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 -دارة اجلامعة : اإ 

 رئيس اجلامعة       محمود حمى ادلين               /آأ.د 

 انئب رئيس اجلامعة      نورهان فناىك                      /آأ.د

 و تمنية البيئة  ع انئب رئيس اجلامعة خلدمة اجملمت       رمضان آأبو العال                /آأ.د

 لش ئون التعلمي و الطالب  انئب رئيس اجلامعةآأ.د/ عالء رمضان                        

براهمي يوسف               انئب رئيس اجلامعة  /آأ.د  دلراسات العليا و البحوث  ل خمتار اإ

 -معداء اللكيات: 

 معيد لكية الصيدةل     آأ.د ماجد الغزوىل                    

 معيد لكية طب الأس نان          د آأمحد حيىي عاشور            .آأ 

 معيد لكية الهندسة                    آأبو عيل آأ.د محمد جابر

  الإداريةوم املالية و معيد لكية العل                آأ.د طارق طه            

 نية و املعامالت ادلوليةو نمعيد لكية ادلراسات القا  آأ.د هامم زهران                        

   دارة الفنادق  لكية الس ياحة و اإ مرشف                               محمد نصار آأ.د

 معيد لكية اللغات و الرتمجة                           آأ.د حسر محودة

 معيد لكية العالج الطبيعي                        معرو آأبو جازيةآأ.د 

   التصالعالم و فنون معيد لكية الإ                       هويدا مصطفىآأ.د 

 يد لكية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مع                       رجاء عبد القادرآأ.د 

 معيد لكية الفنون و التصممي               آأ.د هىن يس                

 بات واذلاكء الإصطناعي س  امعيد لكية احل                   البحريي جامل محمدآأ.د 
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 شكر وتقدير  .1

رئيس   –املهندس/ عالء محمد رجب    للس يد  والتقدير الشكر خبالص   ابجلامعةالبحث العلمى  و  العليا ادلراسات قطاع يتقدم

انئب  –ادلكتور /نورهان فنايك    الأس تاذ  والس يدة  رئيس اجلامعة  -محمود حمى ادلين    الأس تاذ ادلكتور/  جملس الأمناء والس يد

لس يد  واالتعلمي والطالب    لشؤونعالء رمضان مصطفى انئب رئيس اجلامعة    الأس تاذ ادلكتور/  والس يد  ويس اجلامعة  ئ ر 

والشكر ممتد للس يدة الأس تاذ ادلكتور /   .عىل ادلمع املس متر  الأس بقانئب رئيس اجلامعة    –د هالل  محم/الأس تاذ ادلكتور  

السابقة لدلراسات    الأسرتاتيجية خلطةا عداداإ  جلنة آأعضاء للسادة  وبق  لسابرشى سامل معيد ادلراسات العليا والبحوث  ا

 . العلمي بحثل ا العليا و
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 قدمة امل .2

الهامة الوسائل  آأحد  الاسرتاتيجي  التخطيط  و   يعترب  رؤية  اخملتلفة  رساةللتحقيق  والقطاعات  اإىل   املؤسسات  والوصول 

جياد حلول ل   املس تقبل  افاسترش وكذكل  ,    املرجوةالأهداف   جماهبة التحدايت ع التغريات احلالية واملس تقبلية مع  لتعامل م واإ

سق مع  للجامعة وحتديهثا لتت   الإسرتاتيجيةوذلكل اهمتت جامعة فاروس ابخلطة    شالك اليت قد حتدث.وامل   تحدايت ال   وتوقع 

 –  2030رؤية مرص    –ة  للتمنية املس تدام  الإسرتاتيجيةمن اخلطة    تنبثقالقومية للبحث العلمي واليت    الإسرتاتيجيةاخلطة  

 .  حمور التعمل 

لكياهت بتعدد  نشاأهتا  منذ  فاروس  جامعة  اجلامعة  ُعرفت  لرتيق  كأساس  العلمي  ابلبحث  حنو الاهامتم  والتوجه  وختصصاهتا  ا 

قة للخطة الساب  اكمتداد  2025-2020تاأيت هذه اخلطة الإسرتاتيجية للبحث العلميو .  وجعلها يف املراكز املتقدمة حملًيا ودولًيا

احلديثة يف جماللرتمجة   العليا    التوهجات  لدلراسات  برامج جديدة  نشاء  ااإ العمل البحث  منايح  بتقنياهتا يف  والأخذ  لعلمي 

اخلطةقد  و   .الأاكدميي عداد  اإ السا  احلالية  مت  اخلطة  مراجعة  منبعد  حتتويه  وما  وفرص ،    آأهداف  بقة  وضعف  قوة  نقاط 

متىش مع طموحات اجلامعة  وت آأهداف اإسرتاتيجية تراعي آأبعاد الوضع الراهن  ديد  عىل حتاحلالية    عمتدت اخلطة  وا  .وحتدايت  

نشاء درجات علمية حديثة    وت البحث العلمي  رساء قطاع ممتزي لدلراسات العليا والبحث العلمي يضاعف من خمرجايف اإ  اإ

نولوجيا ودمع الابتاكر لتحقيق رايدة  بيئة حمفزة ودامعة للبحث العلمي تسامه يف نقل وتسويق التك   توفري  ولدلراسات العليا  

  ن .وحياة ورفاهية الإنساعلمية ترتقي ابجملمتع 
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 رئيس اجلامعة  .3

املدينة   يقدم خدماته لتكل  تعلميي  مبدينة الاسكندرية  تعد جامعة فاروس كرصح 

املمتزية فاروس   املرصية  وجلامعة   ، العلمي  البحث  آأو  العايل  التعلمي  دمع  يف  سواء 

ب  كجامعة مرموقة  مباكنة  حتظي  فهيي  وذلكل  املمتزية  الااكدميية  املعايري  ني خاصة 

مما جيعل طلب الالتحاق هبا يف ازدايد، ويدرك العاملون ابجلامعة ادلور    اجلامعات 

الواحد والعرشين متضمنا ذكل  القرن  املتواجدة يف  لها كواحدة من اجلامعات  الهام 

متزي والتواجد ابجملمتعات الااكدميية اليت تتبين الرايدة يف البحث العلمي و التعلمي امل 

يف عاملنا املعارص، ويسعي العاملون ابجلامعة من    التوهجات ذات الصفات املتشابكة

 آأعضاء هيئة تدريس و آأساتذة و علامء و طالب عيل الابتاكر والتجديد املس متر ورايدة الاعامل. 

اإىل حتقيق مرك قلميياً متقدما حملي  زاوتتطلع جامعة فاروس  الىت ترتبط    ًا واإ العلمى ىف مجيع اجملالت  البحث  ودوليًا ىف جمال 

املعارف    ابخلطة من  باأصول  مزودين  العليا  ادلراسات  مرحةل  ىف  العلامء  ش باب  من  ممتزي  جيل  عداد  واإ  ، لدلوةل  البحثية 

عن  فضاًل   ، البينية  البحثية  املشاريع  ودمع  احلديثة  جمالته  املتقدم ىف  البحث  العلمى   وطرائق  التحصيل  س بل  توفري لك 

اخل وتعكس   ، الغرض  هذا  لتحقيق  التطبيقية  الاسرتاتيجيةواخلربات  فاروس    احلالية   طة  جبامعة  العلمي  لرؤية  اللبحث 

العاىل ، كجامعة حبثية من خالل دراسة علمية واقعية للوضع الراهن    املس تقبلية للجامعة من خالل منظومة وزارة التعلمي 

 فيذية واحضة املعامل والأهداف، ميكن قياس نتاجئها ومؤرشاهتا . وحتديد خطة تن 
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 عة نبذة عن اجلام  .4

آأول جامعة مرصية خاصة  تعد   فاروس  آأنشاؤها ابلقرار  ابلإسكندريةجامعة  متضمنة    2006   لس نة  252رمق    امجلهوري  مت 

م مبوجب قرار الس يد وزير    2006عام  و قد بدآأت ادلراسة ابجلامعة يوم الأحد املوافق الأول من آأكتوبر ل.  س بع لكيات  

كام   .  6/9/2006بتارخي  2300علمى و رئيس اجمللس الأعىل للجامعات رمق  لش ئون البحث الالتعلمي العاىل و وزير ادلوةل  

ضافة  آأربع    203صدر القرار امجلهورى رمق   بدآأت ادلراسة  هبذه اللكيات مبوجب قرار    وعليه  آأخرى  لكياتابملوافقة عىل اإ

البحثالس يد   لش ئون  ادلوةل  وزير  و  العاىل  التعلمي  لل   وزير  الأعىل  اجمللس  رئيس  و  رمق العلمى  بتارخي  231  جامعات 

لوريوس آأو  الباك  اتمتنحها جامعة فاروس بدرج  اليتالباكلوريوس آأو الليسانس  ات  و قد مت معادةل درج  .  20/10/2009

 ولحئته التنفيذية. 1972لس نة  49معات رمق ظمي اجلا رصية اخلاضعة لقانون تناجلامعات املالليسانس الىت متنحها 

و قد   ،  وعضو اجلامعات الإفريقيةحتاد اجلامعات الأورومتوسطية  اإ عضو  ,اجلامعات العربية  حتاد  اإ جامعة فاروس عضو    و     

نشاء اجلامعة تبعا لأحدث املعايري العاملية ومت جتهزيها باأعىل مس توى من املعامل التعلميية املتقدم قامت اجلامعة    وقد   .  ةمت اإ

آأتفاقيات التعاون مع جامعات آأوروبية وآأم من آأساليب التعلمي احلديثة والتطوير   لالإس تفادةريكية متقدمة  بتوقيع مجموعة من 

املس متر ىف العلوم اخملتلفة و تطبيق نظم اجلوده العاملية ، ويمت تبادل الطلبة وهيئات التدريس بني جامعة فاروس واجلامعات  

 .س تفادة من جتارب اجلامعات الأخرى حتقيقا ملزيد من التطويرلالإ فة اخملتل
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 جامعة فاروس   رؤية ورساةل  .5

 :  رؤية اجلامعة 

التمنية املس تدامة من خالل  آأهداف  آأن تكون مؤسسة علمية رائدة تسعى حنو حتقيق  تطمح جامعة فاروس ابلإسكندرية 

ر التكنولويج املس متر يف تمنية قدرات منتسبهيا التعلميية والبحثية  بناء جممتع معريف ورشآاكت حملية ودولية وتوظيف التطو 

 واملهنية 

 :  ساةل اجلامعة ر 

جامعة فارس ابلإسكندرية بدورها يف تمنية اجملمتع من خالل توفري بيئة مس تقرة وحمفزة للتعلمي والبحث العلمي وتقدمي  تسعى  

التمنية املس تدامة يف خمتلف جمالت احلياة، وتعظمي الرشاكة مع    خدمة تعلميية ممتزية بفرص عادةل للطالب متكهنم من حتقيق

احمل القمي والأخالقيات اجملمتعية مع اجملمتع  املس متر واحلفاظ عىل  طار منظومة مرنة تسمح ابلتطوير  اإ ىل والإقلميي وادلويل يف 

 .مواكبة التطور العلمي والتكنولويج
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 بلكيات اجلامعة  اجملالت البحثية  .6

ضافة ما  بعد التواصل مع السادة العمداء لتحدي   يات اجلامعةالبحثية بلك اجملالت  مت حتديد   ث اجملالت السابقة واإ

  2030يمتىش مع خطة مرص 

 اجملالت البحثية بلك لكية: 

 الصيدةل : لكية  (  1

 لتحليل الأدوية وضامن ومراقبة جودة املس تحرضات الصيدلنية   جديدة طرق اس تحداث .1

 ذات التاأثري الفارماكولوىج احملمتل جديدة ائيةكميي مركبات تشييد .2

 الأدوية   لبعضات غري تقليدية اس تخدام .3

 دراسة تاأثريات النواجت الطبيعية وحمتوايت بعض النبااتت الطبية  .4

 الأحباث التطبيقية املتعلقة باأنظمة توصيل ادلواء .5

 الأحباث املتعلقة ابدلراسة اجلزيئية للميكروابت  .6

 :   لكية طب الأس نان (  2

• Oral Biology : 

1)Evaluation of Glucosamine sulfate and Ibuprofen effects in patients with temporomandibular 

joint osteoarthritis symptom. 

2)Expression of vascular endothelial growth factor (VEGF) in  

normal oral mucosa, oral dysplasia 

3)Arginine and glutamate levels in the gingival crevicular fluid from patients with chronic 

periodontitis. 

4)The impact of omega-3 fatty acids on osteoporosis 

• Oral pathology : 

1)Oral cancer and related research.  

-Etiology of oral cancer using immune his to chemistry. 

-Relation of interleukin in oral cancer. 

-Prognostic significance on multi- poster invasive . 

-Express in stem cell markers in odontogenic and non odontogenictumours. 
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- Recent trends in diagnosis of oral cancer. 

- Prevalence of oral cancer among Alexandria hospitals(histopathology) and statistical study). 

2) Recurrentaphthousstorability and it relation to various interleukin  and tumournecrosing factor. 

3)Association between Epstein – Barr virus and oral lichen palms. 

• Restorative  &  Endodontics 

1) Disinfection of the root canal system using disinfecting agents. 

2) Different techniques used in irrigation of the root canal system. 

3) Using different rotary Nickel Titanium files in the cleaning and shaping of the root canal 

system. 

4) Different types of obturation techniques. 

5) Regeneration of the necrotic pulp in immature teeth using stem cells. 

6) Treatment of different traumatic dental injuries 

• Prosthodontic: 

1) Implant Dentistry:  

- Finite Element analysis in Implant – supported Prostheses. 

- Advancement of CAD-CAM in Implantology. 

- Applications of PEEK in oral Implantology. 

- Effect of different types of recent attachment on Implant – supported Prostheses. 

- Effect of different types of clips on retention of bar- retained implant over denture. 

- Effect of different implant surface treatment on osseointegiration. 

- Soft tissue assessment around different types of abutment materials. (Micro Biological Study).   

2)Laser in Prosthetic dentistry   

• Pediatric: 

1)Recent biological approaches and materials for enamel and dentin demineralization.  

2)Regeneration of dentin pulp complex in primary teeth of puppies.  

3)Microbiological assessment of natural derivatives/plants extracts on caries initiating and 

propagating bacteria. 

4)Effect of Covid-19 Pandemic on the children’s oral health and access to dental care. 

• Periodontology & oral medicine: 

1)Can gold nanoparticles affect the histological structure of the pulmonary alveoli in adult albino 

rats? 

2)The Effect of Systemic Delivery of Amino guanidine versus Doxycycline on the Restorative 

Phase of Alveolar Bone Following modified Wildman Flapping. 

3)Diabetic Rats: A Histopathological and Scanning Electron Microscope (SEM) study. 
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• Orthodontic: 

1)Evaluation of different methods for rebounding of orthodontic brackets 

2)Effect of Use of low laser therapy on orthodontic tooth movement 

3)Perception of different types of retainers among patients undergoing orthodontic therapy 

4) Biological methods for enhancing orthodontic anchorage and post-treatment stability 

 ( لكية الهندسة : 3

 :  Architecture program يف جمال •

1) Ecology and Design 

2) Principles of Parametric Design 

 : Urban Design and Planning Program يف جمال  •

1) Urban Design 

2) Environment and Sustainability Transitions 

3) Regional and Urban Planning 

4) Regional and Urban Planning 

5) Housing Studies 

6) The Architecture of Landscape 

 :  Building Science and Technology Program يف جمال •

1) Building Technology  

2) Retrofitting and Energy 

3) Construction Management  

 يف جمال الهندسة املياكنيكية :  •

1) Water Desalination Techniques 

2) Energy Systems (Renewable and Conventional) 

3) Heating, Ventilating, Air conditioning and Refrigeration Systems 

 يف جمال الهندسة الصناعية والتصنيع : •

1) Industry Development according to the principle of the 4th industrial revolution 

2) Nano and Micro Manufacturing : Design and Material 

3) Additive manufacturing processes and materials 

4) Adaptive Control ( AC ) and Mechatronics applications in manufacturing 

5) Sustainability and Green Manufacturing  

 ة الكهربية : يف جمال البحث العلمي احلديثة املعمتدة بقسم الهندس •
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1) Machine Learning and Medical Image Processing Group 

2) Optical Electronics and Optical Communications Group 

3) Data Networks and Computer Security Group 

4) Wireless Communications And IOT Group 

5) Power Systems and Renewable Energy Group 

6) Power Electronics and Drives Group 

 :  يف جمال هندسة احلاسب الآيل •

1) Artificial Intelligence  

2) The Networked systems and Security 

3) Data Knowledge  

 يف جمال العلوم الأساس ية:  •

1) Applied material science and Nanotechnology 
2) Applied probabilistic and statistical methods and pattern recognition 

3) Mathematical and Numerical methods in applied sciences 

 :يف جمال البرتوكاميوايت •

1) Transport Phenomena Applications  

2) Chemical Engineering Design Developments 

3) Polymer Technology Developments and Applications  

4) Environment Engineering 

5) Material Science in Petro-chemical Engineering 

 يف جمال الهندسة املدنية  •

1) Analysis, design and retrofitting of different structural members/systems under different 

loading conditions 

2) Construction Project Management  

3) Sustainability in Civil Management 
 

 تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية : لكية    ( 4

 قسم تكنولوجيا اخملتربات الطبية  •

1)Host-Pathogen interactions (identifying and characterizing surface antigens, developing 

surrogate diagnostic markers, development of vaccines, and evaluating new anti-Pathogen 

drugs). 
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2) Cancer Chemistry (modulation of cancer metastasis, decreasing the adverse effects of 

anti-cancer drugs, early diagnosis & effective prognosis of cancer). 

3)Serious pathogens and microbial strains (identifying newly emerged drug resistant 

strains and evaluating new anti-Pathogen drugs). 

4)Diagnosis and follow up of patients with hematological disorders & hematopoietic 

malignancies (identifying and characterizing  any abnormal hematological cells  from 

diagnosis by automated cell counters up to full identification of CDs by Flow cytometry 

and cell sorting, development  a way  also to detect MRD and enable  clinical 

hematologist  to follow up the effect of therapeutic agents on the patients by search for 

prognostic markers using fluorescent microscope to detect  certain cytogenetic 

abnormalities. Also, Identifying and characterizing new surface markers, developing new 

diagnostic markers, and evaluating a new target therapy for the hematopoietic 

malignancies.). 

 : الطيب والتصوير ا علوم الاشعهقسم تكنولوجي •

1)Evaluation of static versus dynamic positron emission tomography using 

Radioactive 18 F fluorodeoxyglucose (18 F-FDG). 

2)Assessment of Low Versus Standard kvP settings In Cerebral CT Angiography For 

optimization of Contrast Medium and Radiation Dose. 

3)Complimentary Analysis of Breast Imaging Reporting and Data System Classification 

and 

4)Role of Dual energy CT in assessment of renal stones. 

 :الطبية الأهجزة قسم •

1) Finite element modeling application for medical equipment’s technology. 

2) Cancer diagnosis & treatment using medical equipment. 

3) Using nanoparticles agents in tumor detection and treatment 

4) Measurement of specific absorption rate as a factor for biomedical imaging 

5) Cochlear implant modeling using Nanomaterials, and effect of Nanomaterials in 

hyperthermia treatment. 

6) MRI Segmentation to generate a real patient’s organ bio-model using metamaterials as 

a tool for hyperthermia treatment in medical equipment. 

 : لكية العالج الطبيعي (  5

1) Validation studies for different measuring tools used in Physical therapy 



14 
 

2) Use of virtual reality techniques(telemedicine) in treatment of different cases 

3) Biomechanics studies for motion and gait analysis 

4) Use of physical therapy modulates in improving posture and body mass index 

5) Use of physical therapy modulates in evaluation and treatment of women health 

different conditions 

6) Use of physical therapy protocols in improving quality of life for disable persons 

7) Evidence based studies in Recent PT technique 

 :   لكية العلوم املالية والإدارية (  6

 جمالت برامج احملاس بة  •

 املس ئولية اجملمتعية يف احملاس بة  .1

 احملاس بة والتكنولوجيا  .2

 نظم احملاس بة اخملتلفة  .3

آت العامة  .4 دارة الأداء يف املنشا  دور التقرير الس نوي يف مسائةل اإ

 ممارسات التجنب الرضييب  .5

 تاأثري الرضائب  .6

 دور املراجعة   .7

 سبيةنظم معلومات حما .8

 جمالت برانمج المتويل والاستامثر •

 الإدارة املالية يف البنوك والرشاكت .1

 الأسواق املالية  .2

دارة اخملاطر  .3  اإ

 الإسالم المتويل  .4

 البورصة يفآأسعار الأسهم  .5

 يةاحلومكة وتاأثريها عىل آأداء الرشاكت املال  .6

 صناديق الاستامثر .7

 المتويل منهتيى الصغر .8

 السلويك المتويل  .9

 جيا المتويل والتكنولو  .10

 الاستامثر والتمنية املس تدامة  .11

 الاستامثر الأجنيب املبارش  .12

 دراسة حاضنات الأعامل .13
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 تمنية الصناعات الصغرية واملتوسطة  .14

 

 جمالت برانمج التسويق •

 التسويق الالكرتوين .1

 الرشاء الالكرتوين .2

 نظام ادلفع الالكرتوين  .3

 الإعالانت وامحلالت الالكرتونية  .4

 ي يف التسويق اس تخدام منصات التواصل الاجامتع .5

 املس ئولية الاجامتعية يف التسويق .6

دارة تسويق التجزئة  .7  اإ

 :   لكية اللغات والرتمجة   ( 7

  .(ادلراسات الأدبية )الأدب املقارن، الشعر، الرواية، املرسح، القصة القصرية، املقال، الرتامج، النقد الأديب .1

 .ادلراسات اللغوية .2

 (. ة الفنية املتخصصة، الرتمجة ال لية، دراسات ترمجة، الرتمجالرتمجة الفورية والتتبعية الرتمجة ) .3

 (. ادلراسات احلضارية والفكرية )دراسات نقدية للحضارات والثقافات اخملتلفة .4

 (. ادلراسات البينية )عالقة اللغة والأدب ابلإعالم، عالقة اللغة والأدب ابجملمتع 

 . الرتمجة السمعية البرصية والرتمجة املرئية .5

 .و السيامنآأ سواء ابلتلفزيون   الأدبية للأعامل: املعاجلة ادلرامية  والإعالم الأدب .6

ماكنية للبحث ىف ازدواجية اللغة ووضع مقرتحات لعالهجا خاصة فامي يتعلق ابلرتمجة من اللغة الثانية للغة الأم   .7   آأو اإ

 . العكس

 التعلمي الإلكرتوين.  .8

 تصممي املناجه الإلكرتونية . .9

 التقومي . .10

 عمل اللغة النفيس. .11

 :   لكية ادلراسات القانونية   ( 8

 اخلطة البحثية لللكية يف جمال القانون املدين  -احملور الأول:  •

   اجملالت البحثية تطوير  -

 تطوير العقود املدنية لضامن احلقوق والإلزتامات   -

 العقود املس تحدثة يف املعامالت املدنية  -

 تطوير جمالت حامية امللكية الفكرية  -
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 التحكمي يف املواد املدنية والتجارية   تطوير نظم -

 اخلطة البحثية لللكية يف جمال الرشيعة الإسالمية  -احملور الثاين: -

 المتويل الإسالمية  -

 النفهوم الرشعي للمواطنة  -

 اخلطة البحثية لللكية يف جمال القانون ادلويل العام  -احملور الثالث: •

 لإختصاص الإقلميي  جمال احملامك ادلولية ذات االتطوير يف -

 تطوير القضاء ادلويل   -

 عدم التدخل يف الش ئون ادلاخلية مبدآأ س يادة ادلوةل مبا يضمن  -

 حل الزناعات ادلولية ابلوسائل السلمية ترس يخ مبدآأ  -

 تطوير الأمم املتحدة -

 اخلطة البحثية لللكية يف جمال القانون العام  -احملور الرابع: •

 م الإدارية  تطوير آ ليات حومكة النظ -

 تطوير نظم الوظائف العامة   -

 تطوير وتفعيل آ ليات الرقابة عىل آأعامل السلطة التنفيذية  -

 اخلطة البحثية لللكية يف جمال القانون اجلنائ  -احملور اخلامس: •

 جلديد يف اجلرامئ الإرهابية  ا -

 اجلديدي يف اجلرامئ الإلكرتونية  -

 ية يف جمال الاقتصاداخلطة البحثية لللك  -احملور السادس: •

 دور الصناديق الس يادية وآآاثرها الإقتصادية عىل التمنية املس تدامة -

دارة الأزمات املالية يف الظروف الإس تثنائية   -  اإ

 آآاثر الأرهاب عىل القطاع الإقتصادي و آ ليات مواهجته  -

  عىل القطاع اخلاص دور ادلوةل يف اجملال الإقتصادي بني الإرشاف واملشاركة والهمينة ةآأثر ذكل -

دارة الفنادق   ( 9  اجملالت العامة :   :  لكية الس ياحة واإ

خطة  –الفنادق جامعه فاروس يف ضوء اخلطة الإسرتاتيجية للجامعة  ةدار اإ مت حتديد اجملالت البحثية للكية الس ياحة و 

 تضمنتحيث لمية ابللكية  والأقسام الع  – 2030خطة مرص  –اخلطة الإسرتاتيجية لللكية  –البحث العلمي للجامعة 

 اجملالت العلمية التالية : 

دارة اجلودة يف املؤسسات الس ياحية والفندقية 1  .اإ

دارة الفنادق 2  .التطور التكنولويج والاجتاهات احلديثة يف قطاع الس ياحة واإ

 .نظم املعلومات  التسويقية وجودة البياانت الس ياحية وتاأثريها عىل صنع القرار3

دارة الفنادق ..التحدايت اليت4   تواجه قطاعي الس ياحة واإ

 .التسويق الس يايح والفنديق .5

 .دراسة البيئة الثقافية والاجامتعية والطبيعية للأماكن الس ياحية واحلفاظ علهيا 6
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دارة الفنادق7 دارة اخملاطر يف قطاعي الس ياحة واإ  .اإ

 .رايدة الأعامل يف صناعة الس ياحة و الضيافة 8

دارة الفنادق الاس تدامة يف جمايل.9  الس ياحة و اإ

دارةقسم اجملالت البحثية ل  •  فنادق: اإ

 اذلاكء الاصطناعي يف صناعة الضيافة  .1

دارة املعرفة يف صناعة الفنادق. .2  اإ

دارة الأغذية واملرشوابت .3  اإ

آة العامةل والطر  .4 دارة املوارد البرشية يف صناعة الضيافة )ذوي الاحتياجات اخلاصة ،املرآ ق  الاجتاهات اخملتلفة يف اإ

 احلديثة لتقيمي الأداء للعاملني(

 البيئية والاس تدامة يف صناعة الضيافة  الإدارة .5

 حصة وسالمة الغذاء يف صناعة الضيافة.  .6

 :  الس ياحةقسم اجملالت البحثية ل  •

 الصغرية واملتوسطة الس ياحية  .1

 حتليل اخملاطر الس ياحية والاستامثر الس يايح  .2

 احة الإدارة البيئية والاس تدامة يف صناعة الس ي .3

دارة الرتاث الثق .4  يفااإ

دارة املقاصد الس ياحية .5  ختطيط واإ

دارة اجلودة يف املؤسسات الس ياحية  .6  اإ

 احملاس بة الس ياحية  .7

 اللواحئ القانونية املنظمة لعمل رشاكت الس ياحة الأجنبية يف مرص .8

 

 : لكية الإعالم وفنون التصال   ( 10
 

 الاجتاهات احلديثة و املعارصة يف الإعالم الرمقي  •

 و التقنيات احلديثة يف جمالت التصوير و املونتاج الالكرتوين  الوسائط •

 الرآأي العام توجيهالاجتاهات احلديثة يف جمال السوش يال ميداي و  •

 الرآأي العام  توجيهآأثر الإعالم التقليدي و الرمقي عيل   •

نتاج و الرتكزي عيل آأخالقيات البحث الع  • براز الأخالقيات الإعالمية يف املقررات و الإ  لمي اإ

 الرتكزي عيل الإذاعة الالكرتونية كوس يةل حديثة من وسائل الإعالم الرمقي •

 

 ( لكية الفنون والتصممي  : 11

 ) قسم ادليكور( –اجملال الأول:  الاجتاهات احلديثة واملعارصة يف العامرة ادلاخلية  •
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 جمال العامرة ادلاخلية. يفوالاس تدامة   البييئالتصممي ( 1

 العامرة ادلاخلية. يفت اخملتلفة تكنولوجيا اخلاما( 2

 العامرة ادلاخلية.  يفالهنو والتشطيبات ( 3

 العامرة ادلاخلية بني املوروث والتقنيات التكنولوجية احلديثة. ( 4

عادة التدوير  (5 عادةاإ  الاس تخدام ىف العامرة ادلاخلية. واإ

 ادلاخلية. ....( ىف العامرة -ثقاىف  –جتارى –اخملتلفة )سكىن  صياغة احلزيات (6

 ميارس فهيا فنون العرض )املرسح( .  اليتتصممي احلزيات ادلاخلية لالماكن ( 7

 اترخي الفن والطرز املعامرية اخملتلفة عرب العصور.  (8

 خدمة اجملمتع.  يفدور الفن ( 9

 العامرة ادلاخلية والهوية والقمي احلضارية للمجمتعات اخملتلفة.( 10

 دراسة للعشوائيات.( 11

 زيات الفنية ىف العامرة ادلاخلية.التجه (12

 املورفولوىج وعمل امجلال.(13

 ترممي وحفظ وصيانة الأاثث.(14

 الوسائط التكنولوجية والتقنيات احلديثة لالإظهار املعامري والتصممي ادلاخيل.(15

 الثورة الصناعية وتصماميت الأاثث.(16

 ة وآأماكن العروض اخملتلفة.الاجتاهات احلديثة واملعارصة ىف جمال العامرة ادلاخلي(17

 لتصممي العامرة ادلاخلية وآأماكن العروض اخملتلفة. التذوق الفين والنقد املهنجي والفلسفي(18

 والتصممي ادلاخيل للعامرة.   الإنساين وعمل النفس الإدرايكالسلوك (19

 هندسة وتنس يق املواقع. (20

 تكنولوجيا البيئة ادلاخلية ونظم اخلدمات التقنية. (21

 التقنيات احلديثة وتصممي الاس توديوهات واملشاهد السيامنئية للأعامل ادلرامية. (22

 تصممي املناظر املرسحية ومتطلبات العروض ادلرامية.(23

 السينوجرافيا والتقنيات احلديثة. (24

 تصممي الأزايء املرسحية وادلرامية. (25

 التاأثريات اخملتلفة وآأمهيهتا السينوغرافية.  (26

 وس يكولوجية وسوس يولوجية التصممي املعامري.  لوك الإنساينالس (27

 اخليال العلمي وفنون السيامن واملرسح.(28

 اترخي الأزايء والطرز اخملتلفة والإكسسوارات واحليل عىل مر العصور.  (28

 التقنيات التكنولوجية و الرمقية وفن تصممي الأزايء.  (29

 ) قسم اجلرافيك (  –الفنون  اجملال الثاين:  التقنية الرمقية يف جمال •

 الربامج التكنولوجية والتطورات احلديثة كأداة ىف جمال ختصص اجلرافيك. ( 1
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 دور فن اجلرافيك ىف خدمة اجملمتع. (2

 القوانني والس ياسات احلامكة ىف جمال املهنة.( 3

 فن اجلرافيك والهوية والقمي احلضارية للمجمتعات اخملتلفة.( 4

 والاجتاهات الفنية املؤثرة ىف اجملمتع. والإعالنوسائل ادلعاية ( 5

 واس تخدامه ىف جمالت التصممي اجلرافيىك . الرمقي الضوئالتصوير ( 6

 اترخي التصممي اجلرافيىك والتاأثريات اخملتلفة لفن اجلرافيك. ( 7

 فن اجلرافيك وحتدايت املس تقبل.( 8

 الوسائط والتقنيات اجلرافيكية اخملتلفة. ( 9

 اهات احلديثة ىف جمال التخصصالاجت( 10

 الرسوم الوصفية والتعبريية املرتبطة ابلنرش.( 11

 جمال الطباعة الفنية والتجارية. يفاخملتلفة  التقنيات( 12

 التاأثريات اجلرافيكية البرصية.( 13

 فن التغليف. وآأنواعتقنيات ومراحل ( 14

 املرئية.  الإعالنووسائل  الالكرتوين الإعالنتقنيات ( 15

 عمل الارجنوميكس و البنية الشلكية للتصممي اجلرافيىك. ( 16

 ) قسم فنون امليداي ( –اجملال الثالث:  التقنيات التكنولوجية احلديثة  •

 تطبيقات الويب وتصممي وتنفيذ مواقع الانرتنت. (1

 فنون امليداي والربجميات.  (2

 لتحرير ومعاجلة الصور الرمقية. التقنيات اخملتلفة (3

 عة وحترير العاب الفيديو.صنا (4

 التصوير الفوتوغراىف.  (5

 آأفالم التحريك والفيديو فيمل.  (6

 التذوق الفىن لفنون امليداي.  (7

 التصماميت اجلرافيكية.  (8

 . القصص الرسد  (9

 .املرئنظرايت واترخي التصممي  (10

 الوسائط املرئية. يف يبداعالتحرير والتطور الإ عمل امجلال و  (11

 سائط التفاعلية للرسوم الرمقية والرسوم املتحركة. الو  (12

 امليداي. يفالإضاءة والصوت  (13

 السيناريو ولوحة القصة وتصممي اللقطات. (14

 ) قسم التصوير (  –اجملال الرابع: الوسائط والتقنيات اخملتلفة يف جمال التصوير  •

 خدمة اجملمتع وجتميل امليادين. يفدور الفن ( 1
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 ة الثقافية. الفن والهوي (2

 فن التصوير و العوملة . (3

 وعمل امجلال. الفينالتذوق  (4

 ترممي و حفظ وصيانة الأعامل الفنية من رمس وتصوير وجدارايت.  (5

 اترخي احلضارات والفنون عىل مر العصور.  (6

 الرتاث والتنس يق احلضارى.  (7

 الفنون وحتدايت املس تقبل.  (8

 والس ياس ية للمجمتع.   تاأثر الفن ابلتحولت الثقافية (9

 ادلين والفن والثقافة.  (10

 ............-الأفرسك -املاىئ -الاكريكل –الوسائط والتقنيات التصويرية اخملتلفة: التصوير الزيىت   (11

 الأحبار..... -الرصاص –الوسائط والتقنيات اخملتلفة ىف جمال الرمس: الفحم  (12

 لمجمتع. تمنية الفنون و الثقافة البرصية ل  (13

 . يبداعوالإ  نساينوالإ  والفكري امجلايلرؤى فنية واجتاهات خمتلفة بني املضمون  (14

 واملناظر اخللوية واملوضوعات احلرة اخملتلفة بتقنيات الرمس والتصوير اخملتلفة.  والصامتةتصوير الطبيعة احلية  (15

 ولوجيا اخلامات  توظيف التصاوير اجلدارية مبا يتالءم مع البيئة احمليطة وتكن (16

 ابلعامرة.  عالقة التصوير اجلدارى (17

 للمجمتعات اخملتلفة ىف العصور القدمية واحلديثة واملعارصة.  والثقايف الشعيباملوروث  (18

 ) قسم تصممي الأزايء(  –اجملال اخلامس: التطور العلمي والتكنولويج يف جمال تصممي الأزايء  •

 ء.عمل الارجنوميكس و تصممي الأزاي( 1

 الرتاث وآأثر البيئات اخملتلفة عىل تصممي الأزايء. (2

 الانرثوبومرتى والسكون واحلركة لتصماميت املالبس وممكالهتا. (3

 طباعة( عىل مر العصور.  –جلود  –آأمقشة  –اترخي الأزايء والطرز اخملتلفة )حىل  (4

 التقنيات التكنولوجية و الرمقية وفن تصممي الأزايء. (5

 يدانية يف جمال التخصص. دراسات م  (6

 التذوق الفين و القمي امجلالية يف جمال املوضة والأزايء .  (7

 التطور العلمي والتكنولويج يف جمال الأمقشة اخملتلفة.  (8

 متطلبات تصممي الأزايء واحلياكة.  (9

 التطور التكنولويج  و تقنيات احلياكة اخملتلفة.  (10

 اهات احلديثة يف طباعة املنسوجات.تقنيات الطباعة اخملتلفة والاجت(11

 وممكالت الزينة..... يف تصممي الأزايء. توظيف الأمقشة و اجللود واخلامات (12

 الأمناط اجلسمية وتصماميت الأزايء وممكلهتا.  (13

 اجتاهات مصممي املوضة و بيوت الأزايء احمللية و العاملية. (14
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 وَاليات التنفيذ   بحث العلمي لل ة  الإسرتاتيجي   اخلطة   لإعداد الإطار العام  .  9

  حرص, فقد ومعلية تنفيذها ومتابعهتا  السابقة الإسرتاتيجية  طيف ضوء اخلربات املرتامكة للجامعة من خالل ممارس هتا للخط   

عداد  ادلراساتقطاع  اكمل عالية من اجلودة اإىل جانب الشمولية والت  احلالية بدرجة اخلطة هذه العليا ابجلامعة عىل آأن يمت اإ

حىت خترج حمققه للطموحات والأهداف املاأموةل والانتقال اإىل مرحةل آأعىل من الارتقاء ابجلامعة آأاكدمييًا وحبثيًا مع حتقيق  

        حتقيق هويهتا وتاأكيد حضورها املمتزي بني اجلامعات املرصية وادلولية .   و  آأدوار آأكرث معقًا يف خدمة اجملمتع والصناعة

عدادها  2025-2020اإسرتاتيجية البحث العلمي  وثيقةاعمتدت وقد  مهنجية حمددة تعكس توهجات اجلامعة يف  عىل يف اإ

كل يف اإطار سعى  ذالبحث العلمي والتكنولوجيا و ادلراسات العليا الفرتة القادمة طبقًا للتوهجات املس تقبلية العاملية يف جمال 

كنولوجية والعلمية اخملتلفة . كام تراعي الإسرتاتيجية التوازن بني اجلامعة للحاق ابلثورات العلمية احلالية يف اجملالت الت 

الاحتياجات البحثية العاملية واحمللية حلل املشالك ابس تخدام املتاح من الإماكانت البحثية ابجلامعة وابلتعاون مع اجلامعات  

قابةل   Live documentوثيقة حية  ثابةمب  املرصية الأخرى و اجلامعات واملؤسسات العلمية ادلولية . وتعترب هذه الوثيقة

ويف هذا  . للتقومي من خالل مؤرشات الأداء تابعة بشلك دوري يف مراحلها اخملتلفة امل للمراجعة والتحديث والتطوير و 

التحليل الغاايت والأهداف الاسرتاتيجية و  جيب دراس هتا من خالل اليتحتديد املوضوعات الأساس ية  متالإطار العام 

ات وحل املشالكت  الاحتياجوالتواصل مع آأعضاء الهيلك الإداري وآأعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة ملناقشة  ،الرابعي

مت وضع   فقد  ومن مث حتديد اخلطوات والإجراءات املناس بة اليت تسهم يف حتقيق الأهداف املرجوة .كذكل و  ،آأمكن  لكام

عداد اخلطة الإسرتاتيجية اكلتاىل:   آ ليات اإ

 الرؤية والرساةل .  صياغة -1

 حتديد القمي احلامكة . -2

وحتديد نقاط القوة والضعف والفرص   السابقةتقيمي الوضع الراهن من خالل الإطالع عىل اخلطط البحثية  -3

  .والتحدايت

 حتديد الاسرتاتيجيات املناس بة اليت تسهم يف حتقيق الأهداف الإسرتاتيجية للجامعة .  -4

  لقطاع ادلراسات العليا والبحث العلمى. اس يةحتديد الغاايت الإسرتاتيجية الأس  -5

  .سد جفوة الأداءحتديد اخلطوات الإجرائية اليت تسهم يف  -6

 .حتديد مؤرشات الأداء  -7
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 .املتابعة وتقومي اخلطة وضع آ ليات  -8

 اعامتد اخلطة التنفيذية وتوزيعها ابجلامعة لبدء العمل هبا .  -9

 من هذه ال ليات ببعضها البعض لتحديد املسار املناسب اذلي مت ترتيب هذه ال ليات وكيف ترتبط لك( 1) ويوحض شلك 

 اختاذه لإعداد هذه اخلطة .

 

  

 

 

 

 

 

 الرؤية 

  

 القيم الحاكمة 

 
 

 الرسالة  

 

 التحليل الرباعي 

 

 تقييم الوضع الراهن 

 

تحديد الفجوة ونقاط  

 الضعف والقوة 

 

تحديد االستراتيجيات  

 المناسبة 

 

تحديد الغايات  

واألهداف  

 اإلستراتيجية 

 
 

  ديد مؤشرات األداء وتح

 آليات المتابعة 

 

 

 

 

 اعتماد الخطة وتوزيعها 

 

 

 تحديد آليات التنفيذ 

 

عداد اخلطة الإسرتاتيجية للبحث العلمي 1شلك )  2025  -2020(  آ ليات اإ
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 ث العلمى رؤية ورساةل قطاع ادلراسات العليا والبح . 10

 

   رؤية ال 

  احمليل املس تويني عىل ممتزية حبثية ؤسسةم ابلإسكندرية  فاروس جامعة تصبح ان والبحوث العليا ادلراسات قطاع يتطلع 

نشاء الابتاكر ودمع والتكنولوجيا العلمية البحوث وتسويق  نقل يف تسامه  وادلويل،   والتمنية املعرفة اقتصاد عىل قامئ جممتع  واإ

 .املس تدامة

 

 الرساةل 

  كوادر  لإعداد العلمي للبحث امعةود حمفزة بيئة خلق اإىل ابلإسكندرية فاروس جبامعة والبحوث العليا ادلراسات قطاع يسعى

نشاء خالل من  ممتزية حبثية   مركز متقدم يف اإىل والوصول  ادلولية الاجتاهات  مع  تمتىش  العليا لدلراسات حديثة برامج اإ

 ورفاهية وحياة ابجملمتع  ترتقي مس تدامة وتمنية علمية رايدة  لتحقيق للجامعات ادلويل  والتصنيف العلمي البحث جمالت

 الإنسان. 
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 لدلراسات العليا والبحث العلمى   القمي احلامكة  .  11

يف معامالهتا مع آأعىل املعايري   الأاكدميية آأخالقيات البحث العلمي والزناهة : حتافظ اجلامعة عىل الصدق والزناهة -آأ 

كة املرصية  ، وفقا ملا تقره الش ب (1)مرفق  الأخالقية يف البحث والالزتام ابلأمانة العلمية و حامية امللكية الفكرية

 . (ENREC)للجان آأخالقيات البحث العلمى 

اجلامعة العالقات الوثيقة بني آأعضاء هيئة التدريس و الهيئة املعاونة  تمثنالأحباث و الاكتشافات والابتاكر :  -ب

واجملموعات البحثية اخملتلفة وقوة الروابط وتعدد التخصصات بيهنم يف جمالت الاكتشافات العلمية واملسامهة يف 

 املرشوعات البحثية . 

حرية التعبري : تقدر اجلامعة حرية الفكر العلمي والتعبري مع مصداقية وشفافية وبدون متيزي وذكل للسعي وراء   -ت

 املعرفة والتقدم العلمي . 

الرشآاكت البحثية : تقدر اجلامعة آأمهية التخصصات الشامةل والعمل بروح الفريق و الرشآاكت مع مؤسسات  -ث

 ث داخليًا وخارجيًا . التعلمي والبح

املس ئولية واحرتام البيئة الطبيعية والاجامتعية: تقدر اجلامعة دورها يف تقدمي احللول الرش يدة للمس تقبل القريب   -ج

وتدمع العمل بطريقة مس تدامة علمًيا   2030والبعيد وفقًا لأهداف الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة وخطة مرص 

  . وبيئيًا واجامتعًيا واقتصادايً 

تدرك اجلامعة آأمهية املوضوعات البحثية احلديثة يف مجيع التخصصات وتتبع اإسرتاتيجية  :اسرتاتيجيات التوسع  -ح

 التوسع يف هيلكها ملواكبة القضااي و املشالكت املعارصة طبقا لالحتياجات احمللية ومتطلبات سوق  العمل .
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 الغاايت الاسرتاتيجية .  12

عداد قاعدة علمية وحبثية منتجة لقطاع ادلراسات العليا  عىل املنافسة والابتاكر للتصدى  عرفة وقادرة للمغاية آأساس ية وىه اإ

للتحدايت التكنولوجية احلديثة واملشالكت اجملمتعية مبا حيقق التمنية املس تدامة. وللوصول لتحقيق هذة الغاية اكن من الالزم   

احملاور الأساس ية للأهداف  اإىلللوصول  (2)جدول لبييئالمدخالت واخملرجات عن طريق التحليل لمعل حتليل 

دمة القضااي القومية املدرجة خبطة مرص خل العلميالبحث  وتطوير منظومة ادلراسات العليا  حتقق  اليت الإسرتاتيجية

2030 . 

 التحليل الرابعي   .  13

اخلارجية  , والفرص  ادلاخليةقوة والضعف حتديد لك من نقاط اللتقيمي الوضع الراهن عن طريق  ةداآأ التحليل الرابعي هو 

 اليت ميكن اس تغاللها والتحدايت اليت تواجه اجلامعة .

 : التحليل الرابعي ملصفوفة نقاط القوة والضعف والفرص والتحدايت  1جدول 

 نقاط القوة والضعف  •

 نقاط الضعف  نقاط القوة اجملالت

 

 

 

 املوارد البرشية 

 ني ابجلامعة  وجود نظام تقيمي الأداء للباحث •

ابجلامعة هلم نرش   ابحثني من وجود قاعدة علمية •

 علمي دويل

 ازدايد رشحية الش باب مضن الباحثني •

التوازن بني عدد الرجال والنساء من آأعضاء هيئة  •

 التدريس 

اشرتاك بعض آأعضاء هيئة التدريس ىف التحكمي  •

 ابدلورايت العاملية

حمدودية آأعداد الهيئة املعاونة ىف بعض    •

 صات  التخص

الاحيتاج لرفع الكفاءة ىف جمال املقاييس  •

 ادلولية احلديثة  للبحث العلمى

د الطالب امللتحقني بربامج  احمدودية  آأعد •

 ادلراسات العليا 

 

 

 بيئة دامعة للبحث 

تدعمي الباحثني يف حضور املؤمترات ادلاخلية  •

 واخلارجية

آت للنرش العلمي •  وجود ماكفا

آت النرش احلاجة اىل مراجعة  •  العلمي لتفي ماكفا

 احلالية للنرش ادلويل التلكفة تطلبات مب 
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 البنية التحتية 

ماكنيات مادية من معامل ومراكز آأحباث  • توافر اإ

 لأعضاء هيئة التدريس ابجلامعة  

 اشرتاك اجلامعة ببنك املعرفة املرصى •

دارة التعمل الإلكرتوىن  •    Blackboardتوافر نظام اإ

 ابجلامعة 

جلامعة واتصالها بقواعد وجود املكتبة الرمقية اب •

 البياانت البحثية العاملية 

لكرتوين لرفع السرية اذلاتية للسادة   • وجود نظام اإ

 آأعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة 

حتديث قاعدة بياانت الأهجزة العلمية ابجلامعة  •

والوقوف عىل حالهتا من حيث الصيانة الالزمة  

 آأو التغيري للأحدث 

الفنيني املعاونني ) آأمناء   زيع جدوةل تو  اإىلاحلاجة  •

 املعامل ( ابجلامعة  

مرشوعات   احلاجة اىل َالية تفعيل لتحويل   •

 التخرج اإىل خدمات ومنتجات

 

 

 

 

 البحوث العلمية 

والنرش ادلويل منذ    ةزايدة معدلت البحوث العلمي •

نشاء اجلامعة   اإ

تنوع التخصصات العلمية لأعضاء هيئة التدريس   •

 ابجلامعة 

د الباحثني ممن هلم نرش علمي ُممتزي ُُسل  زايدة عد •

 هل عدد كبري من الإستشهادات 

نتاج براءات اخرتاع املسجةل واملنتجة •  ضعف اإ

ابللغة  قصور ىف ترمجة ملخص الأحباث املنشورة  •

 اىل الاجنلزيية  العربية

املشرتك بني الباحثني يف   العلمىضعف التعاون   •

نتاج لكيات اجلامعة  الأحباث البينية.   لإ

 قةل البحوث العلمية يف جمال العلوم الإنسانية    •

  

 

 

 

 العالقات ادلولية 

تعدد التفاقات املربمة بني اجلامعة والهيئات  •

 واملؤسسات ادلولية 

 وجود درجات علمية مزدوجة يف بعض اللكيات  •

قامة مؤمترات دولية ببعض اللكيات •  اإ

دراج اجلامعة يف التصنيف ادلويل •  اإ

Ranking, Webometrics The Impact 

 حمدودية املرشوعات البحثية ادلولية املشرتكة   •

  جلب  يف جمالوالكوادر املدربة اخلربات  قةل  •

    واحلصول علهيا  املموةل وليةادلرشوعات امل 

دراج اجلامعة يف التصنيف ادلويل  •  , THEعدم اإ

QS 

 ضعف تسويق البحوث التطبيقية حمليا ودوليا •

 

 

دارية   ش ئون اإ

اللكيات من الهيئة القومية لضامن  اعامتد عدد من •

 جودة التعلمي والاعامتد 

دمع جملس الأمناء وقيادات اجلامعة للبحث العلمى  •

 ىف خدمة اجملمتع  هوآأمهيت 

 وجود لحئة لدلراسات العليا والنرش العلمي  •

تحديث اللواحئ  املراجعة ادلورية ل الإحتياج اىل  •

 والقوانني املنظمة للبحث العلمى
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 الفرص والتحدايت  •

 التحدايت الفرص  اجملالت

 

 املوارد البرشية 

والتطوير   لالبتاكرمنو رسيع لبيئة الش باب ادلامع  •

 معات املرصيةاابجل

تنظمي دورات تدريبية بوزارة التعلمي العاىل والبحث   •

 العلمى عن التصنيف ادلوىل للجامعات. 

 اصة املنافسة احمللية لزتايد عدد اجلامعات الأهلية واخل •

 

 

 بيئة دامعة للبحث 

وجود حاضنات التكنولوجيا ومنظامت استامثر رآأس   •

املال وبرامج نقل التكنولوجيا واملسابقات واجلوائز  

 ادلولية 

 توافر ش باكت معلوماتية دامعة للبحث العلمي •

آأهامتم وزارة التعلمي العاىل والبحث العلمى    •

 وتدويل اجلامعات   ةابلأحباث العلمية  املمتزي 

ةل املوارد املالية من اجملمتع املدين للمسامهة يف متويل ق •

 التطبيقي البحث العلمي 

العلمى وتاكمل اجلهود  ضعف احلوافز املشجعة للمتزي  •

 .  القوم املس توى ىلالبحثية ع

عدم مناس بة قواعد الرتقيات لطبيعة املهام املطلوبة   •

 من الباحثني

 

 البنية التحتية 

 

عرفة املرصى وبنوك  ببنك املالتصال الش بىك   •

لومات ادلولية  من خالل الربيد املع

 اجلامعي  الإلكرتوين

قةل عدد املؤسسات البحثية املتخصصة واملتفردة يف   •

 جمالت حمددة 

  املس توى ضعف التبادل العلمي بني الباحثني عىل •

نتاج آأحباث مشرتكة يف التخصصات  الوطين  لإ

 اخملتلفة  

 

 

 

 البحوث العلمية 

ياانت دولية للبحوث العلمية ادلولية  وجود قواعد ب  •

 واملتاحة بدون مقابل ببنك املعرفة املرصي  

دماج عدد كبري من اجملالت العلمية احمللية بقواعد   • اإ

 البياانت ادلولية 

ارتفاع التلكفة املادية ابلعمةل الأجنبية حلضور   •

املؤمترات العلمية ادلولية وصعوبة النرش ادلوىل ىف  

 حملمكة ادلورايت العاملية ا

مس توى الوعي دلى قطاعات اجملمتع احمليل    قصور ىف •

جياد حلول للمشالك   باأمهية البحث العلمي يف اإ

 اخملتلفة احمللية وادلولية  

الأهجزة العلمية   يف التكنولويجمواكبة التطور الهائل  •

 الىت ختدم البحث العلمى

حمدودية الربط بني الأحباث العلمية ومتطلبات  •

 الصناعة 
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 ات ادلولية العالق

وجود منح حبثية من مؤسسات دولية مثل الاحتاد   •

 الأورويب والفولربايت وغريه

اتحة فرص لتعاون • مشرتك مع جامعات وهيئات  اإ

 ة قومية وعاملية يث ومراكز حب 

تعاون وزارة التعلمي العاىل والبحث العلمى مع خرباء   •

حة التصال هبم لالستشارات ىف جمال  اتاإ دوليني و 

 لية احلديثة  للبحث العلمى والتصنيفاملقاييس ادلو 

الوضع الأمين والس يايس والصحي وتاأثريه يف دمع    •

 الرشآاكت البحثية وادلولية وتبادل اخلربات  

تعقد الربوقراطية احلكومية اليت تعيق الاس تفادة من   •

 المتويل املتاح للباحثني ابجلامعات اخلاصة

  اصةالتفرقة بني الباحثني العاملني ابجلامعات اخل  •

واحلكومية يف املشاركة باأحباث علمية مموةل من 

 هات احلكوميةاجل 

 

 

دارية   ش ئون اإ

اهامتم وزارة التعلمي العايل ابلبحث العلمي ابجلامعات   •

 اخلاصة 

نشاء جلنة وطنية للتصنيف ادلوىل للجامعات ومض   • اإ

 ممثىل اجلامعات اخلاصة هبا. 

املؤسىس والأاكدميي من   توافر فرص الاعامتد •

 ية ودولية ت حمل هيئا

وجود الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد   •

 ودورها يف نرش ثقافة اجلودة 

قواعد واشرتاطات اجمللس الأعىل للجامعات اخلاصة   •

 لتطوير اللواحئ وفتح برامج جديدة لدلراسات العليا 

دارة البعثات بوزارة   • اقتصار البعثات املقدمة من اإ

 عات احلكومية التعلمي العاىل عىل اجلام 

عدم توحيد الترشيعات املنظمة واحملفزة للبحث   •

 العلمي ابملؤسسات البحثية يف قانون واحد 

تعدد قواعد الرتقية وغياب تقيمي دور الباحث يف   •

 الابتاكر
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 خلطة ادلراسات العليا والبحث العلمى  الإسرتاتيجيةاحملاور الأساس ية والأهداف . 14
 

ستنادا اإىل ا نطالقا من الرؤية والرساةل والغاياإ الإسرتاتيجية مت حتديد ثالث حماور ترتكز علهيم   ةلتحليل الرابعي السابق ، واإ

 لتحقيقه.  الإسرتاتيجية . وللك حمور آأهدافه الإسرتاتيجية والأنشطة الالزمة

 

  الغاية الأساس ية  

 

                                                                             
 

 التحليل الرابعي 

 

 

 

   

 

 اية الأساس ية لقطاع ادلراسات العليا والبحوث ونتاجئ التحليل الرابعي للخطة الإسرتاتيجية  ( : الغ 2شلك ) 

 

عداد قاعدة علمية وحبثية منتجة للمعرفة وقادرة عىل املنافسة  اإ

 لتحدايت التكنولوجيا احلديثة واملشالكت والابتاكر للتصدي 

 نقاط الفرص والتحدايت نقاط القوى والضعف 

 احملاور الأساس ية 

 الإسرتاتيجية 

 ور الثالثاحمل احملور الثاين احملور الأول

بيئة حمفزة دامعة للمتزي  

والابتاكر يف البحث العلمي 

نتاج املعرفة حيمبا   قق التمنية واإ

اتحة برامج لدلراسات العليا المتزي العلمي والبحيث    اإ

 

 

 

 الأهداف  

 الإسرتاتيجية 

حتديث منظومة  -1

اللواحئ احلامكة لإدارة  

البحث العلمي طبقًا 

 للمستندات احلديثة 

مع وتمنية املوارد  د -2

وتطوير البنية   البرشية

 التحتية 

تمنية موارد البحث   -3

 العلمي

الارتقاء جبودة البحث  -4 

العلمي ابجلامعة لتحقيق  

 المتزي العلمي والبحيث

الارتقاء برتتيب اجلامعة  -5

 ابلتصنيف ادلويل

 
 

 

نشاء برامج جديدة -6 اإ

لدلراسات العليا داخل  

 لكيات اجلامعة 
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 وفامي ييل آأنشطة تفصيلية ميكن تنفيذها لتحقيق لك من الأهداف الإسرتاتيجية املذكورة آأعاله 

نتاج معرفة : بيئة حمفزة و دامعة للمتزي والإبتاكر يف البحث العلمي مبا حيقق التمنية و احملور الأول   . اإ

 والأنشطة ادلامعة :   الأهداف الإسرتاتيجية 

   لتعزيز منظومة البحث العلمي  حتديث منظومة اللواحئ احلامكة لإدارة معلية البحث العلمي طبقا للمس تجدات احلديثة  -1

 

جراء 1.1  . بداخل الأقسام اخملتلفة  وحتديهثا ابجلامعة اخلاصة ابلبحث العلمياللواحئ وال ليات مراجعة  اإ

 . صدار لواحئ لربامج ادلراسات العليا اجلديدة اإ  1.2

جراء  1.3  مراجعة وحتديث لحئة النرش العلمي للباحثني داخل اجلامعة.اإ

جراء  1.4 مراجعة وحتديث لالحئة حضور املؤمترات العلمية احمللية وادلولية واملشاركة دلمع الباحثني يف تغطية اإ

   تلكفة التسجيل واحلضور

 2030مرص  –مع اخلطة الإسرتاتيجية لدلوةل لتمتىش امعة خطط البحث العلمي ابجل ديثحت 1.5

جراء 1.6  2025-2020البحثية للجامعة اخلطة  لكيات لتتاكمل مع ل اب خطط البحث العلميحتديث  اإ

نشاء جلنة عليا ىف جمال آأخالقيات البحث  1.7  العلمي.اإ

 .وضع وثيقة للقمي احلامكة للبحث العلمي 1.8

نتحال علمي.مراجعة لك الواثئق املقدمة للنرش ابملؤمت 1.9  رات والرسائل العلمية للتاأكد من عدم وجود اإ

وربطها ابحتياجات اجملمتع حلل مشالكته وحتقيق التمنية الاقتصادية  وضع قامئة الأولوايت البحثية بلك لكيه 1.10

 والبرشية املس تدامة. 

 س ية ف التنا   لرفع كفاءة القدرة  دمع وتمنية املوارد البرشية وتطوير البنية التحتية  -2

تمنية املهارات والقدرات  يف جمال الهيئة املعاونة كفاءة آأعضاء هيئة التدريس و تنظمي دورات تدريبية لرفع   2.1

 .البحثية ىف جمال النرش العلمى ومقاييس الأحباث العلمية ابملعايري ادلولية

 . التخصصات يف هيئة معاونة لتغطية النقص  نيخطة بلك لكية لتعي  تصممي 2.2

 . Impact Factorالعلمية ابجملالت العلمية ادلولية ذات معامل تاأثري مرتفع نرش الأحباث  2.3

 لها.  وتطوير املعامل البحثية وتزويدها ابلأهجزة الالزمة للبحث العلمي ومعل الصيانة ادلورية اس تحداث  2.4

 يفلامء ادلولية املتخصصة والرتبيط الش بىك بني الع العلمية اشرتاك الباحثني ابلش باكت تشجيع  .2.5

          .لتمنية املوارد البرشية ابجلامعة تخصصات اخملتلفةال 

 تمنية موارد البحث العلمي     -3

جراء  3.1 تحفزي آأعضاء هيئة التدريس للتقدم ملرشوعات حبثية ابلتعاون مع اجلامعات والهيئات ل  اتآ لي اإ

 البحثية واملؤسسات العلمية يف ادلاخل واخلارج. 

 بية لتعريف الباحثني بكيفية معل مرشوعات حبثية مشرتكة وكتابهتا. عقد دورات تدري   3.2

 .املاحنة س تقطاب ادلمع املايل الالزم لمتويل البحث العلمي من الهيئاتتشجيع كتابة مرشوعات حبثية ل  3.3
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جراء  3.4  اعة.لصنابرامج البحث العلمي ابلصناعة لتعزيز الرشآاكت مع قطاع  دلمع مذكرات تفامه واتفاقات اإ

 :   المتزي العلمي والبحيث احملور الثاين 

 : الأهداف الإسرتاتيجية والأنشطة ادلامعة هل

 جبودة البحث العلمي ابجلامعة لتحقيق المتزي العلمي والبحيث   الارتقاء  -4

 للأولوايت التمنوية والبحوث البينية.  للمجالت البحثية ابللكيات و توجيه البحث العلمي وفقا  4.1

جر   4.2 تحفزي مادي وآأديب لأعضاء هيئة التدريس آأحصاب الإجنازات البحثية وعدد الإستشهادات  آ لية لل  اءاإ

 .  املرتفعة والنرش العلمي ذو معامل التاأثري املرتفع 

عقد مؤمترات حملية ودولية لعرض النتاجئ العلمية يف التخصصات اخملتلفة يف وجود جلنة علمية من خرباء مرصيني   4.3

 .وآأجانب

س تخدام مصادر املعلومات وقواعد البياانت ادلولية املتاحة ببنك املعرفة املرصي لالس تفادة مهنا ىف البحث العلمى  4.4  اإ

 . الأحباث العلمية العربية مللخصتوفري وحدات ترمجة   4.5

 .توجيه الرسائل العلمية والأحباث العلمية اإىل حبوث تطبيقية لربطها ابلصناعة  4.6

 للحصول عىل استشهادات آأعىل.    open access platformsالعلمية عىل املنصات البحثية مفتوحة الإاتحة   نرش الأحباث 4.7

 ( Co-authorship )التوجيه حنو تشجيع نرش حبوث علمية مشرتكة مع ابحثني من هجات دولية  4.8

 تشجيع مشاركة آأعضاء هيئة التدريس يف جمالس حترير اجملالت العلمية ادلولية   4.9

 الإرتقاء برتتيب اجلامعة ابلتصنيف ادلويل للجامعات   -5

 تدويل النرش العلمي ابجملالت العلمية املفهرسة   5.1

    THEو   QSاخملتلفة للجامعات مثل    ةحتقيق  معايري التصنيفات  ادلولي  5.2

الارتقاء بتصنيف ال   وما يرتتب عليه من  التحديث املس متر للموقع الإلكرتوين اخلاص ابجلامعة الارتقاء و 5.3

Webometrics   

اتحة برامج لدلراسات العليا   احملور الثالث   : اإ

 : الأهداف الإسرتاتيجية والأنشطة ادلامعة هل

نشاء برامج جديدة لدلراسات العليا داخل لكيات اجلامعة   -6  اإ

نشاء  رشوط اجمللس الأعىل لستيفاءالتحديث املس متر لقواعد بياانت آأعضاء هيئة التدريس   6.1 للجامعات ىف  اإ

 برامج دراسات عليا جديدة.

 2030 والابتاكربرامج ادلراسات العليا اجلديدة وفق الإسرتاتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا   توجيه  6.2

 دمع الاستامثر يف برامج ادلراسات العليا اجلديدة وربطها خبطط التمنية ومتطلبات سوق العمل   6.3

  رفعهالتسويق ادلراسات العليا ونرشها عىل املوقع الإلكرتوين و  ,نرشات ()ملصقاتتصممي منتجات   4.6

 لكياتلل 
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 ابجلامعة  العلميلبحث  ا لدلراسات العليا و مصادر بياانت اخلطة الإسرتاتيجية. 15

 جلامعة ابلكيات السادة معداء التواصل املبارش مع  •

 السابقة  الإسرتاتيجيةاخلطة  •

 امعات آأخرى دراسة اخلطط البحثية جل •

 البياانت الصادرة عن قطاع ادلراسات العليا ابجلامعة   •

 م.2030  الرؤية الأسرتاتيجية لوزارة التعلمي العاىل و البحث العلمى  •

القواعد الأسرتشادية و املعايري الأاكدميية لضامن جودة التعلمي العاىل الصادرة عن هيئة ضامن اجلودة و الأعامتد املرصية  •

   ة ابلبحث العلمىوخاصة املرتبط

 الأرتباط املتبادل بني اخملرجات البحثية و متطلبات الصناعة و احتياجات اجملمتع املدىن .  •

 

 مؤرشات قياس الأداء للخطة الإسرتاتيجية للبحث العلمى . 16

ن مراجعة وتقيمي الأداء ميثل آأحد املقومات الأساس ية لتنفيذ  بعة وتقيمي الأداء تتعدد آأساليب املتا .سرتاتيجية الإ طة اخل اإ

 : مثل وفقًا لأمه مؤرشات العنارص الأساس ية

 والنرش ادلويل   ةث العلمياحبعدد الأ  •

 برامج ادلراسات العليا  عدد  •

 لتصنيف ادلويل للجامعة ترتيب اجلامعة اب •

 عدد املرشوعات البحثية  •

 التفاقيات ومذكرات التفامه ادلولية واحمللية عدد  •

 .  صناعة واجملمتع املدينبرامج الرشاكة مع مؤسسات ال  •

 الاستشارات والعقود الاستشارية اليت توقعها اجلامعة.  •

 . راسات العلياطالب ادلزايدة عدد  •

 وجود مراكز حبثية وحاضنات للتكنولوجيا . •
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 جبامعة فاروس العلمياخلطة التنفيذية للخطة الإسرتاتيجية للبحث . 17

نتاج معرفة. احملور الأول: بيئة حمفزة و دامعة للمتزي والإ   بتاكر يف البحث العلمي مبا حيقق التمنية واإ

 المتويل  مؤرشات النجاح لية  التنفيذ ئو مس   فرتة التنفيذ  الأنشطة واملبادرات  الاسرتاتيجي الهدف 

حتديث منظومة اللواحئ  .1

احلامكة لإدارة معلية البحث 

العلمي طبقا للمس تجدات  

لتعزيز منظومة   احلديثة

 العلميالبحث 

جراء .1.1  وال لياتاللواحئ راجعة م اإ

  ابجلامعة   العلمياخلاصة ابلبحث 

 بداخل الأقسام اخملتلفة   وحتديهثا

 

2021 - 

2022 
 انئب رئيس اجلامعة •

 والبحوث راسات العليالدل

جلان ادلراسات العليا   •

 ابللكيات 

 رئيس اجلامعة   •

مت   اليتعدد القوانني ادلاخلية  •

 مراجعهتا 

 حتديهثا مت اليتعدد القوانني ادلاخلية  •

 

 

اإصدار لواحئ جديدة لربامج  .1.2

 ادلراسات العليا اجلديدة 

2021 - 

2022 
 انئب رئيس اجلامعة •

 والبحوث دلراسات العليال

جلان ادلراسات العليا   •

 ابللكيات 

 رئيس اجلامعة  •

 اإصدارهاالىت مت  اللواحئعدد  •

 عدد برامج ادلراسات العليا اجلديدة •

 

جراء .1.3 النرش مراجعة وحتديث لحئة  اإ

 العلمي للباحثني داخل اجلامعة. 

 

2021 - 

2022 
  انئب رئيس اجلامعة  •

 دلراسات العليال

جلان ادلراسات العليا   •

 ابللكيات 

 رش العلمي حمدثة للن لحئة   •

زايدة عدد الباحثني املتقدمني طبقا  •

 احملدثة   لالحئة

موازنة اجلامعة 

 العلميللبحث 
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 رئيس اجلامعة   •

جراء. 1.4   حضور حئةال ديث لمراجعة وحت اإ

  واملشاركة  املؤمترات العلمية احمللية وادلولية

دلمع الباحثني يف تغطية تلكفة التسجيل 

 واحلضور 

2021-

2025 
دارة اجلامعة •  اإ

 رئيس اجلامعة  •

 انئب رئيس اجلامعة •

 والبحوثدلراسات العليا ل

 جلان ادلراسات العليا  •

زايدة عدد املشاركني ابملؤمترات   •

 احمللية وادلولية  

 ايدة النرش العلمي ابملؤمترات  ز •

موازنة اجلامعة 

 العلميللبحث 

خطط البحث العلمي  ديثحت.  1.5

مع اخلطة الإسرتاتيجية لتمتىش ابجلامعة 

 . 2030مرص  –لدلوةل 

 

2021-

2025 
 انئب رئيس اجلامعة •

 والبحوث دلراسات العليال

جلان ادلراسات العليا   •

 ابللكيات

 معداء اللكيات •

لعلمية املامتش ية مع عدد الأحباث ا •

 2030خطة مرص 

 

 

جراء.  1.6 حتديث خطط البحث العلمي  اإ

ابللكيات لتتاكمل مع اخلطة البحثية للجامعة  

2020-2025 

2021-

2025 
 انئب رئيس اجلامعة •

 والبحوث دلراسات العليال

جلان ادلراسات العليا   •

 ابللكيات

 معداء اللكيات •

 وجود خطة حبثية بلك لكية  •

دورية عن مؤرشات صدور تقارير  •

للخطط البحثية   الأداء البحيث

 ابللكيات
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نشاء جلنة عليا   .1.7  جمال آأخالقيات يفاإ

  العلميالبحث 

2021-

2022 
 انئب رئيس اجلامعة •

 والبحوث دلراسات العليال

 رئيس اجلامعة   •

دارة •  اجلودة ابجلامعة اإ

تفعيل آأعامل اللجنة ومتابعة  عدم  •

ابلرسائل    علميوجود انتحال 

 وث العلمية والبح

 قامئة باأعضاء جلنة الأخالقيات  •

عدد الاجامتعات ادلورية للجنة  •

 الأخالقيات

 

 

وضع وثيقة للقمي احلامكة للبحث   .1.8

 العلمي

2021 - 

2022 
جلان ادلراسات العليا   •

 ابللكيات 

 

وثيقة للقمي احلامكة للبحث  وجود  •

 العلمي

وثيقة للقمي احلامكة للبحث  نرش  •

 كرتوين الالعىل املوقع  العلمي

موازنة اجلامعة 

 العلميللبحث 

مراجعة لك الواثئق املقدمة للنرش  .1.9

ابملؤمترات والرسائل العلمية للتاأكد من  

 علمي انتحالعدم وجود 

2022-

2023 
 انئب رئيس اجلامعة •

 والبحوث دلراسات العليال

جلان ادلراسات العليا   •

 ابللكيات 

 معداء اللكيات •

 زايدة عدد الأحباث املنشورة بدون •

 علمي انتحال 

  العلمياخنفاض نسب الانتحال  •

 ابلأحباث والرسائل العلمية 

موازنة اجلامعة 

 العلميللبحث 
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وضع قامئة  الأولوايت البحثية بلك  .1.10 

ع حلل  لكية وربطها  ابحتياجات اجملمت

 قتصاديةالامشالكته وحتقيق التمنية 

 والبرشية املس تدامة  

2021-

2025 
 انئب رئيس اجلامعة •

 والبحوث لعليادلراسات ال

جلان ادلراسات العليا   •

 ابللكيات 

 

 وجود خطة حبثية بلك لكية  •

وجود قاعدة بياانت للأولوايت   •

 البحثية 

 يفعدد الرسائل العلمية  •

املوضوعات ذات الأولوية احملددة   

 خلطة اللكية.  طبقا 

موازنة اجلامعة 

 العلميللبحث 

دمع وتمنية املوارد   .2

البرشية وتطوير البنية  

لرفع كفاءة القدرة  تيةالتح 

 التنافس ية 

رفع كفاءة تنظمي دورات تدريبية ل. 2.1

والهيئة املعاونة يف  آأعضاء هيئة التدريس

ىف   تمنية املهارات والقدرات البحثية جمال

ومقاييس الأحباث العلمية  العلميجمال النرش 

 ابملعايري ادلولية

 

2021-

2025 
 انئب رئيس اجلامعة •

 حوثوالب دلراسات العليال

جلان ادلراسات العليا   •

 ابللكيات 

 معداء اللكيات •

 مركز تطوير التعلمي •

زايدة  عدد ورش  العمل  لتمنية  •

 املهارات البحثية 

تزايد   عدد املشاركني من آأعضاء  •

 هيئة التدريس 

زايدة عدد الأحباث العلمية  •

املنشورة  والاستشهادات هبا 

ابجملالت ادلورية املفهرسة كنس به 

 للأحباث املنتجة من العدد اللك

 عدد ادلرجات العلمية املمنوحة  •

موازنة اجلامعة 

 العلميللبحث 

ني هيئة ي خطة بلك لكية لتع  تصممي 2.2

 التخصصات   يفمعاونة لتغطية النقص 

2021-

2023 
 معداء اللكيات •

 رؤساء الأقسام  •

وجود عدد من الهيئة املعاونة  ىف  •

تناسب مع   ا التخصصات اخملتلفة مم

ب طبقا ملعايري اجلودة  آأعداد الطال

Norms  
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نرش الأحباث العلمية ابجملالت   2.3

العلمية ادلولية ذات معامل تاأثري مرتفع  

Impact Factor 

2021-  

2025 
  انئب رئيس اجلامعة  •

 والبحوث دلراسات العليال

جلان ادلراسات العليا   •

 ابللكيات 

 معداء اللكيات •

آتتزايد عدد احلاصلني عىل    •  ماكفا

 . العلميللنرش   املادي التحفزي

يف زايدة عدد البحوث التطبيقية  •

خلطة  طبقا  اجملالت ذات الأمهية

 توهجات ادلولية. اللكية وال 

موازنة اجلامعة 

 العلميللبحث 

وتطوير املعامل البحثية   اس تحداث  2.4

 وتزويدها ابلأهجزة الالزمة للبحث العلمي

 ومعل الصيانة ادلورية 

2021-

2023 
 معة رئيس اجلا •

جلان ادلراسات العليا   •

 ابللكيات 

 معداء اللكيات •

وجود قامئة الاحتياجات من   •

 الأهجزة العلمية  والقيام ورشاهئا

زايدة عدد الاستشهادات   •

العلمية الصادرة من   ثللأحبا

 اجلامعة 

لس تخدام الأهجزة   آ ليةوجود  •

 ابملعامل بطريقة رش يدة 

للصيانة ادلورية  آ ليةوجود   •

 للأهجزة 

اجلامعة  موازنة

 العلميللبحث 

اشرتاك الباحثني ابلش باكت تشجيع . 2.5

 الش بيكالعلمية ادلولية املتخصصة  والرتبيط 

لتمنية   التخصصات اخملتلفة يفبني العلامء 

 املوارد البرشية ابجلامعة

2021-

2025 
 انئب رئيس اجلامعة •

 والبحوث دلراسات العليال

جلان ادلراسات العليا   •

 ابللكيات 

 اللكيات معداء •

تزايد  عدد الباحثني املشرتكني  •

ابلش باكت العلمية  والرتبيط  

 ,Scopusمثل  الش بيك

ResearchGate, 

Mendeley, ORCID 

موازنة اجلامعة 

 العلميللبحث 
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 مركز تطوير التعلمي • 

جراء. 3.1 تمنية موارد البحث العلمي.3 تحفزي آأعضاء هيئة  آ ليات ل  اإ

تعاون  التدريس للتقدم ملرشوعات حبثية ابل 

مع اجلامعات والهيئات البحثية واملؤسسات 

 .جالعلمية يف ادلاخل واخلار 

2021-

2025 
 انئب رئيس اجلامعة •

 والبحوث دلراسات العليال

جلان ادلراسات العليا   •

 ابللكيات 

 معداء اللكيات •

زايدة عدد بروتوكولت التعاون   •

  العلميالنرش  يفوالرشآاكت البحثية 

ة مع مراكز الأحباث العلمي

 واجلامعات 

 عدد املؤمترات والندوات ادلولية  •

موازنة اجلامعة 

 العلميللبحث 

عقد دورات تدريبية لتعريف الباحثني  . 3.2

بكيفية معل مرشوعات حبثية مشرتكة  

 وكتابهتا. 

2021-

2025 
 انئب رئيس اجلامعة •

 والبحوث دلراسات العليال

جلان ادلراسات العليا   •

 ابللكيات 

 معداء اللكيات •

دة عدد املرشوعات البحثية  زاي •

املموةل  العلميومرشوعات التبادل 

 من اجلهات املاحنة  

تزايد عدد آأعضاء هيئة التدريس  •

 املتقدمني مبرشوعات للمتويل  

من مصادر  العلميمتويل البحث  •

آأعضاء   اإجاميل اإىل ةخارجية نس ب

 هيئة التدريس 

 هجات ماحنة

تشجيع كتابة مرشوعات حبثية   .3.3

ادلمع املايل الالزم لمتويل البحث  س تقطابل

 احنةالعلمي من الهيئات امل

2021-

2025 
 انئب رئيس اجلامعة •

 والبحوث دلراسات العليال

قبول عدد من  املرشوعات البحثية   •

املموةل  العلميومرشوعات التبادل 

 احنة  من اجلهات امل

موازنة اجلامعة 

 العلميللبحث 
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جلان ادلراسات العليا   •

 ابللكيات 

 معداء اللكيات •

 مركز تطوير التعلمي •

تزايد عدد آأعضاء هيئة التدريس  •

 املتقدمني مبرشوعات للمتويل

جراء  3.4 مع  مذكرات تفامه واتفاقات دل اإ

برامج البحث العلمي ابلصناعة لتعزيز  

 الرشآاكت مع قطاع الصناعة

2021-

2025 
 انئب رئيس اجلامعة •

 والبحوث دلراسات العليال

العليا  جلان ادلراسات  •

 ابللكيات 

 معداء اللكيات •

خدمة اجملمتع وتمنية مركز  •

 البيئة 

زايدة عدد بروتوكولت التعاون   •

 والرشآاكت

 يفعدد املؤمترات والندوات  •

املوضوعات ذات الصةل ابملشالكت 

 الصناعية  

موازنة اجلامعة 

 العلميللبحث 

 

 

 : المتزي العلمي والبحيث.   احملور الثاين 

 المتويل  مؤرشات النجاح لية  التنفيذ مس ئو  فرتة التنفيذ  الأنشطة واملبادرات  الاسرتاتيجي الهدف 

جبودة البحث  الارتقاء .4

العلمي ابجلامعة لتحقيق  

 المتزي العلمي والبحيث 

للمجالت  توجيه البحث العلمي وفقا   4.1

للأولوايت التمنوية  البحثية ابللكيات و 

 والبحوث البينية. 

2021-

2025 
 عةانئب رئيس اجلام  •

  العليا لدلراسات

 والبحوث

جلان ادلراسات العليا   •

زايدة عدد  الأحباث العلمية البينية  •

 متداخةل التخصصات  

تزايد عدد قبول الأحباث البينية   •

 ابجملالت العلمية املفهرسة 

موازنة اجلامعة 

 علميالللبحث 
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 ابللكيات 

 معداء اللكيات •

عدد املرشوعات  البحثية املشرتكة  مع   •

 مؤسسات اجملمتع 

جراء 4.2 تحفزي مادي وآأديب لأعضاء  آ لية لل  اإ

هيئة التدريس آأحصاب الإجنازات البحثية  

وعدد الإستشهادات املرتفعة والنرش العلمي  

 ذو معامل التاأثري املرتفع  

2021-

2025 
 رئيس اجلامعة  •

دارة اجلامعة •  اإ

 انئب رئيس اجلامعة •

  دلراسات العليال

 والبحوث

املنشورة   زايدة عدد الأحباث العلمية  •

من   ةابجملالت ادلورية املفهرسة كنس ب 

 للأحباث املنتجة يالعدد اللك

موازنة اجلامعة 

 للبحث العلمى

لعرض  حملية ودولية عقد مؤمترات  4.3

النتاجئ العلمية يف التخصصات اخملتلفة يف  

وجود جلنة علمية من خرباء مرصيني 

 وآأجانب.

2021-

2025 
جلان ادلراسات العليا   •

 ت ابللكيا

 معداء اللكيات •

 آأعضاء هيئة التدريس  •

لك ل تخصصةعدد املؤمترات العلمية  امل  •

 عام

عدد  املشاركني من اخلرباء الزائرين    •

املرصيني والأجانب ابملؤمترات املقامة 

 ابجلامعة  

موازنة اجلامعة 

 للبحث العلمى

س تخدام مصادر املعلومات وقواعد   4.4 اإ

ملعرفة املرصي البياانت ادلولية املتاحة ببنك ا

 لالس تفادة مهنا ىف البحث العلمى

2021-

2025 
جلان ادلراسات العليا   •

 ابللكيات 

 معداء اللكيات •

 آأعضاء هيئة التدريس  •

اس تخدام الباحثني  اإحصائيةزايدة  •

  يفالالكرتونية  البياانتلقواعد 

ث عن الأوراق العلمية ذات يبح ت ال 

 الصةل ابلتخصصات اخملتلفة

لعلمية املنشورة  زايدة عدد الأحباث ا •

 ببنك املعرفة

موازنة اجلامعة 

 للبحث العلمى
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توفري وحدات ترمجة مللخص الأحباث   4.5

 العلمية العربية. 

2023-

2025 
 رئيس اجلامعة  •

دارة اجلامعة •  اإ

 انئب رئيس اجلامعة •

 والبحوث دلراسات العليال

زايدة عدد الأحباث العلمية  املنشورة   •

رية املفهرسة ابللغة العربية ابجملالت ادلو 

 كنس به من العدد اللك للأحباث املنتجة 

موازنة اجلامعة 

 للبحث العلمى

توجيه الرسائل العلمية والأحباث   4.6

 العلمية اإىل حبوث تطبيقية لربطها ابلصناعة

2021-

2025 
جلان ادلراسات العليا   •

 ابللكيات 

 معداء اللكيات •

 آأعضاء هيئة التدريس  •

ملرتبطة نس بة عدد الرسائل العلمية ا •

ابلصناعة اىل العدد اللكى للرسائل 

 مية املنتجة. ل الع 

موازنة اجلامعة 

 للبحث العلمى

نرش الأحباث العلمية عىل املنصات    4.7

 open accessالبحثية مفتوحة الإاتحة 

platforms     للحصول عىل استشهادات

 آأعىل

2021-

2025 
 انئب رئيس اجلامعة •

العليا   لدلراسات

 والبحوث

دلراسات العليا  جلان ا •

 ابللكيات 

 آأعضاء هيئة التدريس  •

شورة  ن عدد الأحباث العلمية امل  •

 ابملنصات مفتوحة الإاتحة 

زايدة عدد الإستشهادات للأحباث  •

 العلمية 

موازنة اجلامعة 

 للبحث العلمى
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التوجيه حنو تشجيع نرش حبوث علمية   4.8 

 مشرتكة مع ابحثني من هجات دولية  

( Co-authorship ) 

2020-

2025 
  انئب رئيس اجلامعة  •

العليا   لدلراسات

 والبحوث

جلان ادلراسات العليا   •

 ابللكيات 

 مكتب العالقات ادلولية •

 زايدة عدد الأحباث املشرتكة دولًيا •

 زايدة عدد الإستشهادات   •

 

موازنة اجلامعة 

 للبحث العلمى

تشجيع مشاركة آأعضاء هيئة التدريس   4.9 

 ة ادلولية يف جمالس حترير اجملالت العلمي

 انئب رئيس اجلامعة • 

لدلراسات العليا  

 والبحوث

جلان ادلراسات العليا   •

 ابللكيات 

 آأعضاء هيئة التدريس  •

زايدة عدد السادة آأعضاء هيئة  •

التدريس املشاركني يف حترير اجملالت 

 العلمية ادلورية 

 زايدة عدد الإستشهادات   •

موازنة اجلامعة 

 للبحث العلمى

عة برتتيب اجلام الارتقاء .5

ابلتصنيف ادلويل 

 للجامعات 

.   تدويل النرش العلمي ابجملالت 5.1

 العلمية املفهرسة 

2021-

2025 
جلان ادلراسات العليا   •

 ابللكيات 

 معداء اللكيات •

 آأعضاء هيئة التدريس  •

 

زايدة عدد الأحباث العلمية املنشورة   •

ابجملالت ادلورية املفهرسة بقواعد 

 web of و     ,Scopus  ادلويلالبياانت  

Science  يكنس به من العدد اللك 

 للأحباث املنتجة

 زايدة  عدد الاستشهادات .   •

موازنة اجلامعة 

 للبحث العلمى



43 
 

  ةحتقيق  معايري التصنيفات  ادلولي  5.2

    THEو    QSاخملتلفة للجامعات    مثل 

2024-

2025   
 انئب رئيس اجلامعة •

  لدلراسات العليا

  والبحوث

جلان ادلراسات العليا   •

 للكياتاب

 جلنة التصنيف ادلوىل  •

زايدة وعى آأعضاء هيئة التدريس    •

والهيئة املعاونة ابلتصنيف ادلويل وتاأثريه  

 عىل املس توى الأاكدميي الفردي واملؤسيس 

جناح  اجلامعة  ىف الانضامم  ابلتصنيفات   •

 ادلوليه  للجامعات   

موازنة اجلامعة 

 للبحث العلمى

متر للموقع التحديث املس   الارتقاء و  5.3

وما يرتتب عليه  الإلكرتوين اخلاص ابجلامعة

 Webometricsمن الارتقاء بتصنيف ال 

2021-

2025 
 انئب رئيس اجلامعة •

لدلراسات العليا  

 والبحوث

جلان ادلراسات العليا   •

 ابللكيات 

 معداء اللكيات •

مركز تكنولوجيا  •

 املعلومات ابجلامعة  

لتطوير املوقع  •  كرتوين الإ

تحديث للموقع طبقا تقارب فرتات ال  •

 للمس تجدات  

 كرتوىن  لتزايد عدد زوار املوقع الا •

ل • دراج  املوقع الإ مضن التصنيف  كرتوين اإ

للمواقع الالكرتونية   ادلويل

webometrics  

موازنة اجلامعة 

 للبحث العلمى
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اتحة برامج لدلراسات العليا.     احملور الثالث  : اإ
 

 المتويل  مؤرشات النجاح لية  التنفيذ ئو مس   فرتة التنفيذ  الأنشطة واملبادرات  الاسرتاتيجي الهدف 

نشاء برامج جديدة .6 اإ

لدلراسات العليا داخل  

 لكيات اجلامعة 

التحديث املس متر لقواعد بياانت    6.1

آأعضاء هيئة التدريس لإستيفاء رشوط  

نشاء برامج  اجمللس الأعىل للجامعات ىف  اإ

 دراسات عليا جديدة. 

2021-

2025 
 امعةانئب رئيس اجل •

  لدلراسات العليا

  والبحوث

  جلان ادلراسات العليا •

 ابللكيات 

 معداء اللكيات •

وجود قاعدة يمت حتديهثا بصفة مس مترة   •

 بياانت لأعضاء هيئة التدريس 

 الزايدة ىف عدد برامج ادلراسات العليا •

موازنة اجلامعة 

 للبحث العلمى

توجيه برامج ادلراسات العليا اجلديدة  6.2

تيجية القومية للعلوم  وفق الإسرتا

 2030والتكنولوجيا والإبتاكر 

2021-

2025 
 انئب رئيس اجلامعة •

لدلراسات العليا  

 والبحوث

جلان ادلراسات العليا   •

 ابللكيات 

 معداء اللكيات •

نس بة عدد برامج ادلراسات العليا  •

املتوافقه مع وفق الإسرتاتيجية القومية 

  2030للعلوم والتكنولوجيا والإبتاكر 

ة اجلامعة موازن

 للبحث العلمى



45 
 

دمع الإستامثر يف برامج ادلراسات العليا   6.3

اجلديدة وربطها خبطط التمنية ومتطلبات 

 سوق العمل 

2021-

2025 
 انئب رئيس اجلامعة •

لدلراسات العليا  

 والبحوث

جلان ادلراسات العليا   •

 ابللكيات 

 معداء اللكيات •

 زايدة عدد برامج ادلراسات العليا  •

لتخصصات ادلقيقة بربامج زايدة عدد ا •

 ادلراسات العليا  

موازنة اجلامعة 

 للبحث العلمى

. تصممي منتجات )ملصقات,نرشات( 6.4

لتسويق ادلراسات العليا ونرشها عىل املوقع  

 الإلكرتوين ورفعها لللكيات 

2021-

2025 
 انئب رئيس اجلامعة •

لدلراسات العليا  

 والبحوث

جلان ادلراسات العليا   •

 ابللكيات 

 ب التسويق مكت •

زايدة عدد الطالب املسجلني ابدلراسات   •

 العليا

موازنة اجلامعة 

 العلميللبحث 
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 وتقوميها متابعة تنفيذ الأنشطة ابخلطة التنفيذيةآ لية . 18

 اعامتد اخلطة الإسرتاتيجية للبحث العلمي من جملس اجلامعة ( 1 

 ( وضع اخلطة عىل املوقع الإلكرتوين لنرشها بلكيات اجلامعة 2

عداد تقرير س نوي ابجلامعة واللكيات ل جلنة عليا دامئة ملتابعة تنفيذ اخلطة البحثية يتشك ( 3 تمتثل آأمه هماهما يف اإ

التوصيات الالزمة ابلتعديالت  حتديد املعوقات اليت تواهجها ابلإضافة اإىل تقدمي مدى التقدم يف التنفيذ و  للوقوف عىل

 آأو الإجراءات التصحيحية 

 خلاصة ابملتابعة عىل جملس اجلامعة لإقرارها والعمل عىل تذليل الصعوابت اليت تواجه التنفيذ .عرض التقارير ا (4

 وتتضمن بنود املتابعة البنود الآتية :

 مدى توافق اخلطة البحثية والأنشطة اخلاصة بلك لكية مع اخلطة الإسرتاتيجية للبحث العلمي للجامعة .  -

طة البحثية اخلاصة بلك لكية ومدى التوافق مع الإطار الزمين للخطة البحثية مراجعة الربانمج الزمين لتنفيذ اخل -

 للجامعة . 

 الأنشطة البحثية اخملتلفة بلك خطة . خملرجاتدراسة مؤرشات التنفيذ والنجاح   -

جياد احللول ا -  ملناس بة .الوقوف عىل املعوقات والصعوابت املرتبطة ابلمتويل وتاأثريه عىل تنفيذ اخلطة والعمل عىل اإ

مراجعة مدى ارتباط اخلطط البحثية مبشالكت البيئة وخدمة اجملمتع ومدى القدرة عىل تسويق خمرجات اخلطة  -

 البحثية .

 احلث عىل تعظمي الاس تفادة من اخملرجات البحثية والإماكنيات والتجهزيات املعملية باكفة لكيات اجلامعة .  -

 .ة تنفيذ التوصيات اخلاصة ابملؤمترات والندوات وورش العمل متابعة خطة املؤمترات لللكيات ومتابع -

قلميية  - متابعة مدى الاس تفادة من التفاقيات والرشآاكت العلمية بني اجلامعة واجلامعات والهيئات احملليةو الإ

 وادلولية .
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 ( ملحق). 19

 آأخالقيات البحث العلمى جبامعة فاروس 

الأساليب املنظمة املوضوعة يف املالحظة  عىل  العلمييعمتد البحث و ، رفة للمع مثلالبحث العلمي هو الطريق الأ 

 .القية ىف مجيع مراحهلويرتكز عىل الضوابط الأخ الأحداث وتكوين الفرضيات وتسجيل املعلومات ووصف

 

 :  قمي آأخالقيات البحوث ىه الأمانة العلمية من حيث

a. :اإىل املصادر اليت اس تقى مهنا الباحث املعلومات اليت  والاستشهاد  الإشارة  -احرتام امللكية الفكرية للآخرين

 اس تعان هبا يف حبثه وفق آأصول مهنجية مع ذكر امس املؤلف. 

b. ق عدم الغش العلمي: مثل الإختال(fabrication) واس تخدام معلومات اكذبة آأو الزتوير  والزتييف  

(falsification ) والانتحال(plagiarism) . 

 ينبغي عىل عضو هيئة التدريس: وعليه 

 لتجنب الاحتيال العلمى املتعمد Bias) )  مجع البياانت بعناية ودقة ودون حتزي من جانب الباحث •

 اخلطة البحثية للجامعة.توافق آأحباث عضو هيئة التدريس مع  •

لزتام آأخالىق آأساىس حبمك وظيفته.  •  توجيه حبوثه ملا يفيد املعرفة واجملمتع والانسانية اكإ

   معلومات الغري   ونفس آأفاكر  انتسابالبحوث واملؤلفات مع جتنب الأمانة العلمية يف تنفيذ  •

ىل املراجع هبدف ماكسب مالية آأو ماكنة يراعى آأن تنسب املؤلفات اىل صاحهبا وليليق آأخالقيا تبادل الأسامء ع •

 علمية. 

% وواحضا ومفهوما بدون آأى لبس آأو 20جيب ان يكون مقدار الاقتباس من املصدر حمددا بنس بة ل تزيد عن  •

 مغوض مع كتابة املرجع اكمال. 

      
 امللكية الفكرية واحلقوق ىف البحث العلمى جبامعة فاروس 

ة لأعضاء هيئة التدريس ىف لك لكية، جلنة منبثقة من جلنة املصداقية  حيدد نطاق امحلاية للملكية الفكري •

 والأخالقيات لفحص احلالت واختاذ الالزم.

، تكون امللكية لهذا العمل آأاي اكن نوعه داخل اجلامعةحبث آأو مؤلف بعمل عضو هيئة التدريس  قيامىف حاةل  •

 عضو هيئة التدريس عىل العمل والإعرتاف به.برشط آأن يمت كتابة امس  هعلي يوضع شعار اجلامعةو  اجلامعة

حتتفظ حبق مراجعهتا وبناءا عليه ميكن اجلامعة آأن توقع بعض  جيعلها  وضع شعار اجلامعة عىل املصنفات الىت متتلكها   •

 التفاقيات اخلاصة ابس تغاللها خارج احلرم اجلامعى. 

لفات الغري ابتباع طرق التوثيق املعروفة حىت  يلزتم عضو هيئة التدريس والهيئة املعاونة عند الاس تفادة من مؤ  •

 ينسب املصنف ملالكه. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
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 : النرش العلمى

العمل واملعرفة، ومصدًرا آأساس يا للحضارة   يعد النرش العلمي احملصةل الهنائية للبحوث العلمية، والباب الرئييس لنرش

  اتاأىت آأمهية النرش العلمي يف اجلامعات آأهنو   .لتاأسيس وتطوير التعلمي جبميع مراحهل الإنسانية. كام يعد البنية الأساس ية

اإىل من حيتاهجا ذلا فان الاهامتم هبذا اجلانب من  واحللول املناس بة  الطريق العلمي والفاعل لإيصال املعرفة الرصينة 

ىت  عضو هيئة التدريس وجيب عليه الاخذ ىف الاعتبار بعض الأسس الرئيس ية ال الأولوايت الرئيس ية اليت تقع عىل عاتق

 جيب اتباعها ىف النرش العلمى: 

ينبغي عىل لك ابحث آأن يكون قد شارك يف العمل بدرجة تكفى ليتحمل املسؤلية آأمام القراء عن آأجزاء معينة   •

 من احملتوى.

ذكر آأعامل الباحثني السابقني يف املوضوع حمل البحث ول جيب عىل الباحث آأن ينسب لنفسه فكرة مس بقة آأو    •

 .  درست من قبل آآخرين

 الإشارة اإىل ادلراسات السابقة اليت قد تكون آأعطت نتاجئ خمتلفة. •

سعى الباحث لتعريف نفسه بني زمالئه، مفن غري املقبول آأخالقيًا لباحث آأن يذيع نباأ توصهل اإىل نتاجئ معينة  •

 للعامة، قبل نرشها يف اجملالت العلمية. 

سهام من شاركوا يف البحث والتعريف مبا قدموه.  •  الاعرتاف ابإ

ل ابعتبارها قامئة قراءة اضافية.  • لهيا وعدم كتابة مراجع مل يمت اس تخداهما اإ  كتابة املراجع بدقة متكن من الرجوع اإ

 احملافظة عىل رسية البياانت واجبة، خصوصا اذا تعلق الأمر باأمور خشصية آأو مبسائل مالية آأو سلوكية. •

تباع الإجراءات • القانونية محلاية حقوق امللكية الفكرية اخلاصة ابملؤلفات   اإحرتام امللكية الفردية للأخرين حيث مت اإ

 العلمية للسادة آأعضاء هيئة التدريس ومعاونهيم. 

 

 : الإرشاف عىل الرسائل العلمية لطالب ادلراسات العليا

 العلمية الرسائلوالإرشاف عىل  لطلبة اجلامعيني سبيل التطور والتقدم لأي جممتع ادلراسات العليا ل تعد البحوث العلمية و 

يقوم به مرشف   ليس جمرد معل روتيين يزاوهل آأي عضو هيئة تدريس، بل هو معل فين تعلميي تنس يقي استشاري،

و يتعني عىل الأس تاذ اجلامعى آأن  ممارس للبحث العلمي من آأجل مساعدة الطلبة الباحثني عىل امتالك همارات البحث

خالص، حريصًا عىل المنو  يكون ملزتمًا آأخالقيًا لأنه القدوة ادلامئة آأمام  طالبه وآأن يؤدي معهل يف لك موقع باأمانة واإ

 املعريف واخللقي لطالبه ذلا ينبغى عليه القيام ابلآيت :

 .الأمانة واملوضوعية يف اختيار موضوع الرساةل ونقاط البحث •

لهياوحهثم اىل عدم  تلقني النتاجئ للطالب  •    .طرق الوصول اإ

 اخلاصة آأو لرتقيه العلمي دون الإشارة اإيل جمهودمه.  اثالأحبلإجناز  بعدم اس تغالل طال •

   .التاأكيد ادلامئ و املس متر عىل آأمهية الأمانه العلمية و الرسية •

   اجلامعةوالزتاهمم ابلقواعد والقمي الأخالقية ومعرفهتم بقوانني وس ياسات  ملمت الطالب التاأكد من اإ  •

 وآأوعية املعلومات ومراجع ادلراسة. توجيه طالبه التوجيه السلمي بشاأن مصادر املعرفة •



49 
 

 .  ومتابعة آأداهئمتوجيه طالبه التوجيه السلمي  •

   .تاأهيل الطالب عىل حتمل مسؤولية حبثه و حتليالته و نتاجئه •

 تمنية قدرات الطالب عىل التفكري املنطقي، وان يتقبل توصهل اإىل نتاجئ مس تقةل بناء عىل هذا التفكري. •

ظهار احرتامه لرآأيه املبين عىل آأسانيد حمددةاحرتام قدرة الطالب عىل ال   •  . تفكري املس تقل واإ

 السامح ابملناقشة والإعرتاض وفق آأصول احلوار البناء وتبعًا لآداب احلديث املتعارف علهيا.  •

 آأو التدريس هيئة عضو علهيا يرشف اليت سواء للبحوث والعادل  ادلقيق التحكميو  اكدميياحلياد يف تقيمي العمل الأ  •

 .علهيا احلمك يف لالشرتاك يدعى اليت

ذلل آأو ابزتاز عدم • هانة آأو اإ  للرسائل، العلنية املناقشة جلسات  يف آأو البحث آأثناء سواء قدراته وتسفيه الطالب اإ

زاء اخللقية مبس ئوليته ختل بطريقة  . للطالب السلمي واخللقي املعريف المنو يف املسامهة اإ
 

 

 


