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Research Plan for Faculty of Computers and Information  
 

 (2017 – 2022 ) 
 

 مقدمة : 
 

خطة بحثیة طویلة المدى تعكس اإلطار تتضمن الخطة البحثیة لكلیة الحاسبات والمعلومات 
المنهجي المتكامل للجوانب االكادیمیة والعلمیة من ناحیة ودارسة مدى الفجوة بین ما هو 

االتجاهات البحثیة تشمل الخطة  .متاح وما هو مطلوب تحقیقه من أهداف من ناحیة أخرى
والتى تحرص على اعداد خریج و تحدد بها رؤیة و رسالة الكلیة لالقسام المختلفة بالكلیة 

یستطیع القیام بالبحث العلمى وربط البحث العلمى بمشكالت المجتمع والبیئة وتوفیر حلول 
ونظم  للمشاكل القومیة لمواكبة التقدم فى المجاالت البحثیة المختلفة فى علوم الحاسب

في صیاغتها على كذلك تعتمد  . المعلومات وتكنولوجیا المعلومات ونظم الوسائط المتعددة 
دارسة تحلیلیة لنقاط القوة والضعف والفرص والتهدیدات التي تؤثر وتتأثر بكفاءة وجودة 

  .البحث العلمي بالكلیة
  

 : منهجیة إعداد  هذه الخطة

 لبحثیة الكلیة تیجیة ااتكوین لجنة إلعداد للخطة اإلستر  .1
 :و تشمل تجمیع البیانات الالزمة .2

 من إدارة الدارسات العلیا ئیاتاحصا. 
 من مكتبة الكلیة احصائیات . 

  مصادر بیانات من أعضاء هیئة التدریس وخاصة بموضوعات األبحاث . 
 مصادر عالمیة لتصنیفات موضوعات األبحاث ذات الصلة. 

 مالخطط البحثیة لالقسا 
 :ةتیجیار توالغایات واالهداف االستحدید السمات  .3
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ــق مـــع الغایـــات االســــتر  تیجیة للجامعـــة ومـــع اتـــم تحدیـــد الغایـــات بحیــــث تتوافـ
 . رسالة الكلیةو األهـــداف العامــــة للكلیة والتي تتوافق مع خصوصیة رؤیة 

 :على كافة المستویات البحثیة الراهنتحلیل وتقییم الوضع  .4

  :تحلیل كمي    
 یر والدكتواره في التحلیل الكمي للجهود البحثیة من خالل تسجیالت الماجست

 م2017-2016حتى العام الدارسيالفترة السابقة
  التحلیل الكمي للجهود البحثیة من خالل البحوث المنشورة العضاء هیئة

 التدریس 
  :تحلیل كیفي

  السابقة بالنسبة لألقسام الموضوعات البحثیة التي تم تناولها في الفترة
 .تخصصات أعضاء هیئة التدریس  و العلمیة  

  سات العلیااموضوعات تسجیالت الدر المدة الزمنیة لالستمراریة في . 
    النشر واالنتاج العلمي العضاء هیئة التدریس . 

  مستویات التكامل في الموضوعات البحثیة بین التخصصات المختلفة في
 األقسام العلمیة

  تقییم النشر العلمي على المستوى المحلي والعالمي 
  ت والندوات العلمیةامعدالت انعقاد السمینار 

 اكادیمیه خبرات( د مجاالت التمیزتحدی(  
 

 :مصفوفه التحلیل الرباعى .5
ــق علیهـــااعداد ـم تـ ولقـــد تـــم . التحلیـــل الربـــاعى لكـــل غایـــة مـــن الغایـــات المتفـ

SWOT Analysis  ـــتبیانات ـــة  للرأىاإلســــتعانة  باسـ ـــاء هیئـ ــــن أعضـ ــل مـ ـــن كــ مـ
ــدریس والهیئــــة المعاونــــة بهـــــدف المشاركة و  بداء الرأي نحو عناصر القوة االتـــ

 . یداتالتهدةوالضعف وكذلك الفرص
 :تحلیل الفجوة و تحدید االحتیاجات .6
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هن وطبقـا لنتـائج التحلیـل البیئـي لكـل مـن الغایـات  تـم االـر بمقارنـة الوضـع 
األنشـطة والمخرجـات (تحدیداألهـداف التشـغیلیة لكـل منهـا وتحدیـد االحتیاجـات 

  : ةعلى اإلعتبارات التالیا بناءولقـد تـم تحدید االحتیاجات . لكـل غایـة) المطلوبـة
 المدخالت البحثیه: 

ــ ـــوث وتتضـــمن تحدیـ د الكـــوادر البشــــریة، المـــوارد الالزمـــة لتمویـــل بحـ
بحثیة  معامــــلو البنیـــة التحتیــــة ن یناخ المالئمتــــوافر المو القطـــاع، 

ـــبكات االتصــــاالت ، ــــدر و وشـ ــروعات ة على التقدم و المشاركة في االق لمشــ
  .البحثیة

 منظومه القیم البحثیه: 

ــدى االبتكــــار ـــز العلمــــى ومــ ـــدى التمیـ ـــع  وتتضــــمن مـ وامكانیــــة التوسـ
ـــى  ــدى متابعــــه التوجهــــات البحثیــــه  والتوجــــه التطبیقـ البحثــــى مســــتقبال ومــ

ـــا بـــالخطط القومی ـــه، لالبحــــاث والرســــائل العلمیــــه ومــــدى ارتباطهـ و ـــه للدول
مطابقـه الممارسـات البحثیـه لالنتاج والنشر للمعایر االكادیمیه مدي 

  .والعالمیه
 االداء البحثى الحالى واالداء المستقبلى المرغوب فیه: 

ــــه،  تحــــدیث البنیـــــه البحثیــــه ــــاالت البحثیــــه الرئیســـــیه والفرعیـ  وتشــــمل المجـ
ـــــه وتحدیــد دورهــا فــى المجــال البحثــى  لبحثیةو الخطط ا ـــام العلمی لالقســ

، ةالمطلوبــة البحثیــلمجموعات لالمعامل التوســع فــى عــدد , المســتقبلى
تحدیـد الخصــائص البحثیــه المســتقبلیه المقترحــه والتاكـد مــن توافقهــا مــع 

وزیاده االبحاث البینیه وزیـاده النشـر العلمـى تیجیه للدوله االخطــط االســتر 
 جهـات تمویـل لالبحـاث المستقبلیهب االستعانةو  دوليال

 :مقترح نظام للمتابعه والتقییم المستمر .7
لضــمان إنجــاح الخطــة مــع مقتــرح نظــام لمتابعــه الخطــه  مؤشراتوتشــمل أهــم ال

 .والتقیــیم المســتمر لها
 . نیة التقدیریة المطلوبة لتحقیق الخطةاز المی .8

 .یذ عناصر الخطةمقترح للجدول الزمني لتنف .9
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البحثیة بها ومن  التخصصات  ولقد تم بالخطة استعراض المالمح الرئیسیة للكلیة و
 ولقد تم صیاغة الغایات الرئیسیة .ثم المتطلبات واإلمكانات والموارد البحثیة المطلوبة

:وهي تیةالاغایات الفي  أسیوطتتوافق مع أهداف جامعة  لمطلوب تحقیقها بحیثا  
. تحقیق التمیز في البحث العلمي وزیادة القدرة التنافسیة للمنتج البحثي: الغایة األولي
.مج الدارسات العلیا واألنشطة البحثیةاتطویر بر  :الغایة الثانیة  
. تطویر البنیة االساسیة للبحث العلمي ودعم الباحثین :الغایة الثالثة  
.  تعزیز دور البحث العلمي في تحقیق التنمیة وخدمة المجتمع :الغایة الرابعة  

سات العلیا ارفع كفاءة األداء المؤسسي لإلدارت التابعة لقطاع الدر  :الغایة الخامسة 
.والبحوث   

لكل من  األراءاشتملت الخطة على تحلیل رباعي حیث تم االستعانة باستبیانات 
و عمل ورش عمل و دراسة احتیاجات سوق  أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة

ض نتائج اكما تم استعر .لرفع الرؤیة الكاملة لهم عن عناصر البحث العلمي  العمل
منبسقة  وتحلیل البیئة الداخلیة والخارجیة وة بین الغایات المطلوب تحقیقهاتحلیل الفج

  .من الخطة االستراتیجیة للكلیة و الجامعة
نجاح الخطة و نظام مقترح لمتابعة تنفیذ مؤشرات أشتملت الخطة على و كذلك 

الخطة وتقویمها و المیزانیة التقدیریة المطلوبة و الجدول الزمني لتنفیذ االهداف 
  ).م 2022حتى  2017 خریطة جانت( تیجیة للخطة في الفترة ترااالس
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  :العناصر الرئیسیة للخطة البحثیة
 

 رؤیة الكلیة : 
تسعى كلیة الحاسبات والمعلومات بجامعة أسیوط لتحقیق التمیز واالبتكار في مجاالت 

. والبحث العلمي وخدمة المجتمع على المستوى المحلى واإلقلیمي التعلیم  
تیجیة للبحث العلمي للكلیة في رایمكن تحدید الرؤیة اإلست وفي إطار هذه الرؤیة

المنهجیة  العناصر والخطوات المرحلة القادمة ووضعها في صوره خطة تحمل كل
  .البحث العلمي تیجیاتاإستر بناء ل
 

 

 رسالة الكلیة : 
مجاالت علوم الحاسب ونظم فى  العلميالمعرفة والبحث  بأصولإمداد الطالب 

لعمل محبًا لاالبتكار و راغبًا في وتكنولوجیا المعلومات وتنمیة شخصیة الطالب لجعله 
، وكذلك تشتمل رسالة الكلیة على واإلقلیمیة و قادرًا على المنافسة المحلیة الجماعي

 تطویر المناهج الدراسیةو ، في مجاالت الكلیة وبحثیة متمیزة تقدیم خدمة مجتمعیة
واحتیاجات  ومتطلبات العصر العلميوتحدیثها بصورة مستمرة بما یتماشى مع التقدم 

.سوق العمل  
 ىعلى أن تكون عللدارسات العلیا ل تم تعریف رسالة الكلیة رسالةال وفي إطار هذه

: النحو التالي  
 رسالة كلیة الحاسبات و المعلومات للدارسات العلیا والبحوث: 

تأهیل الكوادر البحثیة والعلمیة و اخالقیاته و  العلميالبحث  مفاهیمبإمداد الطالب 
قضایا الحاضر وترسم حلول المستقبل بما یتماشى مع اإلتجاهات  ةعالجمالقادرة على 

.العالمیة للبحث في مجاالت التخصصالمحلیة و االقلیمیة و   
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 كما تتفق الخطة البحثیة للكلیة مع رسالة الكلیة في محاور التطویر الرئیسیة التالیة: 
تطویر البنیة التحتیة للكلیة والجهاز اإلداري لدعم األنشطة التعلیمیة : اإلدارة 

.والبحثیة والمجتمعیة   
علمیا بحیث تتاح لهم فرص المنافسة على المستوي المحلي  تأهیل الطالب: الطالب 

مجاالت المعلوماتیة واالتصاالت الواإلقلیمي والعالمي من خالل اكتسابهم للمعرفة في 
.راودعم القر   

دعم األبحاث المتمیزة  وعلى األخص التي تحقق متطلبات  : الهیئة األكادیمیة 
یة والمؤسسات األكادیمیة ار ناعیة والتجعاون مع المؤسسات الصالمجتمع مع تشجیع الت

رتبط ثراء البحث العلمي بتناول موضوعات ت. ات البحثیة والتطویریة یز اإلمكاناإلبر 
. بمشكالت واقعیة وطرح الحلول  

 
:القیم  

:تنتهج الخطة البحثیة مجموعة من القیم تم االتفاق علیها وهي  
التمیز و السبق  *  
ةالمهنأخالقیات *   
الجماعىالعمل *  
خدمة المجتمع*   
)التحسین والتطویر المستمر، اإلتقان(الجودة *    
 

 االهداف االستراتیجیة : 
  

تعمل كلیة الحاسبات والمعلومات بجامعة أسیوط من خالل الخطة البحثیة    
: على تحقیق االهداف التالیة ) 2022-  2017 ) 

  



11 
 

إعداد المتخصصین فى علوم الحاسبات والمعلومات والشبكات والوسائط   )1
المؤهلین باألسس النظریة ومنهجیات التطبیق بما یمكنهم من المنافسة   ،المتعددة

 .العالمیة فى تطویر تقنیات الحاسبات والمعلومات

والبحوث العلمیة والتطبیقیة فى مجال الحاسبات والمعلومات التى  تإجراء الدراسا )2
 .لها أثر مباشر على التنمیة المتكاملة فى المجتمع

تقدیم االستشارات والمساعدات العلمیة والفنیة للهیئات والجهات التى تستخدم  )3
تقنیات الحاسبات والمعلومات وتهتم بصناعة ودعم اتخاذ القرار من خالل إنشاء 

 .ات ذات طابع خاصوحد
إعادة تأهیل خریجى الكلیات المختلفة طبقا لحاجة سوق العمل فى المجاالت   )4

الحدیثة للحاسبات والمعلومات والشبكات والوسائط المتعددة وذلك بعقد دبلومات 
 .تطبیقیة

تعمیق الوعى باستخدام تقنیات الحاسبات والمعلومات فى قطاعات ومؤسسات   )5
 .خدامها عن طریق الدورات التدریبیة المهنیة المتخصصةالدولة ورفع كفاءة است

االشتراك مع الجهات المتخصصة لتطویر وتعریب برمجیات النظم والتطبیقات   )6
 .المختلفة

تنظیم الندوات وعقد المؤتمرات العلمیة بهدف تعمیق المفاهیم واالرتقاء بالمستوى  )7
 .العلمى بین الكوادر المتخصصة

ة مع الهیئات والمؤسسات المناظرة على المستوى المحلى عقد االتفاقیات العلمی  )8
جراء البحوث المتعلقة بتخصصات  ٕ واإلقلیمى والعالمى بهدف تبادل الخبرات وا

 .الحاسبات والمعلومات
إنشاء وحدات أبحاث متخصصة متقدمة فى الفروع المختلفة لعلوم الحاسبات  )9

  .والمعلومات
  .ى فى شتى مجاالت التخصصتوفیر وتدعیم وسائل النشر والبحث العلم )10
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  :مستویات الخطة البحثیة
  تشمل الخطة البحثیة المستویات التالیة 

  :مستوى الكلیة ویشمل 
 المجاالت البحثیة لالقسام العلمیة 

  التركیبة البحثیة للكلیة بصفة عامة 
 كلیة لدعم البحث العلميلمتطلبات ا 

  
  :مستوى الجامعة ویشمل

  تیجیة الجامعةااستر 
  سیاسة الجامعة لدعم وتطویر البحث العلمي 

  متطلبات الكلیة من الجامعة 
  

  :المستوى القومي ویشمل
  تیجیة القومیة للبحث العلميااالستر 
 تكنولوجیا نظم و  القضایا  والمشكالت القومیة التي یدخل في معالجتها

 وتطبیقاتها الحاسبات والمعلومات
  

  :المستوى العالمي ویشمل
  البحثیة الحدیثةالتوجهات 
 متطلبات التعاون البحثي على المستوى العالمي  

  
  

  :مصادر جمع بیانات الخطة البحثیة
  : تم االعتماد على البیانات التى تمثلت فى عده مصادر منها االتى
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  :البیانات المتاحة فى الخطط البحثیة المنشورة: أوال
 قسامة لالخماسیالخطط البحثیه ال 
 2019-2015(أسیوط  الخطة البحثیة لجامعة( 

 ـــوفره ـــط البحثیـــــه المتــ لكلیات الحاسبات و المعلومات بالجامعات األخرى  الخطــ
 مثل جامعة القاهرة

 
  :قواعد البیانات المتاحه بالكلیة: ثانیا 
  البیانات الخاصه بالرسائل العلمیه الممنوحه من إدارة الدارسات العلیا. 

  باعـــداد الطـــالب المســـجلین والخـــریجین لدرجـــه البیانـــات الخاصـــه
 .  من إدا ر ة الدارسات العلیا  الماجســـتیر أو الــــدكتواره

  البیانات الخاصه باالبحاث المنشوره ألعضاء هیئه التدریس. 

   البیانات الخاصه بمجاالت التمیز تتضمن بیانات عن هیئة التدریس
 . جامعات خارجیةالحاصلین على دكتوارة من 

 الحاصلین على جوائز الجامعة. 

 البیانات الخاصه بأنشطة المكتبة. 
 

  :تار تقاریر سنویه ونش: ثالثا 
 ةسة الذاتیراالد 

  2017- 2016(التقریر السنوي للدراسات العلیا( 

  
  
  
  
  
  

 :المعلوماتو لیة الحاسبات كالمالمح األساسیة ل
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 نشاة الكلیة : 
في العام  أسیوطالدراسة بمرحلة البكالوریوس بكلیة الحاسبات والمعلومات بجامعة  بدأت

إلعداد خریجین مزودین بأصول المعرفة العلمیة المتخصصة م 2001/2002الجامعي 
.ومدربین تدریبًا عالیًا علي المهارات المطلوبة مع توافق برامجها مع المتغیرات العصریة  

-:عة أقسامیبلغ عدد أقسام الكلیة أرب  
 Computer Science علوم الحاسبقسـم  )1
 Information Systems قسـم نظــم المعلومـات )2
 Information Technology  تكنولوجیا المعلوماتقسـم  )3

 Multimedia Systems  الوسائط المتعددة قسـم  )4 
    

: في االقسام التالیة  والدكتوراهوتمنح الكلیة درجة البكالوریوس ودرجتي الماجستیر 
.تكنولوجیا المعلوماتقسـم و  نظــم المعلومـات قسـمو  علوم الحاسبقسـم   

 
م والدرجات 2007/2008وبدأت الدراسة بمرحلة الدراسات العلیا في العام الجامعي 

:العلمیة في الالئحة الحالیة هي  
 

.دبلوم الدراسات العلیا في الحاسبات والمعلومات  

.اجستیر في الحاسبات والمعلوماتالم  
.دكتوراه الفلسفة في الحاسبات والمعلومات  

)برنامج خاص بالمصروفات( دبلومه مهنیه   
:ونظام الدراسة للحصول علي الدرجات العلمیة التالیة  

 
 النظام الدرجة العلمیة

 مقررات وبحث لمدة عامین دبلوم
برنامج خاص ( دبلومه مهنیه 
)بالمصروفات  

 مقررات وبحث لمدة عام أو عامین 

 مقررات ورسالة ماجستیر
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 مقررات ورسالة دكتوراه الفلسفة
  

  :)الوضع الراهن(لیة  كالبنیة  التحتیة  البحثیة بال
  )بیانات ومؤشرات(الدراسات العلیا بالكلیة  

  

  باألعوام الدراسات العلیا المقیدینطالب عداد أبیان ب

  الجامعي العام
 

 القسم

 اتالمعلوم نظم علومالحاسب إجمالي
 تكنولوجیا

 لمعلوماتا

 دكتوراه ماجستیر دكتوراه ماجستیر دكتوراه ماجستیر

2014/2015 5 - 4 - 4 - 13 

2015/2016 2 -  - - - 2 

2016/2017 9 - 10 - 6 - 25 

 40 - 10 - 14 - 16 إجمالي

  
  بیان بأعداد الطالب الدراسات العلیا الوافدین

 الجامعى العام

 القسم

 اتالمعلوم نظم علومالحاسب إجمالي
 تكنولوجیا

 لمعلوماتا

 دكتوراه ماجستیر دكتوراه ماجستیر دكتوراه ماجستیر

2014/2015  1 1 - - - - 2 

2015/2016 3 1 - 1 - - 5 

2016/2017 - 1 2 1 - - 4 

 11 - - - 2 2 4 إجمالي

  حسب جنسیتهم)الوافدین (العلیا المقیدین احصائیه بعدد الطالب بالدراسات
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  االجمالى  باكستان  لیبیا  العراق  األردن  الیمن  الكویت  العام الجامعى
2011/2012  -  -  -  -  1  -  1  
2012/2013  2  -  -  -  -  -  2  
2013/2014  -  -  -  -  -  1  1  
2014/2015  -  1  -  -  -  -  -  
2015/2016  -  2  1  2  -  -  5  
2016/2017  3  -  1  -  -  -  4  

  14  1  1  2  2  3  5  االجمالى
  
  
  

  عداد طالب الدراسات العلیا الذین منحوا بالكلیةأبیان ب
  

 الجامعى العام

 القسم

 اتالمعلوم نظم الحاسب علوم إجمالي
 تكنولوجیا

 لمعلوماتا

 دكتوراه ماجستیر دكتوراه ماجستیر دكتوراه ماجستیر

2014/2015  - 1 2 - 2 - 5 

2015/2016 2 - 2 - - - 4 

2016/2017 1 - 3 - 1 - 5 

 14 - 3 - 7 1 3 إجمالي

  
  

  
  التركیبة البحثیة بالكلیة

  :التخصصات العلمیة والمجاالت البحثیة لألقسام العلمیة
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Research Plan for Computer Science Department  
Years:  2017 - 2022 

  
1. Aims 

 Strength the research in nearly all aspects of Computer Science (CS) 
 Applied Studies and scientific research in the field of computer science 

that have a direct effect on the integrated development in the community. 
 Providing advice and scientific and technical assistance for agencies. 
 Raising the level of different faculty’s graduates, according to the needs of 

the various labor markets in the fields of modern computer science. 
 Form alliances with other departments. At the same time, the department 

needs to retain its identity as a CS department and continue to strengthen 
the core of computer science. 

 Increase the number of faculty members to better- achieve the goals of the 
department. 
 
2. Actions 

 We seek ten additional faculty members over the next five years. Our 
primary focus is on young faculty who are likely to make fundamental 
advances in core CS research areas.   

 Guiding research toward the common problems in different specialties in 
computer science.  
 
3. Time Limits: 5 years plan 2017- 2022. 
 
4. Research Directions: 
 
 

a) Theory 
1. Theories of  computation and algorithm design 
2. Languages and Compilers 
3. Security and Cryptography 
4. Numerical methods 
 

b) Systems 
1. Operating Systems 
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2. Parallel and Distributed Systems 
3. Software Engineering 
4. Software Quality Engineering 
5. Computer Networks 
6. Graphics and animation 
7. Virtual and Augmented Reality 
8. Image and Video processing, representation, editing, and compression 
9. Visualization   

10. User Interface and HCI 
11. Real Time Systems 
12. Power Aware Computing 
13. Database Management Systems 
14. Architecture 
15. Grid computing 
16. Fault Tolerant Systems 

 

c) Artificial Intelligence 
1. Machine Learning 
2. Vision 
3. Pattern Recognition 
4. Speech recognition 

 

d) Others 
1. Computational biology 
2. Robotics and Control 

 

5-Our plan is to focus on a few fundamental areas from the above list 
every year  
 

6-The plan is administered by the department head. It is reviewed 
annually by a faculty committee and revised every five years in a 
consultative process involving all faculty members. 
 

 
 

Research plan for Information Technology  

Years:  2017 / 2022 
  

Aims: 
 The IT research plan is set up to cope with the need of the market and 

industry and in the meantime satisfy the academic standard mythologies 
and norms of research work in the academic institutions. The current 
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research plan aims to cover all aspects that best serve the two objectives. 
IT also aims at matching the new national and international research 
trends. 
 

 Action: 
 

 Guided research toward solving the common problems in different 
Information Technology areas. 
 

 Time Limits: 5years plan 2017–2022 
 

 The purpose of the Information Technology major at the faculty of 
computers and information.  Assiut University is to provide a clear 
academic focus for the discipline of Information technology. The primary 
faculty members in our department have been achieve in their research and 
teaching but additional faculty members are needed to better achieve the 
goals of the department research plan besides the teaching work load. We 
seek ten additional faculty members over the next five years.  Our primary 
focus is on young faculty members who are likely the make fundamental 
advances in core IT research areas which are as follows : 
 
 

1. Mobile computing, M-learning, M-management, M-commerce 
applications and variations, 

2. Wireless, mobile, ad hoc, sensor networking, server less architecture and 
variations,  

3. Networked embedded systems, RFID applications and variations, 
4. Cloud computing,fog computing, applications and variations, 
5. Enterprise architecture, data architecture, data science, scientific data 

management and variations, 
6. Multimedia systems, voice control and variations, 
7. Vision, virtual reality, augmented reality and variations, 
8. Broadcasting, media technologies and variations, 
9. Robotics, autonomous vehicles, automation and variations, 
10. Human computer interaction (HCI), Intelligent interfaces, and variations, 
11. Intelligent networks and variations,  
12. Network hardware, software, algorithms architecture, analysis, design, 

implementation and variations, 
13. Distributed hardware, software, algorithms architecture, analysis, design, 

implementation and variations, 
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14. Network protocols, programming, technologies, security, forensics, 
privacy and variations, 

15. Network services, applications, operation, management and variations, 
16. Web programming, systems, technologies and variations, 
17. E-learning, E-management, E-commerce, economy of computer industry 

and variations, 
18. Cyber, web, systems and applications security, adaptive security 

architecture and variations, 
19. Internet of things (IoT)and variations, 
20. Big data management, storage, configuration, analytics, and variations. 

 
 Our Plan is to focus on a few fundamental areas from the above list every 

year  
 The plan is administrated by the department head. It is reviewed annually 

by a faculty committee and revised every five years in a consultative 
process involving all faculty members and approval bodies.     

  
  
  
  
  
  

Research Plan for Information Systems Department  
Years: 2017-2022  

 
 
 

1. Aims: 

The Information Systems Department seeks to cope with national 
and international research directions that cope with the needs of 
the industry and academic research directions at national and 
international institutions.  The following points clarify the aims 
of the research plan for Information Systems Department for 
2017-2022: 
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 Introduce a high-level of research for post-graduate 
information systems students.  

 Provide an enriched information systems research 
environment for post-graduate students at the information 
systems department.  

 Include a variety of research directions that coop with the 
tremendous change in information systems sector.  

 Help researchers to arrive into the innovative level. 
 Strengthen the relation between the society, the industry 

and the department through applications such as 
Biodiversity informatics, health informatics, Geographical 
Information Systems.  

2. Action:  

The Information Systems Department seeks towards recent 
research directions in order to fulfill the needs of the faculty, the 
university, our nation and the society.  To fulfill the gap between 
the industry and the academia, the industry, represented by 
DellEMC, has been conducting research talks of what are the 
new research directions that will be in the market in the next 
coming years.  In addition, questionnaires of our graduates’ 
interests and their work have been performed.   
3. Time Line:  

Five Years plan 2017-2022  
4. Research Directions: 

The focus of research at Information systems department is on 
several research directions that fulfill the research interests, the 
industry directions, and coop with the university directions.  

1. Bioinformatics  
2. Biodiversity Informatics 
3. Big Data Analytics  
4. Big Data Management  
5. Citizen Science  
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6. Data Compression 
7. Database Management: 

* Distributed databases  
 * Multimedia databases 
* Moving object databases 
* Object-oriented databases 
* Spatio-temporal databases 
* Web databases 

8. Data Mining  
9. Data Protection and Preservation 
10. Data Quality and assurance 
11. Data Science 
12. Decision Support Systems  
13. Design Science  
14. Digital Education  
15. Enterprise Systems  
16. Geographical Information Systems 
17. Health Informatics 
18. Information Visualization  
19. Information Retrieval 
20. Scientific Data Management  
21. Semantic Web  
22. Semantic Data Integration  
23. Social Computing Informatics  
24. Systems Analysis and Design  

 
 
** This plan is reviewed by department academic staff 
every year if there is a need for adding more research 
directions in the department. 

 
 
 

 

Research Plan for Multimedia Department  
Years:  2017 / 2022 
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1. Aims 

 Strength the research in nearly all aspects of Multimedia 
 Applied Studies and scientific research in the field of multimediathat have 

a direct effect on the integrated development in the community. 
 Providing advice and scientific and technical assistance for agencies. 
 Raising the level of different faculty’s graduates, according to the needs of 

the various labor markets in the fields of multimedia. 
 Form alliances with other departments. At the same time, the department 

needs to retain its identity as a multimediadepartment. 
 Increase the number of faculty members to better- achieve the goals of the 

department. 
 
2. Actions 

 We seek ten additional faculty members over the next five years. Our 
primary focus is on young faculty who are likely to make fundamental 
advances in core multimedia research areas. 

 Guiding research toward the common problems in different specialties in 
multimedia. 
 
3.Time Limits: 5 years plan 2017- 2022. 
 
4.Research Directions: 

 
 
 
 

*Multimedia Computing 
1. Performance measurement tools for multimedia 
2. Operating system mechanisms for digital multimedia 
3. Storage systems 
4. Media representations 
5. Media coding 
6. Media processing 
7. Media security  

 
 

*Multimedia Communications 
1. Real-time Protocols 
2. End-to-End Streaming Media 
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3. Multicast Protocols 
4. Digital video and audio networking and communication 

 
*Multimedia Applications  

1. Methodologies, paradigms, tools, and software architectures for 
supporting multimedia applications  

2. Multimedia databases and retrieval 
3. Distance and interactive training 
4. Multimedia encyclopedias 
5. Interactive training on the web 
6. Digital libraries 
7. Electronic museum 
8. Remote consulting systems 
9. Video conferencing 
10. Multimedia mail 
11. Multimedia documents 
12. Advertising 
13. Collaborative work 
14. Electronic publishing 
15. Virtual and Augmented Reality 
16. Graphics and animation 
17. Visualization 
18. Vision 

 
 

5-Our plan is to focus on a few fundamental areas from the above list 
every year . 
6-The plan is administered by the department head. It is reviewed 
annually by a faculty committee and revised every five years in a 
consultative process involving all faculty members. 
 
 
 

  
  

  
  

  : الوضع التنافسى للكلیة 
  

  :الكوادر العلمیة 
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  : أعضاء هیئه التدریس والهیئة المعاونة لكل قسم بالكلیة على النحو التالى 
  

  

  القسم
  العدد

أستاذ 
  متفرغ

أستاذ   أستاذ
  مساعد

مدرس   مدرس
  مساعد

  إجمالي  معیدین

  19  4  9  2  1  2  1  علوم الحاسب
  13  6  4  2  -  1  -  نظم المعلومات

  15  5  5  3  1  -  1  تكنولوجیا المعلومات
  1  -  -  1  -  -  -  وسائط المتعددة

  48  15  18  8  2  3  2  إجمالي
  
  
  

یحرص اعضاء هیئة التدریس بكلیة الحاسبات والمعلومات على النشر العلمى و 
المستمر المحلى والدولى البحاثهم وذلك من أجل استمراریة البحث العلمى كجزء 

خالل االعوام أساسى من عملهم ، ویوضح الجدول التالى أعداد األبحاث التى نشرت 
  .م 2010-2015

  
   دولیة / محلیة  ؤتمراتم  دولیة / مجالت محلیة   القسم 
  22  51  علوم الحاسب 

  8  10  نظم المعلومات 
  9  11  تكنولوجیا المعلومات 

  

 جائزة أحسن رسالة ماجستیر من المدرسین المساعدین بالكلیة) 2(كما یوجد عدد 
  .م  2014/2015و   م2012/2013للعام االكادیمي    

  

  :البعثات
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المختلفة وكذلك تحدید المدارس العلمیة تم حصر أعداد المبعوثین من األقسام 
االستفادة بهم بالعمل ي للمبعوثین في الدول المختلفة ومتابعة عودة المبعوثین  ومد

.في الكلیة  
 

القسم        العدد   بعثة منحة اإلجمالى   
 قسم علوم الحاسب  2 2  4
 قسم نظم المعلومات - 2 2
 قسم تكنولوجیا المعلومات   1 2 3
 االجمالى  3 6 9

 
هونج  سنغافورا

 كونج

 القسم كندا امریكا  المانیا  أسبانیا

  علوم الحاسب  1 1 - 1 1 -
  نظم المعلومات  - 1 1 - - -
  تكنولوجیاالمعلومات  2 - - - - 1

 

 
 

 
 

  : المعامل البحثیة المتخصصة 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

سنغافوراكونجھونجاسبانیاالمانیاامریكاكندا

حاسبعلوم

المعلوماتنظم

المعلوماتتكنولوجیا
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  :معمل الوسائط المتعددة .1
  :الرؤیة

مداد  ٕ المجتمع بخدمات الوسائط المتعددة باإلضافة بناء المعرفة والبحث العلمي وا
إلى االستشارات فى الحركة بالحاسب و الرسم بالحاسب والتعامل مع الفیدیو 

  .والصوت)  ثنائي وثالثي األبعاد(
  

  :الرسالة

یسعى فریق إدارة معمل الوسائط المتعددة لتحقیق التمیز واإلبداع في المجاالت 
  .وثالثیة األبعاد والحركة والرسم بالحاسب  التعامل مع الصوت والصورة ثنائیة

 

 :األهــداف

  توفیر البنیة التحتیة لتوسیع استخدام نظم الوسائط المتعددة 

  تعزیز مهارات الخریجین والطالب الجامعیین في التعامل مع الوسائط المتعددة 

  تعزیز البحث العلمي في معالجة الصوت والصورة والفیدیو والرسم والحركة  

 بالحاسب 

  تدریس مقررات الرسم والحركة والرؤیة بالحاسب والوسائط المتعددة 

  فتح معمل األبحاث للباحثین داخل وخارج كلیه الحاسبات والمعلومات 

  تطویر البحوث المشتركة بین كلیة الحاسبات و غیرها من الشركاء من مختلف

 الكلیات وكذالك الشركات المتخصصة

 صرى بإنشاء معمل وسائط متعددة فرید من نوعه فى دعم التعلیم العالي الم

 .صعید مصر
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 وحدة إنتاج فیلم رسومات حاسب ثالثیة األبعاد. 

یشملالتي یتكون من مجموعة من الوحدات والمعامل حدیثة اإلنشاءو   
  وحدة التسجیل الصوتي. 

 وحدة التصویر والعرض. 
 وحدة إنتاج الوسائط المتعددة. 

  المتعددةوحدة أبحاث الوسائط 

  :ویتكون المعمل من األجهزة التالیة
1. Digital mixer  
2. Electronic music digital keyboard  
3. Professional microphones  
4. 3D viewing system  
5. Body motion capture system  
6. Face motion capture system  
7. Portable 3D viewing system  
8. High resolution projector  
9. A3 color scanner  

10. A3 color printer  
11. HD TVs  
12. Digital  3D cameras  
13. Digital cameras  
14. Camcorders  
15. PAN\TILT\Zoom color video camera  
16. HD PAN\TILT\Zoom color video camera  
17. Professional camcorders  
18. Workstation and PC3 with professional graphic card and 3Dmonitor  
19. CD and DVD Duplicator  
20. Video capture devices  
21. PC  Input\ output Devices  

 
 

 
 

 :معمل الحسابات عالیة األداء -2

  :من ثالثة وحدات األداءیتكون معمل الحسابات عالیة 

  معمل الحوسبة الشبكیة)Grid Computing Lab( 
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  معمل الحسابات المتوازیة)Parallel Computing Lab( 

  التكییفیة معمل البرمجة)Configurable Computing Lab( 

  
  :معمل الحوسبة الشبكیة

    
  

  

  

  :األهداف

  الحاسبات كحاسب واحد  مجموعة منتعلیم الطالب المفهوم األساسي الستخدام

 .أفضل ، والحصول على سرعةعمالق

  على الحوسبة الشبكیة وتطبیقها في مجاالت  طالب الدراسات العلیا والباحثینتدریب

 .دقیقة للحصول على نتائج سریعة وأبحاثهم 

  ،االستفادةَ من قدرات المعالجة والحفظ التي لدى األجهزة األخرى على الشبكة

 .ومشاركتها في بیاناتها وبرمجیاتها
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 المحتویات 

  1(عدد( Master Servers  . 

  1(عدد( Login Servers  . 

  8(عدد (Computing Servers .  

 . Cisco Gigabit Switch 

 Uninterrupted Power Supply.  

  21(عدد (Workstations.  

  
  
  
  

  :معمل الحسابات المتوازیة

 

    
  

  

  األهداف
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  تعلیم الطالب  المفهوم األساسي الستخدام البرمجة على التوازى لتصمیم البرامج

 .الموازیة ونظم التشغیل المتوازیة

  المحتویات

  1(عدد (Server with 4 processors تعمل كآلة موازیة. 

  7(عدد  (Workstations للوصول عن بعد.  

  :البرمجة التكیفیة لمعم

    
  
  

 :ألهدافا

  تعلیم الطالب المفهوم األساسي الستخدام نظام 

(Field Programmable Gate Array “FPGA”, 

Microprocessor and Microcontroller). 

  لطالب الدراسات العلیا والباحثین استخدام أنظمة البرمجة التكیفیة وتطبیقها في

 .المجالت البحثیة
  

 :المحتویات
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  6(عدد(Workstations للبرمجة وتهیئة األجهزة. 

 :على الوحدات التالیةو یشمل 
  وحدة الحوسبة الكیفیة. 

 وحدة المعالجة المتوازیة. 
  وحدة الحوسبة الشبكیة. 

 

  التحكم والمراقبةوحدة. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :GISمعمل نظم المعلومات الجغرافیة .3

 : الرؤیة

المجتمع بخدمات نظم المعلومات الجغرافیة باإلضافة إلى  االستشارات في إمداد 

مختلف التخصصات وكذلك بناء المعرفة والبحث العلمي في نظم المعلومات 

  .الجغرافیة

  :الرسالة

  :ىلـایسعي فریق إدارة معمل نظم المعلومات الجغرافیة 

  تحقیق التمیز واإلبداع في مجاالت نظم المعلومات الجغرافیة والخدمات المجتمعیة في

  .مختلف المجاالت، كالصحة والزراعة والبیئة

 تحقیق التقدم في التعلیم والبحث العلمي في مجال نظم المعلومات الجغرافیة.  

 رات الطالب والباحثین للحصول على أعلى درجة من التمیز من تعزیز وتطویر قد

  .خالل استغالل كافة الموارد المتاحة ومواكبة التقدم
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 :األهداف

  :فى كلیة الحاسبات والمعلومات GISأهداف إنشاء معمل  تشمل

 توفیر البنیة التحتیة لتوسیع استخدام نظم المعلومات الجغرافیة.  

  استخدام نظم المعلومات الجغرافیة في مختلف المجاالت خدمة المجتمع من خالل

  .كالصحة والزراعة والبیئة

 السكانیة للجمهوریة/ نظم معلومات جغرافیة متكاملة لبناء الخطة التعلیمیة  توفیر .

الخطة تكمل المعلومات البیانیة للسكان وتربطها مع معدالت توافر الخدمات  ههذ

القتصادیة وغیرها من المرافق والمنشآت التي تخدم الطبیة والمستشفیات، والخدمات ا

  .الدراسة الجغرافیة في أي منطقة أو محافظة

  

 :المعمل الطالبى

 تدریس مقررات نظم المعلومات الجغرافیة. 

 اإلشراف على مشاریع التخرج الخاصة بنظم المعلومات الجغرافیة. 

تطویر البحوث نظم المعلومات الجغرافیة على  یعمل معمل أبحاث: معمل األبحاث

المشتركة بین كلیة الحاسبات وغیرها من الشركاء من مختلف الكلیات مثل كلیة 

 .العلوم، كلیة اآلداب، كلیة الهندسة، وكلیة الطب وكذلك الشركات المتخصصة

  



34 
 

  

  

  

  

  معمل نظم معلومات جغرافیة

  : GISاألجهزة المكونة لمعمل 

1. 15 Dell Optiplex 380 

2. )HP LaserJet P2055dn( Scanner  . 

3.    5 Dell Optiplex 380 

 ) Dell Optiplex 980(من طراز  3عدد   .4

5. Printer  )HP Designjet T1200 42.( 

، ذات منطقة نشطة 3648نظام تحدید المواقع لنظام المالحة ولوحة رسم  .6

36 x 48  914.4 .فى x 1.219.2mm 

  ).T610 server(طراز Dell یتصل كال المعملین بموصل كهربائى ماركة  .7

 كذلك مدعم بالخرائط الرقمیة كما فى المعمل الرقمى

  ة أسیوط ، بما فیها المدن والقرىبمحافظ 
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 :Bioinformatics Research Labمعمل أبحاث نظم المعلومات الحیویة  .4

  :الرؤیة

تنفیذ باإلضافة إلى  و تطبیقاتها یة حیو المعلومات الالمجتمع بخدمات نظم إمداد 

  .حیویةو بناء المعرفة والبحث العلمي في نظم المعلومات الالبرمجیات الالزمة 

   :الرسالة

  :ىلـا یةحیو ال یسعي فریق إدارة معمل نظم المعلومات   

  الحیویةتحقیق التمیز واإلبداع في مجاالت نظم المعلومات   

  یةحیو ال التعلیم والبحث العلمي في مجال نظم المعلوماتتحقیق التقدم في.  

  تعزیز وتطویر قدرات الطالب والباحثین للحصول على أعلى درجة من

  .التمیز من خالل استغالل كافة الموارد المتاحة ومواكبة التقدم
  

  :األهداف

  : فى كلیة الحاسبات والمعلومات یةحیو ال نظم المعلوماتأهداف إنشاء معمل تشمل   

 یةحیو ال نظم المعلومات توفیر البنیة التحتیة لتوسیع استخدام.  

 الحیویةنظم المعلومات ل تنفیذ البرمجیات الالزمة و توفیر   
 

 : Big Data Research Labمعمل أبحاث البیانات كبیرة الحجم .5

كذلك ا و هبانواع  كبیرة الحجم تاناالبی ةر إداو  المجتمع بخدمات تحلیلإمداد  :الرؤیة

  .بناء المعرفة والبحث العلمي
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   :الرسالة

 كبیرة  تاناالبی ةر إداو  تحلیل تحقیق التقدم في التعلیم والبحث العلمي في

  .  الحجم

  تعزیز وتطویر قدرات الطالب والباحثین للحصول على أعلى درجة من التمیز

  من خالل استغالل كافة الموارد المتاحة ومواكبة التقدم

  واإلبداعتحقیق التمیز  

  :األهداف

  كبیرة الحجم تانارة البیإداو  لتحلیلتوفیر البنیة التحتیة  

 كبیرة الحجم تانارة البیإداو  لتحلیل تنفیذ البرمجیات الالزمة و توفیر 

  

 

  :معامل الدراسات العلیا .6

    :الرؤیة   

  .بناء المعرفة والبحث العلمي

  :الرسالة

  كبیرة  تاناالبی ةر إداو  تحلیل فيتحقیق التقدم في التعلیم والبحث العلمي

  .  الحجم
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  تعزیز وتطویر قدرات الطالب والباحثین للحصول على أعلى درجة من التمیز

  من خالل استغالل كافة الموارد المتاحة ومواكبة التقدم

 تحقیق التمیز واإلبداع  

  :األهداف  

  كبیرة الحجم تانارة البیإداو  لتحلیلتوفیر البنیة التحتیة  

 كبیرة الحجم تانارة البیإداو  لتحلیل تنفیذ البرمجیات الالزمة و توفیر  

  : قاعة السیمینار*

 Data(وشاشات عرض) قسم علوم الحاسب(علوى الدور األول توجد قاعة السیمینار ب

Show (و  و ینعقد بها الندوات المختلفة و مناقشات الماجیستیر و الدكتوراة بالكلیة

  . شخص 100تتسع لنحو 

 

  :الكلیة مكتبة

  نشأة المكتبة

  م 2001بالقرار الجمهورى لعام  2001/2002العام الجامعى : تاریخ االنشاء 

سعة  –م 206المساحة  –قاعة دلراسات علیا  –قاعة الطالب : مساحة المبنى 

 1 –وحدة ادراج فهارس  1 –وحدة ارفف 37 –منضدة  26م مقعد 107المبنى 

  .دوالب لوضع متعلقات الطلبة 

  د عبد الوهاب البرلس .شارع أ: ن المكتبة    عنوا
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  ) قاعة الدراسات العلیا  –قاعة الطالب ( قاعة  2: عدد القاعات 

من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا خالل العام : مواعید العمل 

الدراسى ومن الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانیة والربع ظهرًا خالل العطلة 

  . الصیفیة 

    wirelessنقاط  4: عدد نقاط االنترنت 

وتضم مجموعة قیمة من الكتــــب والمارجع والمجالت العلمیة والثقافیة ومجموعـة من 

یتوفر . القوامیــس واإلحصائیات والتقاریر السنویة المتنوعة والجارئد القومیة الیومیة

( أجهزة حاسب آلى یخصص عدد منها لتقدیم خدمات البحث ؟؟ بمكتبة الكلیة عدد 

لرواد المكتبة لالستفادة من خدمات بوابة المكتبات  المباشر عبر شبكة اإلنترنت

كتاب فى  www.eul.edu.eg. باإلضافة إلى خدمات التصویر والطباعة   )الرقمیة

  مجال علوم الحاسب باإلضافة إلى الدوریات  

باإلضافة إلى مجلة الكلیة وبعض المجالت  وعربیة أجنبیة اتوتضم المكتبة دوری

القومیة الیومیة، الرسائل العلمیة والمشاریع  والجرائدلقارئ ألجنبیة تهم اواالمحلیة 

ت راالخاصة بطالب مرحلتي البكالوریوس وتمهیدي الماجستیر ومجموعة من المؤتم

  .العلمیة  

  : الخدمات التي تقدمها المكتبة

  خدمات البحث اإللكتروني فى قواعــد البیانـــات الخاصة بمقتنیات المكتبة . 1
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  . االسـتعارة الخارجیـة للســادة أعضـاء هیئـة التــدریس والهیئـة المعاونـةخدمـة . 2

  .النسخ والطباعةخدمات التصویر الضوئي و  .3

تفــتح المكتبـــة أبوابهـــا یومیـــا مــن الســـاعة الثامنـــة والنصـــف صــباحا وحتـــى .  4

  . ذلك أیام السبت من كل أسبوعوتستقبل روادها ك 7الســـاعة الخامســـة مســـاء 

المرجعیــة المتخصصــة ات لالستذكار و متوفر بها الكتب قاعـالمكتبة مجهزة ب .5

ئــات المتــرددة علــى طــالع الــداخلي لجمیــع الفیــث تتــیح المكتبــة خدمــة الح

   .المكتبة

 بیان بمقتنیات المكتبة 
 

 األجمالي االجنبیة العربیة المقتنیات
 5928 3963 1965 الكتب

 857 791 66 الدوریات
 16 15 1 القوامیس

 31 31 ---  رسائل ماجستیر
 7 7 ---  رسائل دكتوراة

  

  األجنبیة بالكتب و المراجعإحصائیة بتزوید المكتبة سنویا 

:عدد الكتب التي أضیفت الى المكتبة خالل الخمس سنوات األخیرة كاالتي **   
 

العربیةالكتب  الســــنة  األجمالي الكتب األجنبیة 
2012  /201326 44 70 
2013  /201427 1556 1583 
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 30 30 ال یوجد2015/  2014
2015  /201662 44 106 
 21 21 ال یوجد2017/  2016

  

  :أنشطة بحثیة

تقـــوم بالكلیـــة أنشـــطة علمیـــة وبحثیـــة مثـــل النـــدوات العلمیـــة وورش العمـــل ومشـــاركة 
ـــة فـــي المـــؤتمر أعضـــاء هیئـــة  ـــدریس باألبحـــاث العلمی ـــد أسســـت و .ت الخارجیـــةاالت و ق

  :شاركت الكلیة في ورش العمل و المدرسة الصیفیة الدولیة على النحو التالي
1. A Workshop on GIS Applications and Trends, Faculty of 

Computers and Information, Assiut University, Egypt, March 
2010.  

2. The International Workshop of Biodialog Under the DAAD 
framework  “Hochschuldialogmit der islamischen Welt”, In 
cooperation with Friedrich- Schiller University, Germany, Ain 
Shams University, Egypt, Sfax University, Tunisia, Faculty of 
Computers and Information, Assiut University, Egypt, November 
24- 26, 2015.  

3. Biodiversity Informatics Student Training, In cooperation with 
Friedrich- Schiller University, Germany, Ain Shams University, 
Egypt, Sfax University, Tunisia, Environmental Studies and 
Research Institute, Ain Shams University, August 28- September 
26, 2016.  

4. Biodialog Under the DAAD framework  “Hochschuldialogmit der 
islamischen Welt”, In cooperation with Friedrich- Schiller 
University, Germany, Ain Shams University, Egypt, Sfax 
University, Tunisia, Sfax University, Tunisia,  November 24- 26, 
2016.  

5. First Summer School Training on BioDiversity Informatics,  In 
cooperation with Friedrich- Schiller University, Germany, Ain 
Shams University, Egypt, Sfax University, Tunisia, Hurghada, 
Egypt, August 22-28, 2017. 
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  :االتفاقیات العلمیة

تحرص الكلیة على عقد اتفاقیات علمیة مع الجهات المتخصصة بداخل مصر 
وخارجها بهدف دعم وتشجیع التعاون العلمي وتحدیث الموضوعات البحثیة   

الموضوعات مع االتجاهات البحثیى القومیة أو مع  بمتطلبات السوق ً بما یتناسب
فاقیة مع مستشفى أسیوط الجامعي ات الكلیة بالموافقة علىوقد قامت . البحثیة العالمیة

  . 2017-2016و معهد جنوب مصر لالورام خالل العام األكادیمي 
  

  
  :المشروعات البحثیة

من جامعة  یتقدم أعضاء هیئة التدریس بمقترحات لمشروعات بحثیة ممولة سواء
و االتحاد   STDFو   ITIDAأسیوط أو الممولة من الجهات البحثیة المختلفة مثل 

  .األوروبي
  

  :مستویات التعاون البحثي
تسعى الكلیة لدعم تكامل التخصصات العلمیة الموجودة بالكلیة  لتوسیع دائرة البحث 

  :  وذلك عن طریق
  ف على اك أعضاء من هیئة التدریس من األقسام المختلفة في األشر اإشتر

ذات التخصصات البینیة  أو تحكیم الرسائل العلمیة في الموضوعاتالرسائل 
تطبیقات  -فیة انظم المعلومات الجغر  -معالجة الصور  -:فعلى سبیل المثال

 .معهد جنوب مصر لألورام –الذكاء اإلصطناعي
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 رسائل العلمیة وفي ف على الار عضاء هیئة التدریس بالكلیة باالشك أار إشت
مع أعضاء هیئة التدریس من نفس التخصص في الجامعات  تحكیم الرسائل

 :فعلى سبیل المثالسواء في مصر أو خارجها األخرى 

 جامعة القاهرة  -

 جامعة عین شمس  -

 جامعة حلوان  -

 جامعة أسوان  -

 جامعة فریدریك شیلر بالمانیا  -

  
  

  :السمات الممیزة
 التخصصات الدقیقة ألعضاء هیئة التدریس والمتجمعة والتى تغطى -

 .التخصصات المختلفة

 .الحاصلین على جوائز الجامعة -

 اشراف مشترك بین الكلیة و الجامعات األجنیة  وجود -

 وجود بنیة أساسیة تحتیة ممیزة  -

 وجود معامل بحثیة تخصصیة ممیزة  -

 
  :تیجیة  للخطةراتحدید  الغایات االست

والفرص لتعظیم االستفادة من مجاالت القوة  SWOT في ضوء تحلیل مصفوفة
والتغلب على مجاالت الضعف ومواجهة التهدیدات تم تحدید الغایات اإلستراتیجیة 

  :كلیة كالتاليلل
  خریج متمیز قادر على اإلبداع واالبتكار :  األولىالغایة
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  ارفع الكفاءة البحثیة للكلیة وتطویر الدراسات العلی:  الثانیةالغایة 
  تنشیط تفاعلیة الكلیة مع المجتمع والبیئة : الثالثةالغایة 
  لجهاز إداري فعا :الرابعة الغایة
  ترسیخ القیم واالخالقیات : الخامسةالغایة 

  

تیجیة في خمسة محاور رئیسیة بحیث اكما تم تحدید الغایات للخطة البحثیة اإلستر 
تتماشى مع تبلور األهداف العامة وتتفق مع رؤیة ورسالة الكلیة  وفي نفس الوقت  

  :هيط و و اسیتیجیة لجامعة االغایات االستر 
تحقیق التمیز في البحث العلمي وزیادة القدرة التنافسیة للمنتج : الغایة األولـي 

  .البحثي
  . مج الدارسات العلیا واألنشطة البحثیةاتطویر بر :  الغایة الثانیـة
  . م الباحثینتطویر البنیة االساسیة للبحث العلمي ودع:  الغایة الثالثـة
  .لبحث العلمي في تحقیق التنمیة وخدمة المجتمعا تعزیز دور  :الغایة الرابعة

ت التابعة لقطاع الدارسات ارفع كفاءة األداء المؤسسي لإلدار  :الغایة الخامسة 
  .العلیا والبحوث

  
  
  
  

  :SWOT Analysisالتحلیل الرباعي 
  

:الخارجیة  للغایة األولى  وتحلیل البیئة الداخلیة   
"تحقیق التمیز في البحث العلمي وزیادة القدرة التنافسیة للمنتج البحثي"   
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  تحلیل البیئة الداخلیة: الأو 

  نقاط الضعف  نقاط القوة
  قلة النشر العالمي نسبیا   تنوع التخصصات البحثیة 

مشاركة أعضاء هیئة التدریس في المحافل 
  واألنشطة العالمیة

  قلة المشروعات البحثیة 

وجود عدد مناسب من درجات الماجستیر 
  والدكتواره الممنوحة من الكلیة

قلة ربط األبحاث العلمیة بإحتیاجات المجتمع 
  الحقیقیة

ضعف دور الوحدات ذات الطابع الخاص في   تشارك الكلیة في المشروعات البحثیة 
  التسویق لألبحاث العلمیة

التوجد قاعدة بیانات ألبحاث أعضاء هیئة    ات البحثیةتوجد عدد من االتفاقی
  التدریس المنشورة

لدراسات العلیا فى بعض اتتم مشاركة طالب 
  .المشاریع البحثیة

ضعف اإلقبال على التقدم للحصول على 
  مشروعات بحثیة فردیة أو جماعیة

البحث العلمى  ألنشغال بالتدریس على حسابا    

  
  
  
  

  :الخارجیة تحلیل البیئة: ثانیا
  

  التهدیدات  الفرص
وجود جهات محلیة وعالمیة لدعم البحث 

  العلمي
زیادة نسب تسرب أعضاء هیئة التدریس 

تب ات بدون ر اباإلعارة وباألجاز 
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  وباالنتدابات لتحسین دخولهم المالیة
  صعوبة المنافسة اإلقلیمیة والعالمیة   إهتمام الدولة بالبحث العلمى

المؤتمرات المحلیة وجود عدد كبیر من 
  .والعالمیة

  فادة من نتائج البحث العلمىتعدم اإلس

 توالدوریا وجود عدد كبیر من المجالت
  .المحلیة والعالمیة

نسبة البحوث العلمیة المشتركة مع قلة 
  مؤسسات علمیة دولیة

فرصة دعم الجامعة بتشجیع نشر 
وذلك  الت عالمیةالعلمیة بمجالبحوث 

بمكافأة النشر الخارجي ألعضاء هیئة 
  التدریس بالجامعة

ط بین متطلبات سوق العمل عدم وجود رب
یا مما قد یضعف الدارسات العلمج اوبر 

مج الدارسات العلیا من ار عدد المتقدمین لب
  الجهات المجتمعیة  

وجود كوادر تعلیمیة في الكلیة ذوى صلة  
یعد آلیة بسوق العمل  و  احتیاجاته مما 

استشارفیة للتعرف على إحتیاجات السوق 
  حالیا ومستقبال إذا تم تنظیم استخدامها

  الدراسات العلیا یفتكالیف ومصار  عإرتفا

  
  
  
  
  

  

 
:ثانیةللغایة الالخارجیة   وتحلیل البیئة الداخلیة   

"مج الدارسات العلیا واألنشطة البحثیةاتطویر بر "   
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  :الداخلیةتحلیل البیئة : أوال
  نقاط الضعف  نقاط القوة

یتمیزخریج الدارسات العلیا بكفاءته 
العلمیة  وقدرته على تطبیق 
منهجیات البحث والنشر العلمي مما 
یؤهل الحاصلین على الماجستیر من 
استكمال دارسة الدكتواره بالخارج أو 

  .  بالكلیة

ر ضعف الجوانب التطبیقیة في الكثی
  یاالدارسات العلمن مقرارت بارمج 

تمیز العالقة بین عضو هیئة 
التدریس والطالب مع تواصل من 

لمختلفة اخالل وسائل االنترنت 
وبعض األنشطة البحثیة التي یتیحها 
النظام الدارسي والذي یتطلب أعمال 

ارت من درجات المقر % 30سنة  
  . الدارسیة

عدم تفرغ طالب الدارسات العلیا 
حتي الهیئة للدارسة وللبحث العلمي 

  .المعاونة منهم

مج اوجود تكامل بین موضوعات بر 
مج ابر الدارسات العلیا وموضوعات 

  البكالوریوس 

  

وجود معامل بحثیة متخصصة 
باالضافة الى معامل الدراسات العلیا 

  الموجودة بكل قسم

  

  

 : ةتحلیل البیئة الخارجی: ثانیا
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  التهدیدات  الفرص
العلیا تحسین أداء بحوث الدارسات 
بتطویر نظم امتحان طالب 

  .الماجستیر والدكتوراه 

عدم وجود قیاس واضح النعكاس 
ت المهنیة ااألنشطةالعلمیة والخبر 

ألعضاء هیئة التدریس علي تحسین 
  كفاءة العملیة التعلیمیة

مج للدبلومات المهنیة  تفي اانشاء بر 
 .  باحتیاجات المجتمع

  

االستفادة من مشاركة المجتمع عدم 
المدني والجهات المجتمعیة في 
تطویر البحث العلمي وبرامج 

  الدارسات العلیا
مج الدارسات العلیا  اعدم الربط بین بر   

واالحتیاجات على المستوى القومي  
  .واإلقلیمي

سیة امج الدر اضعف تفعیل البر   
كلیات مثیلة محلیا و المشتركة مع 
  .اقلیمیا و دولیا

 

 
 

:ثالثةللغایة الالخارجیة   وتحلیل البیئة الداخلیة   

"تطویر البنیة االساسیة للبحث العلمي ودعم الباحثین"  
  
  



48 
 

  :تحلیل البیئة الداخلیة: أوال
  نقاط الضعف  نقاط القوة

تحتوى الكلیة على مكتبة تلقى 
إهتمام كافة المسئولین بالكلیة وتوفر 
أحدث الكتب فى مجاالت الكلیة 
 وبها نظم فهرسة جیدة ومتصلة بعدة

مكتبات الكترونیة معرفیة یتم تحدیثها  
  باحدث الكتب والمراجع العلمیة

ضعف المناخ العلمي المحفز 
  .للتعاون والعمل في جزر منعزلة

الكفاءة العلمیة ألعضاء هیئة 
  التدریس و تنوع تخصصاتهم

  ضعف القدارت البحثیة للباحثین

النظام الحالي لحصول المدرس   
وانتظارها المساعد على فرصة بعثة 

  لسنوات
عدم وجود قواعد بیانات لحصر   

المشروعات البحثیة واألبحاث 
  الخاصة بأعضاء هیئة التدریس

قلة ربط األبحاث العلمیة باحتیاجات   
  المجتمع الحقیقیة

  

  

 : ةتحلیل البیئة الخارجی: ثانیا

  التهدیدات  الفرص
المنح الخارجیة في  بعض توافرو توفیر دعم الجامعة للكلیة مادیا  
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حتیاجات التلبیة مشروعات بحثیة 
البحث العلمي المطلوبة لدعم 

الهیئة أعضاء هیئة التدریس و 
  .المعاونة

مجاالت  تخصص الكلیة یساعد 
على تسرب الخریج الستكمال 

  دارسته العلیا بالخارج

یمكن انشاء نظام 
للتواصل مع طالب 

  الدراسات العلیا 

ستیر  فقد االتصال بحاملي الماج
والدكتوراة من الكلیة سوف یضیع 
فرصة حقیقیة  لإلستفادة من الدخول 
في مشاریع بحثیة جدیدة یكون 
قوامها الباحثیین المتخصصین ذوى 

  .  الخبرة
استخدام تقنیات التواصل المتاحة 

عبر , email, groupsبالكلیة  
  االنترنت مثل  بین االستاذ وطالبه

یتم استقطاب خریجي الدارسات 
العلیا من  الهیئة المعاونة والمبعوثین 

ر في العمل بالمجال اللخارج لالستمر 
العلمي بالخارج وحرمان الكلیة من 

  .ت البحثیة الالزمةاالخبر 
تقوم الكلیة حالیا بتطبیق معاییر 
الجودة وتهتم بصفة خاصة بالغایات 

مج االتعلیمیة المستهدفة من البر 
قرارت الدارسیة للدارسات العلیا والم

  والتأكد من سالمة تحقیقها وتقییمها
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  :رابعةللغایة الالخارجیة   وتحلیل البیئة الداخلیة 

  "في تحقیق التنمیة وخدمة المجتمع لبحث العلميا تعزیز دور"
  :تحلیل البیئة الداخلیة: أوال

  نقاط الضعف  نقاط القوة
مشاركة أعضاء هیئة التدریس 

لجهات القومیة المختلفة ء في ااكخبر 
تهم من خالل العمل في رابخالف خب

جهات قومیة أواقلیمیة أوانتداب فى 
  جامعات خاصة

ضعف دور الوحدات ذات الطابع 
الخاص في التسویق لألبحاث 
العلمیة  واقتصار دورها في الغالب 

  على مشروعات خدمة للمجتمع

مشاركة أعضاء من هیئة التدریس 
لبحث العلمي وخاصة في أنشطة ا

المشروعات البحثیة على مستوى 
  .و المستوى الدولي الجامعة

ندرة اللقاءات التنسیقیة مع 
البحوث  ومراكزالمؤسسات القومیة 

التطبیقیة  لمناقشة موضوعات بحثیة 
 . مشتركة

 
  

  

  

 : ةتحلیل البیئة الخارجی: ثانیا

  التهدیدات  الفرص
للبحث  تشجیع الحكومة والجامعة

  العلمي 
  ضعف فرص تسویق االبحاث

قلة البحوث التطبیقیة لصالح   
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  الصناعة  الوطنیة
  

  

  :الخامسةللغایةالخارجیة   وتحلیل البیئة الداخلیة 

ة لقطاع الدارسات العلیا ت التابعارفع كفاءة األداء المؤسسي لإلدار "
  "والبحوث

 

  :تحلیل البیئة الداخلیة: أوال
  الضعفنقاط   نقاط القوة

وجود دور مفعل للجنة الدارسات 
  العلیا والبحوث

عدم وجود نظام لمتابعة خریجي 
لعلیا والتواصل معهم الدارسات ا

  .مشروعات بحثیة ك فيالالشتر 
یتم توفیر كافة البیانات ذات الصلة 

التسجیالت (من خالل موقع الكلیة 
مواعید المناقشات  –للماجستیر 

جداول -والدكتوراه –للرسائل العلمیة 
متحانات  جداول اال -الدارسة

خدمات   –اإلعالن عن ورش عمل 
  )المكتبة

ضعف االتصال البحثي بین الكلیة 
ؤسسیة التي لها القدرة والجهات الم
  البحث العلمي على تمویل

تواجد كوادر وظیفیة لخدمة شئون 
ت ار الدارسات العلیا والمكتبة ذات خب
دمة مناسبة مع نسب  تسرب منع

تقریبا فى العمالة الدائمة ورضا 
  للموظف الدائم عن وضعه الوظیفى

  ضعف  المقابل المادى لالداریین
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    إستعداد اإلدارین لتلقى التدریب
    الرغبة فى التمیز

  

  

 : ةتحلیل البیئة الخارجی: ثانیا

  التهدیدات  الفرص
االستفادة من مشروع التأهیل 

لالعتماد بالكلیة لتطویر أعمال 
ت االمیكنة وتدریب اإلداریین باإلدار 

ت اذات الصلة بالكلیة ومد هذه اإلدار 
  .مج ومعداتابما یلزم من أجهزة وبر 

عدم وجود جیل ثاني لقیادات 
  .اإلداریین  لتولى المسئولیة الحقا

  
  

هن  وطبقا لنتائج التحلیل البیئي لكل من الغایات تم ابمقارنة الوضع الر 
) األنشطة والمخرجات المطلوبة(االهداف واالحتیاجات تحلیل الفجوة وتحدید 

 : لما یلي الكل منها طبق
 

 األهداف التشغیلیة للغایة االستراتیجیة االولى 

 
 " تحقیق التمیز في البحث العلمي وزیادة القدرة التنافسیة للمنتج البحثي""
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  التوسع في المجاالت البحثیة التي تتمیز بها الكلیة عن الكلیات
 المنافسة وتتوافق مع اإلتجاهات البحثیة العالمیة

  تطویر المجاالت البحثیة التي لها إنعكاس على القضایا القومیة  
 تطویر قاعدة بیانات لألبحاث العلمیة 

  
  

  :شطة المطلوبة للغایة األولينالمخرجات واأل 
إستحداث آلیة واضحة لمتابعة تنفیذ الخطة البحثیة من خالل  .1

  لقیاس األداءت واضحة امؤشر 
انشاء قاعدة بیانات لالبحاث التى یقوم أعضاء هیئة التدریس  .2

 .رائها ونشرها ووضع اآللیات لتحدیثها بإستمر ابإجر 

توجیه باحثین الدارسات العلیا نحو المجاالت التي تتمیز بها  .3
 .الكلیة في التخصص وذلك على مستوى األقسام العلمیة

  
  

مج الدارسات راتطویر ب"اتیجیة الثانیة االهداف التشغیلیة للغایة االستر 
  :"العلیا واألنشطة البحثیة

  

 التطویر المستمر لبرامج الدراسات العلیا بالكلیة 
  

 : المخرجات واألتشطة المطلوبة للغایة الثانیة
 

التقییم المستمر لبرامج الدراسات العلیا بالكلیة لتكون أكثر  .1
ُ المؤسسات    .المجتمعیةجذب  للوافدین والدارسین من
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ت في ااالستفادة من مالحظات الطالب ونتائج تقییم المقرر  .2
 خطط التحسین 

ك طالب الدارسات االعلیا في المشاریع البحثیة اإشتر   .3
 . المرتبطة بالمشروعات القومیة واالتجاهات البحثیة العالمیة

 . تحدیث موقع الكلیة على اإلنترنت بصفة مستمرة  .4

اإللكتروني بین طلبة الدارسات العلیا ع نظام للتفاعل ضو   .5
 .وأعضاء هیئة التدریس

 التواصل مع الخریجیین .6

 
  

األهداف التشغیلیة للغایة اإلستراتیجیة الثالثة: "تطویر البنیة 
 االساسیة للبحث العلمي ودعم الباحثین

 
 حسین المعامالت البحثیة للباحثین فیما یخص عدد األبحاث وفترات ت

  األداء البحثي
 تنویع وتوسیع قاعدة التمویل لألبحاث 

 االستمرار في دعم أنشطة الكلیة البحثیة 

  
  

  :المخرجات واألتشطة المطلوبة للغایة الثالثة
 ممارسة األتشطة البحثیة المطلوبة  
  مشاركة معظم أعضاء هیئة التدریس في وضع سیاسات وخطط

 .البحث العلمى
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  ت راعدد األبحاث وفتتحسین المعامالت البحثیة للباحثین فیما یخص
  .األداء البحثي 

  إنشاء قاعدة بیانات تضم تخصصات أعضاء هیئة التدریس االساسیة
  . والفرعیة

  ر النشر العالميادعم الجامعة المادي للمجلة العلمیة للكلیة إلستمر .  
  تمكین الباحثین من الحصول على فرص الدعم المالي التي توفرها

ت احضور المؤتمر  –ادي للمتطلبات الجامعة لدعم البحث الدعم الم
 ) . ً مكافأة النشر العالمي البحثیة (العلمي  –العلمي العالمیة 

 
 

لبحث ا تعزیز دور:  "األهداف التشغیلیة للغایة االستراتیجیة الرابعة 
  :"العلمي في تحقیق التنمیة وخدمة المجتمع

 تشجیع نشر النشاط العلمي للكلیة على المجتمع  
  الدعم المادي من المؤسسات العلمیة والقومیة لدعم تشجیع تقدیم

 .األنشطة  البحثیة  بالكلیة نظیر خدمات

    :شطة المطلوبة للغایة الرابعةنالمخرجات واأل 
أعضاء هیئة التدریس ونشر  وعمل قاعدة بیانات لبحوث الدارسات العیا  

للكلیة ما بها في دوریة یتم توزیعها أو تداولها على الموقع األلكتروني 
  .والجامعة 

سات العلیا خاصة الهیئة المعاونة على المشاركة اتشجیع الباحثین في الدر  
  لمیة ً اعأو  محلیةسواء ت  بالحضور أو إلقاء أبحاث افي المؤتمر 
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رفع كفاءة االداء : "األهداف التشغیلیة للغایة اإلستراتیجیة الخامسة 
  :"العلميسات العلیا والبحث رات الداالمؤسسي إلدار 

  التوسع واإلستمراریة في تدریب الكوادر األكادیمیة  واإلداریة لرفع
  كفاءة اآلداء المؤسسي

 فعیل وتنشیط ادارة متابعة الخریجین ووضع اآللیات  لإلستفادة من ت
 رات الخریجیین في تحسین األداء المؤسسيبخ

 میكنة ادارة الدراسات العلیا 

  
  :للغایة الخامسةشطة المطلوبة نالمخرجات واأل 

  إستحداث نظام مفعل لمتابعة خریجى الدارسات العلیا بالكلیة وتحقیق
 التعاون في المشروعات البحثیة   

  میكنة األعمال الخاصة باإلدارات  التابعة لقطاع الدراسات العلیا
 والبحوث

  
  :عناصر نجاح الخطة

تیجیة على وضع تصور ورؤیة شاملة ایتوقف نجاح الخطة اإلستر 
ات الكلیة وأحتیاجاتها ومستویات الخطة یلعناصر الخطة تتوافق مع إمكان

عتبار سواء مستوي تلبیة االحتیاجات البحثیة ؤخذ في اإلالتي یجب أن ت
بالكلیة أو التوافق مع إتجاهات الجامعة أو تلبیة احتیاجات المجتمع أو 

ف نجاح كما یتوق. مواكبة أحدث التقنیات واالتجاهات البحثیة العالمیة
  : الخطة على مایلي

  م الكامل من الجمیع والرغبة في تنفیذ المطلوبااإللتز .  
  م باصدار تقریر إنجاز سنوي لمتابعة أعمال الخطة ااإللتز  
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 ات المادیة الالزمة إلتمام بنود الخطة بالمستوى یتوفیر اإلمكان
  الالئق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  التنفیذیةالخطة 
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  : تقویمها وتنفیذ الخطة  ونظام متابعة  
ت محســــوبه فــــي إطــــار خطــــه زمنیــــه ایعتمـــــد علـــــى مقـــــاییس كمیـــــه ومؤشـــر 
مهــــا  ومحاولــــة إكتشـاف أي مشـكالت یمحــــدده بحیــــث یســــهل متابعتهــــا وتقی

معالجتهــا ومتابعـة إســتكمال م بـالمطلوب ومحاولـة اتتســبب فـي عـدم اإللتــز 
   .األنشطة إلنجاح الخطة الموضوعة

  
  :ت من خالل متابعة دوریة  لما یلياوتتحدد هذه المقاییس والمؤشر 

  أعداد كل من البحثیه  وتتضمنالمدخالت: 

  ) إداریین  - أعضاء هیئة التدریس  -طالب(الكوادر البشریة    –
 تحدیث بیانات المعامل و األجهزة و القاعات الدراسیة  -

 عدد المشروعات البحثیة  -

  و یشمل متابعةالقیم البحثیه : 

ءات ارصــــد للجــــوائز وبـــر (التمیـــز العلمــــى ومــــدى اإلبتكـــار  -
 )عاليImpact factorع والنشــــر العــــالمي  لمجالت ذاتااإلختـــر 

نسـبه االبحـاث (لتطبیقى لألبحـاث والرسـائل العلمیـه قیاس التوجه ا -
المحكمـه والمنشـوره عالمیا والتى لها تطبیقات محلیه أو أقلیمیه أو 

 )عالمیه

  األداء البحثى الحالى واالداء المستقبلى المرغوب فیه وتتضمن
 :متابعة

  تحدیث تصنیف الموضوعات البحثیه لألقسام العلمیة -
  حاث البینیه  الزیاده في االب -
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  الزیاده في النشر العلمى الخارجى   -
  ,رصد للتعاون مع جهات تمویل لالبحاث المستقبلیه -
  

ف لجنة علیا لتقییم راویمكن أن تتم أعمال متابعة الخطة تحت إش
تیجیة ومتابعتها برئاسة عمید الكلیة وعضویة وكیل اتنفیذ الخطة اإلستر 

قسام العلمیة باإلضافة الى بعض الكلیة للدارسات العلیا ورؤساء األ
التقییم ویتركز دور اللجنة العلیا فى . العناصر األكادیمیة واإلداریة

سنوى لمخرجات الخطة والمتابعة المستمرة لجودة لا النصف الدورى
ت المطلوبة فى تیجیة  جراء التعدیالار تنفیذ الغایات واألهداف اإلست

المالیة من المصادر الداخلیة التوقیت المناسب وتوفیر اإلعتمادات 
  .والخارجیة لضمان تنفیذ الخطة

  
تقوم اللجنة بعقد إجتماعات دوریة شهریة لمتابعة التنفیذ والتقییم بناء 

خططه  على المعاییر الموضوعة ومقارنة اإلنجاز الفعلى باألنشطة الم
كما تعرض  یةنو س نصف ریراعداد تقاتخاذ اإلجراءات التصحیحیة و وا
  .توصیات المناسبة على مجلس الكلیةال
  

  :و تكون أعمال هذه اللجنة كما یلي
إعداد الخطط السنویة والنصف سنویة التفصیلیة الالزمة لتنفیذ  .1

تیجیة للخطة مع التأكد من توافر الموارد ار اإلستاألهداف واألنشطة 
المالیة و اإلداریة الالزمة لتنفیذ كل نشاط وتحدید الجهات اإلداریة 

 .سئولة عن التنفیذالم
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عداد تقاریر و ا متابعة تنفیذ الخطة وتقییمها بصفة دوریة منتظمة .2
ف زمنى أو فنى عن امتابعة شهریة فى حالةحدوث أى إنحر 

وتعرض التقاریر والتوصیات المناسبة على , األنشطة المخططة
 .مجلس الكلیة

إعداد نظام لمتابعة تنفیذ خطوات العمل التفصیلیة وخطط العمل  .3
ت التنفیذ مع إعداد النماذج االسنویة بشكل دورى مستمر خالل فتر 

الدوریة / النمطیة التى تستخدم فى إعداد خطط العمل السنویة
الدوریةمع /وكذلك النماذج الخاصة بمتابعة التنفیذ للخطط السنویة

ت تقییم األداء وتقییم مخرجات كل نشاط اؤشر م األخذ فى اإلعتبار
 .والتكلفة والعائد

حي القطاع مع ضمان آلیات نشاء قواعد بیانات تشمل كل نواا .4
 وتأمین البیانات    المستمر التحدیث

  
  
  
  
  
  

  :المیزانیة التقدیریة المطلوبة لتحقیق الخطة الخمسیة 
  
  

 
 
 م

 
 

 
 التمویل بالجنیة المصري
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  البند

2017 -  
2018 

2018 -  
2019 

2019 -  
2020 

2020 -  
2021 

2021 -  
2022 

1- ومراجع لتخصصات كتب  
 األقسام المختلفة

20,000 40,000 50,000 60,000 70,000 

2- دعم متطلبات األبحاث  
 -أجهزة( العلمیة 

 مستلزمات

50,000 70,000 80,000 100,000 120,000 

3- دعم وتطویر إدارة  
 الدراسات العلیا

10,000 10,000 10,000 15,000 15,000 

دعم وتطویر البیئة   -4
( للمكتبة  التحتیة

معدات برامج  -أجهزة
)تدریب  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

إنشاء مجلة الكلیة   -5
 وتطویرها

10,000 30,000 50,000 60,000 150,000 

6- إنشاء مؤتمر دوري  
 للكلیة

 -------  ------- 40,000  ------- 60,000 

 340,000 265,000 260,000 180,000 120,000 إجمالي المطلوب كل عام
 

1,165000إجمالي الخمس سنوات   
 

   
 2017)-(2022الجد ل الزمني لتنفیذ غایات 

Gantt  Chart  خریطة جانت   الخطة 
 
 

  21/22  20/21  19/20  18/19  17/18  الغایات واألھداف التفصیلیة
للمنتج  تحقیق التمیز في البحث العلمي وزیادة القدرة التنافسیة   :الغایة األولي

  البحثي
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التوسع في المجاالت البحثیة 
الكلیة عن  بها التي تتمیز

وتتوافق مع  الكلیات المنافسة
  اإلتجاهات البحثیة العالمیة

          

تطویر المجاالت البحثیة التي 
  إنعكاس على القضایا القومیة لها
  

          

تطویر قاعدة بیانات لألبحاث 
  العلمیة

          

 
 
 

  21/22  20/21  19/20  18/19  17/18  التفصیلیةالغایات واألھداف 
 تطویر بارمج الدارسات العلیا واألنشطة البحثیة  :الغایة الثانیة

  
التطویرالمستمر لبرامج الدراسات 

  العلیا بالكلیة
          

سات امج جدیدة للدراإنشاء بر
 العلیا للتخصصات البینیة 

   

          

  21/22  20/21  19/20  18/19  17/18  الغایات واألھداف التفصیلیة
  تطویر البنیة االساسیة للبحث العلمي ودعم الباحثین  :الغایة الثالثة

 حسین المعامالت ت
البحثیة للباحثین فیما 
یخص عدد األبحاث 
  وفترات األداء البحثي
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  تنویع وتوسیع قاعدة
  التمویل لألبحاث

          

  االستمرار في دعم أنشطة
  الكلیة البحثیة

          

  
  
  

  21/22  20/21  19/20  18/19  17/18  الغایات واألھداف التفصیلیة
  تعزیز دوارلبحث العلمي في تحقیق التنمیة وخدمة المجتمع  :الغایة االربعة

  تشجیع نشر النشاط العلمي
  على المجتمع للكلیة

          

  تشجیع تقدیم الدعم
المؤسسات  من المادي

العلمیة والقومیة لدعم 
األنشطة  البحثیة  

  بالكلیة نظیر خدمات

          

  
  
  
  

  21/22  20/21  19/20  18/19  17/18  الغایات واألھداف التفصیلیة
رفع كفاءة األداء المؤسسي لإلداارت التابعة لقطاع الدارسات   :الغایة الخامسة
  العلیا والبحوث

التوسع واإلستمراریة في تدریب 
الكوادر األكادیمیة  واإلداریة 
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  المؤسسيلرفع كفاءة اآلداء 
فعیل وتنشیط ادارة متابعة ت

الخریجین ووضع اآللیات  
لإلستفادة من خیرات الخریجیین 

  في تحسین األداء المؤسسي

          

            میكنة ادارة الدراسات العلیا
 

  
  

  
  
 

  
  

  


