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 االهداف العامة للخطة البحثية

 جامعة القاهرة –كلٌة العالج الطبٌعى 

(2012 -2014  )  

 انًراحم انعًريت انًختهفت انًرأه في تعسيس انبحث انعهًي في يجبل صحت- 1

. تقييى وتأهيم وعالج اإلضطراببث انًصبحبت نًراحم اننًى وانتطىر عنذ األطفبل انًصريين وجراحتهب-2

 تقييى وتأهيم وعالج اإلصبببث انريبضيين وأيراض انعظبو وجراحتهب- 3

 تقييى وتأهيم و عالج حبالث انحروق وانجراحبث انعبيت وااليراض انجهذيت-4

 تحفيس انبحث انعهًي في يجبل انعالج انطبيعي أليراض انببطنت وانقهب وانجهبز انتنفسي وايراض انًسنين-5

 دراست تأثير طرق انعالج انطبيعي انًختهفت واستخذيبتهب في تقييى وتأهيم األصحبء-6

دراست انتأثير انبيئي وانسهىكي نألفراد وعالقتت ببنصحت -7

 تعسيس انبحث انعهًي في يجبل انجىدة انشبيهت نهرعبيت انصحيت-8

  تعسيس استخذاو انتكنىنىجيب وانطرق غير انتقهيذيت في يجبل انعالج انطبيعي-9

  استخذاو انًكبنيكب انحيىيت فى انتقييى و انىقبيت نهًرضي واألصحبء-10
 

  تعسيس انبحث انعهًي في يجبل انعالج انطبيعي إليراض انجهبز انعصبي انعضهي وجراحتهب-11
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المسؤل 
 ذعن التنفي

االطار 
 الزمني

اليات  الميزانية
 ذالتنفي

 األهداف المخرجات األنشطة مؤشرات النجاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انًشرف -

وانطانة  

 

انثاحج -

وانًشاركيٍ 

فى انثحج 

 انًُشىر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عاياٌ يٍ

 2012يىنيى 

انى 

 2014سثتًثر

 

 

 

 

 

 

  -
متوسط    

 جنٌه 5000
لبحث 

الماجستٌر 
 

    -8000 
جنٌه لبحث 

الدكتوراه 
 

  -10000  
جنٌه ألبحاث 
اعضاء هٌئة 

التدرٌس 
 
 

عقذ جهساخ 

تانقسى نًُاقشح 

االفكار انًتقذو 

 تها انطالب

عقذ - 

انسًيُاراخ 

نًُاقشح 

يقترحاخ 

انخطظ انثحثيح 

تقييى نجُح -

اخالقياخ 

انثحج 

يجهس -انعهًى

انهجُح -انكهيح

انعهًيح 

نهترقياخ ورنك 

نالتحاث 

 انًُشىرج

 خطح 54وجىد عذد-

 معتمدة من تحثيح
مجالس األقسام 

ومجالس الدراسات 
العلٌا ومجلس الكلٌة 

 

  رسائم ياجستير3-

 رسائم دكتىرا2ِ- 

 بحث 10 وجود عدد -
منشورة فً دورٌات 

  محلٌة وإقلٌمٌة
  

دراسات عن التغٌرات الهرمونٌة -
 المصاحبة للمرأه الرٌاضٌة

وتشوهات العالج الطبٌعً لمشاكل - 
 . فً اإلناث فً سن المراهقةالقوام

العالج الطبٌعً للمشاكل النفسٌة فً - 
 .مرحلة المراهقة

العالج الطبٌعً للسمنة فً مرحلة - 
 .المراهقة

 .العالج الطبٌعً لمشاكل الدورة الشهرٌة-
االتوازن لإلناث المراهقٌن، ما هو - 

 .الجدٌد؟ 
 

انعالج انطثيعى 

نهًرأج يٍ يرحهح 

 .يا تعذ انثهىغ

 
تعسيس - 1

انبحث 

انعهًي في 

يجبل صحت 

انًرأه في 

انًراحم 

انعًريت 

 انًختهفت

عقذ جهساخ 

تانقسى نًُاقشح 

االفكار انًتقذو 

 تها انطالب

عقذ - 

انسًيُاراخ 

نًُاقشح 

يقترحاخ 

انخطظ انثحثيح  

 

 
أبحاث عن دور العالج الطبٌعً فً -

 .تؤهٌل السٌدات أثناء الحمل الخطر
 
أبحاث عن دور العالج الطبٌعً فً تقٌٌم -

وتؤهٌل السٌدات أثناء الحمل الطبٌعٌو بعد 
 الوالدة القٌصرٌة 

انعالج انطثيعى 

نهًرأج فى يرحهح 

 .االَجاب
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تقييى نجُح -

اخالقياخ 

انثحج 

يجهس -انعهًى

انهجُح -انكهيح

انعهًيح 

نهترقياخ ورنك 

نالتحاث 

 انًُشىرج

انعالج انطثيعي خالل انُفاس ويشاكم يا -   

. تعذ انىالدج

 

انعالج انطثيعي نعالج يضاعفاخ تعذ -

 .انىالدج

انعالج انطثيعي نهحذ يٍ انًضاعفاخ تعذ 

 .انعًهياخ انتىنيذ وأيراض انُساء

 

انعالج انطثيعي الضطراتاخ قاع - 

انحىض 

 

تغييراخ وضع انجسى وانتىازٌ نإلَاث - 

 انحىايم و تعذ انىالدج

تقييى وعالج 

انًشاكم 

انًصاحثح 

نهًرحهح اإلَجاتيح 

 نهًرأج
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عقذ جهساخ    

تانقسى نًُاقشح 

االفكار انًتقذو 

 تها انطالب

عقذ - 

انسًيُاراخ 

نًُاقشح 

يقترحاخ 

انخطظ انثحثيح 

تقييى نجُح -

اخالقياخ 

انثحج 

يجهس -انعهًى

انهجُح -انكهيح

انعهًيح 

نهترقياخ ورنك 

نالتحاث 

 انًُشىرج

 

انعالج انطثيعي أليراض انُساء تعذ -

 اَقطاع انطًج 

 

انعالج انطثيعي نًشاكم انقهة واألوعيح -

 . انذيىيح تعذ اَقطاع انطًج

 

انعالج انطثيعي نًشاكم انُفسيح تعذ - 

. اَقطاع انطًج

 

انعالج انطثيعي الختالل انىظيفي  فى -

. ثقاع انحىض تعذ اَقطاع انطى

 

يشاكم  انقىاو و انتىازٌ نإلَاث تعذ -

 .اَقطاع انطًج

 

انعالج انطثيعى 

نهًرأج يا تعذ 

 اَقطاع انطًج

انًشرف -

وانطانة  

 

انثاحج -

وانًشاركيٍ 

فى انثحج 

 انًُشىر

 عاياٌ يٍ

 2012يىنيى 

انى 

 2014سثتًثر

 

 

متوسط    - 
 جنٌه 5000
لبحث 

الماجستٌر 
 

    -8000 
جنٌه لبحث 

الدكتوراه 
 

  -10000  

عقذ جهساخ 

تانقسى نًُاقشح 

االفكار انًتقذو 

 تها انطالب

عقذ - 

انسًيُاراخ 

نًُاقشح 

يقترحاخ 

انخطظ انثحثيح 

تقييى نجُح -

اخالقياخ 

انثحج 

 رسائم 6وجىد 
 ياجستير يًُىحح

  رسائم 2وجىد 
 دكتىراج يًُىحح

 خطح 54وجىد عذد 
 يعتًذج يٍ تحثيح

يجانس األقساو 
ويجانس انذراساخ 
انعهيا ويجهس انكهيح 

  تحج 10وجىد عذد 
يُشىرج في دورياخ 

 يحهيح وإقهيًيح 

وجود دراسات عن وقاٌة األطفال -
 .األصحاء

  
أبحاث عن دراسة مراحل النمو والتطور -

 .عند األطفال المصرٌٌن
  
دراسات عن تقٌٌم وعالج تشوهات -

 .األطفال فً المراحل العمرٌة المختلفة 

وجىد دراساخ 

عٍ وقايح وعالج 

األطفال في 

يراحم انًُى 

 انًختهفح

 

 

 

تقييى -2

وتأهيم 

وعالج 

اإلضطراببث 

انًصبحبت 

نًراحم 

اننًى 

وانتطىر عنذ 

األطفبل 
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جنٌه ألبحاث 
اعضاء هٌئة 

التدرٌس  
 

يجهس -انعهًى

انهجُح -انكهيح

انعهًيح 

نهترقياخ ورنك 

نالتحاث 

 انًُشىرج

انًصريين  

 وجراحتهب

انًشرف -

وانطانة  

 

انثاحج -

وانًشاركيٍ 

فى انثحج 

 انًُشىر

 عاياٌ يٍ

 2012يىنيى 

انى 

 2014سثتًثر

عقذ جهساخ 

تانقسى نًُاقشح 

االفكار انًتقذو 

 تها انطالب

عقذ - 

انسًيُاراخ 

نًُاقشح 

يقترحاخ 

انخطظ انثحثيح 

تقييى نجُح -

اخالقياخ 

انثحج 

يجهس -انعهًى

انهجُح -انكهيح

انعهًيح 

نهترقياخ ورنك 

نالتحاث 

 انًُشىرج

أبحاث عن تحلٌل الحركة عند األطفال -
 .األصحاء فً المراحل العمرٌة المختلفة

  
أبحاث عن تحلٌل الحركة لدي األطفال -

 . المرضً بإعاقات حركٌة مختلفة

دراساخ عٍ 

تحهيم انحركح عُذ 

 األطفال

أبحاث عن طرق التقٌٌم المختلفة لألطفال - 
. 
 
أبحاث عن المقارنة بٌن طرق التقٌٌم -

 . لإلعاقات عند األطفال

دراسات عن نظم 
 التقٌٌم لألطفال

دراسة العوامل البٌئٌة المختلفة وتؤثٌرها -  
علً مراحل النمو والتطور عند األطفال 

 .األصحاء
دراسات قائمة علً األدلة عن طرق -

 .تقٌٌم األطفال المرضً
  
دراسات قائمة علً األدلة عن طرق -

عالج اإلعاقات وتشوهات القوام عند 

 .األطفال

وجود دراسات 
عن تؤثٌر البٌئة 

 علً نمو األطفال
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انًشرف -

وانطانة  

 

انثاحج -

وانًشاركيٍ 

فى انثحج 

 انًُشىر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عاياٌ يٍ

 2012يىنيى 

انى 

 2014سثتًثر

متوسط    
 جنٌه 5000
لبحث 

الماجستٌر 
 

    -8000 
جنٌه لبحث 

الدكتوراه 
 

  -10000  
جنٌه ألبحاث 
اعضاء هٌئة 

التدرٌس  
 

عقذ جهساخ 

تانقسى نًُاقشح 

االفكار انًتقذو 

 تها انطالب

عقذ - 

انسًيُاراخ 

نًُاقشح 

يقترحاخ 

انخطظ انثحثيح 

تقييى نجُح -

اخالقياخ 

انثحج 

يجهس -انعهًى

انهجُح -انكهيح

انعهًيح 

نهترقياخ ورنك 

نالتحاث 

 انًُشىرج

  خطح 50وجىد عذد 
تحثيح يعتًذج يٍ 

يجانس األقساو 
ويجانس انذراساخ 
 انعهيا ويجهس انكهيح 

  30وجىد عذد 
رسانح ياجستير 

 يًُىحح 

  10وجىد عذد 
رسانح دكتىراج 

 يًُىحح 

  تحج 15وجىد عذد 
يُشىرج في دورياخ 

 يحهيح وإقهيًيح
 

  انًشاركح تعذد
 تحج في 10

يؤتًراخ يحهيح 
 وإقهيًيح ودونيح

أبحاث فً تقٌٌم وعالج اصابات -
 .الطرفٌٌن العلوٌٌن

 
ابحاث فً تقٌٌم وعالج اصابات -

 .الطرفٌٌن السفلٌٌن
 
ابحاث فً تقٌٌم وعالج اصابات العمود -

 .الفقري والحوض

وجود دراسات 
فً مجال العالج 

الطبٌعً لتقٌٌم 
 وعالج اإلصابات

 

 

 

تقييى - 3

وتأهيم 

وعالج 

اإلصبببث 

انريبضيين 

وأيراض 

انعظبو 

 وجراحتهب

ابحاث عن دور العالج الطبٌعً فً -
حاالت التهابات العظام وخشونة 

 .المفاصل
 
ابحاث عن دور العالج الطبٌعً فً -

 .حاالت األمراض الروماتٌزمٌة
 
ابحاث عن دور العالج الطبٌعً فً -

تؤهٌل المرضى بعد عملٌات تغٌٌر 
 .المفاصل

وجود دراسات 
فً مجال العالج 

الطبٌعً ألمراض 
 العظام

عقذ جهساخ   

تانقسى نًُاقشح 

االفكار انًتقذو 

 تها انطالب

 

ابحاث عن دور العالج الطبٌعً فً - 
 .تؤهٌل وعالج األطفال بعد اإلصابات

 
ابحاث عن دور العالج الطبٌعً فً -

 .عالج أمراض العظام عند األطفال

دراسات عن دور 
العالج الطبٌعً 

فً حاالت 
امراض واصابات 

 األطفال
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عقذ - 

انسًيُاراخ 

نًُاقشح 

يقترحاخ 

انخطظ انثحثيح 

 

 

 

 

تقييى نجُح -

اخالقياخ 

انثحج 

يجهس -انعهًى

انهجُح -انكهيح

انعهًيح 

نهترقياخ ورنك 

نالتحاث 

 انًُشىرج

ابحاث عن دور العالج الطبٌعً فً - 
 .الوقاٌة من اصابات المالعب 

 
ابحاث عن دور العالج الطبٌعً فً تقٌٌم -

 .وعالج اصابات المالعب
 
ابحاث عن دور العالج الطبٌعً فً -

 .التؤهٌل بعد اصابات المالعب

دراسات عن دور 
العالج الطبٌعً 
فً تقٌٌم وعالج 
وتؤهٌل اصابات 

 المالعب

 

ابحاث عن االطراف الصناعٌة -    
واألجهزة التعوٌضٌة فً حاالت اصابات 

األطراف العلوٌة والسفلٌة والعمود 
 الفقري

 
ابحاث للمقارنة بٌن األنواع المختلفة بٌن -

 .الجبائرواألطراف الصناعٌة
    
ابحاث عن كٌفٌة تقٌٌم والمفاضلة -

واإلختٌار األمثل لكل نوع من انواع 
الجبائرو األطراف الصناعٌة واألجهزة 

 التعوٌضٌة

وجود دراسات 
فً مجال 
األطراف 
الصناعٌة 
واألجهزة 
 التعوٌضٌة

 

     

دراسات عن تنمٌة األداء المهنً فً -
 . مجال العالج الطبٌعً المراض العظام

 
ابحاث عن طرق ادارة مراكز العالج -

 .الطبٌعً والتؤهٌل

وجود دراسات 
عن وضع 

استراتٌجٌات 
لإلدارة وتنمٌة 
عٌادات العالج 

الطبٌعً فً مجال 
امراض العظام 

 وجراحتها
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انًشرف -

وانطانة  

 

انثاحج -

وانًشاركيٍ 

فى انثحج 

 انًُشىر

 2012عاياٌ 

 2014حتى 
متوسط    - 

 جنٌه 5000
لبحث 

الماجستٌر 
 

    -8000 
جنٌه لبحث 

الدكتوراه 
 

  -10000  
جنٌه ألبحاث 
اعضاء هٌئة 

التدرٌس  
 

عقذ جهساخ 

تانقسى نًُاقشح 

االفكار انًتقذو 

 تها انطالب

 

عقذ - 

انسًيُاراخ 

نًُاقشح 

يقترحاخ 

انخطظ انثحثيح 

 

تقييى نجُح -

اخالقياخ 

انثحج 

يجهس -انعهًى

انهجُح -انكهيح

انعهًيح 

نهترقياخ ورنك 

نالتحاث 

 انًُشىرج

  وجود عدد
 خطة بحثٌة 70

معتمدة من مجالس 
األقسام ومجالس 
الدراسات العلٌا 
 ومجلس الكلٌة 

  وجود عدد
 رسالة ماجستٌر 40

 ممنوحة 
  9وجود عدد 

رسالة دكتوراة 
 ممنوحة 

  وجود عدد
 بحث منشورة 15

فً دورٌات محلٌة 
 وإقلٌمٌة

 12المشاركة بعدد 
بحث فً مإتمرات 

 محلٌة وإقلٌمٌة ودولٌة

ابحاث عن تحسٌن نماذج السٌر عند 
 المصابٌن بحروق فً الطرفٌٌن السفلٌٌن

 
ابحاث عن تحسٌن نماذج اإلستخدام 
 الدقٌق للٌد عند المصابٌن بالحروق

  
ابحاث عن تحسٌن الحركة والتحكم 

 بالجذع للمصابٌن بحروق حول الجذع

ابحاث عن تقوٌة العضالت فً مناطق -
 جراحات التجمٌل 

 
ابحاث عن تنمٌة التآزر العضلً -

 العصبً فً مناطق جراحات التجمٌل

 
ابحاث فً زٌادة لٌونة المفاصل فً -

 مناطق جراحات التجمٌل
 
ابحاث لتحسٌن توعٌة الحٌاة بعد -

 جراحات التجمٌل
 
ابحاث لتحسٌن كفاءة الحركة بعد -

 جراحات التجمٌل

ابحاث فً 
المضاعافات 

 الحركٌة للحروق
ابحاث حول دور 

العالج الطبٌعً 

فً اإلعداد 

لجراحات التجمٌل 

 والتؤهٌل بعدها

تقييى -4

وتأهيم و 

عالج حبالث 

انحروق 

وانجراحبث 

انعبيت 

وااليراض 

 انجهذيت

انًشرف -

وانطانة  

 

انثاحج -

وانًشاركيٍ 

فى انثحج 

 انًُشىر

 

  
 
 

متوسط    - 
 جنٌه 5000
لبحث 

عقذ جهساخ 

تانقسى نًُاقشح 

االفكار انًتقذو 

 تها انطالب

 

عقذ - 

اجراء ابحاث عن تشوهات الوجه - 
 والفكٌن 

ابحاث عن تقوٌة العضالت بعد جراحات 
 التجمٌل فً مناطق الوجه والفكٌنز

 
ابحاث عن تنمٌة التآزر العضلً -

دراسات حول 

دور العالج 

الطبٌعً فً عالج 

التشوهات 

واإلعاقة الناتجة 
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الماجستٌر 
 

    -8000 
جنٌه لبحث 

الدكتوراه 
 

  -10000  
جنٌه ألبحاث 
اعضاء هٌئة  

التدرٌس 
 

 

انسًيُاراخ 

نًُاقشح 

يقترحاخ 

انخطظ انثحثيح 

 

تقييى نجُح -

اخالقياخ 

انثحج 

-انعهًى

يجهس 

انهجُح -انكهيح

انعهًيح 

نهترقياخ 

ورنك 

نالتحاث 

  انًُشىرج

الحركً بعد جراحات التجمٌل فً مناطق 
 .الوجه والفكٌن

 
ابحاث عن تقوٌة عضالت مفصل الفك -

 .ولٌونته بعد جراحات التجمٌل
  
ابحاث عن تحسٌن توعٌة الحٌاة بعد -

جراحات التجمٌل فً مناطق الوجه 

 .والفكٌن

 عن الحروق

انًشرف -

وانطانة  

 

انثاحج -

وانًشاركيٍ 

فى انثحج 

 انًُشىر

 عاياٌ يٍ

 2012يىنيى 

انى 

 2014سثتًثر

عقذ جهساخ  

تانقسى نًُاقشح 

االفكار انًتقذو 

 تها انطالب

 

عقذ - 

انسًيُاراخ 

نًُاقشح 

يقترحاخ 

انخطظ انثحثيح 

 

 
ابحاث حول دور العالج الطبٌعً فً -

التؤهٌل العضلً والحركً بعد جراحات 
 .األورام

 
ابحاث حول تحسٌن جودة الحٌاة بعد -

 .جراحات األورام
  
ابحاث حول عالج األلم بعد جراحات -

 .األورام

ابحاث حول دور 
العالج الطبٌعً 

فً تؤهٌل 
المرضى بعد 

جراحات األورام 
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تقييى نجُح -

اخالقياخ 

انثحج 

يجهس -انعهًى

انهجُح -انكهيح

انعهًيح 

نهترقياخ ورنك 

نالتحاث 

 انًُشىرج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انًشرف -

وانطانة  

 

انثاحج -

وانًشاركيٍ 

فى انثحج 

 المنشور

متوسط    
 جنٌه 5000
لبحث 

الماجستٌر 
 

    -8000 
جنٌه لبحث 

الدكتوراه 
 

  -10000  
جنٌه ألبحاث 
اعضاء هٌئة 

التدرٌس  

ابحاث عن دور العالج الطبٌعً فً تقٌٌم - 
 .طرق عالج األلم بعد الجراحات

 
ابحاث عن دور العالج الطبٌعً فً -

المفاضلة بٌن طرق عالج األلم بعد 
 .الجراحات

 
ابحاث عن الطرق المختلفة لإلسراع من -

 .التآم الجروح
 

 

ابحاث عن دور 
العالج الطبٌعً 

بعد حاالت 
 الجراحة العامة
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أبحاث عن دور العالج الطبٌعً فً -
 .األمراض الجلدٌة 

 
أبحاث عن دور العالج الطبٌعً فً -

 أمراض الذكورة

دراسات عن دور 
العالج الطبٌعً 

فً أمراض 
الجلدٌة وأمراض 

الذكورة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

انًشرف -

وانطانة  

 

انثاحج -

وانًشاركيٍ 

فى انثحج 

 انًُشىر

 عاياٌ يٍ

 2012يىنيى 

انى 

 2014سثتًثر

متوسط    
 جنٌه 5000
لبحث 

الماجستٌر 
 

    -8000 
جنٌه لبحث 

الدكتوراه 
 

  -10000  
جنٌه ألبحاث 
اعضاء هٌئة 

التدرٌس  
 

 
 
 
 
عقذ جهساخ -

تانقسى نًُاقشح 

االفكار انًتقذو 

 تها انطالب

 

عقذ - 

انسًيُاراخ 

نًُاقشح 

يقترحاخ 

انخطظ انثحثيح 

                              
 عدد وجود• 

 معتمدة بحثٌة خطة 90
 األقسام مجالس من

 الدراسات ومجالس
 الكلٌة ومجلس العلٌا

  
 عدد وجود •

 ماجستٌر رسالة 17
  ممنوحة

 
 
 عدد وجود •

 فً منشورة بحث 20
 وإقلٌمٌة محلٌة دورٌات

ابحاث عن دور العالج الطبٌعً فً 
 .الوقاٌة من السكر والسمنة

 
ابحاث عن دور العالج الطبٌعً فً عالج 

 .امراض تصلب الشراٌٌن
 

ابحاث عن نشاط دور العالج الطبٌعً فً 
تؤهٌل مرضى القلب قبل وبعد العملٌات 

 .الجراحٌة
 

ابحاث فً مجال تقٌٌم الكفاءة الوظٌفٌة 
 .لعضلة القلب

 
ابحاث عن دور العالج الطبٌعً فً تاهٌل 
مرضى الكبد قبل وبعد العملٌات الجراحٌة 

ابحاث فً مجال 

العالج الطبٌعً 

فً مجال امراض 

 الباطنة والقلب

 

 

 

 

 

تحفيس -5

انبحث 

انعهًي في 

يجبل انعالج 

انطبيعي 

أليراض 

انببطنت 

وانقهب 

وانجهبز 

انتنفسي 
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تقييى نجُح -

اخالقياخ 

انثحج 

يجهس -انعهًى

انهجُح -انكهيح

انعهًيح 

نهترقياخ ورنك 

نالتحاث 

 انًُشىرج

 
  المشاركة •

 فً بحث 15 بعدد
 محلٌة مإتمرات
 ودولٌة وإقلٌمٌة

وأٌضا الوقاٌة من مضاعفات أمراض 
 .الكبد

 
أبحاث عن دور العالج الطبٌعً فً تؤهٌل 

 .مرضى السرطان
 

أبحاث عن دور العالج الطبٌعً فً 

 الوقاٌة من مضاعفات أمراض الكلى 

وايراض 

  انًسنين

عقذ جهساخ    

تانقسى نًُاقشح 

االفكار انًتقذو 

 تها انطالب

 

عقذ - 

انسًيُاراخ 

نًُاقشح 

يقترحاخ 

انخطظ انثحثيح 

تقييى نجُح -

اخالقياخ 

انثحج 

يجهس -انعهًى

انهجُح -انكهيح

انعهًيح 

نهترقياخ ورنك 

نالتحاث 

 انًُشىرج

 

ابحاث عن دور العالج الطبٌعً فً عالج 
 .السل الرئوي

 
 فً الجديدأبحاث فً العالج الطبٌعً عن 

 .تؤهٌل أمراض الصدر المختلفة 

ابحاث فً مجال 
العالج الطبٌعً 
لعالج األمراض 

 الصدرٌة

 

ابحاث عن دور العالج الطبٌعً فً -
 عالج الزهاٌمر

 
ابحاث عن دور العالج الطبٌعً فً -

عالج هشاشة العظام وعدم اإلتزان عن 
االكتئاب فٌما بعد توقف -المسنٌن السقوط

 الدورة الشهرٌة للسٌدات

ابحاث فً عالج 
 وتؤهٌل المسنٌن
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ابحاث عن العالج الطبٌعً لتقوٌة -
عضالت التنفس تمهٌدا لفصل التنفس 

 الصناعً
 
ابحاث عن دور العالج الطبٌعً فً الحد -

قرح )من مضاعفات مالزمة الفراش 
 ( اإللتهاب الرئوي–الفراش 

ابحاث فً مجال 
العالج الطبٌعً 
لحاالت الرعاٌة 

 المركزة

 

انًشرف -

وانطانة  

 

انثاحج -

وانًشاركيٍ 

فى انثحج 

انًُشىر 

عاياٌ يٍ 

2012-

2014 

متوسط    - 
 جنٌه 5000
لبحث 

الماجستٌر 
 

    -8000 
جنٌه لبحث 

الدكتوراه 
 

  -10000  
جنٌه ألبحاث 
اعضاء هٌئة 

  التدرٌس

عقذ جهساخ 

تانقسى نًُاقشح 

االفكار انًتقذو 

 تها انطالب

 

 

 

عقذ - 

انسًيُاراخ 

نًُاقشح 

يقترحاخ 

انخطظ انثحثيح 

 

تقييى نجُح -

اخالقياخ 

انثحج 

يجهس -انعهًى

انهجُح -انكهيح

انعهًيح 

نهترقياخ ورنك 

نالتحاث 

 رسالة 107وجود عدد 
 ماجستٌر ممنوحة

 
 رسالة 24وجود عدد 

 دكتوراه ممنوحة

 
بحث 38وجود عدد 

منشورة فى دورٌات 
 محلٌة واقلٌمٌة ودولٌة

ابحاث عن تؤثٌر المجال الكهربً -
المغناطٌسً على الوظائف الفسٌولوجٌة 

 للجسم
 
ابحاث لدراسة آثار استخدام الوسائل -

العالجٌة الكهربٌة أو المغناطٌسٌة على 
 (عند الحٌوانات)الخالٌا السرطانٌة 

 
ابحاث لدراسة األثار الجانبٌة الناتجة عن -

العالج الكهربً المغناطٌسً لكل من 
 المعالجٌن والمخالطٌن

دراسة عن 
المجاالت 
الكهربٌة 

والمعناطٌسة 
 واستخدماتها

دراست -6

تأثير طرق 

انعالج 

انطبيعي 

انًختهفت 

واستخذيبتهب 

في تقييى 

وتأهيم 

 األصحبء

ابحاث فً مجال وضع برامج لألصحاء -  
 .لوقاٌتهم من اإلعاقة الوظٌفٌة

 
ابحاث عن تؤثٌر استخدام الدعامات -

 .الوقاٌة من تشوهات القوام-والجبائر فً 
 
أبحاث فً مجال تؤهٌل ورفع كفاءة أداء -

 األصحاء

ابحاث فً مجال 
البرامج التؤهٌلٌة 

 والوقاٌة

ابحاث لدراسة تؤثٌر العالج الٌدوي على -  ابحاث فً مجال 
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 الوظائف الفسٌولوجٌة انًُشىرج 
 
ابحاث الستخدام اجهزة رسم العضالت -

 لقٌاس وظائف الجهاز العصبً العضلً
 
ابحاث على فوائد استخدام العالج المائً -

 على اجهزة الجسم المختلفة
 
 ابحاث فً فسٌولوجٌا التمرٌنات-
  
 ابحاث فً الطرق المختلفة لعالج األلم-

استخدام الوسائل 
 العالجٌة المختلفة

انًشرف  -

وانطانة  

 

انثاحج -

وانًشاركيٍ 

فى انثحج 

انًُشىر 

عاياٌ يٍ 

2012-

2014 

متوسط    
 جنٌه 5000
لبحث 

الماجستٌر 
 

    -8000 
جنٌه لبحث 

الدكتوراه 
 

  -10000  
جنٌه ألبحاث 
اعضاء هٌئة 

التدرٌس  
 

عقذ جهساخ 

تانقسى نًُاقشح 

االفكار انًتقذو 

 تها انطالب

 

عقذ - 

انسًيُاراخ 

نًُاقشح 

يقترحاخ 

انخطظ انثحثيح 

تقييى نجُح -

اخالقياخ 

انثحج 

يجهس -انعهًى

انهجُح -انكهيح

انعهًيح 

نهترقياخ ورنك 

نالتحاث 

 انًُشىرج

 

 .ابحاث فً مجال اعتماد معاٌرة األجهزة-
 
ابحاث فً مجال معاٌرة انظمة القٌاس -

الغٌرموضوعٌة بما ٌماثلها من القٌاسات 
 الموضوعٌة

دراسات فً مجال 
 المعاٌرة والقٌاس

ابحاث فً مجال التحلٌل الحركً -
لألصحاء فً مراحل العمر والبٌئات 

 .المختلفة
 
ابحاث فً مجال استخدام برامج التحلٌل -

 .الحركً ذات األبعاد الثالثٌة

دراسات فً مجال 
التحلٌل الحركً 

 لألصحاء
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انًشرف -

وانطانة  

 

انثاحج -

وانًشاركيٍ 

فى انثحج 

انًُشىر 

عاياٌ يٍ 

2012-

2014 

متوسط    
 جنٌه 5000
لبحث 

الماجستٌر 
 

    -8000 
جنٌه لبحث 

الدكتوراه 
 

  -10000  
جنٌه ألبحاث 
اعضاء هٌئة 

  التدرٌس

عقذ جهساخ 

تانقسى نًُاقشح 

االفكار انًتقذو 

 تها انطالب

 

عقذ - 

انسًيُاراخ 

نًُاقشح 

يقترحاخ 

انخطظ انثحثيح 

 

تقييى نجُح -

اخالقياخ 

انثحج 

يجهس -انعهًى

انهجُح -انكهيح

انعهًيح 

نهترقياخ ورنك 

نالتحاث 

 انًُشىرج

 2 عدد وجود 
 من معتمدة بحثٌة خطة

 األقسام مجالس
 الدراسات ومجالس

 الكلٌة ومجلس العلٌا
   

 
  
  
 6 عدد وجود •

 ماجستٌر رسالة
  ممنوحة

 
 

ابحاث عن أنواع التلوث المختلفة -
 .وعالقتها بالصحة

 
ابحاث عن انواع وانماط التغذٌة -

 وعالقتها بالصحة
 
 .ابحاث فً مجال امراض السمنة-

 
ابحاث عن دراسة 

التؤثٌر البٌئً 
والسلوكً لألفراد 
 وعالقته بالصحة

دراست -7

انتأثير انبيئي 

وانسهىكي 

نألفراد 

وعالقتت 

 ببنصحت
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انًشرف -

وانطانة  

 

انثاحج -

وانًشاركيٍ 

فى انثحج 

انًُشىر 

عاياٌ يٍ 

2012-

2014 

متوسط    
 جنٌه 5000
لبحث 

الماجستٌر 
 

    -8000 
جنٌه لبحث 

الدكتوراه 
 

  -10000  
جنٌه ألبحاث 
اعضاء هٌئة 

  التدرٌس

عقذ جهساخ 

تانقسى نًُاقشح 

االفكار انًتقذو 

 تها انطالب

 

عقذ - 

انسًيُاراخ 

نًُاقشح 

يقترحاخ 

انخطظ انثحثيح 

 

تقييى نجُح -

اخالقياخ 

انثحج 

يجهس -انعهًى

انهجُح -انكهيح

انعهًيح 

نهترقياخ ورنك 

نالتحاث 

 انًُشىرج

 خطة 2 عدد وجود
 من معتمدة بحثٌة

 األقسام مجالس
 الدراسات ومجالس

 الكلٌة ومجلس العلٌا
  
 

  
  
 وجود •

 ماجستٌر رسالة2عدد
  ممنوحة

 

دراسات احصائٌة عن المعاٌٌر المحلٌة -
 .للجودة فً المنشؤت الصحٌة

 
ابحاث ودراسات لمقارنة المعاٌٌر -

المحلٌة بالمعاٌٌر العالمٌة لجودة المنشؤت 
 .التعلٌمٌة

 
ابحاث عن تؤثٌر تطبٌق معاٌٌر الجودة -

على نسب اإلستشفاء من األمراض 
 .المختلفة

وجود دراسات 
احصائٌة عن 

معاٌٌر الجودة فً 
 المنشؤت الصحٌة

تعسيس -8

انبحث 

انعهًي في 

يجبل انجىدة 

انشبيهت 

نهرعبيت 

 انصحيت

ابحاث عن وسائل نشر ثقافة الجودة -
 .الشاملة فً المنشؤت الصحٌة

  
ابحاث عن نظم قٌاس ومراقبة الجودة -

 .فً المنشؤت الصحٌة

ابحاث عن تطبٌق 
الجودة الشاملة فً 

 المنشؤت الصحٌة
 

انًشرف -

وانطانة  

 

انثاحج -

وانًشاركيٍ 

فى انثحج 

انًُشىر 

عاياٌ يٍ 

2012-

2014 

متوسط    
 جنٌه 5000
لبحث 

الماجستٌر 
 

    -8000 
جنٌه لبحث 

الدكتوراه 
 

  -10000  

عقذ جهساخ 

تانقسى نًُاقشح 

االفكار انًتقذو 

 تها انطالب

 

عقذ - 

انسًيُاراخ 

نًُاقشح 

يقترحاخ 

انخطظ انثحثيح 

  وجود عدد
 خطة بحثٌة 15

معتمدة من مجالس 
األقسام ومجالس 
الدراسات العلٌا 
 ومجلس الكلٌة 

  وجود عدد
 رسالة ماجستٌر 10

 ممنوحة 

ابحاث فً مجال استخدام تطبٌقات اللٌزر -
 .فً العالج الطبٌعً

 
 .ابحاث فً مجال العالج باألوزون-
 
 .ابحاث فً مجال العالج باألشعة-
  
ابحاث فً مجال العالج بالوخز باألبر -

 .الصٌنٌة
  

دراسات فً مجال 
استخدام 

التكنولوجٌا 
الحدٌثة والطرق 

 غٌر التقلٌدٌة 

تعسيس -9

استخذاو 

انتكنىنىجيب 

وانطرق غير 

انتقهيذيت في 

يجبل انعالج 

انطبيعي 
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جنٌه ألبحاث 
اعضاء هٌئة 

  التدرٌس

 

تقييى نجُح -

اخالقياخ 

انثحج 

يجهس -انعهًى

انهجُح -انكهيح

انعهًيح 

نهترقياخ ورنك 

نالتحاث 

 انًُشىرج

  5وجود عدد 
رسالة دكتوراة 

 ممنوحة 

  5وجود عدد 
بحث منشورة فً 

دورٌات محلٌة 
 وإقلٌمٌة

 بحث 5المشاركة بعدد 
فً مإتمرات محلٌة 

 وإقلٌمٌة ودولٌة
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انًشرف  -

وانطانة  

 

انثاحج -

وانًشاركيٍ 

فى انثحج 

انًُشىر 

عاياٌ يٍ 

2012-

2014 

متوسط    
 جنٌه 5000
لبحث 

الماجستٌر 
 

    -8000 
جنٌه لبحث 

الدكتوراه 
 

  -10000  
جنٌه ألبحاث 
اعضاء هٌئة 

  التدرٌس

عقذ جهساخ 

تانقسى نًُاقشح 

االفكار انًتقذو 

 تها انطالب

 

عقذ - 

انسًيُاراخ 

نًُاقشح 

يقترحاخ 

انخطظ انثحثيح 

 

تقييى نجُح -

اخالقياخ 

انثحج 

يجهس -انعهًى

انهجُح -انكهيح

انعهًيح 

نهترقياخ ورنك 

نالتحاث 

 انًُشىرج

  30وجود عدد 
خطة بحثٌة معتمدة 
من مجالس األقسام 
ومجالس الدراسات 
 العلٌا ومجلس الكلٌة

  15وجود عدد 
رسالة ماجستٌر 

 ممنوحة 

  6وجود عدد 
رسالة دكتوراة 

 ممنوحة 

  15وجود عدد 
بحث منشورة فً 

دورٌات محلٌة 
 وإقلٌمٌة

  10المشاركة بعدد 
بحث فً مإتمرات 

محلٌة وإقلٌمٌة 
 ودولٌة

 

أبحاث لتحلٌل الحركة الثالثٌة األبعاد -
 .للعمود الفقري

  
 .أبحاث لتحلٌل المشً لدي األصحاء-
  
أبحاث لزٌادة اإلنتاج لدي العمال بؤقل -

 .مجهود

تحلٌل الحركة 
 لدي األصحاء

 

 

 

استخذاو -10

انًكبنيكب 

انحيىيت فى 

انتقييى و 

انىقبيت 

نهًرضي 

 واألصحبء
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عقذ جهساخ 

تانقسى نًُاقشح 

االفكار انًتقذو 

 تها انطالب

 

عقذ - 

انسًيُاراخ 

نًُاقشح 

يقترحاخ 

انخطظ انثحثيح 

 

تقييى نجُح -

اخالقياخ 

انثحج 

يجهس -انعهًى

انهجُح -انكهيح

انعهًيح 

نهترقياخ ورنك 

نالتحاث 

 انًُشىرج

 

أبحاث تحلٌل الحركة الناتج عن اإلصابة -
 .للطرف العلوي

 
أبحاث لتحلٌل الحركة الناتج عن -

 .األصابة للطرف السفلً
 
أبحاث لتحلٌل الحركة الناتج عن -

 .إصابات العمود الفقري
 
أبحاث لتحلٌل المشً الناتج عن اإلصابة -

 .للجهاز العصبً العضلً

تحلٌل الحركة 
 لدي المرضً

 

     2وجود عدد 
 رسالة ماجستٌر

  2وجود عدد 
 رسالة دكتوراة

 
 رسائل 5-2بٌن 

ماجستٌر و دكتوراة 
 قادمة للمناقشة

 

 

أبحاث لدراسة تؤثٌر برنامج الثبات -
المحورى على أتزان الجسم والقوى 

الفعلٌة لألطراف السفلٌة و الجذع فى 
 .األصحاء

 
أبحاث لدراسة برامج الكمبٌوتر المعدة -

للتدرٌب على األتزان و مقارنتها بؤجهزه 
األتزان المعتادة فى تحسٌن أداء األصحاء 

 .و المرضى
  

دراسات على 
برامج األتزان 

المحورى و 
التقوٌة فى 

األصحاء و 
 المرضى
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عقذ جهساخ 

تانقسى نًُاقشح 

االفكار انًتقذو 

 تها انطالب

 

عقذ - 

انسًيُاراخ 

نًُاقشح 

يقترحاخ 

انخطظ انثحثيح 

 

تقييى نجُح -

اخالقياخ 

انثحج 

يجهس -انعهًى

انهجُح -انكهيح

انعهًيح 

نهترقياخ ورنك 

نالتحاث 

 انًُشىرج

أبحاث لدراسة تؤثٌر برامج تقوٌة الجذع -. 
و الثبات المحورى على مدى تحسن 

 .مرضى اآلم أسفل الظهر
 
أبحاث التحلٌل لتوضٌح التؤثٌر الناتج عن -

تطبٌق أجهزه جدٌده فى تحسٌن الحاالت 
المرضٌة المختلفة لالطراف السفلٌة و 

 .العلوٌة
أبحاث لتحلٌل القوة العضلٌة للعضالت 

عند أوضاع مختلفة لمفاصل الطرف 
 .العلوى

 
دراسة لتحلٌل القوة العضلٌة فى أوضاع -

مختلفة لتحسٌن القدرة األنتاجٌة بؤقل 
 مجهود

 
 

 

انًشرف  -

وانطانة  

 

انثاحج -

وانًشاركيٍ 

فى انثحج 

 انًُشىر

 انًشرف 

عاياٌ يٍ 

2012-

2014 

متوسط    
 جنٌه 5000
لبحث 

الماجستٌر 
 

    -8000 
جنٌه لبحث 

الدكتوراه 
 

عقد جلسات 
بالقسم لمناقشة 
االفكار المتقدم 

 بها الطالب
عقد - 

 السمٌنارات
نًُاقشح 

يقترحاخ 

انخطظ انثحثيح 

  30وجود عدد 
خطة بحثٌة معتمدة 
من مجالس األقسام 

و مجالس 
الدراسات العلٌا و 

 .مجلس الكلٌة
  15وجود عدد 

رسالة ماجستٌر 
 ممنوحة

ابحاث عن دور العالج الطبٌعً فً 
 أمراض الجهاز العصبً المركزي

ابحاث عن دور العالج الطبٌعً فً 
 أمراض األعصاب الطرفٌة

 
ابحاث عن دور العالج الطبٌعً فً 

 حاالت إختالل النغمة العضلٌة

وجود دراسات 
فى دور العالج 

الطبٌعً فً 
إضطرابات 

 الجهاز العصبً

تعسيس -11

انبحث 

انعهًي في 

يجبل انعالج 

انطبيعي 

إليراض 

انجهبز 

انعصبي 

انعضهي 
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وانطانة    -10000  
جنٌه ألبحاث 
اعضاء هٌئة 

التدرٌس  
 

تقييى نجُح --

اخالقياخ 

انثحج 

يجهس -انعهًى

انهجُح -انكهيح

انعهًيح 

نهترقياخ ورنك 

نالتحاث 

 انًُشىرج

  10وجود عدد 
رسالة دكتوراه 

 ممنوحة
  25وجود عدد 

بحث منشور فى 
دورٌات محلٌة و 

 إقلٌمٌة
  10المشاركة بعدد 

أبحاث فى 
مإتمرات محلٌة و 

 .إقلٌمٌة و دولٌة
 

ابحاث عن دور العالج الطبٌعً فً 
 حاالت إختالل اإلتزان المركزي

 
ابحاث عن دور العالج الطبٌعً فً 

حاالت أمراض الجهاز الدهلٌزي واألذن 
 الوسطى

 

أبحاث عن دور 
العالج الطبٌعً 

فً حاالت 
إضطرابات 

 اإلتزان

 وجراحتهب

عاياٌ يٍ 

2012-

2014 

متوسط    
 جنٌه 5000
لبحث 

الماجستٌر 
 

    -8000 
جنٌه لبحث 

الدكتوراه 
 

  -10000  
جنٌه ألبحاث 
اعضاء هٌئة 

  التدرٌس

أبحاث عن تقٌٌم وعالج إضطرابات 
المشً الناتجة عن أمراض الجهاز 

 .العصبً
  

ابحاث عن االطراف الصناعٌة واألجهزة 
التعوٌضٌة فً مرضى الجهاز العصبً 

والتؤهٌل 

وجود دراسات 
فى مجال 

إضطرابات 
المشً وإستخدام 

األجهزة 
 التعوٌضٌة

ابحاث عن دور العالج الطبٌعً فً   
 .بعض الحاالت النفسٌة

 
ابحاث عن دور العالج الطبٌعً فً 

 بعض حاالت الضغوط النفسٌة

وجود دراسات 
فى دور العالج 

الطبٌعً فً 
حاالت 

اإلضطرابات 
 النفسٌة
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 الميزانية

:- تم حساب الميزانية علي أساس إعتبار التكلفة التقديرية كالتالي 

:- تمول كالتالً ( جنٌة لكل رسالة5000)رسائل الماجستٌر 

. تموٌل عن طرٌق الكلٌة والجامعة ووزارة البحث العلمً% 50

  .تموٌل ذاتً% 50

 

:- تمول كالتالً ( جنٌة لكل رسالة8000)رسائل الدكتوراة 

. تموٌل عن طرٌق الكلٌة والجامعة ووزارة البحث العلمً% 30

. تموٌل ذاتً% 70

 

 لكل باحث  10000األبحاث المنشورة 

 لكل باحث 5000أبحاث المإتمرات 

 

 
تم موافاة الكلٌة من قبل االدارة العامة للبحوث لجامعة القاهرة بان المتطلبات البحثٌة 

- فواتٌر–عروض ) بحوث فى صورة مستندات3للكلٌة ٌتم صرفها على بند 
 بدون حد اقصى (الخ0000000فحص


