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 كلمة عميد الكلية

جامعة فاروس علي االرتقاء بنظام البحث العلمي بالكلية وانتهاج فلسفة  -تعمل كلية العلوم االدارية والمالية 

وفكر وثقافة التميز في التطوير والتحسين المستمر لما تقدمه من خدمات تعليمية تتوافق مع مسئوليات ومهام 

عضاء هيئة التدريس أ —رجال الصناعة  —جين خري —يق الكلية للوفاء بمتطلبات المستفيدين من: )طالب فر

 المجتمع المحيط(. —عضاء الهيئة المعاونة أ —

كما يقوم مبدأ الكلية على أن وظيفة الجامعة هي التعليم والبحث العلمي لخدمة المجتمع. ويعتبر البحث العلمي 

ة المجتمع واالرتقاء بمستوي هو الركيزة االساسية في تطوير كفاءات وقدرات الكلية وتحقيق رسالتها في خدم

العلمي وكذلك تشجيع  وتطوير البحثمن هذا المنطلق تبنت الكلية استراتيجية طويلة المدي لتنمية . الخريجين

البحث والنشر في المجالت العلمية  علىمن اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب  الباحثينشباب 

 العلمي.محاور متعددة تهدف الي تنمية شاملة لبيئة البحث  علىالمحكمة دوليا. وهذه االستراتيجية تقوم 

 

 عميد الكلية 
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 فريق العمل

 

                     لجنة اعداد الخطة االستراتيجية للبحث العلمي للكلية

 
 عميد الكلية                                                    رئيسـا                طارق طه أحمد     أ.د

 عضوا                    التمويل و االستثمار منسق برنامجوكيل الكلية و      وائل مصطفى.د/ .مأ

 عضوا    مدير وحدة ضمان الجودة حماد                        محمد  د.

 عضوا    التسويق ببرنامجمدرس                    الرؤوفسالى عبد د. 

 عضوا    لمحاسبها ببرنامجمدرس                    شيماء أبو المعاطىد. 

 عضوامويل و االستثمار               التبرنامج مدرس مساعد ب                 م.م. يارا مجدى  

مراجعة                        جامعه فاروس يفكلية لغات وترجمة مساعد بمدرس كامل                عبد الفتاح  .ا

 لغوية

 سكرتارية وحدة ضمان الجودة   أسامه أ. 
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 لجنة مراجعة الخطة االستراتيجية للبحث العلمي للكلية

 

التعلم و الطالب و المشرف على مركز   نائب رئيس الجامعة لشئون أ.د نورهان حسين

 ةضمان الجود

 بالجامعة  أ.م أحمد عالم                  مدير مركز ضمان الجودة

 بالجامعة د. فايقة ابراهيم               منسق مركز ضمان الجودة

 

 لجنة متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية للبحث العلمي للكلية

 

 عميد الكلية                                                    رئيسـا          طارق طه أحمد         أ.د.

 عضوا مدرس مساعد       يارا مجدىأ. 

 عضوا مدرس مساعد أ. مايسة المفتي
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 العلميللبحث  االستراتيجية الخطةمحتويات 
 

 ةالصفح الموضـــوع
 6 المقدمة 

 7 سكندريةو تطور جامعة فاروس باإل نشاءه 

 8 البـيـانـات الوصـفـية لـكـلية العلوم المالية واالدارية 

 9 رؤية الجامعة 

 9 رسالة الجامعة 

 10 رؤية قطاع الدراسات العليا والبحوث لجامعه فاروس 

 10 رسالة قطاع الدراسات العليا والبحوث لجامعه فاروس 

 11 رؤية كلية العلوم المالية واالدارية 

  11 العلوم المالية واالداريةرسالة كلية 

 12 القيم الحاكمة 

 13 مرجعيات الخطة البحثية 

 14 االستراتيجية للبحث العلمي للكلية منهجية اعداد الخطة 

 15 سياسات البحث العلمي 

 16 مراحل اعداد الخطة االستراتيجية 

 17 التحليل البيئي للبحث العلمي للكلية 

  19 البحث العلمي في كلية العلوم المالية واالداريةنتائج التحليل البيئي لمجال 

  21 للكلية االستراتيجيةالغايات النهائية واألهداف 

 23 الخطة التنفيذية 
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 المقدمة

 -ان عظمة االمم تكمن في قدرات ابنائها العلمية والفكرية والسلوكية، ومن ثم فقد اتخذت كثير من الدول

منهجا ووسيلة في حل مشاكل المجتمع وتحقيق التنمية البشرية والسياسية  البحث العلمي -وخصوصا المتقدمة

 واالقتصادية واالجتماعية.

ومن اهم االسباب المؤدية الي ارتفاع مستوي جودة البحث العلمي هو وجود التخطيط االستراتيجي الدقيق 

هما في توجيه البحوث والواضح، فالتخطيط االستراتيجي لمؤسسات ومراكز البحث العلمي يشكل عنصرا م

العلمية نحو ما يتطلع اليه المجتمع في مجاالت الحياة كافة، ولذلك وضعت كلية العلوم المالية واالدارية خطة 

 خدمة المجتمع وتنميته. علىمرتكزة  2020-2016استراتيجية محكمة للسنوات 

بالكلية ووضع االهداف  صياغة رؤية ورسالة واضحة للبحث العلمي علىوتعتمد الخطة االستراتيجية 

االستراتيجية مع تحديد الخطة التنفيذية لكل هدف. وتنبع استراتيجية البحث العلمي من رسالة الكلية والتي تهدف 

الي توفير فرص تعليمية ذات مستوى متميز تساعد الطالب على تنمية وتطوير مهاراتهم ومعارفهم وتمكن 

ية مؤسساتهم من خالل تحقيق التكامل بين القدرات التعليمية خريجيها من خدمة مجتمعاتهم وتطوير انتاج

 والبحثية والتطبيقية.

مجال  فيبرؤية الجامعة وخطتها  ارتباطهابالكلية  العلميالعامة للبحث  االتجاهاتأثناء وضع  روعيوقد 

 لالتجاهاتالتنموية المجتمعية ومواكبتها  االحتياجاتتلبية  فيمن ناحية اإلسهام  العلميالبحوث واإلنتاج 

 التصنيفات اإلقليمية والعالمية. فيبدورها قد تؤدى إلى حصول الجامعة على مركز متقدم  والتيالمعاصرة 
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 سكندرية إلفاروس با وتطور جامعة نشاءه
 

  2006لسنة  252جامعة فاروس هي أول جامعة خاصة باإلسكندرية تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم 

بموجب قرار السيد وزير التعليم  2006وقد بدأت الدراسة بالجامعة يوم األحد الموافق األول من أكتوبر لعام 

  6/9/2006بتاريخ  2300رقم معات لجااألعلى العالي ووزير الدولة لشئون البحث العلمي ورئيس المجلس 

وذلك في سبع كليات هي: كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي، كلية الهندسة، كلية العلوم المالية واإلدارية، كلية 

 الدراسات القانونية والمعامالت الدولية، كلية اللغات والترجمة، كلية طب األسنان، كلية السياحة وإدارة الفنادق.

( بإضافة أربع كليات وقد بدأت الدراسة بهذه الكليات 2009لسنة  302كما صدر القرار الجمهوري رقم )

رقم للجامعات  األعلىبموجب قرار وزير التعليم العالي ووزير الدولة لشئون البحث العلمي ورئيس المجلس 

الطبية المساعدة، كلية اإلعالم ، وهذه الكليات هي: العالج الطبيعي، كلية العلوم (20/10/2009لسنة  331)

 والتصميم.وفنون االتصال، كلية الفنون 
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وقد تم معادلة درجة البكالوريوس أو الليسانس التي تمنحها جامعة فاروس بدرجة البكالوريوس أو الليسانس 

 والئحته التنفيذية. 1972لسنة  49التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 

تنمية وتطوير مهاراتهم  علىتهدف جامعة فاروس الي توفير فرص تعليمية ذات مستوي مميز تساعد الطالب 

ومعارفهم وتمكنهم من خدمة مجتمعاتهم وتطوير إنتاجية مؤسساتهم من خالل تحقيق التكامل بين القدرات 

 التعليمية والبحثية والـتطبـيقـية
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 البـيـانـات الوصـفـية لـكـلية العلوم المالية واالدارية
 

 فاروس _ اإلسكندرية جامعة الجامعة: اسم 

 : خاصة   نوع الجامعة 

  : الموقع الجغرافي 

 الدولة : جمهورية مصر العربية                  

 المحافظة : االسكندرية                  

 : تاريخ التأسيس 

 2006عشر من شهر يوليو سنة اليوم الخامس 

 كليات 7بشأن انشاء جامعة فاروس وتتكون  من  2006لسنة  252قرار رئيس الجمهورية رقم 

لسنة  302الجمهورية رقم  قرار رئيس 2009اليوم الحادي والثالثين من شهر اغسطس سنة 

 كليات لجامعة فاروس 4بإضافة  2009

 : القيادة األكاديمية 

 أ.د/ محمود محـي الدين              رئيس الجامعة : 

 أ.د/ نورهـان فـناكـي         نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب : 

 هاللأ.د/ محمد  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا :    

 أ.د/ رمضان أبو العال نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة : 

 أ.د/ طارق أحمد طه             عميد كلية العلوم المالية واالدارية :                    

 : تـاريـخ بــدء الدراســــة 

 2006اليوم التاسع من شهر سبتمبر سنة                   

 كليات 7ببدء الدراسة بجامعة فاروس  2300القرار الوزاري رقم  

 2009اليوم العشرون من شهر أكتوبر سنة  

 كليات 4ببدء الدراسة بجامعة فاروس  2321الوزاري رقم القرار  

 : العنوان البريدي 

 االسكندرية –شارع قنال المحمودية  -سموحة -

 مصـــــر-االسكندرية -سيدي جابر 37ص . ب :  -

 21311الرمز البريدي :   -

 المدينة : االسكندرية -

 الدولة : جمهورية مصر العربية -

 + 2 03-3877969هاتف :  -

 + 2 03-3832133فاكس : -

 : البريد االلكتروني       pharos@pua.edu.eg 

 ( موقع الجامعة علي شبكة االنترنتweb site: )      www.pua.edu.eg 
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 رؤية الجامعة
 

تطمح جامعة فاروس في أن تكون واحدة من أبرز الجامعات في المنطقة وعلي المستوى الدولى لتلبي 

إحتياجات المجتمع وتواكب التطور التكنولوجي المستمر، وتنمي قدرات طالبها التعليمية والمهنية والبحثية 

 والقيادية

 

Pharos University aspires to be one of the leading comprehensive universities in the 

region and across the globe. It strives to meet the needs of the community, cope with 

the continuing technological development and enhance its students’ educational, 

professional, research and leadership abilities. 

 

 

 

 

 
 

 رسالة الجامعة
 

تهدف جامعة فاروس إلى توفير فرص تعليمية ذات مستوى متميز تساعد الطالب على تنميه 

وتطويرمهاراتهم ومعارفهم وتمكن خريجيها من خدمة مجتمعاتهم وتطوير إنتاجية مؤسساتهم من خالل تحقيق 

 .التكامل بين القدرات التعليمية والبحثية والتطبيقية

 

The mission of Pharos University is to provide qualitative higher educational 

opportunities that would enable students to develop advanced knowledge and skills, 

provide leadership and service to their communities, and improve the productivity 

of their organizations through the integration of practical, educational and research 

capabilities. 
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 الية واالداريةرؤية كلية العلوم الم

The Faculty of Financial and Administrative Sciences at Pharos University aspires 

to occupy local, regional and international leadership positions depend on the 

outstanding education and participation with the most prestigious European 

universities and the availability of its human and physical capabilities. 

المحلية و اإلقليمية والدولية إعتمادا  تتطلع كلية العلوم المالية واإلدارية جامعة فاروس ألن تشغل موقع الريادة

 والبشرية المتوافرة لديها. على التعليم المتميز والمشاركة مع أعرق الجامعات األوربية واإلمكانيات المادية

 رسالة كلية العلوم المالية واالدارية

The Faculty of Financial and Administrative Sciences - Pharos University provides 

its graduates and its community with a high-quality business education matching 

with the labor market needs via outstanding and joint Teaching with European 

systems, a relevant curriculum, scholarly contributions supported by advanced 

online platforms, interactive physical learning environment and qualified teaching 

and administrative staff. The faculty pursue continuous improvement opportunities 

to add value to its stakeholders and guided by its core values and integration among 

educational, research, and community efforts. 

ا عالي الجودة  يتو افق مع توفر كلية العلوم المالية واإلدارية بجامعة فاروس لخريجيها و لمجتمعها تعليم 

احتياجات سوق العمل من خالل التدريس المميز والمشترك مع األنظمة األوربية والمناهج الدراسية ذات الصلة، 

والمساهمات العلمية المدعومة من خالل منصات متقدمة عبر اإلنترنت وبيئة تعلم تفاعلية ومادية، و إعتمادا 

سعى الكلية إلى توظيف فرص التحسين المستمر إلضافة على نخبة من هيئة التدريس و االداريين المتميزين .وت

 قيمة إلى األطراف ذات الصلة مسترشده بقيمها األساسية، والتكامل بين الجهود التعليمية والبحثية والمجتمعية.
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 القيم الحاكمة

 اخالقيات البحث العلمي 

 االمانة العلمية، النزاهة االكاديمية، حماية الملكية الفكرية 

 االجتماعية للبحث العلمي المسئولية 

 العمل بروح الفريق 

 التميز واالبتكار 

 المصداقية والشفافية 
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 مرجعيات الخطة البحثية

 يلي: عند اعداد الخطة االستراتيجية للبحث العلمي لكلية العلوم المالية واالدارية تم الرجوع الي ما

 2030 خطة البحث العلمي بوزارة التعليم العالي  

 السياسات المنظمة للبحث العلمي واجراءاتها التنفيذية بالدولة 

 الخطة االستراتيجية للبحث العلمي للجامعة وسياساتها البحثية 

 محليا )القياس المرجعي(  -اقليميا -استراتيجيات البحث العلمي في الجامعات المناظرة دوليا

Benchmarking  

  لكلية العلوم المالية والماديةالموارد المالية والمادية المتاحة 

  تقرير المراجعه الخارجيه 
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 منهجية اعداد الخطة االستراتيجية للبحث العلمي للكلية
 

  الكلية الخطة االستراتيجية للبحث العلمي للكلية برئاسة عميد  ألعدادتشكيل فريق عمل من داخل الكلية

 .واالطراف المستفيدة والهيئة المعاونةمن اعضاء هيئة التدريس بالكلية  وعدد

  تشخيص الوضع الحالي للبحث العلمي للكلية من خالل تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات

 )التحليل البيئي(.

 تحديد مصفوفة العوامل االستراتيجية الداخلية والخارجية للبحث العلمي 

 تحديد البدائل االستراتيجية للبحث العلمي 

  الغايات النهائية واالهداف االستراتيجيةتحديد 

 تحليل الفجوة 

 وضع الخطة التنفيذية لتطبيق استراتيجية الكلية للبحث العلمي 

  اعتماد الخطة االستراتيجية للبحث العلمي من مجلس الكلية 

 متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية الستراتيجية الكلية للبحث العلمي 
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 البحث العلمي تسياسا

 سياسات البحث العلمي

 توجيه الباحثين نحو البحوث العلمية االكثر فائدة لتلبية حاجات المجتمع -

 دعم الباحثين الجادين ومنحهم الحوافز الشخصية والتقديرية -

 البحوث لمصلحتها ألجراءتوثيق العالقات مع المؤسسات العامة والخاصة المختصة بالبحث العلمي  -

 االنتاج العلمي في مجالت متخصصة محكمة لها معدل تأثير عاليتشجيع نشر  -

 بناء قاعدة بيانات كاملة عن البحوث العلمية والباحثين والمؤتمرات ومشاريع التخرج واتاحتها للجميع -

 البحث العلمي ألغراضتعظيم استخدام الموارد والمرافق والتجهيزات المتوافرة بالكلية  -

 الزمة لدعم الطالب الذين يملكون القدرة على التميز واالبداعتوفير اآلليات والبرامج ال -

تشجيع اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للتقدم بمشروعات بحثية بالتعاون مع الجامعات والهيئات  -

 البحثية
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 مراحل اعداد الخطة االستراتيجية

 

والتي  .2020-2016المالية واالدارية في الفترة من وضعت الخطة االستراتيجية للبحث العلمي بكلية العلوم 

تحدد االتجاهات المستقبلية لنشاطات وفعاليات قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي للسنوات الخمس المذكورة 

والتي تنطلق من التزام الكلية بتوجيه فعاليات البحث العلمي لخدمة التنمية البشرية وتكوين قاعدة علمية رصينة 

 م المنتج العلمي البحثي.ودع

وقد تم ذلك من خالل تشكيل لجان من اعضاء هيئة التدريس المتميزين لوضع محاور ومجاالت البحث العلمي 

العلمية المختلفة بالكلية، وقد تم تحديد رسالة ورؤية وقيم البحث العلمي في الكلية، وتم تحديد  البرامجفي 

ة لتكون مبادئ يعمل بموجبها الباحثون في الكلية، وتم مشاركة االطراف اخالقيات البحث العلمي واالمانة العلمي

والمستفيدين داخل الكلية وخارجها في وضع االستراتيجية من خالل دورهم في التحليل البيئي لقطاع البحث 

تبيان العلمي، وتحديد نقاط الضعف والقوة والفرص والتهديدات من خالل استخدام العديد من االساليب مثل االس

والعصف الذهني واللقاءات وورش العمل وفي ضوء النتائج والتغذية الراجعة تم تحديد سياسات البحث العلمي 

واجراءاتها في الكلية، وتم ترجمة االهداف والسياسات الي خطة تنفيذية لتحديد االطار الزمني والتمويلي وتحديد 

الفعال لتحقيق اهداف وسياسات االستراتيجية وذلك من  المسئوليات من خالل فرق عمل قوية قادرة علي التنفيذ

والتحسين المستمر  التطورخالل مخرجات محددة وواضحة ومؤشرات نجاح تمثل مقياس لمتابعة االداء مع 

 وذلك في ضوء المعايير المرجعية لضمان الجودة واالعتماد المحلية والدولية.
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 التحليل البيئي للبحث العلمي للكلية

 مصادر جمع البيانات .1

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب والموظفين واألطراف المستفيدة في سوق العمل .

 عناصر جمع البيانات .2

 ذهني.عصف  –ورش عمل  –جتماعات ا –لقاءات  – استبيانات

 منهجية وإجراءات التحليل البيئي للكلية .3

 بواسطة اللجنة المشكلة )مجلس الكلية بجلسة؟؟(.إجراء عملية التحليل البيئي للبحث العلمي للكلية  -أ

الفئات  علىلتحليل كل من البيئة الداخلية والبيئة الخارجية للكلية، ووزعت  استبياناتتم عمل  -ب

 المستهدفة داخل وخارج الكلية 

 التحليل البيئي. استبياناتللمستفيدين )الداخلين والخارجين( لعرض ومناقشة نتائج  اجتماعتم عقد  -ت

 تحديد نقاط القوة والضعف للبيئة الداخلية، والفرص والتهديدات للبيئة الخارجية في شكلها النهائيتم  -ث

 التحليل البيئي للبحث العلمي للكلية في جلسة مجلس الكلية رقم)؟( بتاريخ؟؟؟   اعتمادتم  -ج

 اوال: تحليل البيئة الداخلية

 علىنقاط القوة للبيئة الداخلية، ومن ثم العمل  علىهدف التحليل الداخلي لبيئة البحث العلمي بالكلية، التعرف 

نقاط الضعف في  علىالتعرف  إلىتقويتها لتصبح نقاط تميز للكلية في مجال البحث العلمي. كما هدف التحليل 

حدها  إلىالتغلب عليها أو تقليل آثارها السلبية  علىعمل بيئة الكلية الداخلية للبحث العلمي، وبالتالي إمكانية ال

 تحويلها لنقاط قوة.  إلىمن خالل خطة دقيقة تهدف  األدنى
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 ثانيا: تحليل البيئة الخارجية

الوضع التنافسي للكلية  علىتحديد أثر العوامل الخارجية  إلىهدف التحليل الخارجي لبيئة الكلية للبحث العلمي 

في األجلين القصير والطويل في مجال البحث العلمي، وكذا تحديد أنسب األدوات التي تمكن الكلية من التغلب 

 قوة.فرص ونقاط  إلىعليها، ومن ثم تحويلها 

هيئة وقد شارك في إجراء التحليل البيئي للكلية كل من ممثلي المجتمعين الداخلي والخارجي للكلية )أعضاء 

 العمل(الجهات المستفيدة في سوق  اداريين، بعض طالب، ومعاونيهم،التدريس 

 لمناقشتها،تم عرض التحليل في صورته االولية على مختلف األطراف المجتمعية من داخل وخارج الكلية وذلك 

رضها على مجلس ومن ثم التعديالت الضرورية قبل صياغة التحليل في نسخته النهائية التي تم ع الرأي،وإبداء 

  بتاريخ؟؟؟الكلية في جلسته 

 

 األطراف المجتمعية المشاركة في التحليل البيئيجانب من 
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 نتائج التحليل البيئي لمجال البحث العلمي في كلية العلوم المالية واالدارية

 

 Strengthsأوال: نقاط القوة 

  جامعة مع  مزدوجةينمح درجه علميه  دوليوجود برنامجDIT هيئة  ألعضاءمما يتيح الفرصة

 المنح المختلفة.  علىالتدريس الحصول 

 .اقامة مؤتمر دولي بصورة سنوية 

 .نشر ابحاث اعضاء هيئة تدريس في مجالت محلية ودولية محكمة 

 .اشتراك بعض اعضاء هيئة التدريس في التحكيم في دوريات عالمية 

  صلة بسوق العمل مما يعد آلية استشرافية للتعرف على إحتياجات  ذويوجود كوادر تعليمية في الكلية

 السوق الحالية والمستقبلية.

  بالكليةألعضاء هيئه التدريس  البحثيةوالمجاالت تنوع التخصصات 

  العلميوجود آليه مفعلة لدعم الباحثين و تحفيزهم للبحث. 

 

 Weaknessesثانيا: نقاط الضعف 

  للكلية.ال يوجد دورية علمية 

 .ضعف االتصال البحثي بين الكلية والجهات المؤسسية التي لها القدرة على تمويل البحث العلمي 

   الكليةعدم البدء في الدراسات العليا في. 

 ةفي االبحاث العلمي البرامجتعاون بين ال ضعف. 

  المنشورةاالبحاث قله عدد  

 كتابة المشاريع الممولة. فيقلة الكوادر المدربة  و حدودية عدد المشروعات البحثية الممولة من الخارج 
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 Opportunitiesثالثا: الفرص 

 وجود فرص لعقد اتفاقيات علميه دوليه. .1

 .المعاونة التدريسهيئه  ألعضاءبالخارج  الدراسةوجود فرص  .2

االتحاد  – فلبريت – DAAD-ERASMUS) العلميةاالبحاث  ودوليه لتمويلوجود مصادر محليه  .3

 االوروبي(.

 (.ARSللدراسات العليا ) األكاديميةعامه العتماد المعايير  مؤشرات دوجو .4

 .واإلقليمي والدوليعلى المستوى المحلى  وورش العمل المؤتمراتانعقاد عدد كبير من  .5

 Threatsرابعا: التهديدات 

 الجامعات الحكومية.  علىقصر البعثات المقدمة من ادارة البعثات بوزارة التعليم العالي  .1

ندرة اللقاءات التنسيقية مع المؤسسات القومية ومراكز البحوث التطبيقية لمناقشة موضوعات بحثية  .2

 .مشتركة

 تزايد حدة المنافسة العالمية من الجامعات االقليمية والجوار الجغرافي. .3

 .لألبحاثضعف دور الجهات الخاصة والجهات المجتمعية في تقديم الدعم المادي  .4

 .المحكمة العلميةالدوريات  في الدوليالنشر  صعوبة .5

 كتابة المشاريع الممولة. فيقلة الكوادر المدربة  و حدودية عدد المشروعات البحثية الممولة من الخارج .6
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 للكلية االستراتيجيةالغايات النهائية واألهداف 

 

  القدرة التنافسية للمنتج البحثيتحقيق التميز في البحث العلمي وزيادة  األولى:الغاية  -أ

 التالية: االستراتيجيةولتحقيق تلك الغاية يلزم تحقيق األهداف 

البحثية  االتجاهاتالتوسع في المجاالت البحثية التي تتميز بها الكلية عن الكليات المنافسة وتتوافق مع  .1

 .العالمية

 هيئة التدريس. ألعضاءتطوير قاعدة بيانات االنتاج البحثي  .2

 المختلفة. للبرامجوضع خطط بحثية متكاملة  .3

 

دعم وتنمية اعمال البحث العلمي وتوجيه البحوث المقدمة لتعزيز ودعم الخدمة  الثانية:الغاية  -ب

 المجتمعية

 التالية: االستراتيجيةولتحقيق تلك الغاية يلزم تحقيق األهداف  

 

 العلمية بالكلية وربطها بالخطة البحثية بالجامعة. للبرامجالتحديث المستمر لخطط البحث العلمي  -1

 تشجيع تقديم الدعم المادي من المؤسسات العلمية والقومية لدعم االنشطة البحثية بالكلية نظير خدمات. -2

 المشاركة في مشروعات بحثية ممولة. علىتشجيع اعضاء هيئة التدريس  -3

اء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للتنافس لدى أعض واالبتكار العلميتطوير وتنمية مهارات البحث  -4

 عالميا.

 عقد المؤتمرات والندوات العلمية المحلية والعالمية بالكلية. -5

 اصدار مجلة علمية محكمة للكلية. -6

 

 الغاية الثالثة: دعم برامج الدراسات العليا بالكلية -ت
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 :التالية االستراتيجيةولتحقيق تلك الغاية يلزم تحقيق األهداف 

 .ومعاونيهمألعضاء هيئه التدريس  المرجعيةاستيفاء النسب  -1

 خاصه بالدراسات. ARSوضع  -2

 .والمقررات الدراسيةتوصيف البرامج  -3

 يمكن من جذب الوافدين للتسجيل بالبرامج. بالكلية بماالترويج لبرامج الدراسات العليا   -4

 المشترك. لألشرافابرام اتفاقيات وبروتوكوالت  -5

 والتمويل للدراسات العليا. تنويع مصادر الدعم -6

 

 جانب من أبحاث أعضاء هيئة التدريس بالكلية

 EBSCOالمنشورة في قاعدة البيانات الدولية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 واإلدارية الماليةللبحث العلمي لكليه العلوم  التنفيذيةخطه 

التمويل 

بالجنيه 

المصري 

 باأللف

هالمدة الزمني عن  لالمسؤو 

 التنفيذ

مؤشرات/مخرج

ات التقييم 

 ومتابعة االداء

 األنشطة

 التنفيذية

الغايات  األهداف

 النهائية

و مستمر ٢٠٢١    عميد الكلية 

 العلمية البرامج 

  اليه معتمده

 وموثقه 

  ابحاث هيئه

التدريس 

مع متوافقة 

توجهات 

 البرنامج

  متابعة تنفيذ

الخطة البحثية 

أليه من خالل 

 ومؤشرات 

واضحة لقياس 

 .األداء

  عمل عصف

ذهني بين 

أعضاء كل 

برنامج  

الختيار 

مجاالت 

البحث العلمي 

 التنافسية

لتوسع في ا 1-1

المجاالت البحثية التي 

تتميز بها الكلية عن 

الكليات المنافسة 

وتتوافق مع 

البحثية  االتجاهات

 العالمية

 

 

 

 

 

 الغاية األولى

تحقيق التميز في 

البحث العلمي 

وزيادة القدرة 

التنافسية للمنتج 

 البحثي

 

 

من كل عام يونيو    عميد الكلية 

 العلمية البرامج 

  عدد ابحاث

 في المنشورة

 العلميةالمجالت 

 الدولية

  حصر لمجاالت

 البحث العلمي

 التنافسيه
 يناير تقديرى 4,000

 ابريل

 يوليو

 أكتوبر

 من كل عام

  لجنه البحث

 العلمي

  نظم اداره

 المعلومات

  وجود قاعده

بيانات ورقيه 

والكترونيه 

 جلإلنتا محدثه

 بالكلية العلمي

  وجود قاعده

 وبيانات ورقيه 

الكترونيه 

محدثه 

للمؤتمرات 

 بالكليةالعلمية 

 واعد ق تحديث

بيانات األبحاث 

يقوم  التي

أعضاء هيئة 

التدريس 

بإجرائها 

 ونشرها 

  حصر االنتاج

 العلمي للكلية

واعد تطوير ق 1-2

بيانات األبحاث 

 و المؤتمرات العلمية
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 الدورية تابعه الم

لإلنتاج العلمي 

 للكلية

  تحديث قاعده

البيانات 

 لألبحاث العلمية

 
لجنه البحث   سبتمبر من كل عام 

 العلمي

  منسقي برامج

 الكلية

  وثيقةوجود 

االجتماع 

 للعصف الذهني

 معتمده

  حصر 

مجاالت البحث ل

 العلمي للبرامج

 .بالكلية

  وجود خطه

بحثيه لكل 

 محدثه برنامج

 

  عمل عصف

ذهني بين 

أعضاء كل 

 برنامج الختيار

مجاالت البحث 

العلمي لكل 

برنامج التي 

تتوافق مع 

االتجاهات 

 الدولية

  عمل خطه

بحثيه لكل 

برنامج تتوافق 

مع خطه البحث 

 .بالكلية العلمي

  

وضع خطط  1-3

بحثية متكاملة 

 المختلفة. برامجلل

و مستمر ٢٠٢١     لجنه البحث

 العلمي

  منسقي برامج

 الكلية

 

وجود ابحاث علميه 

توجهات  فيمنشوره 

 الحديثة الكلية البرامج

  عمل تحديث

لخطط  سنوي

 البحثية البرامج

 تالتخصصا

 الكليةتميز  التي

  متابعه توافق

ابحاث هيئه 

التدريس مع 

توجهات 

 البرنامج

التحديث  2-1

المستمر لخطط البحث 

 لألقسامالعلمي 

العلمية بالكلية 

وربطها بالخطة 

 البحثية بالجامع

 

   الغاية الثانية:

دعم وتنمية 

اعمال البحث 

العلمي وتوجيه 

البحوث المقدمة 

لتعزيز ودعم 

الخدمة 

 المجتمعية
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  توافق الخطة

البحثية للكلية 

 مع الخطة

البحثية 

 للجامعة.
 عميد الكلية  مستمر طوال العام 

  لجنه العالقات

 الدولية

  وجود جوائز

 ومنح سنوية

ممنوحه 

ألعضاء هيئه 

التدريس 

والهيئة 

 .المعاونة

  منشورةابحاث 

المجالت  في

 الدولية العلمية

  تخصص جوائز

للمبتكرين من 

وتوفير الكليات 

 خارجيه منح

ألعضاء هيئه 

التدريس والهيئة 

 المعاونة

  توفير التقدير

المادي والعيني 

 للباحثين

  التوسع في

التقدم 

للمشروعات 

الممولة من 

 المنح الدولية

تشجيع تقديم  2-2

الدعم المادي من 

المؤسسات العلمية 

والقومية لدعم 

االنشطة البحثية 

 بالكلية نظير خدمات.

 ٢٠٢٥-٢٠٢١   عميد الكلية 

  لجنه العالقات

 الدولية

  اداره العالقات

 الدولية

 أعضاء  ايفاد

هيئه التدريس و 

الهيئة المعاونة 

من خالل منح 

دوليه مقدمه من 

االتحاد 

 األوروبي.

  عمل اتفاقيات

دوليه لدعم 

 العلميالبحث 

  عقد اتفاقيات و

شراكات دوليه 

مع جامعات 

متميزة لدعم 

البحث العلمي 

 بالكلية

تشجيع اعضاء  2-3

هيئة التدريس علي 

المشاركة في 

مشروعات بحثية 

 ممولة.

 ٢٠٢٥-٢٠٢١    لجنه البحث

 العلمي

 ورش  ثائقو

 كيفيةعمل عن 

بحاث كتابه اال

وكيفية  العلمية

  تدريب اعضاء

هيئه التدريس 

 والهيئة المعاونة

تطوير وتنمية  2-4

مهارات البحث 

لدى  واالبتكار العلمي

أعضاء هيئة 
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  مركز تطوير

التعليم 

(EDC) 

االبحاث  نشر

 الدولية

  وجود بحوث

 فيمنشوره 

مجاالت 

 ومؤتمرات ذات

 عتأثير مرتف

  وجود مركز

و  العلميللنشر 

مراجعه 

األبحاث 

 بالجامعة

على كتابه 

 العلميالبحث 

  عمل ورش

عمل عن 

اخالقيات 

 البحث العلمي 

التدريس والهيئة 

المعاونة للتنافس 

 عالميا.

لجنه   سنوي  تقديرى 50,000

 المؤتمرات

  قسم

المشتريات 

 بالجامعة

 مؤتمر  وجود

خاص  سنوي

 بالكلية.

  مؤتمرات 4عدد

للكلية في خالل 

مده الخطة 

 التنفيذية.

 

  تشكيل فريق

عمل 

المؤتمرات 

 بالكلية

  تحديد مجاالت

 المؤتمر العلمي

  تحديد اجندات

 عمل المؤتمر

  تحفيز الرعاة

من اصحاب 

 المصلحة 

  تخصيصي

التمويل الالزم 

 لعمل المؤتمر

  دعوه الباحثين

للمشاركة 

 بالمؤتمر

  عقد مؤتمر

 سنوي بالكلية 

عقد المؤتمرات  2-5

والندوات العلمية 

المحلية والعالمية 

 بالكلية.
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 تقديري 55,000

 

 

 

 

 

 

 

٢٠٢٢-٢٠٢١    لجنه البحث

 العلمي

  منسقي

البرامج 

 بالكلية

 عميد الكلية 

 

مجله علميه اصدار  

 بالكليةخاصه 

  تشكيل فريق

عمل لتحرير 

 العلمية المجلة

   تعيين لجنه

 بالكليةمحكمين 

  الحصول على

ترقيم رقم ايداع 

و تصنيف ي دول

(ISBN-

ISSN) 

اصدار مجلة  2-6

 علمية محكمة للكلية.

 

 

 

 

 

٢٠٢٥ - ٢٠٢١   عميد الكلية 

 البرامج 

 العلمية

النسب المرجعية 

ألعضاء هيئه 

 التدريس و معاونيهم

 مستوفيه

تعيين هيئه تدريس و 

معاونين جدد الستيفاء 

 النسبة

استيفاء النسب  3-1

ألعضاء  المرجعية

هيئه التدريس و 

 معاونيهم.

 

 

 

 

 

 

 

 الغاية الثالثة: 

دعم برامج 

الدراسات العليا 

 بالكلية

 

 
٢٠٢١  عميد الكلية 

 منسقي 

 البرامج

 العلمية

معايير أكاديمية  جودو

مرجعيه معتمده  

ARS معتمده 

  وضع معايير

أكاديمية 

مرجعيه 

ARS 

  اعتماد

المعايير 

األكاديمية في 

 مجلس الكلية

 ARSوضع  3-2 

 خاصه بالدراسات

 .العليا 

 عميد الكلية  دوري 

  البرامج

 التعليمية

وجود توصيف 

للبرامج و المقررات 

 ARSوفق  الدراسية

البرامج و المقررات 

موصفه و  الدراسية 

 معتمده

برامج توصيف  3-3

 الدراسيةو المقررات 

للدراسات العليا 

 .المقترحة
 عميد الكلية  ٢٠٢١ تقديري 100,000

 البرامج 

 العلمية

  قطاع التسويق

 بالجامعة

تسجيل عدد من 

 ىالطالب الوافدين ف

 برامج الدراسات العليا

  وضع برامج

مميزه تناسب 

 الوافدين 

  تسهيل

اجراءات 

 تسجيلهم

الترويج لبرامج  3-4

الدراسات العليا 

بالكلية  بما يمكن من 

جذب الوافدين 

 للتسجيل بالبرامج.
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  استخدام برامج

 مختلفة ترويج
 عميد الكلية  ٢٠٢١ موازنه مركزيه

 البرامج 

 العلمية

  وجود مشرفين

 الكليةمن خارج 

على  لألشراف

 االبحاث 

  وجود

بروتوكول 

موقع و معتمد 

 مع جامعه دوليه

  عمل

بروتوكول مع 

جامعات دوليه 

 لألشراف

 المشترك 

  قياس نسبى

(benchmark) 

مع الجامعات 

الدولية ذات 

 كلياه مناظره

  عمل

بروتوكول مع 

 DITجامعه 

ابرام اتفاقيات   3-5

وبروتوكوالت 

 المشترك لألشراف

 ٢٠٢٥-٢٠٢١   عميد الكلية 

 البرامج 

 العلمية

  قطاع التسويق

 بالجامعة

  وجود موازنه

ومنح  سنوية

الدارسين  لتبنى

 المتميزين

  وجود خطه

معتمده تسويقيه 

 و موثقه.

  توفير موارد

 بديله و 

  تخصيص

موازنه 

 سنوية

للدراسات 

 العليا

  وضع خطه

لتسويق 

الدراسات 

 العليا

تنويع مصادر   3-6

الدعم والتمويل 

 للدراسات العليا.

 


