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اجلزء الثاىن

احملتوايت

رمق الصفحة

لكمة ا ألس تاذ ادلكتور عبادة رسحان
معيد اللكية و رئيس جامعة املس تقبل
تسعى جامعة املس تقبل يف اس تقطاب أأحدث التكنولوجيا العاملية ،و أأن تصبح
منوذجا حقيقيا لنتاج املعرفة ،ومركزا للمتزي يف البحوث وجاذاب للباحثني .ومن
أأجل هذه الغاية تشجع اجلامعة البحث العلمي يف القطاعات اخملتلفة ومهنا
ذوي الاهامتم والمتزي البحيث وتوفري البيئة احملفزة هلم ،وتقدمي ادلمع املايل
للمشاركة ابملؤمترات والنرش ادلوىل وجوائز ل ألحباث املمتزية ،كام تتعاون مع انرشين دوليني واصدار جمالت
علمية دولية خاصة ابللكية " ،"Future Computing and Informatics Journalوىه جمةل نصف
س نوية تغطى اكفة التخصصات للحاس بات وتكنولوجيا املعلومات ومت ادراهجا مضن اصدارات النارش العاملى
""Elsevier
وهتمت اجلامعة ابملشاريع البحثية وا ألحباث التطبيقية واملشرتكة مع مؤسسات ممتزية ،ذلا تسعى لكية احلاس بات
وتكنولوجيا املعلومات اىل خلق جسور التعاون مع القطاع اخلاص يف جمال احلاس بات وتكنولوجيا املعلومات،
و ذكل من خالل اس تحداث ش بكة للبحوث تتشلك من علامء وابحثني من اجلامعة وغريها من اجلامعات
املرصية وادلولية ورشاكت ومؤسسات القطاع اخلاص حمليا ودوليا.
وهللا املوفق،
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قطاع الهندسة واحلاس بات وتكنولوجيا املعلومات ،ويمت تشجيع الباحثني

لكمة ا ألس تاذ ادلكتور أأمين الس يد خرض
القامئ بأأعامل وكيل اللكية لش ئون ادلراسات العليا والبحوث
ان البحث العلمى هو احملرك احلقيقى للتقدم القتصادى والركزية ا ألساس ية لتمنية
وارتقاء الشعوب وخاصة ىف ظل القتصاد القامئ عىل تطويع املعرفة .ذلا ،تعمل واكةل
اللكية لدلراسات العليا والبحث العلمي بلكية احلاس بات وتكنولوجيا املعلومات
اعداد الكفاءات البحثية وتوفري اخملتربات البحثية والوسائل التقنية ابللكية لتكون
رائدة يف طرح مبادرات حبثية تسامه يف التمنية اجملمتعية .كذكل تسعى اللكية لس تحداث برامج لدلراسات العليا لتسامه
يف نقل وتوطني املعرفة.
وتقوم القيادات الأاكدميية ابللكية ممتثةل ىف العميد ووالكء اللكية ورؤساء ا ألقسام بتطوير الس ياسات اخملتلفة والجراءات
املتعلقة اب ألنشطة البحثية .و أأنطالقا من ذكل ،جاءت اخلطة البحثية للكية احلاس بات وتكنولوجيا املعلومات جبامعة
املس تقبل ،والىت من أأهدافها ا ألساس ية دمع هجود التمنية القتصادية واملسامهة يف حل املشالكت القومية ،وتواكب ىف نفس
الوقت السرتاتيجية القومية للبحث العلمى ىف جمالهتا اخملتلفة وخاصة تكنولوجيا املعلومات والتصالت ،كام تسامه ىف خلق
معارف جديدة تطور منظومة البحث العلمى وتضع جامعة املس تقبل عىل مشارف العاملية مكركز للمتزي البحىث لتصبح احدى
اجلامعات الرائدة حمليا واقلمييا وحتتل مركزا متقدما يف التصنيفات العاملية.

وهللا املوفق،
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جبامعة املس تقبل عىل توفري بيئة حتفز عىل النتاج العلمي املمتزي .وتعمل اللكية عىل

 -فريق اعداد خطة البحث العلمي

 -مهنجية اعداد خطة البحث العلمي

5|P age

الخطة البحثية لكلية حاسبات و تكنولوجيا المعلومات 2022-2017

الجزء األول

فريق إعداد خطة البحث العلمي
قامت جلنة ش ئون ادلراسات العليا والبحوث بلكية احلاس بات وتكنولوجيا املعلومات جبامعة املس تقبل حتت رعاية معيد
اللكية ورئاسة وكيل اللكية لش ئون ادلراسات العليا والبحوث ابعداد اخلطة البحثية امخلاس ية ( )2022 -2017مبشاركة
ا ألطراف املعنية ادلاخلية واخلارجية من ذوى الكفاءة وممن هلم عالقة بتخصصات اللكية ومن املس تفيدين ،وروعى مشاركة
اطراف من جامعات مرصية نظرا لقيام الهيئة املعاونة ابلتسجيل هبا مبا يضمن اللزتام مبجالت اخلطة البحثية.
وتكون فريق اعداد اخلطة من:

أأ.د /عبادة رسحان

معيد اللكية

أأس تاذ

أأ.د /رمضان معوض

وكيل اللكية لش ئون التعلمي والطالب

أأس تاذ

أأ.م.د /أأمين خرض

قامئ ابعامل وكيل اللكية لش ئون ادلراسات العليا والبحوث

أأس تاذ مساعد

د /محمود ساىم

مدير وحدة ضامن اجلودة

مدرس

أأ.د .أأسامة امام

وكيل لكية احلاس بات واملعلومات لدلراسات العليا ،جامعة حلوان

أأس تاذ (طرف خاريج)

أأ.م.د .أأمرية ادريس
أأ.م.د .رشيف خليف
د .راشد سامل
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وكيل لكية احلاس بات واملعلومات لش ئون خدمة اجملمتع ورئيس
جملس ا ألقسام العلمية  ،جامعة الفيوم
رئيس قسم نظم املعلومات بلكية احلاس بات واملعلومات ،جامعة
حلوان
قسم نظم املعلومات  ،لكية احلاس بات واملعلومات  ،جامعة
املنوفية

أأس تاذ مساعد (منتدب جزئيا)
أأس تاذ مساعد (طرف خاريج)
مدرس (منتدب جزئيا)
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الامس

الوظيفة

ادلرجة العلمية

منهجية إعداد خطة البحث العلمي
خطوات اعداد اخلطة البحثية:
اتبعت اللكية عند اعداد اخلطة البحثية خطوات مهنجية متثلت يف التايل:
-1

تلكيف جلنة ادلراسات العليا والبحوث مبشاركة فريق التقومي اذلايت ملعيار البحث العلمي ابعداد اخلطة البحثية

لللكية وتدريب الفريق وتأأهيهل.
-3

حتديد الاطار العام ومرجعيات اخلطة البحثية ومصادر البياانت و أأدوات مجعها.

-4

جتميع البياانت املتعلقة مبشألك واولوايت اجملمتع وحماور وجمالت البحث العلمي للجامعة والاقسام العلمية.

-5

التنس يق بني فريق اعداد اخلطة البحثية وفريق اعداد اخلطة الاسرتاتيجية للمشاركة يف التحليل البييئ وحتديد

الوضع الراهن فامي خيص البحث العلمي ،واملشاركة يف وضع الاهداف الاسرتاتيجيه وتبين الس ياسات اخلاصة ابلبحث
العلمي.
-6

وضع مقرتح للخطة البحثية وفق الاطار املقرتح وارساهل لالقسام العلمية وا ألطراف املعنية ادلاخلية واخلارجية

املمثةل مبجلس اللكية لس تطالع الآراء وابداء املقرتحات حول مقرتح اخلطة البحثية.
-7

مناقشة التغذية الراجعة من ا ألطراف املهنية واختاذ الجراءات املناس بة واعداد الصيغة الهنائية للخطة البحثية.

-8

وضع اليات للمتابعة والتقيمي املس متر لرصد مدي الالزتام مبحاور وجمالت اخلطة البحثية.

-9

اعداد اجلدول الزمين لتنفيذ النقاط البحثية ابخلطة.

 -10عرض اخلطة عىل جملس اللكية للمناقشة والاعامتد.
 -11طباعة اخلطة البحثية وااتحهتا لالقسام العلمية ووضعها عىل املوقع الالكرتوين للجامعة  /اللكية.
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-2

توزيع املهام والتفاق عىل مكوانت اخلطه البحثيه والفرتة الزمنية لعداد اخلطة.

مرجعيات اخلطة البحثية
اعمتدت اخلطة البحثية عىل ما ييل:
 -1الانشطة البحثية السابقة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة واليت تمتثل يف البياانت اخلاصه ابلرسائل العلمية
املسجةل واملمنوحة ألعضاء الهيئة املعاونة ابللكية ،البياانت اخلاصه ابلحباث املنشوره ألعضاء هيئه التدريس
وغريها.
 -2اجملالت البحثية جلامعه املس تقبل لقطاع الهندسة واحلاس بات وتكنولوجيا املعلومات.
العلمي.
 -4نتاجئ دراسة مشألك واولوايت اجملمتع.
 -5التوهجات القومية البحثية فامي خيص القطاع التكنولوىج.
 -6معايري اعامتد لكيات ومعاهد التعلمي العايل الصدار الثالث يوليو .2015
الطار العام للخطة البحثية
مت تصممي اخلطة البحثية حبيث حتقق رؤية ورساةل اللكية وأأهدافها الاسرتاتيجية وابلتاىل حتقق مس توى ممتزي للبحث
العلمى من خالل تركزي اخلطة عىل التايل:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تمنية قدرات الباحثني
توفري املوارد املالية الاكفية
توفري الاماكانت املادية املناس بة للمتزي يف البحث العلمي
توفري مصادر املعلومات
تطوير النتاج البحيث ابللكية
الاهامتم ابلنشطة العلمية ا ألخرى
دمع المتزي يف البحث العلمي
تطوبر اجملةل العلمية ورفع معامل التأأثري لها.
عقد مؤمتر علمي خاص ابللكية.
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 -3اخلطة الاسرتاتيجية جلامعة املس تقبل  2020/2015فامي خيص ا ألهداف الاسرتتيجية والس ياسات املتعلقة ابلبحث

 حتليل البيئة ادلاخلية واخلارجية فامي خيصالبحث العلمي.
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الجزء الثانى

تحليل البيئة الداخلية والخارجية والخارجية فيما يخص البحث العلمي.
اعمتدت اخلطة البحثية عىل التحليل البييئ الرابعي للخطة الاسرتاتيجية حيث مت الاس تعانة ابللقاءات مع القيادات
واس تبياانت التحليل البييئ الرابعي للبيئة ادلاخلية واخلارجية للك من أأعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة وا ألطراف
اجملمتعية لس تطالع راهيم حول قضااي البحث العلمي .واسفرت نتاجئ عن ما ييل:
البيئة ادلاخلية
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نقاط القوة
توجد حماور حبثية خاصة ابلقسام العلمية تتفق مع
حماور اجلامعة البحثية واحتياجات اجملمتع.
تتوافر قواعد بياانت للبحث العلمي وا ألنشطة
البحثية.
توفر اللكية ادلمع املادي واملعنوي للبحث العلمي
والنرش ادلويل.
مشاركة أأعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة
والطالب يف ا ألنشطة واملؤمترات العلمية.
لللكية جمةل علمية دورية دولية تصدر مرتني س نواي.
مشاركة اللكية يف تنظمي مؤمترات مع جامعات
حملية.
وجود البعد التطبيقي يف معظم موضوعات
تسجيالت املاجس تري وادلكتواره

نقاط الضعف
ل توجد وثيقة تشمل حماور ا ألقسام البحثية يف صورة
خطة حبثية عىل مس توى اللكية.
ل توجد جلنة لخالقيات البحث العلمي.
حمدودية نرش الوعي بأأخالقيات البحث العلمي وحقوق
امللكية الفكرية وقواعد التاليف والنرش.
ليس لللكية مؤمتر علمي دوري خاص هبا.
ضعف القبال من قبل أأعضاء هيئة التدريس عىل
التقدم للحصول عىل مرشوعات حبثية مموةل فردية أأو
جامعية.
عدم وجود برامج لدلراسات العليا ابللكية مما يؤدى اىل
توجه الهيئة املعاونه واخلرجي للتسجيل ابللكيات املناظرة
مما قد يرتتب عليه اختالف ىف اجملالت البحثية احملددة
للقسم.
ضعف القدرة عىل التسويق ل ألحباث العلمية
عدم وجود  Impact factorللمجةل العلمية لللكية
حىت اترخيه.

البيئة اخلارجية
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الفرص
وجود التصال والتنس يق مع اجلامعات العاملية هل
تأأثريه الجياىب يف منتج اللكية من أأحباث علمية
متطورة
ا ألس تفادة من العالقات الثقافية ادلولية واجلامعات
احمللية وا ألقلميية وادلولية يف تطوير البحث العلمي
وادلراسات العليا.
رغبة اجملمتع املدين واجلهات اجملمتعية للمشاركة يف
تطوير البحث العلمي
التوجه حنو تنفيذ مرشوعات حبثية و البحوث
التطبيقية.

الهتديدات
رسعة التقدم والتغيري يف اجملالت التكنولوجية
واملعلوماتية عىل اس تدامة الكفاءة البحثية ألعضاء هيئة
التدريس ابللكية
قةل الاس تفادة من نتاجئ البحوث عيل املس توى القويم
وحتويل البحوث العلمية اىل حبوث نظرية ل تامتىش مع
ختصصات اللكية البحثية القابةل للتطبيق.
توافر جامعات منافسة يف جمالت ختصص اللكية
يساعد عىل ترسب اخلرجي لس تكامل دراس ته العليا
لعدم وجود قسم حاليا لدلراسات العليا.
ضعف الاماكنيات املادية لدلوةل لمتويل الانشطة
البحثية

-
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رؤية ورساةل اللكية وقميها اجلوهرية.
ا ألهداف الاسرتاتيجية للبحث العلمي.
س ياسات اللكية يف البحث العلمي.
ا ألهداف الجرائية لتنفيذ اخلطة البحثية.
أأولوايت العملية البحثية.
اخلطة التنفيذية للخطة البحثية.
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الجزء الثالث

رؤية ورسالة الكلية وقيمها الجوهرية
رؤية الكلية
"السعي اىل حتقيق ماكنة ممتزية يف جمال احلوس بة و املعلوماتية حمليا و دوليا"

" تلزتم لكية احلاسبببب بات و تكنولوجيا املعلومات -جامعة املسبببب تقبل بتوفري بيئة مالإة لعداد
خرجي ممتزي يواكب التطور التكنولويج و متطلبات سببوق العمل و و لالبداع يف انتاج أأحباث
علمية حتقق متزيا للجامعة يف التصنيفات احمللية و القلميية و العاملية و و ملشاركة فعاةل يف التمنية
اجملمتعية املس تدامة مع اللزتام ابلقمي اجلوهرية و الاخالقيات املهنية "

القيم الجوهرية
 الشفافية و املصداقية.

 املس ئولية جتاه اجملمتع.

 الحرتام املتبادل.

 العمل امجلاعي.

 تقدير البداع.

 العداةل و عدم المتيزي.

 اللزتام و املساءةل.

 التطوير و التمنية املس مترة.

 الامانة العلمية.
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رسالة الكلية

األهداف اإلستراتيجية للبحث العلمي
تتضمن اخلطة السرتاتيجية لللكية عن الفرتة  2022/2017اهداف اسرتاتيجية خاصة ابلبحث العلمى ابللكية
 .1ضامن كفاية وكفاءة النتاج البحىث لللكية.
 .2دمع المتزي والابتاكر يف ا ألنشطة العلمية.
 .3ترس يخ القمي وا ألخالقيات دلى جممتع اللكية.

تبنت اللكية س ياسات اجلامعه للبحث العلمى
 .1اس تخدام تكنولوجيا املعلومات ىف جمال ادلراسات العليا و البحث العلمي.
 .2قواعد موضوعية لختيار أأعضاء هيئة التدريس.
 .3قواعد موضوعية يف الارشاف العلمى.
 .4تشجيع البحث والنرش العلمي والبحوث املشرتكة بني اجلامعة واجلامعات ا ألجنبية.
 .5انشاء ودمع مراكز المتزي البحيث.
 .6انشاء ودمع املعامل البحثية.
 .7البعثات واملنح ادلاخلية واخلارجية طبقا لالحتياجات الفعلية للتخصصات.
 .8انشاء جمالت علمية ممتزية

األهداف اإلجرائية لتنفيذ الخطة البحثية
أأول :التحديث املس متر ومتابعة تنفيذ اخلطة البحثية




التحديث املس متر لدراج أأحدث التطورات العلمية س نواي.
اعداد تقارير س نوية لربط ما مت اجنازه ىف ا ألحباث ابخلطة البحثية لللكية.
التواصل مع الهيئات املس هتدفة للتعاون ىف املرشوعات البحثية.
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سياسات الكلية في البحث العلمي

اثنيا :هتيئة مناخ البحث العلمى وتمنية املوارد البرشية




تشجيع ودمع التعاون البحىث عىل مس توى اللكية واملس توى احملىل وادلوىل
دمع املقرتحات البحثية الىت تمت ابلتعاون مع قطاعات اجملمتع والقطاع التكنولوىج والهيئات البحثية
الس مترار ىف دمع أأعضاء هيئة التدريس للمشاركة ىف املؤمترات العلمية وا ألحباث

اثلثا :التطوير املس متر للبنية التحتية البحثية لللكية



التطوير املس متر لتجهزيات املعامل وحتديهثا من أأهجزة احلاسب وتوصيالت انرتنت وبرامج و أأخرى.
تشكيل واعامتد جلنة أأخالقيات البحث العلمى.




الاس مترار والتوسع ىف منح جوائز النرش العلمى.
حتفزي الباحثني ابلهيئة الااكدميية ابللكية واللكيات املناظرة عىل النرش ىف اجملةل ادلولية العلمية لللكية.

خامسا :عقد مؤمتر علمي خاص ابللكية



التخطيط لعقد املؤمتر العلمي اخلاص ابللكية بصفة دورية.
ضامن املشاركة ادلولية والتشجيع عىل ا ألحباث التطبيقية ابملؤمتر

أولويات العملية البحثية







اعداد خطة حبثية متاكمةل وفق احتياجات اجملمتع.
حتقيق المتزي العلمي من خالل البحوث العلمية املشرتكة والتطبيقية يف جمالت التخصص وتشجيع النرش يف
اجملالت وادلورايت ذات السمعة العاملية.
تطوير اجملةل العلمية لللكية يف جمالت تكنولوجيا املعلومات لنضامهما للمجالت املدرجة حتت .Scopus
جذب املرشوعات البحثية املشرتكة واملموةل من هجات حملية ودولية.
رفع مس توي الوعي دلي امجليع حنو اخالقيات و أأمهية البحث العلمي املمتزي.
اس مترارية عقد مؤمتر علمي خاص ابللكية.
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رابعا :حتفزي النرش ادلوىل وتطوير اجملةل ادلولية العلمية لللكية

16 | P a g e

الأهداف الاسرتاتيجية

ضامن كفاية وكفاءة النتاج البحىث لللكية

ا ألنشطة واملهام

الخطة التنفيذية للخطة البحثية

يوليو 2017

يوليو 2019
و يوليو 2021

ضامن كفاية وكفاءة النتاج البحىث لللكية
مؤرشات املتابعة
التلكفة املقرتحة
مس ئولية التنفيذ
التوقيت
وتقيمي ا ألداء
معيد اللكية  /وكيل  -خطة حبثية معمتدة ومعلنة تتسق 000و000و 1جنيه
يوليو – سبمترب
مقابل توفري
2017
اللكية لش ئون ادلراسات مبحاور اجلامعة البحثية واماكنيات
اماكانت تنفيذ
العليا والبحوث  /رؤساء اللكية.
خطة البحث
ا ألقسام العلمية
 ختصيص مزيانية وتوفري اماكانتالعلمي وتاكليف
اكفية للبحث العلمى.
التجارب البحثية

 حتديث احملاور واجملالت البحثية لالقسام
العلمية وربطها ابحملاور البحثية جلامعة املس تقبل
واحتياجات اجملمتع احمليط.
 حتديث اخلطة البحثية وفق خطوات مهنجية.
 توفري املوارد املالية واماكانت لتنفيذ جمالت
خطة البحث العلمى.
 متابعة دورية ملدى الزتام أأعضاء هيئة
التدريس ومعاونهيم مبحاور وجمالت اخلطة البحثية.

 وضع قواعد للزام اعضاء هيئة التدريس بنرش
حبوث علمية س نواي.
 تطبيق مبد أأ الثواب والعقاب حاةل انتاج  /عدم
انتاج حبوث س نواي.

---وكيل اللكية لش ئون  -اللزتام مبحاور اخلطة البحثية مبا ل
ادلراسات العليا
يقل عن .%85
والبحوث
000و 300جنيه
معيد اللكية  /وكيل  -نرش عدد  1حبث عىل ا ألقل
اللكية لش ئون ادلراسات س نواي للك عضو هيئة تدريس مقابل ماكفأآت من
يقوم بنرش أأحباث
العليا والبحوث
 منو النتاج البحيث س نواي مباابمس اللكية
يتناسب مع عدد أأعضاء هيئة
التدريس.

الخطة اإلستراتيجية لكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – جامعة المستقبل 2022-2017
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أأغسطس  2018وكيل اللكية لش ئون
ادلراسات العليا
ويكرر س نواي
والبحوث  /مدير وحدة
ضامن اجلودة

مؤرشات املتابعة
مس ئولية التنفيذ
التوقيت
ا ألنشطة واملهام
ا ألهداف الاسرتاتيجية
وتقيمي ا ألداء
 تنفيذ برامج متنوعة لتمنية قدرات الباحثني من ديسمرب  – 2017رئيس جلنة التدريب  - /تنفيذ برامج متعددة وزايدة عدد
يونيو  2022مدير وحدة ضامن اجلودة ونس بة الباحثني احلاصلني عىل
أأعضاء هيئة التدريس ومعاونهيم.
ادلورات
 مردود تمنية قدرات الباحثني عىلكفاءة البحث العلمي
 قواعد بياانت متاكمةل وحديثةللبحوث العلمية.

 حتديد معايري لقياس كفاية و كفاءة العملية
البحثية.
 اعداد قواعد بياانت للبحوث وا ألنشطة العلمية
وحتديهثا س نواي.
 حتليل تطور النتاج البحىث لللكية ومتوسط
النتاج ألعضاء هيئة التدريس ومتوسط النرش
ادلوىل ونوعية ا ألحباث املشرتكة والتطبيقية.

الخطة اإلستراتيجية لكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – جامعة المستقبل 2022-2017

التلكفة املقرتحة
000و 100جنية
مقابل ادلورات
التدريبية يف
البحث العلمي
-----
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تشببجيع أأعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة
عىل النرش العلمببي ادلويل يف جمالت ذات عامل
تأأثريعايل.

معيد اللكية  /وكيل
اللكية لش ئون ادلراسات
العليا والبحوث /أأعضاء
هيئة التدريس ومعاونهيم

الخطة اإلستراتيجية لكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – جامعة المستقبل 2022-2017

دمع المتزي والابتاكر يف الأنشطة البحثية
مؤرشات املتابعة
مس ئولية التنفيذ
التوقيت
ا ألنشطة واملهام
الأهداف الاسرتاتيجية
وتقيمي ا ألداء
سبمترب 2017
وكيل اللكية لش ئون  -جلنة فاعةل يف دمع البحث
 انشاء وتفعيل جلنة دلمع وتمنية البحث العلمي
ادلراسات العليا
العلمي
ووضع لحئة وهمام لها.
والبحوث
يوليو 2018
وكيل اللكية لش ئون  -عدد املرشوعات البحثية اليت
 تطبيق اليات لتشبببجيع أأعضاء هيئة التدريس
ادلراسات العليا
حىت يونيو 2022
حصلت علهيا اللكية.
ومعاونهيم للحصبببول علبببى او املشاركة يف
والبحوث  /أأعضاء هيئة  -عدد املشاركني يف املرشوعات
مرشوعات حبثية من مؤسسات حملية واقلميية
التدريس ومعاونهيم
البحثية.
ودولية.
معيد اللكية
يوليو 2018
 عدد التفاقيات املفعةل مع دمع عقد اتفاقيات وبروتوكولت ىف جمالت
املؤسسات البحثية احمللية
البحث العلمى مع هيئات اجنبية ممتزية.
وادلولية وخمرجاهتا.
يناير 2018
 عدد ونس بة ا ألحباث املنشورة
دوليا.

دمع المتزي والابتاكر يف ا ألنشطة البحثية

التلكفة املقرتحة
--------

000و 500جنيه
مقابل تنفيذ
التفاقيات
000و000و 1جنيه
ماكفأأت النرش
ادلويل
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ا ألهداف الاسرتاتيجية

ا ألنشطة واملهام

التوقيت

ديسمرب – 2017
يناير 2018
ويكرر س نواي

يوليو – سبمترب
2017

مس ئولية التنفيذ

رئيس حترير اجملةل

 وضع اليات دلمع الابتاكر والمتزي يف البحث العلمي سبمترب – أأكتوبر معيد اللكية  /وكيل
اللكية لش ئون ادلراسات
2018
واحلصول عىل براءات اخرتاع.
العليا والبحوث
 تقدمي ماكفأأت مالية ألعضاء هيئة التدريس
والهيئة املعاونة للبحوث العلمية املمتزية.
 تقدير مادي ومعنوي للحاصلني عىل جوائز
المتزي يف البحث العلمي.
 دمع ا ألحباث التطبيقية وتسويقها والاحباث
البينية واملشرتكة مع هجات حملية  /خارجية.
معيد اللكية
أأغسطس 2017
 تشجيع أأعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة
والطالب عىل حضور املؤمترات العلمية ادلولية
واملشاركة يف ا ألنشطة البحثية.
معيد اللكية
 اختاذ اجراءات لعقد مؤمتر علمي س نوي تقوم
اللكية بتنظميه لكيا.
 التوسع يف املشاركة ىف تنظمي املؤمترات العلمية.

 تطوير اجملةل العلمية لللكية لزايدة معامل التاثري. حتديث التفاقية مع  Elsevierالنارش ادلويلس نواي

مؤرشات املتابعة
وتقيمي ا ألداء
 مناذج فعلية لمتويل ا ألحباثوا ألنشطة العلمية املمتزية.
 عدد ونس بة اجلوائز اليت قدحيصل علهيا أأعضاء اللكية.
 عدد ونس بة ا ألحباث املشرتكةوالتطبيقية.

 عدد املشاركني ابملؤمتراتالعلمية عىل نفقة اجلامعة.
 عدد ونس بة املؤمترات العلميةادلولية الىت نظمهتا اللكية أأو
شاركت ىف تنظميها.
 زايدة معامل التاثري واصدارأأعداد من اجملةل بصفة دورية.

الخطة اإلستراتيجية لكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – جامعة المستقبل 2022-2017

التلكفة املقرتحة
000و 500جنيه
ماكفات للمتزي ودمع
ا ألحباث املشرتكة
والتطبيقية

000و 500جنيه
مقابل دمع حضور
املؤمترات العلمية
000و000و 5جنيه
مقابل تنظمي /
املشاركة يف تنظمي
املؤمترات العلمية
000و000و 2جنيه
مقابل  25الف
دولر للنارش ادلويل
Elsevier
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الأهداف
الاسرتاتيجية

ترس يخ القمي وا ألخالقيات دلى جممتع اللكية

مس ئولية التنفيذ
التوقيت
نومفرب  -ديسمرب
2017

ا ألنشطة واملهام

 تطبيق أليات فاعةل لنرش الوعي بأأخالقيات البحث
العلمي ومراقبة تطبيقها.

ترس يخ القمي وا ألخالقيات دلى جممتع اللكية
مؤرشات املتابعة وتقيمي ا ألداء
 الوعي ابخالقيات البحث العلميوحقوق امللكية الفكرية

يناير 2018

يوليو 2017

 -عدم وجود حالت انتحال علمي

التلكفة املقرتحة
000و 25جنيه
تمنية
مقابل
قدرات الباحنث

----

معيد اللكية  /رئيس  -وجود جلنة مفعةل ألخالقيات البحث 000و 50جنيه
مقابل حضور
جلنة أأخالقيات البحث
العلمى.
العضو اخلاريج
العلمى
جللسات اللجنة

مدير وحدة ضامن
اجلودة  /رئيس جلنة
التدريب

 التدريب عىل اخالقيات البحث العلمي وحقوق
امللكية الفكرية.

 مراجعة تشكيل جلنة أأخالقيات البحث العلمى وفق
قواعد وارشادات دولية وضوابط حملية.

 وضع وتطبيق ضوابط معل واجراءات تشغيل
قياس ية للجنة واعداد تقارير عن نشاطها.

 الاس مترارية يف تطبيق برانمج الانتحال العلمي

وكيل اللكية لش ئون
ادلراسات العليا
والبحث العلمي.

الخطة اإلستراتيجية لكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – جامعة المستقبل 2022-2017
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الأهداف
الاسرتاتيجية

مؤرشات املتابعة وتقيمي ا ألداء
 الالزتام بوثيقة العمل وا ألخالقياتاملهنية واملامرسات ا ألخالقية.

مس ئولية التنفيذ
التوقيت
أأكتوبر 2017

ا ألنشطة واملهام

 حتديث وثيقة العمل لتشمل القمي اجلوهرية
و أأخالقيات املهنة والبحث العلمي وضوابط ضامن
العداةل وتضارب املصاحل والية الشاكوى.

معيد اللكية  /مدير
وحدة ضامن اجلودة

التلكفة املقرتحة
000و 10جنية
مقابل طبع وثيقة
العمل

----

000و 100جنية
معيد اللكية  /مدير
مقابل مطبوعات
وحدة ضامن اجلودة /
مدير وحدة تكنولوجيا  -ضامن مصداقية املعلومات ونرش املعلومات
والاعالانت اخلاصة ابللكية.
املعلومات

 الية معلنة ومفعةل للشاكويوالتظلامت

رئيس جلنة أأخالقيات
البحث العلمى  /مدير
وحدة ضامن اجلودة

 اعامتد واعالن الوثيقة احملدثة ابملوقع الالكرتوين
وااتحة نسخ مطبوعة ل ألطراف املعنية.

 تطبيق أأخالقيات املهنة واختاذ الجراءات ىف حاةل
عدم اللزتام هبا ومتابعة تنفيذها.

 وضع أليات ضامن فصل الدارة عن امللكية.

 تطبيق اليات خاصة ابلشاكوي والتظلامت واعالهنا
اغسطس 2017

 تطبيق القرارات اليت تتخذ بشأأن الشاكوى
والتظلامت.
 تطبيق اليات للتاكد من مصداقية البياانت اغسطس 2017
واملعلومات اخلاصة ابللكية املنشورة ىف الوسائل
اخملتلفة.

 حترى املصداقية ىف العالانت واملعلومات املنشورة.

الخطة اإلستراتيجية لكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – جامعة المستقبل 2022-2017

 احملاور واجملالت البحثية الوزن النس ىب للمجالت البحثية ل ألقسام العلمية. -مصفوفة تنفيذ اجملالت البحثية.
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الخطة البحثية لكلية حاسبات و تكنولوجيا المعلومات 2022-2017

الجزء الرابع

المحاور والمجاالت البحثية
احملاور البحثية


حمور البحث العلمي للجامعة فامي خيص قطاع الهندسة واحلاس بات وتكنولوجيا املعلومات.

اجملالت البحثية

املعلومات .1ويبلغ اجامىل عدد اجملالت البحثية اب ألقسام العلمية ( )21جمال.
وكام يىل تفاصيل مشاركة ا ألقسام العلمية ابللكية وحتديد اجملالت والنقاط البحثية الىت تتبناها ا ألقسام العلمية ابللكية .مع
التنويه بأأن اجلدول حيتوى عىل الوزن النس ىب للمجال البحىث منسواب اىل اجامىل اجملالت ابلقسم ( )D %و مت حسابه
ابس تخدام املعادةل ( )1والوزن النس ىب للمجال البحىث منسواب اىل اجامىل اجملالت ابللكية ( )C %و مت حسابه ابس تخدام
املعادةل (.)2
 الوزن النس ىب للمجال البحىث منسواب اىل اجامىل اجملالت ابلقسم ()D %
عدد النقاط البحثية ىف اجملال

للقسم = 𝑫%

اجامىل النقاط البحثية

)(1

 الوزن النس ىب للمجال البحىث منسواب اىل اجامىل اجملالت ابللكية ()C %
عدد النقاط البحثية ىف اجملال
اجامىل النقاط البحثية لللكية

قسم تكنولوجيا المعلومات غير مفعل

1
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= 𝑪%

)(2
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تنقسم أأنشطة اللكية البحثية اىل ثالث جمالت تتبع الثالث اقسام ابللكية ومه نظم املعلومات وعلوم احلاسب و تكنولوجيا

Specialty
التخصص
Knowledge Discovery and
Management

Big Data
Internet of Things (IOT)
Cloud Computing

Database Systems & Data
Warehouses






 قسم نظم املعلومات:أأول

Research Domain
اجملال البحىث
Data Mining Tools and Applications
Text Mining and Opinion Mining
Knowledge based systems
Social Networks

 Information extraction and retrieval
 Data Analytic Tools, Techniques, and deployment platforms
 Smart Objects

 Mobile Computing
 Cloud Computing Management

 Data representation and Visualization
 Rule-Based Systems and Applications
 Modeling Conceptual/Logical DW Design
 ETL Modeling

 DW Quality
2022-2017 الخطة البحثية لكلية حاسبات و تكنولوجيا المعلومات
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8.69

8.69

4.37

21.74

D%

10

5

5

2.5

12.5

C%

التخصصات البحثية لقسم نظم املعلومات

17.39

Specialty
التخصص
Business Intelligence

Business Process
Management (BPM)

Enterprise Architecture

Research Domain
اجملال البحىث
 Business intelligence platforms

 Social data analytics for the enterprise
 Business Process Variation management
 Repositories
 Workflow and Information Flow

 Business Strategy Plans
 Enterprise information systems
 Enterprise Resource Planning (ERP)

 Supply Chain Management (SCM)
Total %

2022-2017 الخطة البحثية لكلية حاسبات و تكنولوجيا المعلومات

13.04

17.39

8.69

D%

53.49

7.5

10

5

C%
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100

Specialty
التخصص

 قسم علوم احلاسب:اثنيا
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C%

:التخصصات واجملالت البحثية للقسم
D%

11.63

Research Domain
اجملال البحىث

25

Artificial Intelligence and Machine
Learning

Intelligent Computing
Soft Computing
Intelligent Agent
Deep Learning
Image Processing

13.95







30

Software Engineering

Software Testing
Software Quality assurance and economics
Software Reuse
Software Cost Estimation
Software Maintainability
Software Requirement Engineering

6.98








15

Parallel And Distributed
Computing

 High Performance Computing
 Grid, and cloud Computing
 Jungle Computing

2022-2017 الخطة البحثية لكلية حاسبات و تكنولوجيا المعلومات

Specialty
التخصص

D%

9.30

C%
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Research Domain
اجملال البحىث

20

Natural Language Processing and
Knowledge Extraction

Natural Language Understanding and Disambiguation
Expert Systems
Ontology and Semantic Web
Data and Opinion Mining

4.65






10

 Mobile Computing
 Embedded Systems Development and Enhancement

46.51

Mobile and Embedded Systems

100

Total %

2022-2017 الخطة البحثية لكلية حاسبات و تكنولوجيا المعلومات
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الوزن النسبى للمجاالت البحثية لألقسام العلمية

23
20
43

8
5
13

نظم املعلومات

علوم احلاسب

اجامىل

القسم العلمى

53.49 %
46.51 %
100

نس بة مشاركة القسم العلمى
اجامىل النقاط البحثية للقسم
نس بة مشاركة القسم العلمى
اجامىل عدد اجملالت البحثية للقسم
العلمى
لجامىل عدد النقاط البحثية
لجامىل عدد اجملالت ابللكية
العلمى
ابللكية
57.5
42.5
100

الخطة البحثية لكلية حاسبات و تكنولوجيا المعلومات 2022-2017

Paper

√

Paper

√

√

Paper
√

PhD

18/17

MSc

19/18

PhD

PhD
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 قسم نظم املعلومات:أأول

Data Analytic Tools,
Techniques, and deployment
platforms

Social Networks
Information extraction and
retrieval

Data Mining Tools and
Applications
Text Mining and Opinion
Mining
Knowledge based systems

اجملال البحىث

التخصص

.متابعة وتنفيذ اخلطة البحثية لقسم نظم املعلومات ىه مس ئولية رئيس قسم نظم املعلومات ابللكية

مصفوفة تنفيذ المجاالت البحثية

Paper
√

MSc

20/19

√

MSc

21/20

Paper

Big Data

2022-2017 الخطة البحثية لكلية حاسبات و تكنولوجيا المعلومات

Knowledge Management and
Discovery

√

MSc

22/21

MSc

PhD

PhD

√

Paper

√

Paper

√

Paper
√

√

Paper
√

18/17

MSc

19/18

√

MSc

20/19

PhD

PhD

PhD

اجملال البحىث

التخصص
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Smart Objects

Internet of Things (IoT)

Cloud Computing
Management

Data representation &
Visualization

Cloud
Computing

DW Quality

Rule-Based Systems and
Applications
Modeling
Conceptual/Logical DW
Design
ETL Modeling
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√

MSc

21/20

√

√

Paper
√

Internet of
Things (IOT)

√
√

MSc

22/21

MSc

PhD

PhD

Database Systems & Data Warehouses

MSc

√

Paper

√

Paper

18/17

MSc

19/18

اجملال البحىث

التخصص
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Business intelligence
platforms
Social data analytics for the
enterforms.

Business Process Variation
management

Workflow and Information
Flow
Enterprise information
systems
Enterprise Resource
Planning (ERP)

Enterprise
Architecture

Genomics

Business Process
Management

√

MSc

20/19

√

PhD

PhD

PhD

Bioinformatics

2022-2017 الخطة البحثية لكلية حاسبات و تكنولوجيا المعلومات

MSc

21/20

MSc

22/21

√

Paper
√

Paper
√

Business
Intelligence

√

√

Paper

PhD

PhD

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0
Big Data

18/19

19/20

20/21

Internet of Things Cloud Computing Database Systems
(IOT)
& Data
Warehouses

21/22

Business
Intelligence

Business Process
Management

Enterprise
Architecture

Annual Contribution of Information Systems Research Fields

Knowledge
Management and
Discovery

17/18

2022-2017 الخطة البحثية لكلية حاسبات و تكنولوجيا المعلومات
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Bioinformatics

√

√

Paper

Paper
√

PhD
√

√

√

Paper

 قسم علوم احلاسب:اثنيا

PhD

18/17

MSc

19/18

√

PhD

Paper
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التخصص

Artificial Intelligence and Machine Learning

Software Reuse

Software Quality
assurance and
economics

Software Testing

Image Processing

Deep Learning

Intelligent Agent

Soft Computing

Intelligent
Computing

اجملال البحىث

.متابعة وتنفيذ اخلطة البحثية لقسم علوم احلاسب ىه مس ئولية رئيس قسم علوم احلاسب ابللكية

√

√

Paper
√

MSc

20/19

√

PhD
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MSc

21/20

√

MSc

22/21

MSc

PhD

Paper

√

√

Paper
√

PhD
√

√

Paper

√

Paper
√

18/17

MSc

19/18

MSc

20/19

PhD

PhD

Paper

اجملال البحىث

Software Cost
Estimation
Software
Maintainability
Software
Requirement
Engineering

High Performance
Computing

Grid, and cloud
Computing

Jungle Computing
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التخصص

Parallel And Distributed
Computing

Natural Language
Understanding
and
Disambiguation

Natural
Language
Processing and
Knowledge
Extraction
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MSc

21/20

√

MSc

22/21

MSc

PhD

PhD

√

Paper

PhD

Paper

√

Paper
√

√

Paper
√

18/17

MSc

19/18

MSc

20/19

PhD

PhD

اجملال البحىث

Expert Systems

Ontology and
Semantic Web

Data and Opinion
Mining

Mobile
Computing

Embedded
Systems
Development and
Enhancement
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التخصص

Mobile and Embedded
Systems
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MSc

21/20

MSc

22/21

MSc

PhD

Paper

PhD

7

6

5

4

3

2

1

0
17/18

18/19

Parallel And Distributed Computing

19/20

20/21

Natural Language Processing and Knowledge Extraction

21/22
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Mobile and Embedded Systems

Annual Contribution of Computer Science Research Fields

Artificial Intelligence and Machine Learning
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 -التلكفة املقرتحة لتحقيق اخلطة البحثية

 -ا ألماكانت والتسهيالت البحثية ابللكية
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الجزء الخامس

التكلفة المقترحة لتحقيق الخطة البحثية
 عىل مس توى الأهداف
الأهداف
 .1ضامن كفاية وكفاءة النتاج البحىث لللكية.

التلكفة املقرتحة
000و400و 1جنهيا مرصاي

 .3ترس يخ القمي وا ألخالقيات دلى جممتع اللكية.

000و 185جنهيا مرصاي

الجاميل

 11,085,000جنهيا مرصاي

مصادر تمويل الخطة
املصادر
ادلخل الس نوي من مرصوفات الطالب.
ادلخل املتوقع من موارد أأخرى:
 وحدة تدريب احلاسب الايل وتكنولوجيا املعلومات و اجيار معامل احلاسب عىلمس توي اللكية.
 ايراد قسم التعلمي املس متر واجيار الاكفيترياي والبنك عىل مس توى اجلامعةالجاميل
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املبلغ املايل
%90
%10
% 100
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 .2دمع المتزي والابتاكر يف ا ألنشطة البحثية.

000و500و 9جنهيا مرصاي

األمكانات والتسهيالت البحثية بالكلية
أأول :الماكانت املادية
تسعى اللكية بصفة مس مترة اىل تقدمي التسهيالت البحثية والماكنيات املادية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة كام يىل:

 قاعات ادلراسة:

 معامل الطالب:
أأربعة معامل ىف لكية احلاس بات وتكنولوجيا املعلومات ومعملني ىف لكية الهندسة والتكنولوجيا خلدمة خمتلف التخصصات
ابللكية وجيري تطويرھا واس تكامل تھجزيھا بأأحدث ا ألھجزة بصفة مس مترة للتدريب العميل للطالب ومزودة بش بكة
الانرتنت وهجاز  .data showويوجد معمل حاسب ايل حبيث ابللكية به  15هجاز حاسب ايل.
 مرسح اجلامعة:
مرسح جامعة املس تقبل ميارس الطالب ا ألنشطة الثقافية والفنية وا ألدبية ابملرسح ،كام يس تخدم خلدمة البحث العلمي
مثل عقد املؤمترات وورش العمل والندوات واللقاءات البحثية.
 تكنولوجيا املعلومات:
-

يتوفر اتصال دامئ بش بكة ا ألنرتنت لماكنية البحث

-

تشرتك اجلامعه ىف بنك املعرفه ادلوىل واذلى يوفر فرصة البحث وحتميل ل ألحباث املنشورة ىف عدد من النارشين
ادلوليني مبس توى علمى عاىل مثل ACM, Elsevier, Springer, IEEE
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قاعات للتدريس مكيفة وخمتلفة السعات يمت أأس تخداهما للتدريس لطالب الباكلوريوس وكذكل ىف حلقات النقاش
للبحث العلمى .القاعات مھجزة تھجزي اتم بنظام صوت متاكمل ( ، )Sound Systemشاشات عرض ذكية ( Smart
 )boardوجاري زايدة عددها ليتناسب مع زايدة القبال عىل اللكية.

 املكتبة املركزية :

اثنيا :الماكانت البرشية
 أأعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة
مت حرص الكوادر العلمية اب ألقسام اخملتلقة للتعرف عىل الاماكانت الااكدميية املتاحة ويه اكليت:
أأعضاء هيئة التدريس
ادلرجة العلمية

أأس تاذ متفرغ

أأس تاذ

أأس تاذ مساعد

مدرس

مجموع

العدد

5

3

7

16

31

النس بة

%16.12

%9.70

%22.58

%51.60

%100
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تقدم اجلامعه خدمة املكتبة املركزية املمتزية للجامعه وىه دورين الثالث والرابع من مبىن الدارة الرئيىس مبساحة اجاملية
تبلغ  1211مرت مربع و هبا أأماكن لالطالع و  35هجاز حاسب أآىل ويوجد  2ماكينة تصوير تش متل عىل ( ماحس ضوىئ
و طباعة و تصوير) ومزودة ابماكنية تصوير الزء املسموح به من املراجع تبعا حلقوق امللكية و الفكرية .كام يوجد ش بكة
 ،Wi Fiكام يوجد غرفتني  Study roomلعمل حلقات النقاش ومناقشة املشاريع والاحباث للطلبة واعضاء هيئة
التدريس ومزودة بأأهجزة احلاسب الالزمة.
وتضم املكتبة مراجع علمية متنوعة ىف خمتلف التخصصات واملوضوعات ا ألساس ية والعامة .حيث تضم املكتبة أأكرث من
 580من املراجع التخصصية واملفهرسة عىل قاعدة بياانت لسهوةل البحث والوصول الهيا .كام تقدم املكتبة أأيضا قواعد
البحث اللكرتوىن عن طريق ا ألنرتنت ومصادر التعلمي ا أللكرتوىن وحمراكت البحث مثل EBSCO, Science
Direct
كام يوجد ابملكتبة أأيضا العديد من املواد العلمية عىل  CDsأأو رشائط والىت ميكن اس تعارتھا لفرتات حمدودة وذكل من
خالل املكتبة الرمقية.

الهيئة املعاونة
ادلرجة العلمية

مدرس مساعد

معيد

مجموع

العدد

6

15

21

النس بة

%28.57

%71.43

%100

 اتفاقيات التعاون:
أأبرمت اللكية عدد من التفاقيات البحثية مع اجلامعات احلكومية املرصية وتفعيل دور اللكية التعلميى والبحىث وىه:
جامعة عني مشس و جامعة حلوان ىف يونيو 2017
 املرشوعات البحثية ابللكية:
تعمل اللكية حاليا عىل تعاون اللكية مع عديد من اجلهات من خالل مرشوعات حبثية خمتلفة.
 جمةل اللكية:
لللكية جمةل علمية نصف س نوية تغطى اكفة التخصصات ومت ادراهجا مضن اصدارات النارش ادلوىل العلمى ""Elsevier
 عقد وتنظمي املؤمترات ادلولية وورش العمل:
قامت اللكية بعقد ورشة معل لذلاكء ا ألصطناعى بعنوان " Artificial Intelligence: A New Era for Smart
 "Hospitals and IoT Business Insightsوذكل ىف  17يوليو  2017وشارك ىف الورشة مجموعة من ا ألساتذة
املمتزيين ىف اجملال ومعداء ووالكء لكيات احلاس بات واملعلومات ابجلامعات املرصية (حلوان  ،القاهرة  ،عني مشس)
وممثل رشكة  EMC2و  IBMو  .Itidaكام شارك أأ.د .توماس شاردر املدير التنفيذى ملرشوع الطب اللكرتوىن
جبامعة براندبرج برلني ىف اللقاء وقد حرض الورشة عديد من أأعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونه والطالب.
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اثلثا  :ا ألنشطة العلمية املمزية لللكية:

كام قامت اللكية أأيضا ابلتعاون مع جامعات حكومية مرصية ىف تنظمي مؤمترات دولية علمية ومهنا:
 املؤمتر ادلوىل الثاىن ابملشاركة مع الأاكدميية البحرية للنقل البحرى ولكية احلاس بات واملعلومات جبامعة حلوان ىفأأغسطس  .2017ومت التفاق عىل نرش أأفضل عرشة أأحباث مت مناقش هتم ابملؤمتر ىف جمهل اللكية العلمية مع
الالزتام بقواعد النرش احملددة ابجملةل.
-

مؤمتر علمى ابملشاركة مع لكية احلاس بات واملعلومات جبامعة عني مشس ىف 2012

-

مؤمتر علمى ابملشاركة مع لكية احلاس بات واملعلومات جبامعة عني مشس ىف 2015

ىف اطار تفعيل اخلطة البحثية والزتاما بأأخالقيات البحث العلمى  ،مت انشاء جلنة أأخالقيات البحث العلمي وذكل
ملتابعة الزتام ا ألطراف املعنية بتطبيق املعايري ادلولية ابلبحث العلمى ىف جامعة املس تقبل .وهتدف اللجنة اىل وضع
ومتابعة تنفيذ معايري و أأخالقيات البحوث خلطة البحث وا ألحباث ملس تخرجة من رسائل املاجس تري وادلكتوراه
ألعضاء الهيئة املعاونه.
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 اللزتام بأأخالقيات البحث العلمى

 -اليات متابعة تنفيذ اخلطة البحثية.

 -ضامانت تنفيذ اخلطة البحثية.
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الجزء السادس

آليات متابعة تنفيذ الخطة البحثية
 .1اعداد خطط تنفيذية س نويه للخطة البحثية .
 .2اعداد تقارير متابعه س نوية لتحديد نسب ما مت اجنازه من أأهداف وجمالت اخلطة البحثية.
 .3مؤرشات تنفيذ اخلطة و تقوميها :
ان ضامن التنفيذ والتطوير املس متر والتقيمي للخطة جيب أأن يعمتد عىل مؤرشات مكيه وكيفيه يف اطار خطه زمنيه حمدده
اس تكامل ا ألنشطة لجناح اخلطة املوضوعة .
وتتحدد هذه املؤرشات من خالل متابعة دورية ملا ييل:
 املدخالت البحثيه وتتضمن أأعدادا مكية:
-

الكوادر البرشية.
المتويل اخلاص بدمع أأنشطة البحث العلمي.

-

حرص س نوي للبنية التحتية للبحوث) معامل جتهزيات قاعات دراس ية ).....
عدد املرشوعات البحثية.

-

التوهجات البحثيه ل ألقسام

-

-

 النتاج البحيث وا ألنشطة العلمية
-

اجلوائز وبراءات الخرتاع والنرش العلمى يف جمالت ذات معامل تأأثري  Impact Factorعاىل.

-

عدد و نسـبه الاحبـاث احملمكـه واملنشبوره عامليا والىت لها تطبيقات حمليه أأو أأقلمييه أأو عامليه.

-

الزايده يف الاحباث البينيه.

-

املشاركة يف املؤمترات العلمية ادلولية.

-

حصول أأعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونه عىل جوائز علمية حملية و دولية.

-

مشاركة أأعضاء هيئة التدريس ىف مرشوعات مموةل من خارج اجلامعه
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حبيث يسهل متابعهتا وتقميها وحماوةل اكتشاف أأي مشالكت تتسبب يف عدم اللزتام ابملطلوب وحماوةل معاجلهتا ومتابعة

ضمانات تنفيذ الخطة البحثية
 توفر مصادر متويل اكفية لتنفيذ اخلطة.
 وجود خطة معل س نوية قابةل للتنفيذ.
 تعاون والزتام مجيع الطراف املعنية و أأحصاب املصلحة.
 املسائةل واحملاس بة حال عدم الجناز ألنشطة اخلطة التنفيذية.

 وجود مؤرشات اجناز قابةل للقياس.
 متابعة التنفيذ وتقومي ا ألداء بشلك دوري واعداد التقارير ومناقش تھا يف اللجان واجملالس املعنية.
 املرونة يف التنفيذ.
معوقات وخماطر التنفيذ والتغلب علهيا:
 من أأمه معوقات تنفيذ اخلطة يه توجه أأعضاء ھيئة التدريس والھيئة املعاونة حنو أأحباث علميه ل ترتبط ابجملالت البحثية
للخطة .وخاصة أأن تسجيل الرسائل العلمية يمت يف جامعات أأخرى
 وللتغلب عىل ذكل مت مشاركة اطراف خارجية من تكل اجلامعات يف اعداد اخلطة البحثية والتخطيط لعقد برتوكولت
تعاون مع هذه اجلهات كام يمت تشجيع أأعضاء ھيئة التدريس والھيئة املعاونة ماداي ومعنواي.
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 التنس يق والرتتيب بني ا ألنشطة ذات الصةل.

