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 خطة البحث العلمى  

2019) /2024 ) 
دارة رمق    ( 2019/ 12/ 30بتارخي    12)معمتدة بقرار جملس ا 

 

دارة رمق      (  2022/  8/ 31  بتارخي( 9) )معمتدة بقرار جملس ا 

 

دارة رمق      (  2022/  9  /    بتارخي)   (  )معمتدة بقرار جملس ا 

 
 (  2023 -   2022اخلطة البحثية للعام ) لا  

 (2022 -  2019إمتداد للخطة البحثية الثالثية )
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 املحتوى 

 

 

 الصفحة  العنوان 

: مقدمة 
ً
 2 أوال

 
ً
 3 : فريق إعداد الخطة البحثيةثانيا

 :
ً
ليات   منهجيةثالثا

َ
 4 إعداد الخطة البحثية  وا

: القيم الجوهرية
ً
 5 العلمى فى املعهد الحاكمة للبحث  رابعا

: تحليل البيئة الداخلية والخارجية ألهداف الخطة البحثية 
ً
 6 خامسا

: التوجهات اإلستراتيجية للخطة البحثية 
ً
 7 سادسا

 
ً
 8 : محاور الخطة البحثية سابعا

 
ً
 : ثامنا

َ
 8 البحثية  ليات تنفيذ الخطةا

 
ً
 10 وتقويمها  البحثية : نظام متابعة تنفيذ الخطةتاسعا

 
ً
 11 العلمية  قسامالخطط البحثية لأل:  عاشرا

 11 حادى عشر: ربط الخطة البحثية بالخطة اإلستراتيجية للمعهد 

 

 

 :
ً
  مقدمةأوال

خطددددددددددددددددددددددة بحثيددددددددددددددددددددددة ت سددددددددددددددددددددددق مدددددددددددددددددددددد  خطددددددددددددددددددددددة و ار  العددددددددددددددددددددددااى للهندسددددددددددددددددددددددة والت نولوجيددددددددددددددددددددددا بددددددددددددددددددددددالعبور للمعهددددددددددددددددددددددد 

تم دددددددددددددددد   ىالتدددددددددددددددد  ويحددددددددددددددددرر املعهددددددددددددددددد ع ددددددددددددددددى تددددددددددددددددوف ر وتنميددددددددددددددددة املددددددددددددددددوارد الال مددددددددددددددددة  ,التعلدددددددددددددددديم العددددددددددددددددااى والبحددددددددددددددددث العلمددددددددددددددددى

وتشددددددددددددددددج  التعدددددددددددددددداون واملشدددددددددددددددداركة بدددددددددددددددد ن الت صصددددددددددددددددات امل تلفددددددددددددددددة فددددددددددددددددى  ىبالنشددددددددددددددددا  البح دددددددددددددددد البدددددددددددددددداحث ن مدددددددددددددددد  القيددددددددددددددددام 

  ,مجال البحوث
ً
  وت لق مناخا

ً
  .لألنشطة العلمية داعما

املعهددددددددددددددد ورريتددددددددددددددد  مدددددددددددددد  حيدددددددددددددددث إجدددددددددددددددرا  كمددددددددددددددا تسددددددددددددددداهم الخطددددددددددددددة البحثيدددددددددددددددة العلميددددددددددددددة للمعهدددددددددددددددد فدددددددددددددددى تحقيددددددددددددددق رسدددددددددددددددالة 

البحدددددددددددددددددوث العلميدددددددددددددددددة فدددددددددددددددددى املجددددددددددددددددداالت امل تلفدددددددددددددددددة بمدددددددددددددددددا  تفدددددددددددددددددق  مددددددددددددددددد  الخطدددددددددددددددددة البحثيدددددددددددددددددة لدددددددددددددددددو ار  التعلددددددددددددددددديم العدددددددددددددددددااى 

وذلددددددددددددددددددر ل رتقددددددددددددددددددا   ,وكددددددددددددددددددذلر خطددددددددددددددددددة الدولددددددددددددددددددة ومحاورهددددددددددددددددددا األساسددددددددددددددددددية للتنميددددددددددددددددددة املسددددددددددددددددددتدامة, والبحددددددددددددددددددث العلمددددددددددددددددددى

د ثدددددددددددددددددددددددة بمدددددددددددددددددددددددا  تفدددددددددددددددددددددددق مددددددددددددددددددددددد  الحالعلميدددددددددددددددددددددددة تجاهدددددددددددددددددددددددات علمدددددددددددددددددددددددى للدراسدددددددددددددددددددددددات العليدددددددددددددددددددددددا وتتطبيدددددددددددددددددددددددق اإلباملسدددددددددددددددددددددددتوى ال

 .اتيجية الدولة للبحث العلمىر إست
 

 نبذة عن املعهد

لددددددددددددددددو ار  التعلدددددددددددددددديم العددددددددددددددددااى بموجدددددددددددددددد  املعهددددددددددددددددد العددددددددددددددددااى للهندسددددددددددددددددة والت نولوجيددددددددددددددددا بددددددددددددددددالعبور التدددددددددددددددداب  أنشدددددددددددددددد    •

 .2008لسنة  2526رقم  القرار الو ارى 
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القددددددددددددددددددرار الددددددددددددددددددو ارى , التددددددددددددددددددى أشددددددددددددددددددهرت بموجدددددددددددددددددد    بدددددددددددددددددد  املعهددددددددددددددددددد الجمعيددددددددددددددددددة املصددددددددددددددددددرية للجددددددددددددددددددود  والتدددددددددددددددددددري  •

 .وهى أحد منظمات املجتم  املدنى الغ ر هادفة للربح ,1997لسنة  1025رقم 

 .2008/2009عهد فى العام الجامعى بدأت الدراسة فى امل •

 توسددددددددددددددددددط املعهددددددددددددددددددد مدددددددددددددددددددن العبددددددددددددددددددور, أنشددددددددددددددددددار,  بلبددددددددددددددددددي , ال قددددددددددددددددددا يق, السددددددددددددددددددالم, العاشددددددددددددددددددر مدددددددددددددددددد  رم ددددددددددددددددددان,  •

 .والشروق

الهندسدددددددددددددددددددة  –الهندسدددددددددددددددددددة املعماريدددددددددددددددددددة  –ة املدنيدددددددددددددددددددة : الهندسددددددددددددددددددد    دددددددددددددددددددم املعهدددددددددددددددددددد ثدددددددددددددددددددالث بدددددددددددددددددددرام  دراسدددددددددددددددددددية •

 .تصاالت(إ)إل ترونيات و  ال هربية

لدراسدددددددددددددددددددي ن ع دددددددددددددددددددى وتدددددددددددددددددددم تطبيدددددددددددددددددددق نظدددددددددددددددددددام الفصدددددددددددددددددددل ن ا ,املعهدددددددددددددددددددد اعمدددددددددددددددددددل بنظدددددددددددددددددددام السددددددددددددددددددداعات املعتمدددددددددددددددددددد  •

 
ً
 .2018-2017م  العام الدراس ى  الطالب الجدد بد ا

النشددددددددددددددددددد  ,  للمعهدددددددددددددددددددد فدددددددددددددددددددرر اإلن دددددددددددددددددددمام لع دددددددددددددددددددوية إتحددددددددددددددددددداد الجامعدددددددددددددددددددات العربيدددددددددددددددددددة مندددددددددددددددددددذ بدا دددددددددددددددددددة أتددددددددددددددددددديح •

 واملجل  العربى لتدري  طالب الجامعات العربية, واإلتحاد العربى للشباب والبيئة.

 30/10/2019حصدددددددددددددددددل املعهدددددددددددددددددد ع دددددددددددددددددى إعتمددددددددددددددددداد إتحددددددددددددددددداد املهندسدددددددددددددددددون العدددددددددددددددددرب ومقدددددددددددددددددر  ال ويددددددددددددددددد  بتددددددددددددددددداري   •

 وذلر للبرام  الثالثة للمعهد.
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   رؤية املعهد

العليددددددددددددددا لدراسددددددددددددددة العلددددددددددددددوم الهندسددددددددددددددية بمصددددددددددددددر وإمددددددددددددددداد سددددددددددددددوق "إعددددددددددددددتال  م انددددددددددددددة بددددددددددددددار   بدددددددددددددد ن ال ليددددددددددددددات واملعاهددددددددددددددد 

العمددددددددددددددددددل ب دددددددددددددددددددري  متم ددددددددددددددددددل وتدددددددددددددددددددوف ر بيئددددددددددددددددددة عمدددددددددددددددددددل إداريدددددددددددددددددددة وأ اد ميددددددددددددددددددة متطدددددددددددددددددددور  للتدددددددددددددددددددر   والدددددددددددددددددددتعلم والبحدددددددددددددددددددث 

 .العلمى وخدمة وتنمية املجتم "

 

   رسالة املعهد

وال هربيددددددددددددددددددددة "اسددددددددددددددددددددعى املعهددددددددددددددددددددد العددددددددددددددددددددااى للهندسددددددددددددددددددددة والت نولوجيددددددددددددددددددددا بددددددددددددددددددددالعبور مدددددددددددددددددددد  خددددددددددددددددددددالل برامجدددددددددددددددددددد  املعماريددددددددددددددددددددة 

واملدنيددددددددددددددددة إاددددددددددددددددى التنميددددددددددددددددة املت املددددددددددددددددة لشخصددددددددددددددددية الطالدددددددددددددددد   وبنددددددددددددددددا  املقومددددددددددددددددات املهنيددددددددددددددددة ملهنددددددددددددددددد  متم ددددددددددددددددل  واكدددددددددددددددد  

تطدددددددددددددددددددورات سدددددددددددددددددددوق العمدددددددددددددددددددل  قدددددددددددددددددددادر ع دددددددددددددددددددى اإلبددددددددددددددددددددا  والدددددددددددددددددددتعلم املسدددددددددددددددددددتمر وانتدددددددددددددددددددا  وتطدددددددددددددددددددوير البحدددددددددددددددددددوث العلميددددددددددددددددددد  

  التطبيقي  لخدمة املجتم  وتنمية البيئة.

 

 :
ً
 البحثيةفريق إعداد الخطة ثانيا

 

 :ط  البحثية للمعهد بفريق م ون م عداد الخإتم 

 بالعبور  عميد املعهد العااى للهندسة والت نولوجيا مجدي عبد الع ي   هوأ.د /  1

 وحد  ضمان الجود  إس شارى  حس   ىد/ حس  ع  2

ومددددددددددددددددددددددددد ر  مسددددددددددددددددددددددداعد بقسدددددددددددددددددددددددم الهندسدددددددددددددددددددددددة املدنيدددددددددددددددددددددددةأسدددددددددددددددددددددددتاذ  أ.م.د / رفيق خ رى عبد الوهاب 3

 وحد  تنمي  القدرات والبحوث

 الرئي  السابق لهيئة االس شعار ع  بعد  أ.د/ محمد مدح  م تار   4

 العلوم االساسي مدر  بقسم  محمد أحمد عبد القادر عبد الحميدد/  5

 الهندس  املعماري مدر  بقسم   د/ محمد صالح فتحي ع   6

 الهندس  ال هربي مدر  بقسم  د/ ريهام سم ر سعد ابراهيم 7

 مدر  مساعد بقسم الهندسة املدنية  عبد الرروف م.م / معاذ عبد الناصر  8

 ال هربي مدر  مساعد بقسم الهندسة   عبد هللا بيومي أم ر  بيوميم.م /  9
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ً
 عداد الخطة البحثيةإ منهجية وآليات:  ثالثا

 

مدددددددددددددددددد  خددددددددددددددددددالل الخطددددددددددددددددددوات مدددددددددددددددددد  مجلدددددددددددددددددد  إدار  املعهددددددددددددددددددد للمعهددددددددددددددددددد وإعتمادهددددددددددددددددددا  البحثيددددددددددددددددددة الخطددددددددددددددددددةتددددددددددددددددددم إعددددددددددددددددددداد 

 التالية:

 

بقدددددددددددددددرار عتمددددددددددددددداد قدددددددددددددددرار تشددددددددددددددد يل اللجندددددددددددددددة حيدددددددددددددددث تدددددددددددددددم إ - ت دددددددددددددددوي  لجندددددددددددددددة إلعدددددددددددددددداد الخطدددددددددددددددة البحثيدددددددددددددددة للمعهدددددددددددددددد -1

  2019/   4   /  30  ( بتاري   8 إدارى رقم )

 

فددددددددددددددى ضددددددددددددددو  )رريددددددددددددددة ورسددددددددددددددالة املعهددددددددددددددد  - مقتددددددددددددددرح للخطددددددددددددددة وتحد ددددددددددددددد األهددددددددددددددداف البحثيددددددددددددددة ىهي  دددددددددددددد إطددددددددددددددار وضدددددددددددددد   -2

سددددددددددددددددددددتفاد  مدددددددددددددددددددد  معظددددددددددددددددددددم التجددددددددددددددددددددارب السدددددددددددددددددددددابقة تددددددددددددددددددددم اإل  إحتياجددددددددددددددددددددات املجتمدددددددددددددددددددد (, – 2030رريددددددددددددددددددددة مصددددددددددددددددددددر  –

إسدددددددددددددددتنبط  حيدددددددددددددددث  ,ث متعمدددددددددددددددق للعد ددددددددددددددد مددددددددددددددد  الخطدددددددددددددددط السددددددددددددددابقةللمؤسسددددددددددددددات العلميدددددددددددددددة  مددددددددددددددد  خددددددددددددددالل بحددددددددددددددد 

املعهدددددددددددددددددد العدددددددددددددددددااى للهندسدددددددددددددددددة والت نولوجيدددددددددددددددددا بدددددددددددددددددالعبور محددددددددددددددددداور خطتددددددددددددددددد  للبحدددددددددددددددددث العلمدددددددددددددددددى مددددددددددددددددد  إسدددددددددددددددددتراتيجية 

االساسددددددددددددددددددددددية الثالثددددددددددددددددددددددة  بعددددددددددددددددددددددادحيددددددددددددددددددددددث تددددددددددددددددددددددم إسددددددددددددددددددددددتعرا  األ ,(2030التنميددددددددددددددددددددددة املسددددددددددددددددددددددتدامة )رريددددددددددددددددددددددة مصددددددددددددددددددددددر 

وتدددددددددددددددددم إختيدددددددددددددددددار  ,البعددددددددددددددددددددد البي دددددددددددددددددددد    –البعددددددددددددددددددددد اال ت ددددددددددددددددددددا    –)البعددددددددددددددددددددد اال ت ددددددددددددددددددددادى هدددددددددددددددددى لالسدددددددددددددددددتراتيجية و 

لخطدددددددددددددددددددة سدددددددددددددددددددا  لبندددددددددددددددددددا  اأهددددددددددددددددددد الهندسددددددددددددددددددد ى لت دددددددددددددددددددون قاعدددددددددددددددددددد  إنطددددددددددددددددددالق و األبعدددددددددددددددددداد ذات الصدددددددددددددددددددلة بمجدددددددددددددددددددال املع

 .البحثية للمعهد وجمي  أقسام  االربعة

 

مصدددددددددددددددددادر بياندددددددددددددددددات  - البحثيدددددددددددددددددة للمعهدددددددددددددددددد عدددددددددددددددددداد عناصدددددددددددددددددر الخطدددددددددددددددددةجميددددددددددددددددد  البياندددددددددددددددددات املتاحدددددددددددددددددة لصددددددددددددددددديا ة و إت -3

بموضدددددددددددددددددوعات األبحددددددددددددددددداث القائمددددددددددددددددد   األقسدددددددددددددددددام العلميدددددددددددددددددة و  برريدددددددددددددددددةمددددددددددددددددد  أع دددددددددددددددددا  هيئدددددددددددددددددة التددددددددددددددددددر   خاصدددددددددددددددددة 

 حيث تم: لم تدخل ح ل التنفيذ التىو 

 .2022تسجيالت املاجست ر والدكتورا  حتى نها ة العام الدراس ى  حصر  •

السدددددددددددددددابقة بالنسدددددددددددددددبة املوضدددددددددددددددوعات البحثيدددددددددددددددة التدددددددددددددددى تدددددددددددددددم تناولهدددددددددددددددا فدددددددددددددددى الفتدددددددددددددددر  بندددددددددددددددا  قاعدددددددددددددددد  بياندددددددددددددددات ب •

 لألقسام العلمية.

وجدددددددددددددددددد  اإلحتيددددددددددددددددددا  مدددددددددددددددددد  الت صصددددددددددددددددددات لتحد ددددددددددددددددددد أ حصددددددددددددددددددر ت صصددددددددددددددددددات أع ددددددددددددددددددا  هيئددددددددددددددددددة التدددددددددددددددددددر   •

 الدقيقة.

 .والدواى  ىع ى املستوى املح  السابق نشرالعلمىتقييم ال •

 

 املحددددددددددددددددددداور  مددددددددددددددددددد وإتسددددددددددددددددددداقها املقدمدددددددددددددددددددة مددددددددددددددددددد  األقسدددددددددددددددددددام العلميدددددددددددددددددددة  البحثيدددددددددددددددددددة الخطدددددددددددددددددددطمراجعدددددددددددددددددددة مقترحدددددددددددددددددددات  -4

 البحثية للمعهداألهداف و 

 

 فددددددددددددددددى ضددددددددددددددددو  مقترحددددددددددددددددات األقسددددددددددددددددام لألنشددددددددددددددددطة  - تحد ددددددددددددددددد املددددددددددددددددوارد املطلوبددددددددددددددددة لتنفيددددددددددددددددذ الخطددددددددددددددددة -5
ً
 ددددددددددددددددتم سددددددددددددددددنويا

ليددددددددددددددددددددات الصددددددددددددددددددددرف و , البحددددددددددددددددددددث العلمددددددددددددددددددددىللصددددددددددددددددددددرف ع ددددددددددددددددددددى أنشددددددددددددددددددددطة  وضدددددددددددددددددددد  م صصددددددددددددددددددددات البحثيددددددددددددددددددددة 
َ
ت بدددددددددددددددددددد  ا

 بالتنسيق م  وحد  البحث العلمى املنوطة بذلر. املعمول بها بالعهد
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جمدددددددددددددددددددددد   وصددددددددددددددددددددديا ة الخطددددددددددددددددددددددة البحثيددددددددددددددددددددددة تددددددددددددددددددددددم  - صددددددددددددددددددددديا ة الخطددددددددددددددددددددددة وعرضدددددددددددددددددددددها ع ددددددددددددددددددددددى األقسددددددددددددددددددددددام العلميدددددددددددددددددددددة -6

 عداد نسخة أولية م  الخطة.بالتنسيق م  األقسام العلمية إل 

 

تددددددددددددددددددم وضدددددددددددددددددد  الخطددددددددددددددددددة فددددددددددددددددددى صددددددددددددددددددور ها ال هائيددددددددددددددددددة  - ة مدددددددددددددددددد  مجلدددددددددددددددددد  إدار  املعهددددددددددددددددددد وإعالنهدددددددددددددددددداإعتمدددددددددددددددددداد الخطدددددددددددددددددد  -7

  31/8/2022( بتاري  9رقم )ها فى مجل  اإلدار  وإعتمادها بجلست  قشتومنا

 

لتحقيددددددددددددددددددق امل رجددددددددددددددددددات  التنفيددددددددددددددددددذى ال منددددددددددددددددددى شددددددددددددددددددمل الجدددددددددددددددددددول و  - إعددددددددددددددددددداد الخطددددددددددددددددددط التنفيذ ددددددددددددددددددة السددددددددددددددددددنوية -8

 ويقدم سنويا  تم تحد دها واالتفاق عليها التىواألنشطة لألهداف 

  

 

 :
ً
 الحاك ة للبحث العل ى ف  املعهد الجوهرية القيمرابعا

 

ورسددددددددددددددددددالت  فددددددددددددددددددى مجدددددددددددددددددددال اددددددددددددددددددى تحقيددددددددددددددددددق رريتدددددددددددددددددد  بدددددددددددددددددددالعبور إيهدددددددددددددددددددف املعهددددددددددددددددددد العددددددددددددددددددااى للهندسددددددددددددددددددة والت نولوجيددددددددددددددددددا 

 
ً
هويددددددددددددددددددة املعهددددددددددددددددددد  بحيددددددددددددددددددث تحدددددددددددددددددددد هددددددددددددددددددذ  القدددددددددددددددددديم ,ساسدددددددددددددددددديةملنظومددددددددددددددددددة مدددددددددددددددددد  القدددددددددددددددددديم األ  البحددددددددددددددددددث العلمددددددددددددددددددى وفقددددددددددددددددددا

بحدددددددددددددددداث والدراسددددددددددددددددات البحددددددددددددددددث العلمددددددددددددددددى وت ويددددددددددددددددد املجتمدددددددددددددددد  باأل اددددددددددددددددى تقدددددددددددددددددم العلددددددددددددددددم و إكمؤسسددددددددددددددددة بحثيددددددددددددددددة تسددددددددددددددددعى 

 .التى تعالج ق ا ا  التنموية

 تفدددددددددددددداقاإل تددددددددددددددمالتددددددددددددددى تح دددددددددددددم البحددددددددددددددث العلمددددددددددددددى  القدددددددددددددديم مدددددددددددددد  مجموعددددددددددددددة الخطةالبحثيدددددددددددددةاملعهددددددددددددددد فددددددددددددددى  نددددددددددددددتهجولدددددددددددددذا  

 :وهى عليها

 التم لوالسبق •

 )اإلتقاناملستمر, و التحس ن والتطوير ( الجود   •

 أخالقيات املهنة •

 العمل الجماعى •

 خدمة املجتم  •
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 :
ً
 الخار ية ألهداف الخطة البحثيةو تحليل البيئة الداخلية خامسا

 

 تحليل البيئة الداخلية لل عهد )دراسة نقاط القوة والضعف  

 نقاط الضعف  نقاط القوة 

مددددددددددددددددددد  ادار  املعهدددددددددددددددددددد  دعدددددددددددددددددددم النشدددددددددددددددددددر العلمدددددددددددددددددددى -1

 ع ى  افة املستويات.

افر اعدددددددددددددددددددداد أع دددددددددددددددددددا  هيئددددددددددددددددددد  التددددددددددددددددددددر   تدددددددددددددددددددو  -2

 الخبرات العلمية و املهنية.  ذوى 

 تنو  الت صصات البحثية. -3

معظدددددددددددددددددددددددم  فدددددددددددددددددددددددى وجدددددددددددددددددددددددود البعدددددددددددددددددددددددد التطبيقدددددددددددددددددددددددى -4

 موضوعات املاجست ر و الدكتورا 

وجددددددددددددددددددددددددددددددود معامددددددددددددددددددددددددددددددل ت صصددددددددددددددددددددددددددددددية متاحددددددددددددددددددددددددددددددة  -5

 .لطالب البحث العلمي باملعهد

 توس  العالقات املجتمعية للمعهد. -6

 ضعف العمل الجماعي املتنا م. -1

االنشدددددددددددددددددددغال بالتددددددددددددددددددددر   ع دددددددددددددددددددى حسددددددددددددددددددداب البحدددددددددددددددددددث  -2

 لعلميا

 ضعف القدرات البحثية لبعض الباحث ن. -3

قلددددددددددددددددددددددة ربددددددددددددددددددددددط األبحدددددددددددددددددددددداث العلميددددددددددددددددددددددة باحتياجددددددددددددددددددددددات  -4

 .املجتم  الحقيقية

طدددددددددددددددددددالب البحدددددددددددددددددددث العلمدددددددددددددددددددى منشدددددددددددددددددددغل ن باألعمدددددددددددددددددددال  -5

 الحر .

 

 

  

 تحليل البيئة الخار ية )الفرص واملخاطر  

 املخاطر  الفرص 

سدددددددددددددددددهولة الحصدددددددددددددددددول ع دددددددددددددددددى مدددددددددددددددددنح ماجسدددددددددددددددددت ر  -1

 ىعدددددددددددددددددددددات فددددددددددددددددددددد الجام دكتدددددددددددددددددددددورا  مددددددددددددددددددددد  كبدددددددددددددددددددددرى و 

ت صصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات املعهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد للمعيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   

املدرسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ن املسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداعد   املعينددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ن و 

 باملعهد.

للبحددددددددددددددث  ةمؤهلدددددددددددددد  ةبيئدددددددددددددد  ىملعهددددددددددددددد فدددددددددددددد تواجددددددددددددددد ا -2

 .ىالعلم

تطبيقيدددددددددددددددددددة توجيددددددددددددددددددد  األبحددددددددددددددددددداث للمجددددددددددددددددددداالت ال -3

ت دددددددددددددددددداذ إت دددددددددددددددددددم مؤسسددددددددددددددددددات دعددددددددددددددددددم و   ىالتدددددددددددددددددد 

 القرار.

تددددددددددددددددددددددددوافر فرصددددددددددددددددددددددددة الحصددددددددددددددددددددددددول ع ددددددددددددددددددددددددى دورات  -4

 تدريبية للباحث ن.

يم الخدددددددددددددددددددددار تنافسدددددددددددددددددددددية مؤسسدددددددددددددددددددددات التعلددددددددددددددددددددد  -1

 .التدر   ة  هيئع ى أع ا

التغ ددددددددددددددددددددددر فددددددددددددددددددددددي أسددددددددددددددددددددددعار الصددددددددددددددددددددددرف و بالتددددددددددددددددددددددااي  -2

واملشددددددددددددددددداركة  ىلمددددددددددددددددد  يددددددددددددددددداد  رسدددددددددددددددددوم النشدددددددددددددددددر الع

 املؤتمرات. ىف

ر والعددددددددددددددام جددددددددددددددذب مجتمدددددددددددددد  األعمددددددددددددددال الخددددددددددددددا -3

سددددددددددددددتفاد  مددددددددددددددد  ألع ددددددددددددددا  هيئددددددددددددددة التددددددددددددددددر   ل  

عطددددددددددددددددددددددددددددددا هم خبددددددددددددددددددددددددددددددرا هم  ممددددددددددددددددددددددددددددددا  ددددددددددددددددددددددددددددددؤثرع ى إ

 .ىالوق  ال افى للبحث العلم

 ندر  بعض الت صصات العلمية. -4

ملعظدددددددددددددددددددددددددددددم  املسدددددددددددددددددددددددددددددتوى العدددددددددددددددددددددددددددددامن فدددددددددددددددددددددددددددددا  إ -5

 الباحث ن.
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 :
ً
 ستراتيجية للخطة البحثيةالتو هات ال سادسا

 

  :أهداف الخطة البحثية

o خطة بحثية علمية تحقق ررية ورسالة املعهد وو ار  التعليم العااى والبحث العلمى. 

o  بح دددددددددددددددى  متدددددددددددددددا  بالقددددددددددددددددر  التنافسدددددددددددددددية    واإلعتدددددددددددددددراف باملعهدددددددددددددددد كمركددددددددددددددد  ىضدددددددددددددددمان جدددددددددددددددود  البحدددددددددددددددث العلمددددددددددددددد

 .مجاالت البحث العلمى امل تلفة ىف

o ب ن أع ا  هيئة التدر   والهيئة املعاونة ىالبح  ىاإلرتقا  بمستوى الوع. 

o  أدا  تحقيددددددددددددددددددددق  ق هدددددددددددددددددددددف الدددددددددددددددددددو ار  بجعدددددددددددددددددددل البحدددددددددددددددددددث العلمدددددددددددددددددددىإسدددددددددددددددددددهام هدددددددددددددددددددذ  الخطدددددددددددددددددددة فدددددددددددددددددددى تحقيددددددددددددددددددد

 ستراتيجية للدولة.تنمية املستدامة وتنفيذ الخطة اإل ال

 

 :خطة البحثيةالعامة للاور حامل

إسدددددددددددددددددددتنبط املعهدددددددددددددددددددد العدددددددددددددددددددااى للهندسدددددددددددددددددددة والت نولوجيدددددددددددددددددددا بدددددددددددددددددددالعبور محددددددددددددددددددداور خطتددددددددددددددددددد  للبحدددددددددددددددددددث العلمدددددددددددددددددددى مددددددددددددددددددد  

( حيددددددددددددددددددددددث تددددددددددددددددددددددم إسددددددددددددددددددددددتعرا  االبعدددددددددددددددددددددداد االساسددددددددددددددددددددددية 2030إسددددددددددددددددددددددتراتيجية التنميددددددددددددددددددددددة املسددددددددددددددددددددددتدامة )رريددددددددددددددددددددددة مصددددددددددددددددددددددر 

وتددددددددددددددددددددم  ,البعدددددددددددددددددددددددد البي ددددددددددددددددددددددد    –البعدددددددددددددددددددددددد اال ت دددددددددددددددددددددددا    –)البعدددددددددددددددددددددددد اال ت دددددددددددددددددددددددادى الثالثددددددددددددددددددددة لالسددددددددددددددددددددتراتيجية وهددددددددددددددددددددى 

 صلة بمجال املعهد الهندس ى وهى:إختيار األبعاد ذات ال

 

الدددددددددددددددذى   دددددددددددددددم محدددددددددددددددور العلدددددددددددددددوم والت نولوجيدددددددددددددددا واالبت دددددددددددددددار والدددددددددددددددذى يهددددددددددددددددف اادددددددددددددددى  -البعدددددددددددددددددد ال ت دددددددددددددددددادى   -1

إنتددددددددددددددددا  املعرفدددددددددددددددددة ونقدددددددددددددددددل وتددددددددددددددددوط ن الت نولوجيدددددددددددددددددا للمسددددددددددددددددداهمة فددددددددددددددددى التنميدددددددددددددددددة االقتصددددددددددددددددداد ة واملجتمعيدددددددددددددددددة. 

املتعلددددددددددددددددددق ومدددددددددددددددددد  أهددددددددددددددددددداف هددددددددددددددددددذا املحددددددددددددددددددور تددددددددددددددددددم إسددددددددددددددددددتنبا  محدددددددددددددددددداور الخطددددددددددددددددددة البحثيددددددددددددددددددة: املحددددددددددددددددددور االول 

 بالطاقة, واملحور الثانى املتعلق بامليا , واملحور الثالث املتعلق بالت نولوجيا.

 

محددددددددددددددددددور  يهدددددددددددددددددددف, حيددددددددددددددددددث البيئددددددددددددددددددة والتنميددددددددددددددددددة العمرانيددددددددددددددددددةالددددددددددددددددددذى   ددددددددددددددددددم محددددددددددددددددددورى  -البعدددددددددددددددددددددد البي ددددددددددددددددددددد    -2

وصددددددددددددددددددرف  –ااددددددددددددددددددى إدار  امل لفددددددددددددددددددات وتطبيددددددددددددددددددق نظددددددددددددددددددام للعمددددددددددددددددددار  الخ ددددددددددددددددددرا  ) راعددددددددددددددددددة االسددددددددددددددددددطح  البيئددددددددددددددددددة 

كمددددددددددددددا  ت ددددددددددددددم  البعددددددددددددددد البياددددددددددددددى ا  ددددددددددددددا محددددددددددددددور التنميددددددددددددددة العمرانيددددددددددددددة والددددددددددددددذى يهدددددددددددددددف ااددددددددددددددى  .صددددددددددددددحى جيددددددددددددددد(

وذلدددددددددددددددر بالعمدددددددددددددددل ع دددددددددددددددى  , يددددددددددددددداد  مسددددددددددددددداحة املعمدددددددددددددددور مددددددددددددددد  االرتقدددددددددددددددا  بمسدددددددددددددددتوى جدددددددددددددددود  البيئدددددددددددددددة العمرانيدددددددددددددددة

مللحددددددددددددددددددة )ع ددددددددددددددددددى سددددددددددددددددددبيل املثددددددددددددددددددال العشددددددددددددددددددوائيات( وإسددددددددددددددددددت مال معالجددددددددددددددددددة ق ددددددددددددددددددا ا العمددددددددددددددددددران املتفاقمددددددددددددددددددة وا

ومدددددددددددددددد  هددددددددددددددددذ   املحددددددددددددددددوري  تددددددددددددددددم إسددددددددددددددددتنبا   .شددددددددددددددددب ة الطددددددددددددددددرق والعمددددددددددددددددل ع ددددددددددددددددى تطويرهددددددددددددددددا ورفدددددددددددددددد  كفائتهددددددددددددددددا

 .املحور الراب  للخطة البحثية للمعهد واملتعلق بالبيئة

 

  



 املعهد العاىل للهندسة والتكنولوجيا ابلعبور 

 وحدة تمنية القدرات والبحوث       

    2023/ 2022خطة وحدة تمنية القدرات والبحوث   8
 

 :
ً
لل عهدددددددددددددد العددددددددددددددا   للهندسدددددددددددددة والت نولو يددددددددددددددا  )ذات ال ددددددددددددددلة   محددددددددددددداور الخطددددددددددددددة البحثيدددددددددددددةسدددددددددددددابعا

 بالعبور 

 

 : الطاقة املحور االول  •

حيددددددددددددددددددث   بنددددددددددددددددددى البحددددددددددددددددددث العلمددددددددددددددددددى باملعهددددددددددددددددددد العمددددددددددددددددددل ع ددددددددددددددددددى رفدددددددددددددددددد  كفددددددددددددددددددا   منظومددددددددددددددددددة الطاقددددددددددددددددددة 

 والبحث ع  مصادر جد د  وتطوير اسالي  ترشيد إستهالكها

 : امليا املحور الثانى •

ة ال جدددددددددددددددددداد اسددددددددددددددددددالي  حيددددددددددددددددددث  ددددددددددددددددددتم توجيدددددددددددددددددد  البحددددددددددددددددددث العلمددددددددددددددددددى فددددددددددددددددددى أقسددددددددددددددددددام املعهددددددددددددددددددد امل تلفدددددددددددددددددد 

علميدددددددددددددددددة إلعددددددددددددددددداد  إسدددددددددددددددددت دام ميدددددددددددددددددا  الصدددددددددددددددددرف الصدددددددددددددددددحى وتنقيدددددددددددددددددة امليدددددددددددددددددا  الجوفيدددددددددددددددددة مددددددددددددددددد  املعدددددددددددددددددادن 

 .الثقيلة وتحلية ميا  البحر وتطوير اسالي  ترشيد إستهالك امليا 

 ر الثالث: التطبيقات الت نولوجيةاملحو  •

وتطددددددددددددددددددددوير وبنددددددددددددددددددددا   ااددددددددددددددددددددى تم دددددددددددددددددددد ن التطبيقددددددددددددددددددددات الت نولوجيددددددددددددددددددددة حيددددددددددددددددددددث يهدددددددددددددددددددددف هددددددددددددددددددددذا املحددددددددددددددددددددور 

واملتداخلددددددددددددددددددددددددددة وذات الصددددددددددددددددددددددددددلة باملجددددددددددددددددددددددددددال الهندسدددددددددددددددددددددددددد ى مثددددددددددددددددددددددددددل  البينيددددددددددددددددددددددددددةالقدددددددددددددددددددددددددددرات فددددددددددددددددددددددددددى العلددددددددددددددددددددددددددوم 

  .النانوت نولوجى

 : البيئة والتنمية العمرانية املحور الراب  •

ع ددددددددددددددددددى  ويهدددددددددددددددددددف هددددددددددددددددددذا املحددددددددددددددددددور ااددددددددددددددددددى توجيدددددددددددددددددد  البحددددددددددددددددددث العلمددددددددددددددددددى ب قسددددددددددددددددددام املعهددددددددددددددددددد امل تلفددددددددددددددددددة

  االنتاجيددددددددددددددددة للمددددددددددددددددواد ميددددددددددددددددة املددددددددددددددددوارد الطبيعيددددددددددددددددة ورفدددددددددددددددد  ال فددددددددددددددددا حما ددددددددددددددددة البيئددددددددددددددددة وتنتطددددددددددددددددوير نظددددددددددددددددم 

   .الخام ودعم وتطوير برام  صون الطبيعة

    2023 –  2022الخطة البحثية للعام الدراس   ) 

 طبقا للخطط البحثية املقدمة من اال سام العل ية

 القسم  م

عدد االبحاث 

 املقترحة 
إ  ا   عدد  لل حاور البحثيةعدد االبحاث منسوب 

االبحاث ف  

 القسم 

التكلفة 

 التقديرية
 مالحظات

 البيئة الت نولو يا املياة الطا ة  محلي دو ي
التن ية 

 الع رانية

  25000 10 1 2 2 - 2  10 علوم أساسية  1

  90000 22 8 6 6 3 -  22 هندسة مدنية 2

  60000 14 2 5 5 - 2 5 9 هندسة مع ارية 3

  75000 18 - - 8 - 1 7 11 هندسة كهربية 4

   64 11 13 21 5 5 12 52 إ  ا   عدد االبحاث 

  250000  إ  ا   التكلفة التقديرية 
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    2023 -  2022نسبة النشر املخطط تحقيقها للعام الدراس   ) 

 

 عضو هيئة تدريسنسبة النشر املخطط تحقيقها بحثين لكل 

 إرتباط االبحاث باملحاور البحثية

 
 

 :تنفيذ الخطةمقومات 

 توف ر املوارد املالية .1

 البنية التحتية م  معامل مجه   وقاعات و م تبة وشب ات املعلومات. تطوير  .2

  االستفاد  م  خطة الدولة لدعم التعليم والبحث العلمى. .3

 تطوير التعاون م  منظمات املجتم  املدنى واملنظمات الصناعية املحيطة باملعهد. .4
 

 عناصر نجاح الخطة:

مددددددددددددددددددد    توقدددددددددددددددددددف نجددددددددددددددددددداح الخطدددددددددددددددددددة ع دددددددددددددددددددى وضددددددددددددددددددد  تصدددددددددددددددددددور و رريدددددددددددددددددددة شددددددددددددددددددداملة لعناصدددددددددددددددددددر الخطدددددددددددددددددددة تتوافدددددددددددددددددددق

  ,اإلعتبدددددددددددددددار فدددددددددددددددى جددددددددددددددد  أن تؤخدددددددددددددددذ  ىالتددددددددددددددد  البحدددددددددددددددثحتياجاتددددددددددددددد  ومسدددددددددددددددتويات وإإم اندددددددددددددددات املعهدددددددددددددددد 
ً
ع دددددددددددددددى   سدددددددددددددددوا ا

رريدددددددددددددددة  الدولدددددددددددددددة متمثلدددددددددددددددة فدددددددددددددددىأو التوافدددددددددددددددق مددددددددددددددد  إتجاهدددددددددددددددات  ,تلبيدددددددددددددددة االحتياجدددددددددددددددات البحثيدددددددددددددددة باملعهدددددددددددددددد مسدددددددددددددددتوى 

 نسبة النشر املخطط 

 تحقيقها

عدد االبحاث املخطط 

 نشرها

هيئة عدد أعضاء 

 التدريس
 مسلسل القسم 

 1 قسم علوم أساسية 8 10 1.25

 2 قسم الهندسة املدنية 11 22 2

 3 قسم الهندسة املعمارية 8 14 1.75

 4 قسم الهندسة ال هربية 10 18 1.88

1.75 64 37 
نسبة النشر ال لية ألع ا  هيئة 

 التدر   باملعهد 
 

 نسبة النشر املخطط 

 تحقيقها
 م املحور البحث   عدد االبحاث املخطط نشرها

 1 الطاقة 5 % 9.4

 2 امليا  3 % 5.6

 3 الت نولوجيا 21 % 39.6

 4 البيئة 13 % 24.5

 5 التنمية العمرانية 11 % 20.7

  إ  ا   53 % 100
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كمدددددددددددددددددددددا  توقدددددددددددددددددددددف نجددددددددددددددددددددداح  .يدددددددددددددددددددددات واالتجاهدددددددددددددددددددددات البحثيدددددددددددددددددددددة العامليدددددددددددددددددددددةأحددددددددددددددددددددددث التقنومواكبدددددددددددددددددددددة  2030مصدددددددددددددددددددددر 

 الخطة ع ى: 

إ مددددددددددددددددددان القددددددددددددددددددو  البشددددددددددددددددددرية باملعهددددددددددددددددددد مدددددددددددددددددد  قيددددددددددددددددددادات وأع ددددددددددددددددددا  هيئددددددددددددددددددة التدددددددددددددددددددر   وهيئددددددددددددددددددة معاونددددددددددددددددددة   .1

وإداريدددددددددددددددد ن بدددددددددددددددد ن الخطددددددددددددددددة البحثيددددددددددددددددة للمعهددددددددددددددددد تحقددددددددددددددددق الشدددددددددددددددد ل العلمددددددددددددددددي الالئددددددددددددددددق ممددددددددددددددددا  ددددددددددددددددؤدي ااددددددددددددددددى 

 .ل   تم إال بجهود الجمي  ىوالذاملشاركة الفعالة في تنفيذ ما هو مطلوب 

 .واإلراد  لتحقيق مستويات البحث املطلوبةاإللتلام ال امل م  الجمي  والر بة  .2

 .سنوي ملتابعة أعمال الخطة اإللتلام باصدار تقرير إنجا   .3

 .الالئق توف راإلم انات املاد ة الال مة إلتمام بنود الخطة باملستوى  .4

 

 
ً
 : ثامنا

 
 البحثيةليات تنفيذ الخطة ا

 

مخاطبةةةال سام ةةةاي  مجاالةةةا مثةةةاام سابجةةة  سا قسةةةال ساخااةةةال   ةةة  م ةةة   ةةة   سا ةةةاي  -1

 )ساخطال ساتنفيذالال سا نوالال (
 مرسج ال ساخطط ساتنفيذالال ا م اي  ساتاكا من مطا قتها اسجا ر ساخطال سابجثيال -2
 متا  ال أعسا  سانشر -3
 متا  ال أعسا  سات ثي  اقهيئال ساس ا نال -4
إنهةةةةةاا إجةةةةةرساسم اةةةةةرال ساةةةةةاع  ساسخاةةةةةف اعسةةةةةا  سانشةةةةةر  ساسشةةةةةاركام  ةةةةةال  -5

 ساسؤمسرسم سا قسيال
مقرالةةةةةر لةةةةةنود اسثقةةةةةج سا سرى  اانتةةةةةاا سا قسةةةةةال ا م ةةةةةاي  سع ةةةةةاا  يئةةةةةال إعةةةةةاس   -6

 ساتارالج

 

 
ً
 وتقوي ها البحثية متابعة تنفيذ الخطةنظام :  تاسعا

بمتابعددددددددددددددددددة الخطددددددددددددددددددة البحثيددددددددددددددددددة وتقييمهددددددددددددددددددا ورفدددددددددددددددددد  تقريددددددددددددددددددر  تنميددددددددددددددددددة القدددددددددددددددددددرات والبحددددددددددددددددددوثتقددددددددددددددددددوم وحددددددددددددددددددد  

 دورى ملجل  إدار  املعهد.  
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ً
 أل سام العل ية باملعهدالخطط البحثية ل: عاشرا

  

 ضو  التوج  العام للخطة البحثية حددت األقسام العلمية محاورها البحثية  التااي:  فى

 اوال الخطه البحثيه  سم الهندسه املدنيه

 محاور الخطه البحثيه
 

 

 

 

 

 (2022/2023الخطه البحثيه للعام الدراسي )                                

 لقسم الهندسه املدنيه

 

 التدريسعضو هيئه  م

عدد االبحاث 

 املقترحه
 املحاور البحثيه

 املجال البحثي
التكلفه 

 التقديريه
 مالحظات

 البيئه الت نولو يا املياه الطا ه محلي دو ي
التن يه 

 الع رانيه

1 
أ.د/ مجدي عبد العزيز عبد 

 املجيد زهو
2      √√  √√ 

الخلطات 

 االسفلتيه
10000  

2 
أ.د/ مجدي مح د حسني 

 مح د
2    √√   √√  

املياه 

 والهيدرولو يا
7000  

3 
 أ.د/ خالد فوزي خليل حسانين

2     √√   √√ 
ال  رات 

 الخرسانيه
7000  

4 
أ.م.د/ رفيق خيرى عبدالوهاب 

 عبد الهادي
2      √√  √√ 

الخلطات 

 االس نتيه
10000  

5 
 د/ عزة إبراهيم مح ود عنان

2      √√  √√ 
الخلطات 

 االس نتيه
7000  

6 
 د/ ع رو مح د مح د إبراهيم

2     √√   √√ 
ال  رات 

 الخرسانيه
10000  

7 
 د/ يحي  أح د مح د فريد

2     √√   
محطه الرصد 

 املتكامله
7000  

8 
 د/ مح د مح ود بدوي عفيفي

2   √ √  √ 
استخدام 

 االلياف املركبة
10000  

9 
د/ أح د عبد هللا مح د أح د 

 فرج 
2     √√   √√ 

التحليل 

 العددي للتربه
7000  

10 
د/ أسامه مح د حسان عبد 

 ال ريم
2    

التحليل  √√  √√  √√ 

 الالخطي
7000  

11 
 د/ شيرين أح د السيد زهران

2    √√   √√  
املياه 

 والهيدرولو يا
8000  

  90000   22اال  ا ي املخطط عدد ) 
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 لقسم الهندسة الكهربيه. الخطة البحثية ثانيا

 محاور الخطه البحثيه

 طاق : الاالول املحور  •

العمددددددددددددددل ع ددددددددددددددى رفدددددددددددددد  كفددددددددددددددا   منظومددددددددددددددة الطاقددددددددددددددة والبحددددددددددددددث  بالقسددددددددددددددمحيددددددددددددددث   بنددددددددددددددى البحددددددددددددددث العلمددددددددددددددى 

 ع  مصادر جد د  وتطوير اسالي  ترشيد إستهالكها

 : التطبيقات الت نولوجيةالثانياملحور  •

حيددددددددددددددددددددث يهدددددددددددددددددددددف هددددددددددددددددددددذا املحددددددددددددددددددددور ااددددددددددددددددددددى تم دددددددددددددددددددد ن التطبيقددددددددددددددددددددات الت نولوجيددددددددددددددددددددة وتطددددددددددددددددددددوير وبنددددددددددددددددددددا  

 واملتداخلددددددددددددددددددددددددددة وذات الصددددددددددددددددددددددددددلة باملجددددددددددددددددددددددددددال الهندسدددددددددددددددددددددددددد ى مثددددددددددددددددددددددددددل البينيددددددددددددددددددددددددددةالقدددددددددددددددددددددددددددرات فددددددددددددددددددددددددددى العلددددددددددددددددددددددددددوم 

 النانوت نولوجى. 

 : البيئة الثالثاملحور  •

 ويتج  القسم نحو بحوث علمي  في هذا املحور موجه  باالتي 

 تطوير نظم حما ة البيئة  -

 تنمية املوارد الطبيعية  -

 رف  ال فا   االنتاجية للمواد الخام  -

 دعم وتطوير برام  صون الطبيعة   -

  2022/2023)الخطه البحثيه للعام الدراس ي 

 لقسم الهندسه ال هربية

 عضو هيئه التدريس م

عدد 

االبحاث 

 املقترحه 

 املحاور البحثيه
املجال 

 البحثي

التكلفه 

 التقديريه
 مالحظات

 البيئه الت نولو يا املياه الطا ه  محلي دو ي
التن يه 

 الع رانيه

     √√  2 أ.د/ أحمد مدح  محمد  وسف 1

محطات 

الشحن  

 الذكيه

8000  

   √√   1 1 أ.د/ محمد مدح  محمد م تار 2
اال  ار 

 ال ناعيه
10000  

  8000 الهوائيات   √√   2  أ.د/ سعيد حس  إبراهيم سعيد 3

   √√   2  د/ أسامة عبداملنعم محمد سيد 4

محطات 

الشحن  

 الذكيه

8000  

  8000 الهوائيات   √√    2 د/ أ م  محمود محمد أحمد 5

   √√   2  د/ أحمد متواى عبدالواحد النجار  6
شبكات 

 املح ول 
8000  
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لقسم الهندسة املع اريه الخطة البحثية ثالثا :  

 محاور الخطه البحثيه 

 طاق : الاالول املحور  •

العمددددددددددددددل ع ددددددددددددددى رفدددددددددددددد  كفددددددددددددددا   منظومددددددددددددددة الطاقددددددددددددددة والبحددددددددددددددث  قسددددددددددددددمحيددددددددددددددث   بنددددددددددددددى البحددددددددددددددث العلمددددددددددددددى بال

 ع  مصادر جد د  وتطوير اسالي  ترشيد إستهالكها

 : التطبيقات الت نولوجيةالثانياملحور  •

حيددددددددددددددددددددث يهدددددددددددددددددددددف هددددددددددددددددددددذا املحددددددددددددددددددددور ااددددددددددددددددددددى تم دددددددددددددددددددد ن التطبيقددددددددددددددددددددات الت نولوجيددددددددددددددددددددة وتطددددددددددددددددددددوير وبنددددددددددددددددددددا  

 واملتداخلددددددددددددددددددددددددددة وذات الصددددددددددددددددددددددددددلة باملجددددددددددددددددددددددددددال الهندسدددددددددددددددددددددددددد ى مثددددددددددددددددددددددددددل البينيددددددددددددددددددددددددددةالقدددددددددددددددددددددددددددرات فددددددددددددددددددددددددددى العلددددددددددددددددددددددددددوم 

 النانوت نولوجى. 

 : البيئة والتنمية العمرانية الثالثاملحور  •

 ويتج  القسم نحو بحوث علمي  في هذا املحور موجه  باالتي 

 تطوير نظم حما ة البيئة  -

 تنمية املوارد الطبيعية  -

 رف  ال فا   االنتاجية للمواد الخام  -

 دعم وتطوير برام  صون الطبيعة   -

 

 
 

 
 

 

 

  2022/2023الخطه البحثيه للعام الدراس ي )

 املع اريةلقسم الهندسه 

    2 د/ محمد إبراهيم جبر أحمد  7
√√ 

  
نقل 

 البيانات
8000  

  9000 شبكات   √√    2 سعد السيد سعد محمد د/  8

  8000 شبكات   √√    2 د/ ريهام سم ر سعد إبراهيم 9

  75000    18اال  ا ي املخطط عدد )  

 عضو هيئه التدريس م
عدد االبحاث 

 املقترحه
 املجال البحثي املحاور البحثيه

التكلفه 

 التقديريه
 مالحظات
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 لقسم العلوم االساسيه. البحثيةالخطة رابعا :

 محاور الخطه البحثيه

 : امليا االول املحور  •

حيددددددددددددددددددث  ددددددددددددددددددتم توجيدددددددددددددددددد  البحددددددددددددددددددث العلمددددددددددددددددددى فددددددددددددددددددى أقسددددددددددددددددددام املعهددددددددددددددددددد امل تلفددددددددددددددددددة ال جدددددددددددددددددداد اسددددددددددددددددددالي  

علميدددددددددددددددددة إلعددددددددددددددددداد  إسدددددددددددددددددت دام ميدددددددددددددددددا  الصدددددددددددددددددرف الصدددددددددددددددددحى وتنقيدددددددددددددددددة امليدددددددددددددددددا  الجوفيدددددددددددددددددة مددددددددددددددددد  املعدددددددددددددددددادن 

 ترشيد إستهالك امليا .الثقيلة وتحلية ميا  البحر وتطوير اسالي  

 : التطبيقات الت نولوجيةالثانياملحور  •

حيددددددددددددددددددددث يهدددددددددددددددددددددف هددددددددددددددددددددذا املحددددددددددددددددددددور ااددددددددددددددددددددى تم دددددددددددددددددددد ن التطبيقددددددددددددددددددددات الت نولوجيددددددددددددددددددددة وتطددددددددددددددددددددوير وبنددددددددددددددددددددا  

واملتداخلددددددددددددددددددددددددددة وذات الصددددددددددددددددددددددددددلة باملجددددددددددددددددددددددددددال الهندسدددددددددددددددددددددددددد ى مثددددددددددددددددددددددددددل  البينيددددددددددددددددددددددددددةالقدددددددددددددددددددددددددددرات فددددددددددددددددددددددددددى العلددددددددددددددددددددددددددوم 

 النانوت نولوجى. 

 : البيئة الثالثاملحور  •

 ويتج  القسم نحو بحوث علمي  في هذا املحور موجه  باالتي 

 تطوير نظم حما ة البيئة  -

 تنمية املوارد الطبيعية  -

 رف  ال فا   االنتاجية للمواد الخام  -

 دعم وتطوير برام  صون الطبيعة   -

 طاق : الالراب املحور  •

 البيئه الت نولو يا املياه الطا ه محلي دو ي
التن يه 

 الع رانيه

1 
أ.د / مح د سعد عطوه  

 سعد
  8000 الع اره  √ √  -  2

2 
د/ ناصر فوزى رمضان 

  وده
2    √√   

ت نولو يا 

 البناء
8000  

3 
د/ وحيد فاروق عبد 

 املطلب عوض
- -       -  

4 
د/ ع ام مح د موس   

 مح د
1 1   √ √  

ت  يم 

 مع اري 
8000  

  8000    √  √  2 فتح  عزد/ مح د صالح  5

6 
د/نجوى مح د منير 

 البدرى 
  8000 الع اره √ √    2 

7 
د/ شيرى وليم سالمة  

 سريان
 2    √ √ 

التخطيط 

 الع راني
10000  

8 
إسراء إبراهيم إبراهيم  

 سالم 
2  √  √ √  

الت  يم 

 البي ي
10000  

  6000    14اال  ا ي املخطط عدد )  
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والبحددددددددددددددث العمددددددددددددددل ع ددددددددددددددى رفدددددددددددددد  كفددددددددددددددا   منظومددددددددددددددة الطاقددددددددددددددة  قسددددددددددددددمحيددددددددددددددث   بنددددددددددددددى البحددددددددددددددث العلمددددددددددددددى بال

 ع  مصادر جد د  وتطوير اسالي  ترشيد إستهالكها

  2022/2023الخطه البحثيه للعام الدراس ي )

 لقسم العلوم االساسيه

 

 
 

 
 

  

 عضو هيئه التدريس م

عدد االبحاث 

 املقترحه
 املحاور البحثيه

 املجال البحثي
التكلفه 

 التقديريه
 مالحظات

 البيئه الت نولو يا املياه الطا ه محلي دو ي
التن يه 

 الع رانيه

1 
أ.م.د/ رأفت خلف هللا  

 راشد ابو زيد
  5000 الرياضيات √ √ √    2

2 
د/ حسام ك ال ابراهيم 

 عبدالح يد
          

3 
د/ أح د م طفى مح د 

 الشيخ
2    √√   

فيزياء 

 الجوامد
5000  

4 
د/ مح د أح د 

 عبدالقادر عبد الح يد
2     √  

ال ي ياء الال 

 عضوية
5000  

5 
د/ دسوق  عل  دسوق   

  اطور 
          

6 
د/ ع رو إبراهيم عبد 

 العظيم عيد
  5000 فيزياء نووية     √√  2

7 
د/ م طفى مح د عبد 

 العظيم خاطر
          

8 
د/ شي اء مح د حسن 

 الهتي ي
2  √√      5000  

  25000   10اال  ا ي املخطط عدد )  
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لددددددددددددددددددددعم  2023 – 2022للعدددددددددددددددددددام املوازندددددددددددددددددددة التقديريدددددددددددددددددددة املطلوبدددددددددددددددددددة لتحقيدددددددددددددددددددق الخطدددددددددددددددددددة البحثيدددددددددددددددددددة 

 الباحثين ف  اال سام العل ية 

 م البند  الت ويل املا   املطلوب )بالجنيه امل رى  

 1 قسم علوم اساسية 30000

150000 
 2 قسم الهندسة املدنية

 3 قسم الهندسة املعمارية 70000

 4 الهندسة ال هربيةقسم  100000

350000 
لدددددددددددددددددددددددعم البحددددددددددددددددددددددث العلمددددددددددددددددددددددى والنشددددددددددددددددددددددر اإلجمددددددددددددددددددددددااى املطلددددددددددددددددددددددوب 

 لالقسام العلمية االربعة 

 تمويل الخطة البحثية  : مصادر عشر حادي
تدددددددددددددددم ربدددددددددددددددط الخطدددددددددددددددة البحثيدددددددددددددددة بالخطدددددددددددددددة االسدددددددددددددددتراتيجية للمعهدددددددددددددددد حيدددددددددددددددث اعدددددددددددددددد تعظددددددددددددددديم انتدددددددددددددددا  البحدددددددددددددددث العلمدددددددددددددددى 

والشددددددددددددددددراكة بدددددددددددددددد ن املعهددددددددددددددددد واملجتمدددددددددددددددد  مدددددددددددددددد  خددددددددددددددددالل تع ي دورالبحددددددددددددددددث العلمددددددددددددددددي فددددددددددددددددي تحقيددددددددددددددددق التنميددددددددددددددددة املسددددددددددددددددتدامة 

وخدمدددددددددددددددددددددددة املجتمددددددددددددددددددددددد  البعدددددددددددددددددددددددد الثالدددددددددددددددددددددددث مددددددددددددددددددددددد  ابعددددددددددددددددددددددداد الخطدددددددددددددددددددددددة االسدددددددددددددددددددددددتراتيجية للمعهدددددددددددددددددددددددد العدددددددددددددددددددددددااى للهندسدددددددددددددددددددددددة 

والددددددددددددددددددذى  ددددددددددددددددددتم تنفيددددددددددددددددددذ  مدددددددددددددددددد  خددددددددددددددددددالل البددددددددددددددددددرام  االسددددددددددددددددددتراتيجية لالرتقددددددددددددددددددا   2021 -2016بددددددددددددددددددالعبور والت نولوجيددددددددددددددددددا 

 بمنظومة البحث العلمى . 

 يدددددددددددددددداد  هددددددددددددددددذا وقددددددددددددددددد اشددددددددددددددددتمل  الخطددددددددددددددددة االسددددددددددددددددتراتيجية للمعهددددددددددددددددد ع ددددددددددددددددى عدددددددددددددددددد مدددددددددددددددد  االهددددددددددددددددداف واالنشددددددددددددددددطة وهددددددددددددددددي 

باالضددددددددددددددددددددددافة التوسدددددددددددددددددددددد  فددددددددددددددددددددددي أنشددددددددددددددددددددددطة البحددددددددددددددددددددددوث ودعددددددددددددددددددددددم  ,التفاعددددددددددددددددددددددل واملشدددددددددددددددددددددداركة مدددددددددددددددددددددد  األطددددددددددددددددددددددراف املجتمعيددددددددددددددددددددددة

  للبحدددددددددددددددددددددث االساسدددددددددددددددددددددية البنيدددددددددددددددددددددة تطدددددددددددددددددددددوير الدراسددددددددددددددددددات العلميددددددددددددددددددة والتطبيقيددددددددددددددددددة مدددددددددددددددددد  خددددددددددددددددددالل 
ً
 العل دددددددددددددددددددددى ودع دددددددددددددددددددددا

  .لباحثين باملعهد

 2022/2023للعام املوازنة التقديرية املطلوبة لتحقيق الخطة البحثية 

 )بالجنيه امل رى  املطلوب  الت ويل املا   
 م البند 

2022/2023 

350000 
  تطويرالبنيةاالساسيةللبحث العلمى ودعم

 الباحث ن باملعهد 
1 

100000 
التنظيم واملشاركة فى مؤتمر علمى ودعم  

 مشار ات أع ا  هيئة التدر   
2 

50000 
م افات الترقى الع ا  هيئة التدر   والهيئة  

 املعاونة
3 

50000 
علمية  تطوير مشاركة الطالب فى مؤتمرات 

 ورعا   املبت ري   وابداعية
4 

 حاضنة االعمال الت نولوجية  5 50000

 إجمااى املوا نة املطلوبة    600000
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 خطة ريادة االعمال ورعاية المبتكرين
 للعام 

2022 – 2023 

 سفهوي رالا ى ساعسا   نشر ثقا ال سا ت ار  سا اسع  ساشخايال   محاضرات وندوات تعريفية •

إ رس  جزا من  -  الر  – ولترسم  –سارالا الال  ذاك عن طرالق منوع س  سم سانشر )مقاقام  

 مومع ساس ها عقال سانترنت ألنشطال ألرى رالا ى ساعسا (
 تستهدف الفئات التالية : 

 ساط ب  -1

 أع اا ساهيئال ساس ا نال  -2

  يئال ساتارالج أع اا  -3
 أع اا ساثهاز سا سرد ذ د سااقال  أنشطال ساط ب مث  رعاالال ساشباب  رعاالال ساط ب  -4

 تنظيم مسابقات   •

 س قيال  ين ساط ب ا تيار أ    سا  ار ساتطبيقيال اج  ساسش  م  -1

 ساسثتس يال . 

سا  ال اتنظي  م ا قام  ارجيال  ين ط ب ساس ها  ط ب ساسؤل ام  -2

 سات قيسيال سا رد 
 مل بروتوكوالت تعاون  ع •

مةةةع ساثهةةةام ساخارجيةةةال ساس نيةةةال  ساتةةةال اهةةةا  بةةةرسم  ةةةال  ةةةذس ساسثةةةا  اةةةاع  ساقةةةا سين 

عقةةةةال  ةةةةذس سانشةةةةاط  ةةةةال ساس هةةةةا  منسيةةةةال مةةةةارسمه  مهةةةةارسمه   اةةةةوا ساةةةةال ساعتسةةةةا  

سا امةةةة  عقةةةةال ساةةةةذسم  ةةةةال إنشةةةةاا وايةةةةنال ساعسةةةةا  سات نواوجيةةةةال  إنشةةةةاا ساشةةةةركام 

 ةةةال رالا الةةةال   ةةةال إطةةةار  ةةةذس ساتوجةةة  مخاطبةةةال سااةةةةيرى  مجةةةو  ساسؤل ةةةال ساةةةال مؤل

 ساهيئام ساتاايال ل يا إل رسي سابر موكوام ساسطقو ال م ها :

 أكا السيال سابج  سا قسال  سات نواوجيا  -1

 مركز ساتسييز سا قسال  سات نواوجال ساتا ع اوزسرى سانتاا ساجر ال  -2

  يئال سالتش ار من   ا -3

  يئال ساراا  ساثوالال   -4

 ام ال ساز رنا د رالا ى ساعسا   ث -5
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الجدول الزمن  لل حاضرات التعريفية للطالب ف  الف ل الدراس   االول من االسبوع االول وحت  االسبوع الثانى  

 : عشر 

 حيث تشمل محتويات المحاضرات التعريفية على : •
املحاضر  االواى تعريف املفاهيم االساسية لرياد  االعمال واالبت ار واالبدا  وذكر بعض االمثلة لتجارب ناجحة لطالب الجامعات فى  

 إنشا  شر ات صغ ر  ناجحة 

 املحاضر  الثانية تشمل شرح مراحل دراسة رياد  االعمال والعناصر االساسية ال رورية لت وي   

 جحة  الشخصية الرياد ة النا

   رسم مارالبيال اقرسغبين  ااس من سالبوع سا ا س  وتال نهاالال سا اي ساارسلال  وسمع   رى مارالبيال ك  شهر •

مجايرى م رالفيال اق ا ى أع اا  يئال ساتارالج )أ سيال م قي  رالا ى ساعسا  اقط ب  كيفيال إعاس  ساشخايال  •

  (اسيو  سارالا الال إعاس  مقارالر عن ساط ب ذ د ساسهارسم  ساقارسم  سسارالا الال 

 )الت  مجاالا ساوعا مع إ سرى ساس ها  سام اي سا قسيال(

مجايرى م رالفيال اق ا ى أع اا ساهيئال ساس ا نال )أ سيال م قي  رالا ى ساعسا     ر ساهيئال ساس ا نال  ال منسيال مارسم  •

عن ساط ب ذ د   مهارسم ساط ب  إعاس  ساشخايال سارالا الال  م اعاى أع اا  يئال ساتارالج  ال إعاس  مقارالر

 ساسهارسم  ساقارسم  ساسيو  سارالا الال ( )الت  مجاالا ساسوعا مع إ سرى ساس ها( 

 مجايرى م رالفيال اق ا ى أع اا ساثهاز سا سرد ذ د سااقال مث  رعاالال ساشباب  رعاالال ساط ب   •

 انشر ثقا ال رالا ى ساعسا   كيفيال إعاس  ساط ب  ساس ا قام  ساس   رسم  ساسؤمسرسم ذسم ساطا ع سارالا ي  

 

 
 

ساق    م ق  

 سا قسال 

سافرمال 

 ساارسليال 

ساجا د  سا اشر ساتالع ساثامن سا ا ع سا ا س ساخامج سارس ع ساثاا  ساثانال سا  

 عشر

ساثانال 

 عشر

عقوي  

 سلاليال

 ساعاس الال
√  √          

 

ية
دن

لم
 ا
سة

ند
ه
ال

 

         √  √  سأل اال

        √  √   ساثانيال 

         √  √  ساثااثال  

        √  √   سارس  ال  

 

ة 
س

ند
ه
ال

ية
ار

عم
لم

ا
 

         √  √  سا اال

        √  √   ساثانيال 

         √  √  ساثااثال  

        √  √   سارس  ال  

 

ة 
س

ند
ه
ال

ية
رب

ه
لك

ا
 

         √  √  سا اال

        √  √   ساثانيال 

         √  √  ساثااثال  

        √  √   سارس  ال  

   √    √      دورة تدريبية للمبتدئين
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 عضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة والجهاز االداري:الجدول الزمن  لل حاضرات التعريفية أل 

 

 
 

 خطة لجنة أخالقيات البحث العلمى

 مقوي اثنال سا  ميام سابج  سا قسال  أنشطال عاالاى مث  متا  ال أعسا  نشر سا جاث اع اا  يئال ساتارالج  ماد 
تتطابقها م  معا  ر أخالقيات البحث العلمى وإحترام حقوق املل ية الف رية كما تقوم اللجنة باعمال التوعية ونشر مبادئ وأخالقيات 

 بإضافة نشا  لها وهو إرسال االبحاثاملعروضة عليها ااى وحد  امل تبة الرقمية  2023/  2022البحث العلمى كما تقوم اللجنة فى العام 

ا رى اإللت  ي عن ن بال سامتباس  كذاك مانيف ساسث م  ساسؤمسرسم ساتال القوي من و ال ساس ها  اانشر من  ثام ال ساق

   اها   نااس عقي   إن ساقثنال م ع  طال منفيذالال لنوالال انشطتها كسا القال

 ( 2023  - 2022خطة لجنة أخالقيات البحث العلمى للعام الجامعى )

 
  (12,  11شهر ) (10,  9شهر ) (8,  7شهر ) (6,  5شهر ) (4,  3شهر ) (2,  1شهر ) 

إجتماعات 

 اللجنة 
√ √ √ √ √ √  

ندوات  

 تثقيفية
 √  √  √  

تقرير امل تبة 

 الرقمية
√   √    

 

 تعت د,,,

 

 

 ع يد املعهد           تن يه القدرات والبحوثمدير وحدة    

 العزيز زهومجدي عبد أ.د./  رفيق خيري عبد الوهابد/ أ.م.
 

 

 سا اشر ساتالع ساثامن سا ا ع سا ا س ساخامج سارس ع ساثاا  ساثانال سا   سافئال ساس تها ال
ساجا د 

 عشر

ساثانال 

 عشر

مجايرى م رالفيال اق ا ى أع اا 

            √  يئال ساتارالج

مجايرى م رالفيال اق ا ى أع اا 

 ساهيئال ساس ا نال 
 √           

مجايرى م رالفيال ألع اا 

 ساثهاز سا سرد ذ د سااقال 

 )رعاالال ساشباب( 

 )رعاالال ساط ب(

  √          


