األقسام المختلفة فى تدريض الدبلومات والماجستيرات البينية ،وما يتبع مرن

المشر ر رراركة فر ر ررى اإلش ر ر رراف علر ر ررى الرسر ر ررائل ذات الموضر ر رروعات التر ر ررى تقر ر ررع فر ر ررى إطر ر ررار
التخصصررات البينيررة وكررذلك التقرردم لمشررروعات تتكامررل فيهررا تخصصررات متعررددة مررن

قطاعات مختلفة ،مثل:
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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).

تصررميم وترردعيم المنش ررآت لمقاومررة الر رزالزل قطرراع العل رروم األساسررية ط قط رراع

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).



التنمية المستدامة قطاع العلوم األساسية).



تكنولوجيا المعلومات العلوم االنسانية).
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00/01

02/00

القط ر رراع ي ر ررتم به ر ررا تحدي ر ررد ع ر رردد ون ر رروع

اتجاه ر ر ر ر ررات البحر ر ر ر ر ررث العلمر ر ر ر ر رري

الموضرروعات البحثيررة المالئمررة لطبيعررة

للجامعة والقطاع

03/02

1/1

وضر ررع خطر ررط بحثير ررة لكلير ررات ومعاهر ررد

خطررة بحثيررة للكليررات تررتالئم مررع

05/04
04/03

"يقيق التميز يف الدراسا

العليا والبحك العلمي وزيادة القدرة

خلق بيهة صااة لدعم األحباث واملساهمة ف نشرها ف اجملال

العاملية

للنشر وجهات النشر
2/1

دورات تدريبير ر ر ر ر ررة السر ر ر ر ر رراليث كتاب ر ر ر ر ر ررة

خطر ررة تدريبير ررة تسر ررتوعث %61

االبحرراث العلميررة القابلررة للنشررر عالميررا

من أعضاء هيئة التدريض

وجهات النشر المختلفة.
تباد ونشر اخلربا
3/1

التنافسية للمنتج البحثي

الغايهههههههههههها

االسرتاتيجية
كود النشاط

مؤشرا

التنفيذية

النجا

األهداف التشغيلية واخلطة

قياس

 -13اخلطة التنفيذية لتحقيق األهداف االسرتاتيجية:

4/1

2/1

البحثية بني قطاع البحوث والدراسا

العليا وقطاع خدمة اجملتمه.

عمل اتفاقيات تعاون بحثي برين كليرات

أجنر رردة عمر ررل لالنشر ررطة البحثير ررة

القط ر ر ر رراع الهندس ر ر ر رري ف ر ر ر رري المج ر ر ر رراالت

ب ر ر ررين كلي ر ر ررات القط ر ر رراع تغط ر ر رري

المشر ر ر ر ر ررتركة مر ر ر ر ر رراتمرات مشر ر ر ر ر ررتركة،

 %21م ر ررن احتياج ر ررات تط ر رروير

مش ر ررروعات بحثي ر ررة  ،اشر ر رراف مش ر ررترك

البحث العلمي وأنشطت

على الرسائل العلمية والمراكز البحثية)
انشرراء مركررز لتسررجيل األبحرراث وانشرراء

قاع ر رردة بيان ر ررات لجمي ر ررع ابح ر رراث

قاعرردة بيانررات وتحررديثها باسررتمرار تترراح

اعضاء هيئئة التدريض

معلومات للباحثين
اصرردار نش ررة البحرروث العلميررة للقطرراع
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الهندسي توزع داخل الجامعرة وخارجهرا

االبحرراث قوميررا وزيررادة مجرراالت

للتنوير عررن االبحرراث الترري تمررت وجهررة

المعرفة البحثية

نشرها والهدف منها
6/1

تنظرربم مرراتمر سررنوي لبحرروث الد ارسررات

زير ررادة فر رررص تسر ررويق االبحر رراث

العلير ررا علر ررى مسر ررتوى الجامعر ررة لتر ررداول

العلمية بنسبة %21

المعرفر ررة بالمجر رراالت المختلفر ررة لبحر رروث
الد ارس ررات العلي ررا وي رردعى له ررا الجه ررات
المجتمعية المختلفة

"يقيق التميز يف الدراسا

ت و ذا
7/0

أبعاد إقليمية وعاملية

عمررل اجنرردة انشررطة علميررة بررين جهررات

زيررادة األنشررطة البحثيررة الممولررة

البحررث القوميررة والجهررات ذيررر البحثيررة

مر ر ررن الجهر ر ررات االخر ر ررري بنسر ر رربة

والماسس ر ر ر ر ررات والمنظم ر ر ر ر ررات الدولي ر ر ر ر ررة

%32

والمحليررة الترري لهررا عالقررة بالمجررال فرري
تمويل مشروعات
8/0

للمنتج البحثي

العليا والبحك العلمي وزيادة القدرة التنافسية

الرتكيز عل

اجملاال

البحثية اليت تدعم التنمية الشاملة و ختدم القنايا القومية يف نفس الوقت

تخصرريص عرردد م ررن بحرروث الد ارس ررات

زير ر ررادة فعالير ر ررة البحر ر ررث العلمر ر رري

العليررا وابح رراث اعض رراء هيئ ررة الت رردريض

على المستوى القومي

لمناقشة القضايا القومية واالقليمية
يسني املعامال
9/0

البحثية للباحثني فيما خيص عدد األحباث وفرتا

األداء البحثي

تطبير ر ر ررق نظر ر ر ررام االرشر ر ر رراد االكر ر ر رراديمي

تحقي ر ر ر ررق  %81م ر ر ر ررن الخط ر ر ر ررط

البحثر ر ر رري لبر ر ر رراحثين الد ارسر ر ر ررات العلير ر ر ررا

البحثيررة وتحقيررق التميررز البحثرري

لتر ر ر ر ر ر رروجيهم للتمير ر ر ر ر ر ررز البحر ر ر ر ر ر ررث فر ر ر ر ر ر رري

لألبحاث

الموض ر رروعات البحثي ر ررة الجدي ر رردة والت ر رري
تتر رريح له ر ررم قبر ررول موض ر رروعاتهم للنش ر ررر
الدولي
01/0

وضررع معررايير لبحرروث الد ارسررات العليررا

ابحاث ماجسرتير ودكتروراو تالئرم

الماجسررتير والرردكتوراو) بمررا يتوافررق مررع

مررع المواصررفات العالميررة بنسرربة
%61

المعايير العالمية
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00/01

02/00

التنفيذية

1/1

وضررع خطررط بحثيررة لكليررات ومعاهررد

خطة بحثيرة للكليرات ترتالئم

القط رراع ير ررتم بهر ررا تحدي ررد عر رردد ونر رروع

مر ر ر ر ررع اتجاهر ر ر ر ررات البحر ر ر ر ررث

الموضر ر ر ر رروعات البحثير ر ر ر ررة المالئمر ر ر ر ررة

العلمي للجامعة والقطاع

03/02

النجا

04/03

األهداف التشغيلية واخلطة

05/04

"يقيق التميز يف الدراسا

العليا والبحك العلمي وزيادة القدرة التنافسية للمنتج

مؤشرا

قياس

خلق بيهة صااة لدعم األحباث واملساهمة ف نشرها ف اجملال

العاملية

لطبيعة للنشر وجهات النشر
2/1

البحثي

الغايا

االسرتاتيجية

كود النشاط
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دورات تدريبي ر ر ر ررة الس ر ر ر رراليث كتاب ر ر ر ررة

خط ر ر ررة تدريبي ر ر ررة تس ر ر ررتوعث

االبحر ر ر رراث العلمير ر ر ررة القابلر ر ر ررة للنشر ر ر ررر

 %61مر ررن أعضر رراء هيئر ررة

عالميا وجهات النشر المختلفة.

التدريض

تباد ونشر اخلربا

البحثية بني قطاع البحهوث والدراسها

خدمة اجملتمه.
3/1

عمر ررل اتفاقير ررات تعر رراون بحثر رري بر ررين

أجن ر ر ر رردة عم ر ر ر ررل لالنش ر ر ر ررطة

كلير ر ر ر ررات القطر ر ر ر رراع الهندسر ر ر ر رري فر ر ر ر رري

البحثيررة بررين كليررات القطرراع

المجر ر ر رراالت المشر ر ر ررتركة مر ر ر رراتمرات

تغطر ر ر ر ر ر ر ر ر رري  %21م ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررن

مشتركة ،مشروعات بحثيرة  ،اشرراف

احتياجر ررات تطر رروير البحر ررث

مشر ر ر ررترك علر ر ر ررى الرسر ر ر ررائل العلمير ر ر ررة

العلمي وأنشطت

والمراكز البحثية)
4/1

2/1

انش ر ر رراء مرك ر ر ررز لتس ر ر ررجيل األبحر ر ر رراث

قاعر ر ر ر رردة بيانر ر ر ر ررات لجمير ر ر ر ررع

وانش ر ر رراء قاع ر ر رردة بيان ر ر ررات وتح ر ر ررديثها

ابح ر ر ر رراث اعض ر ر ر رراء هيئئ ر ر ر ررة

باستمرار تتاح معلومات للباحثين

التدريض

اصر ر ر رردار نش ر ر ر ررة البحر ر ر رروث العلمير ر ر ررة

تحقي ر ررق  %32م ر ررن خط ر ررة
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للقط ر ر ر رراع الهندس ر ر ر رري ت ر ر ر رروزع داخ ر ر ر ررل

نشر االبحراث قوميرا وزيرادة

الجامعر ر ر ررة وخارجهر ر ر ررا للتنوي ر ر ر ر عر ر ر ررن

مجاالت المعرفة البحثية

االبحر رراث التر رري تمر ررت وجهر ررة نشر رررها
والهدف منها
6/1

تنظر ر ر ر رربم مر ر ر ر رراتمر سر ر ر ر ررنوي لبحر ر ر ر رروث

زير ر ر ر ر ررادة فر ر ر ر ر رررص تسر ر ر ر ر ررويق

الد ارس ر ر ر ررات العلي ر ر ر ررا عل ر ر ر ررى مس ر ر ر ررتوى

االبح ر ر رراث العلمي ر ر ررة بنس ر ر رربة

الجامعررة لتررداول المعرفررة بالمجرراالت

%21

المختلف ر ررة لبح ر رروث الد ارس ر ررات العلي ر ررا
وي ر ر رردعى له ر ر ررا الجه ر ر ررات المجتمعي ر ر ررة
المختلفة

"يقيق التميز يف الدراسا

يف نفس الوقت ت و ذا
7/0

التنافسية للمنتج البحثي

العليا والبحك العلمي وزيادة القدرة

الرتكيز عل اجملاال

البحثية اليت تدعم التنمية الشاملة و ختدم القنايا القومية
أبعاد إقليمية وعاملية

عمر ر ررل اجنر ر رردة انشر ر ررطة علمير ر ررة بر ر ررين

زير ر ر ررادة األنشر ر ر ررطة البحثير ر ر ررة

جهات البحث القومية والجهات ذيرر

الممولر ر ر ر ررة مر ر ر ر ررن الجهر ر ر ر ررات

البحثير ر ر ررة والماسسر ر ر ررات والمنظمر ر ر ررات

االخري بنسبة %32

الدولير ررة والمحلير ررة التر رري لهر ررا عالقر ررة
بالمجال في تمويل مشروعات
8/1

تخصيص عدد من بحروث الد ارسرات

زيادة فعالية البحرث العلمري

العليا وابحاث اعضاء هيئرة التردريض

على المستوى القومي

لمناقشة القضايا القومية واالقليمية

يسني املعامال
2/1

البحثية للباحثني فيما خيص عدد األحباث وفرتا

تطبير ر ررق نظر ر ررام االرشر ر رراد االكر ر رراديمي

تحقيررق  %81مررن الخطررط

البحثر ر رري لبر ر رراحثين الد ارسر ر ررات العلير ر ررا

البحثي ر ر ررة وتحقي ر ر ررق التمي ر ر ررز

لت ر ر ر ر رروجيهم للتمي ر ر ر ر ررز البح ر ر ر ر ررث ف ر ر ر ر رري

البحثي لألبحاث

الموضرروعات البحثيررة الجديرردة والترري
تترريح له ررم قب ررول موض رروعاتهم للنش ررر
الدولي
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يتوافق مع المعايير العالمية

العالمية بنسبة %61

00/01

0/2

لدعم وتطوير الربامج

تطوير عردد مرن المقرررات لمرحلرة

زي ر ر ر ر ررادة نس ر ر ر ر ررث مش ر ر ر ر رراركة

البكر ر ر ررالوريوض والد ارسر ر ر ررات العلير ر ر ررا

الهيئ ر ررات والماسس ر ررات ف ر رري

كمقررررات خاصررة) تررتبط بجهررات

02/00

واخلطة التنفيذية

03/02

النجا

تمويل البرامج

بحثية ومجتمعية ،بحيث تقروم هرذو
الجه ر ر ررات بتموي ر ر ررل أنش ر ر ررطة ه ر ر ررذو
المق ر ررررات به ر رردف زي ر ررادة مس ر رراحة
تطبيقاتها العلمية.

تطوير برنامج الدراسا

2/2

العليا لت و أكثر تنافسية وت املية

تطر رروير ب ر ررامج دبلومر ررات تنافسر ررية

تحسر ر ر ر ر ررين نسر ر ر ر ر ررث اقبر ر ر ر ر ررال

للد ارس ررات العلي ررا وتكاملي ررة لكلي ررات

المتق ر ر رردمين للتس ر ر ررجيل ف ر ر رري

القط رراع تالئ ررم ماسس ررات االنت رراث

ب ررامج الرردبلوم مررن جهررات

والماسسات المجتمعية المختلفة.

االنتر ر ر ر رراث وزير ر ر ر ررادة فعالير ر ر ر ررة
البرامج في االنتاث

3/2

انشر ر رراء برنر ر ررامج للد ارسر ر ررات العلير ر ررا

تحسر ر ر ر ر ررين نسر ر ر ر ر ررث اقبر ر ر ر ر ررال

تكرراملي جديررد بررين كليررات القطرراع

المتق ر ر رردمين للتس ر ر ررجيل ف ر ر رري

الهندسرري فرري التخصصررات النررادرة

برامج الماجستير

والممير رزة ب ررين الكلي ررات واالس ررتعانة
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04/03

األهداف التشغيلية

مؤشرا

قياس

05/04

تطوير برامج الدراسا

العليا واألنشطة البحثية ومساهمتها يف تطوير

العلير ررا الماجس ر ررتير والر رردكتوراو) بم ر ررا

تالئ ر ر ر ررم م ر ر ر ررع المواص ر ر ر ررفات

التواصل مه القطاع اخلاص واهليها

برامج الب الوريوس

الغايا

االسرتاتيجية

كود النشاط

11/1

وضر ر ررع معر ر ررايير لبحر ر رروث الد ارسر ر ررات

ابح رراث ماجس ررتير ودكت رروراو
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ببع

كليات القطاعات األخرى

توسيه ويسني نوعية التعليم والتدريب للباحثني(التدريب عل رأس العمل)
4/2

انش رراء مرك ررز ت رردريث مهن رري عل ررى

رفر ر ر ررع القر ر ر رردرات التنافسر ر ر ررية

مسر ررتوى الجامعر ررة بب ر ررامج تر رردريث

للخريج

2/3

الصناعة لالستفادة ما اخلربا

بني مؤسسا

الصناعة وااامعة

إنش ر رراء مرك ر ررز بح ر رروث ومجموعر ر ررات

ابحرراث تطبيقيررة وانش ررطة

بحثير ر ررة ذات عالقر ر ررة مر ر ررع الصر ر ررناعة

بحثي ر ر ر ررة مش ر ر ر ررتركة ب ر ر ر ررين

والجهر ر ر ررات الحكومير ر ر ررة ذات الصر ر ر ررلة

الكلير ر ر ررات لتحسر ر ر ررين أداء

بالصر ررناعة مر ررن واضر ررعي السياسر ررات

ودور البحرث العلمرري فرري

ومتخذي القرار

المجتمع

انشاء مكتث اتصال بحثي لالتصرال

زير ر ر ررادة فر ر ر رررص تسر ر ر ررويق

بالجهرات البحثيررة والمجتمعيررة لتحديررد

االبحاث التطبيقية

فر ر رررص التعر ر رراون البحثر ر رري والدعاير ر ررة
واالعر ررالن عر ررن االبحر رراث واالنشر ررطة
البحثية
3/3

00/01

تباد اخلربا

02/00

التنفيذية

عقر ررد اتفاقر ررات بحثير ررة مشر ررتركة ب ر ررين

اسر ررتم اررية التعر رراون بر ررين

الم اركر ر ررز البحثي ر ر ررة لكلي ر ر ررات القط ر ر رراع

القطر ر ر ر ر ر ر ر رراع الهندسر ر ر ر ر ر ر ر رري

الهندس ر ر رري الص ر ر رردار بح ر ر ررث س ر ر ررنوى

والجهات البحثية لتطروير
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03/02

النجا

تشجيه الشراكة الفعالة مه مؤسسا
1/3

مؤشرا

04/03

األهداف التشغيلية واخلطة

قياس

05/04

 :تعزيز دورالبحك العلمي يف يقيق التنمية وخدمة اجملتمه

الغايا

االسرتاتيجية

كود النشاط

للخريجين متنوعة.

االكادميية يف

جامعة القاهرة – اخلطة البحثية لقطاع العلوم اهلندسية

4/3

مشترك الحدى القضايا القومية.

البحث العلمي

تشجيع األسراتذة للعمرل المشرترك مرع

زير ر ر ررادة نسر ر ر رربة مشر ر ر رراركة

زمالئه ر ررم م ر ررن الص ر ررناعة والحكوم ر ررة

االس ر رراتذة ف ر رري االبح ر رراث

عبر ررر برن ر ررامج تب ر ررادل الخبر ر ررات ب ر ررين

التطبيقية لنقل الخبرات

00/01

02/00

التنفيذية

تطوير املعامل البحثية املتخصصة
1/4

وض ررع خط ررة لتط رروير المر روارد البحثير ررة
مر ررن مكتبر ررة وشر رربكات اتصر ررال وربطهر ررا

2/4

تمكررين  %111مررن البرراحثين

بمواقع مصادر المعلومات

لالتصر ر ررال بشر ر رربكات البح ر ر ررث

تخصيص معمرل حاسرث ةلري للبراحثين

العالمية

وطلبة الدراسات العليا داخل كل كلية

لما إدارة املصادر البحثية واملخرجا
3/4

تنظرريم معررر

البحثية للباحثني

كترراث للقطرراع الهندسرري

تستضيفة الكليات بالتبادل كل عام.
4/4

التعر ر ر رراون مر ر ر ررع الماسسر ر ر ررات الش ر ر ر رريكة
لتحس ررين حير ررازة واس ررتخدام وتخصر رريص
المر روارد البحثي ررة والمعلوم ررات للب رراحثين

ت ر ر رروفير  %32م ر ر ررن المر ر ر روارد
والمصادر البحثية للباحثين

مر ررن خر ررالل اتفاقير ررات الحصر ررول علر ررى
معلومررات وبيانررات تطبيقيررة مررن جهررات
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03/02

األهداف التشغيلية واخلطة

مؤشرا

قياس النجا

05/04
04/03

" تطوير البنية االساسية للبحك العلمي ودعم الباحثني

الغايا

االسرتاتيجية

كود النشاط

الجامعة والصناعة
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المختلفة.

تنويه وتوسيه قاعدة التمويل لألحباث والدعم ااامعي
2/4

شررفافية خطررة متطلبررات البحررث العلمرري

خطة تمويل بحثي تتوافق مرع

وتحدي ر ر ر ر ررد المتطلب ر ر ر ر ررات بن ر ر ر ر رراء عل ر ر ر ر ررى

المتطلب ر ر ررات البحثي ر ر ررة بنس ر ر رربة

االحتياج ررات الحقيقي ررة لك ررل بح ررث بن رراء

%21

على خطة تقدم مع المقترح البحثي
6/4

تمك ر ررين اعض ر رراء هيئ ر ررة الت ر رردريض م ر ررن

زيرادة عرردد االبحراث العضرراء

الحصررول علررى مررنح تفررر ،لمرردة مناسرربة

هيئررة الترردريض وارتفرراع نس ررث

الستكمال واعداد االبحاث.

حصولهم على درجات علميرة
ف ر ر رري اط ر ر ررار الس ر ر ررنوات الت ر ر رري

00/01

الد ارسررات العليررا وبمررا يتناسررث مررع

الد ارسررات العليررا علررى مهررارات

متطلبات التطوير

التواص ر ر ر ر ر ر ررل ومه ر ر ر ر ر ر ررارات االدارة

02/00

2/2

وضر ر ر ر ررع خطر ر ر ر ررة تر ر ر ر رردريث الدارات

ت ر ر ر ر ر ر رردريث  %81م ر ر ر ر ر ر ررن ادارات

المتطورة

تنمية مصادر التمويل الذاتي لألنشطة البحثية املختلفة
انشرراء مكت ررث اتص ررال بحث رري يتب ررع

زي ررادة ف رررص التموي ررل لألبح رراث

الجامعر ر ر ر ررة لالتصر ر ر ر ررال بالجهر ر ر ر ررات

بنسبة %21

المجتمعير ر ر ررة والهيئر ر ر ررات المختلفر ر ر ررة
لت رروفير مصر ررادر تموي ررل لالبحر رراث
ذير تقليدية

تفعيل نظم وادارا
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متابعة اخلرجيي

03/02

1/2

العليا والبحوث الستيفاء متطلبا

التطوير

04/03

واخلطة التنفيذية

مؤشرا

قياس النجا

05/04

رفه كفاءة االداء املؤسسي إلدارا

الدراسا

العليا

األهداف التشغيلية

تطوير ادارة الدراسا

والبحك العلمي "

الغايا

االسرتاتيجي

ة
كود النشاط

يحددها القانون

جامعة القاهرة – اخلطة البحثية لقطاع العلوم اهلندسية
3/2

انش ر ر ر ر ر ر رراء وح ر ر ر ر ر ر رردات الخر ر ر ر ر ر ر رريجين

زيادة فرص توظيف الخريجين

ومسرراهمتها فرري اصرردار خطابررات
تذكير ر ررة للخ ر ر رريجين الر ر ررذين تر ر رردربوا
ببرامج التدريث المهني المقترحة
4/2

إنشراء نظرام متابعررة ومراقبرة وتقيرريم

نسبة رضاء ال تقل عن %32

مسررتمر لقيرراض رضرراء المسرراهمين
وأصحاث المصلحة من االبحاث
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 -14املخاطر والتحديا

:

يمك ررن ايج رراز المخ رراطر والتح ررديات الت ررى تواجر ر تنفي ررذ الخط ررة ف ررى القط رراع

الهندسررى فررى النقرراط التاليررة ،ذيررر ان الخطررة التررى تررم وضررعها روعررى فيهررا مواجهررة

هذو المخاطر وتقليل اثرها للوصول الى االهداف المخططة:
التمويل واملوارد املالية:

 .1قلررة الم روارد والمخصصررات الحكوميررة لتمويررل الخطررط البحثيررة وخاصررة فيمررا
يتعل ر ررق باألبح ر رراث التطبيقي ر ررة والبين ر ررة األساس ر ررية الخاص ر ررة بالبح ر ررث العلم ر رري

العتمادهررا علررى م روارد ذاتيررة  .وقررد يتطلررث هررذا البحررث عررن الم روارد البديلررة

الكافية لتمويل أنشطة الخطة التنفيذية.

 .2ضررعف دور الجهررات الخاصررة والجهررات المجتمعيررة فرري الرردعم المررادي للم اركررز
البحثية ذات الطابع الخاص وكذلك ضعف فرص تسويق األبحاث.
 .3ضعف الحافز المادي للباحثين الجراء أبحاث متميزة.
التنافسية القومية والعاملية:
 .0عدم الربط بين برامج الدراسات العليا واالحتياجات علرى المسرتوى اإلقليمري
بالدول العربية
 .2محدودية الترابط مع الصناعة بسسبث فقدان ثقة الماسسات الصرناعية فرى
مخرجات البحث العلمى.
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 .3عررردم وجرررود معر ررايير موحررردة لمواصرررفات األبحر رراث عل ررى مس ررتوى الجامعر ررة
وبالترالى عرردم وجرود قيمررة للماشررر  Impact factorللنشررات والمجررالت

العلمية لكليات ومعاهد القطاع.

 .4زيادة توقعات الماسسات الصناعية ومجتمع األعمال والطالث بالنسبة لجودة
الخدمات المقدمة من قطاع الدراسات العليا والبحوث.
 .5عرردم وجررود ربررط بررين متطلبررات سرروق العمررل وب ررامج الد ارسررات العليررا ممررا قررد
يضعف عدد المتقدمين لبرامج الدراسات العليا من الجهات المجتمعية
 .6عردم الرربط بررين بررامج الد ارسررات العليرا واالحتياجررات علررى المسررتوى اإلقليمرري
بالدول العربية يضعف من الميزة التنافسية اإلقليمية.

 .7ت ارج ررع ج ررودة البح ررث العلم رري نتيج ررة ع رردم األحتك رراك بتج ررارث النش ررر ال رردولي
وتأثيرو على أداء الجامعة للبحث العلمي.

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

بعضها.

األنظمة الداخلية:
 .1مركزية أنظمة إدارات الجامعة في إتخاذ القرار مما ياخر تنفيذ أنشطة الخطة.
 .2صررعوبة تحديررد أولويررات البحررث العلمرري بررين القطاعررات المختلفررة للجامعررة وقررد
ياثر على اختالف ماشرات األداء بين قطاعات وكلياتها ومعاهدها

 .3وجود قوى معارضة للتطوير مما ياثر سلبا على تفعيل الخطة التنفيذية.
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 .4عدم توافر كوادر بشرية كافية لتنفيذ أهداف وأنشطة الخطة.
 .5لىعوبة تحديىد مؤشىرات قيىاس األداء بالنسىبة لىبع
للخطة.

المخرجىات المتوقعىة

 .6عدم االلتزام بآليات تقويم ومتابعة واستم اررية الخطة اإلستراتيجية.
 .7عدم قدرة النظم االدارية الحالية بالكليات للتواصرل مرع الجهرات البحثيرة العالميرة
والجهات المجتمعية.

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

 -15عناصر جنا اخلطة:
الواقعية :من خالل تحديد أنشطة تنبع من اإلحتياث الحقيقي لتحقيق متطلبات االرتقاء
بالبحث العلمي والدراسات العليا.

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

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

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

جهات راعية لألنشطة.

التكام  :تكامل أنشطة الخطرة مرع األهرداف الخاصرة بالبحرث العلمري والد ارسرات العليرا
الستراتيجية الجامعة
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النشر وا عالو :نشر الخطة االستراتيجية للقطاع من خالل عقد ور عمل لرالدارات
األكاديميرة للتعريرف بالخطرة االسرتراتيجية للبحرث العلمي.أيضرا نشرر الخطرة فري كليررات
القطاع.

 نظام متابعة وتنفيذ اخلطة البحثية وتقوميها:
تعتمد تنفيذ اخلطة عل انشاء نظام متابعة علي ثالث مستويا :
املستوى األو :
 ويتضمن لجنة متابعة على مستوى القطاع الهندسي لضمان سير الخطرة طبقورالأله ررداف المح ررددة وتع ررديل مس ررار الخط ررة طبقوررا للمتغير ررات الحادث ررة ف رري خط ررة
الجامعة.

 كمررا تقرروم هررذو اللجنررة بوضررع ماش ررات قيرراض النجرراح المطلوبررة مررن األنشررطةالمختلفة.

 تقديم تقارير سنوية إلى الجامعة كمتابعة لماشر أداء الخطة. تقوم اللجنة بتنظيم العمل بين كليات ومعاهرد القطراع الهندسري بمرا يضرمن عردمتكرار األنشطة أو تعارضها.
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املستوى الثاني:
-

ويتض ررمن ادارات الد ارس ررات العلي ررا والبح رروث ف رري الكلي ررة والت رري تق رروم ب رردور رب ررط
أنشررطة كليررات ومعاهررد القطرراع بخطررة القطرراع مررن خررالل لجنررة الد ارسررات العليررا
والبحوث.

-

تقوم اللجنة بتقيم خطة الدراسات العليا والبحوث للكليات وتحديد نقراط الضرعف

-

تقديم ما حققت خطة الكلية من تقدم في ماشرات األداء وعمل استقصراء للررأي

والسلبيات وااليجابيات في مسار الخطة.
للجهات المستفيدة من الخطة.

املستوى الثالك:
-

إس ررتطالع رأى الجه ررات المس ررتفيدة وطل ررث مراجعته ررا للخط ررة ومتابعته ررا للتنفي ررذ
وأخذ تقاريرها فى االعتبار عند التطوير

االخررذ فررى االعتبررار رأى طررالث الد ارسررات العليررا فررى عمليررات التنفيررذ والتطرروير

وذلك من خالل استمارات المراقبة والتقييم المصممة خصيصاو لهذا الغر .

اسلوب تنفيذ اخلطة واملتابعة والتقييم:

 -1يتم تشكيل لجنة دائمة للقطاع الهندسى للتخطيط والتنفيذ والمراجعة والتطوير
 -2يتم تفصيل الخطة إلي خطط عمل سنوية طبقا للجدول الزمني المقترح

 -3يتم اعداد خطة تنفيذية سنوية يتم تحديد المسئول عن التنفيذ والمتابعة وتحديرد
بنود التكلفة ومصادر التمويل وجهرات األسرناد فري حالرة مشراركة جهرات خرارث

الجامعة في الخطة.

 -4تحديررد الترردفقات الماليررة المطلوبررة السررنوية بفتررة زمنيررة كافيررة قبررل تنفيررذ الخطررة
لتفادي تأخر التمويل.
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ملحق ()0
فريق العمل:
كلية الهندسة:
 أ.د .شريف أحمد مراد – وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
 أ.د .سحر المرصفى – أستاذ بقسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة
 أ.م.د .سيد كاسث – أستاذ مساعد بقسم القوى الميكانيكية بكلية الهندسة.
كلية التخطيط ا قليمى والعمرانى:
 أ.د .ع ررالء ي ررض – وكي ررل كلي ررة التخط رريط اإلقليم ررى والعم ارن ررى لش ررئون الد ارس ررات
العليا والبحوث.
 أ.م.د .إبتهر ر ررال أحمر ر ررد عبر ر رردالمعطى –أسر ر ررتاذ مسر ر رراعد بقسر ر ررم التنمير ر ررة العمرانير ر ررة
االقليمية -كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى.
 أ.م.د .هالر ررة سر ررعد مكر رراوى – أسر ررتاذ مسر رراعد بقسر ررم التخطر رريط العم ارنر رري -كلير ررة
التخطيط اإلقليمى والعمرانى.
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كلية الحاسبات والمعلومات:
 أ.د .هرردى أنسررى – وكيررل كليررة الحاسرربات والمعلومررات لشررئون الد ارسررات العليررا
والبحوث.
معهد الدراسات والبحوث ا حصا:ية:
 أ.د .سرريد مشررعال السرريد – وكيررل معهررد الد ارسررات والبحرروث اإلحصررائية لشررئون
الدراسات العليا والبحوث.
 أ.د .سمير كامل عاشور – أستاذ متفر ،بمعهد الدراسات والبحوث اإلحصائية.

-94-

