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 :محتويات الخطة

  يمذيخ

  سؤٚخ انكهٛخ

  سسبنخ انكهٛخ

 ٙفٙ يغبل انذساسبد انؼهٛب ٔانجؾش انؼهى انسًبد انًًٛضح نكهٛخ انؼالط انطجٛؼ ٘

  يُٓغٛخ ئػذاد انخطخ انجؾضٛخ

  أْذاف انخطخ انجؾضٛخ

 األلسبو انؼهًٛخ انًشبسكخ فٙ انخطخ انجؾضٛخ 

  انخطخ انزُفٛزٚخ 

 يصبدس رًٕٚم انخطخ انجؾضٛخ 

 آنٛخ يزبثؼخ انخطخ انجؾضٛخ 
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 :مقدمة

ْٕٔ أؽذ األػًذح انشئٛسٛخ انزٗ رؼزًذػهٛٓب , ٚؼذ انجؾش انؼهًٙ أؽذ األَشطخ األسبسٛخ نًإسسبد انزؼهٛى انؼبنٙ

ٔنزنك الثذ يُٕضغ ٔرفؼٛم خطظ  ,انُٓضخ فٗ انجالد انًزمذيخ, ٔانسجٛم نزؾمٛك انزًُٛخ انشبيهخ ٔؽم يشكالد انًغزًغ

نهجؾش انؼهًٗ رضغ ئؽزٛبعبد انًغزًغ انًصش٘ َصت أػُٛٓب يغ رٕفٛشانظشٔف انًٕارٛخ ٔانًٕاسد انكبفٛخ انزٗ رًكٍ 

. انجبؽضٍٛ يٍ انمٛبو ثبنجؾش انؼهًٙ

كًب رؼزجش كهٛخ انؼالط انطجٛؼٙ , يٍ أفضم انغبيؼبد انشائذح فٙ يصشٔيؾٛطٓب اإللهًٛٙ رؼزجش عبيؼخ انمبْشح ٔاؽذح

غٛش أَٓب رٕاعّ اٌٜ رؾذٚبد غٛش يسجٕلخ َزٛغخ انؼذٚذ يٍ انًزغٛشاد انزٙ , أؽذ انكهٛبد انشائذح فٛٓب ٔانًزًٛضح فٙ يغبنٓب

ؽذصذ ػهٗ انصؼٛذٍٚ انًؾهٙ ٔانؼبنًٙ فٗ يغبل انزطٕس انؼهًٙ ٔانًؼشفٙ ٔصٚبدح ؽذ انًُبفسخ ػهٗ انًسزٍٕٚٛ انًؾهٙ 

 (و2022-2017) عبيؼخ انمبْشح-ٔيٍ ْزا انًُطهك رى ئػذاد انخطخ انجؾضٛخ انخًسٛخ نكهٛخ انؼالط انطجٛؼٙ  ,ٔانؼبنًٙ

كخطٕح فبػهخ فٗ ئسسبء االسهٕة انؼهًٗ فٗ انزخطٛظ انًسزمجهٗ ألَشطخ انجؾش انؼهًٗ يٍ أعم دفغ ػغهخ انزًُٛخ فٗ يصش 

 ئٌ نهكهٛخ كٕادس ثششٚخ لبدسح ٔئيكبَبد يبدٚخ يزٕافشح ٔئطبس ْٛكهٙ نهؼًم ٔثُٛخ .ٔانًُبفسخ فٗ سٕق انؼًم داخهٛب ٔخبسعٛب

. يؼهٕيبرٛخ رًكُٓب يٍ ئَزبط ثؾضٙ ػهًٙ يزًٛض

 :رؤية الكلية

وانتًُضػبنًُبً  اإللهًُُخ وانمًخ نهشَبدح– ربيؼخانمبهشح–انطجُؼٍ انؼالد كهُخ تغؼً

 :رسالة الكلية

 يخزهف كأػشق كهٛخ ثبنششق األٔسظ ثاػذاد خشٚظ لبدسػهٗ رهجٛخ -انمبْشح عبيؼخ- انطجٛؼٙ  انؼالط كهٛخ رهزضو

 ئطبس االنزضاو ثبنمٛى فٙ رطٕٚشانًُٓخٖ لبدسػم ٔثبؽش يزًٛض, ئؽزٛبعبد سٕق انؼًم يؾهٛب ٔئلهًٛٛب ٔدٔنٛب ثًسزٕٖ رُبفسٙ

 انؼهًٙ ٔانجؾش انزؼهًٛٛخ انًسزًش ٔرطٕٚش انجشايظ يٍ خالل انزؼهى انًغزًغ خذيخ رذػى انزٙ ٔانؼبداد
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 :يفي مجال الدراسات العليا والبحث العلم - جامعة الق اهرة- السمات المميزة لكلية العالج الطبيعي

  (و2014)انكهٛخ ؽبصهخ ػهٗ اػزًبد انغٕدح يٍ انٓٛئخ انمٕيٛخ  نضًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔ االػزًبد 

  ٙ(و2017)انكهٛخ ؽبصهخ ػهٗ االػزًبد انذٔنٙ يٍ االرؾبد انذٔنٙ نهؼالط انطجٛؼ 

 يٍ انكهٛبد انشائذح ثغًٕٓسٚخ يصش انؼشثٛخ ٔػهٗ يسزٕٖ انٕطٍ انؼشثٙ ٔانٕؽٛذح انزٙ رًُؼ دسعبد انذساسبد  رؼزجش

 .ٔدسعخ انذكزٕساِ انًُٓٛخ فٙ انؼالط انطجٛؼٙ (دكزٕساِ -يبعسزٛش - دثهٕو )انؼهٛب 

 :منهجية إعداد الخطة البحثية

ئٌ اإلطبس انًُٓغٙ انًزكبيم ًٚضم ضشٔسح نهزطٕٚش انجؾضٙ ٔٚضًٍ ركبيم انًؼهٕيبد ٔؽسٍ ئسزخذاو انغٕٓد انًخزهفخ 

انمٕاػذ ٔاألسس اٜرٛخ فٙ ئػذاد  ٔنزنك فمذ رى يشاػبح, ٔػذو ئْذاسْب كًب ٚإد٘ ئنٙ ٔضٕػ األْذاف ٔانسٛبسبد

: انخطخ انجؾضٛخ

 .نهزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ نهؼهٕو ٔانزكُٕنٕعٛب ٔاالثزكبس يؾبٔس ٔأْذاف خطخ انذٔنخ .1

 .انخطخ االسزشارٛغٛخ نهغبيؼخ أْذاف .2

 .انخطخ االسزشارٛغٛخ نهكهٛخ .3

 .يؼبٚٛش انٓٛئخ انمٕيٛخ نضًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔاالػزًبد فٙ يغبل انجؾش انؼهًٙ .4

 . ٔلٛى ٔػبداد انًغزًغ,لٕاػذ أخاللٛبد انجؾش انؼهًٙ .5
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: تى إػذاد انخطخ انجحخُخ وفمبً نهًُهزُخ اِتُخ

 .(و2022-2017 ) انخًسٛخرى رشكٛم نغُخ إلػذاد انخطخ انجؾضٛخ :تكىٍَ انفشَك .1

يؾبٔس  رى دساسخ ٔ يُبلشخ : و انخطخ االعتشاتُزُخ نهزبيؼخ نهتؼهُى انؼبنٍ وانجحج انؼهًٍ دساعخ خطخ انذونخ .2

 .حنهكهٛخ يغ خطخ انذٔنخ ٔ انغبيغ انخطخ انجؾضٛخ ٔأْذاف خطخ انذٔنخ ٔانخطخ االسزشارٛغٛخ نهغبيؼخ نهزأكذ يٍ رٕافك

ٔرؾذٚذ َٕاؽٙ انمٕح  ثبسزخذاو يصفٕفخ انزؾهٛم انشثبػٙ رؾهٛم انجٛئخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخرى ئعشاء  :انتحهُم انجُئٍ .3

 .ٔانضؼف ٔكزنك انفشص ٔانزٓذٚذاد

 .ثشأٌ رطٕٚش انجؾش انؼهًٙ ٔ انخطخ انجؾضٛخػًم اعتجُبٌ العتطالع سأي يختهف األطشاف انًزتًؼُخ انًؼُُخ  .4

 . ٔػُبصشِ انفشػٛخاالتفبق ػهٍ انهُكم انؼبو نهخطخ انجحخُخ .5

خطخ انذٔنخ نهزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ؛  يٍ رؾذٚذ انًؾبٔس انزٙ سززجُبْب انكهٛخثؼذ  : إػذاد يمتشس نهخطخ .6

لبيذ األلسبو انؼهًٛخ ثٕضغ األْذاف شبسكذ عًٛغ األلسبو انؼهًٛخ فٙ ٔضغ انخطخ انزُفٛزٚخ نهخطخ انجؾضٛخ؛ ؽٛش 

ٔرى ٔضغ األَشطخ  ؛انجؾضٛخ انًمزشؽخ نهخطخ انجؾضٛخ انغذٚذح نهكهٛخ ثُبًء ػهٗ خطخ انذٔنخ ٔ انخطخ االسزشارٛغٛخ نهغبيؼخ

كًب رى رؾذٚذ انًسئٕل ػٍ انزُفٛز ٔاإلطبس  ,ٔيإششاد انُغبػ, ٔآنٛبد انزُفٛز, فانجؾضٛخ انالصيخ نزؾمٛك رهك األْذا

 .انضيُٙ نهخطخ ٔيُبلشخ رنك فٙ يغبنس األلسبو

لبيذ نغُخ رؾذٚش انخطخ ٔ يؼٛبس : إلرشاء انتؼذَالد انالصيخ فٍ انخطخ تزًُغ ويشارؼخ يمتشحبد األلغبو انؼهًُخ .7

انجؾش انؼهًٙ ثٕؽذح ضًبٌ انغٕدح نهكهٛخ ثًشاعؼخ يمزشؽبد األلسبو نهخطخ انجؾضٛخ ٔ انزٕاصم يغ انًُسمٍٛ انجؾضٍٛٛ 

 .نأللسبو نؼًم انزؼذٚالد انالصيخ

 . نكم ْذف يٍ أْذاف انخطخ ٔ األػذاد انًسزٓذفخرُفٛز انخطخ ٔيإششاد انُغبػيتبثؼخ ل حوضغ آنٍ .8

ثُبءا ػهٗ يب سجك لبيذ نغُخ رؾذٚش انخطخ انجؾضٛخ ثاػذاد يمزشػ  :تزهُض انُغخخ انًؼذنخ وانُهبئُخ نهخطخ انجحخُخ .9

. ٔاالػزًبد يٍ يغهس انكهٛخ يسٕدح نهخطخ انجؾضٛخ ٔرغٓٛضِ نهًُبلشخ

رى ػًم انصٛبغخ انُٓبئٛخ نهخطخ ٔاػزًبد انُسخخ  : اػتًبد انُغخخ انُهبئُخ نهخطخ انجحخُخ يٍ يزهظ انكهُخ.10

 .يٍ يغهس انكهٛخ  (15/10/2017)انُٓبئٛخ ثزبسٚخ 

 . ٔ انًُسمٍٛ انجؾضٍٛٛ فٙ األلسبو انؼهًٛخيٍ خالل انًٕلغ االنكزشَٔٗ نهكهٛخ :َشش انخطخ انجحخُخ .10
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 :أهداف الخطة البحثية

 :أهداف عامة

 .رتقاء بمستوى البحث العلمى بالكلية الا -1

 .قسام الكلية المختلفةأزيادة التعاون البحثى بين  -2

 .خرى داخل وخارج الجامعةأزيادة التعاون البحثى بين الكلية وجهات بحثية  -3

 .مساهمة البحث العلمي في تطوير العملية التعليمية  وخدمة المجتمع -4

 .والعالميلمستويين المحلى  اعداد كوادر متميزة من الباحثين والمهنيين القادرين على المنافسة علىإ -5

 . في مجال البحث العلميعتماداللى تطبيق كافة معايير الجودة واإجل الوصول أخلق مناخ بحثى من  -6

 :أهداف استراتٌجٌة

 فٙ يغبل انؼالط رطٕٚش انسٛبسبد انصؾٛخفٙ انًغزًغ انًصش٘ ٔ   األيشاض األكضش اَزشبسأ ؽصشرمٛٛى  -1

 .انطجٛؼٙ

 . فٙ يصشاالسرمبء ثبنًُظٕيخ انصؾٛخ ٔارجبع أسبنٛت ػالعٛخ ٔ ٔلبئٛخ عذٚذح فٙ يغبل انؼالط انطجٛؼٙ -2

 . فٙ يصشانًضٗ لذيب فٙ اسزخذاو انزكُٕنٕعٛب انؾذٚضخ فٙ يغبل انؼالط انطجٛؼٙ -3

 .انغٛش رمهٛذٚخ فٙ يغبل انؼالط انطجٛؼٙ ئلشاس ٔرمٛٛى األدنخ انًزٕفشح ػهٗ كفبءح انؼالعبد -4

 . ٔ االسرمبء ثٓب نهٕصٕل انٗ انًُبفسخ ػبنًٛبدػى انًُظٕيخ انشٚبضٛخ -5

 .ٍٚدساسخ رأصٛش انغزاء ٔانًهٕصبد ػهٗ صؾخ انًصش٘ -6

 .دػى ٔرؾذٚش األٔنٕٚبد انٕطُٛخ فٗ ضٕء اإليكبَٛبد انًزبؽخ فٗ يغبل انؼالط انطجٛؼٗ -7

 . يُظٕيخ انزؼهٛى ٔ انزؼهى فٙ يغبل انؼالط انطجٛؼٙ ٔ رطٕٚشدػى -8

 .ئكسبة انطالة يٓبساد انجؾش انؼهًٙ ٔاالثزكبس فٙ يغبل انؼالط انطجٛؼٙ -9
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 :األقسام العلمية المشاركة في الخطة البحثية
 األقسام العلمية بفاعلية في تحديث الخطة البحثية بعد مناقشتها و اعتمادها في مجالس األقسام العلمية و شاركت

 . في مجلس الكليةاعتماد الصورة النهائية منها

 قسم العلوم االساسٌة  -1
 قسم المٌكانٌكا الحٌوٌة  -2
 قسم العالج الطبٌعً لألطفال -3
 قسم العالج الطبٌعً للجلد و األغشٌة -4
  قسم العالج الطبٌعً لصحة المرأة -5
 قسم العالج الطبٌعً للباطنة و المسنٌن -6
 قسم العالج الطبٌعً الضطرابات الجهاز العضلً الحركً -7
 قسم العالج الطبٌعً الضطرابات الجهاز العصبً العضلً -8

 :و فيما يلي األهداف االستراتيجية واألنشطة التنفيذية  الخاصة بكل قسم علمي من أقسام الكلية

 األنشطة التنفٌذٌة األهداف االستراتٌجٌة القسم العلمً

قسم العلوم -1
 االساسٌة 

تطىَش فٍ انًزتًغ انًصشٌ و   األيشاض األكخش اَتشبساو حصشتمُُى -1

 . فٍ يزبل انؼالد انطجُؼٍانغُبعبد انصحُخ

إرشاء ثحىث فٍ يزبل اعتحذاث عُبعبد صحُخ و غزائُخ نهحذ -1

 يٍ األيشاض انًُتششح فٍ يصش و حصشهب

االستمبء ثبنًُظىيخ انصحُخ واتجبع أعبنُت ػالرُخ و ولبئُخ رذَذح فٍ -2

 . فٍ يصشيزبل انؼالد انطجُؼٍ

إرشاء ثحىث فٍ يزبل انتمُُى فٍ انؼالد انطجُؼٍ و انىلبَخ يٍ -2

 األيشاض

 انًضً لذيب فٍ اعتخذاو انتكُىنىرُب انحذَخخ فٍ يزبل انؼالد انطجُؼٍ-3

 .فٍ يصش

ػٍ اثتكبس أعبنُت حذَخخ فٍ انًزبل انتشخُصٍ و إرشاء ثحىث -3

 انؼالرٍ نهؼالد انطجُؼٍ

انغُش تمهُذَخ فٍ يزبل  إلشاس وتمُُى األدنخ انًتىفشح ػهً كفبءح انؼالربد-4

 .انؼالد انطجُؼٍ

ػٍ إَزبد األدنخ و انجشاهٍُ فٍ يزبل انؼالد انطجُؼٍ إرشاء ثحىث -4

 و انطت انجذَم

 إرشاء ثحىث فٍ يزبل تحغٍُ انًُظىيخ انشَبضُخ نهىصىل -5 . و االستمبء ثهب نهىصىل انً انًُبفغخ ػبنًُبدػى انًُظىيخ انشَبضُخ-5

 نهًغتىي انؼبنًٍ

دػى وتحذَج األونىَبد انىطُُخ فً ضىء اإليكبَُبد انًتبحخ فً يزبل -6

 .انؼالد انطجُؼً

نتحذَج األونىَبد انىطُُخ فٍ ضىء االيكبَُبد إرشاء ثحىث -6

 انًتبحخ فٍ يزبل انؼالد انطجُؼٍ

إرشاء ثحىث نشفغ يغتىي رىدح انتؼهُى -7 . يُظىيخ انتؼهُى و انتؼهى فٍ يزبل انؼالد انطجُؼٍ و تطىَشدػى-7
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 األنشطة التنفٌذٌة األهداف االستراتٌجٌة القسم العلمً

قسم المٌكانٌكا -2
 الحٌوٌة

 فٍ انًضً لذيب فٍ اعتخذاو انتكُىنىرُب انحذَخخ فٍ يزبل انؼالد انطجُؼٍ-1

 .يصش
اعتخذاو انًُكبَُكب انحُىَخ فٍ انتمُُى و انىلبَخ نهًشضً و -1

 األصحبء

قسم العالج -3
 الطبٌعً لألطفال

تطىَش  األيشاض األكخش اَتشبسافٍ انًزتًغ انًصشٌ و و حصشتمُُى -1

 . فٍ يزبل انؼالد انطجُؼٍانغُبعبد انصحُخ

 إرشاء ثحىث يغحُخ و ثحىث تغزُهُخ فٍ يزبل األطفبل-1
 

االستمبء ثبنًُظىيخ انصحُخ واتجبع أعبنُت ػالرُخ و ولبئُخ رذَذح فٍ -2

 . فٍ يصشيزبل انؼالد انطجُؼٍ

 إرشاء ثحىث ػٍ اعتخذاو انطشق و انتمُُبد انحذَخخ فٍ يزبل-2

تمُُى و ػالد و ولبَخ األطفبل يٍ يضبػفبد األيشاض 

نذساعخ تأحُش انغزاء و انغًُخ و انًهىحبد ػهً إرشاء ثحىث -3 .ٍَدساعخ تأحُش انغزاء وانًهىحبد ػهً صحخ انًصشٌ-3

 صحخ األطفبل

إرشاء ثحىث إلكغبة انطالة يهبساد انجحج انؼهًٍ و االثتكبس -4 إكغبة انطالة يهبساد انجحج انؼهًٍ واالثتكبس فٍ يزبل انؼالد انطجُؼٍ-4

قسم العالج -4
الطبٌعً للجلد و 

 األغشٌة

تطوٌر  األمراض األكثر انتشارافً المجتمع المصري و و حصرتقٌٌم -1
 . فً مجال العالج الطبٌعًالسٌاسات الصحٌة

إرشاء ثحىث يغحُخ و ثحىث تغزُهُخ فٍ يزبل األيشاض -1

 انزهذَخ و انغًُخ و االوساو و انحشوق و رشاحتهب

االرتقاء بالمنظومة الصحٌة واتباع أسالٌب عالجٌة و وقائٌة جدٌدة فً -2
 . فً مصرمجال العالج الطبٌعً

إرشاء ثحىث ػٍ اعتخذاو انطشق و انتمُُبد انحذَخخ فٍ يزبل -2

ػالد يضبػفبد يب ثؼذ انزشاحبد و انحشوق و األيشاض انزهذَخ و 

أيشاض األَف و األرٌ و انحُزشح انًُتششح وولبَخ انًصشٍَُ يٍ 

 يضبػفبد هزِ األيشاض

 المضى قدما فً استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة فً مجال العالج الطبٌعً-3
 .فً مصر

فٍ نهتشخُص و انؼالد انحذَخخ  ػٍ األعبنُت إرشاء ثحىث-3

  و انحشوق و أيشاض األَف و األرٌ و انحُزشححيزبل انزشاس

الغٌر تقلٌدٌة فً مجال  إقرار وتقٌٌم األدلة المتوفرة على كفاءة العالجات-4
 .العالج الطبٌعً

ػٍ إَزبد األدنخ و انجشاهٍُ فٍ يزبل انؼالد إرشاء ثحىث -4

 انطجُؼٍ و انطت انجذَم

نذساعخ تأحُش انغزاء و انغًُخ و انًهىحبد ػهً إرشاء ثحىث -5 .ٍَساعخ تأحُش انغزاء وانًهىحبد ػهً صحخ انًصشٌد-5

 صحخ انجبنغٍُ

دعم وتحدٌث األولوٌات الوطنٌة فى ضوء اإلمكانٌات المتاحة فى مجال -6
 .العالج الطبٌعى

نتحذَج األونىَبد انىطُُخ فٍ ضىء االيكبَُبد إرشاء ثحىث -6

 انًتبحخ فٍ يزبل انؼالد انطجُؼٍ

إرشاء ثحىث إلكغبة انطالة يهبساد انجحج انؼهًٍ و االثتكبس -7 .إكغبة انطالة يهبساد انجحج انؼهًٍ واالثتكبس فٍ يزبل انؼالد انطجُؼٍ-7
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 األنشطة التنفٌذٌة األهداف االستراتٌجٌة القسم العلمً

قسم العالج -5
الطبٌعً 

 لصحة المرأة

تطىَش  األيشاض األكخش اَتشبسافٍ انًزتًغ انًصشٌ و و حصشتمُُى -1

 . فٍ يزبل انؼالد انطجُؼٍانغُبعبد انصحُخ

 تحغٍُ انًغتىي انصحٍ و حصش إرشاء ثحىث فٍ يزبل-1

 األيشاض انخبصخ ثبنًشأح فٍ انًزتًغ انًصشٌ

االستمبء ثبنًُظىيخ انصحُخ واتجبع أعبنُت ػالرُخ و ولبئُخ رذَذح فٍ يزبل -2

 . فٍ يصشانؼالد انطجُؼٍ
إرشاء ثحىث فٍ يزبل انطت انىلبئٍ و األعبنُت انحذَخخ فٍ -2

 يزبل ػالد انًشأح

انغُش تمهُذَخ فٍ يزبل  إلشاس وتمُُى األدنخ انًتىفشح ػهً كفبءح انؼالربد-3

 .انؼالد انطجُؼٍ
 انطت انجذَم فٍ يزبل صحخ انًشأحإرشاء ثحىث ػٍ -3

 إرشاء ثحىث فٍ يزبل إصبثبد انًالػت و انىلبَخ يُهب- 4 . و االستمبء ثهب نهىصىل انً انًُبفغخ ػبنًُبدػى انًُظىيخ انشَبضُخ-4

قسم العالج -6
الطبٌعً 

للباطنة و 
 المسنٌن

االرتقاء بالمنظومة الصحٌة واتباع أسالٌب عالجٌة و وقائٌة جدٌدة فً مجال -1
 . فً مصرالعالج الطبٌعً

 

إرشاء ثحىث ػٍ دوس انؼالد انطجُؼٍ فٍ انىلبَخ يٍ و ػالد -1

أيشاض انجبطُخ و انمهت و األيشاض انصذسَخ و رشاحتهب فٍ 

 يختهف انفئبد انؼًشَخ
  إرشاء ثحىث ػٍ دوس انؼالد انطجُؼٍ فٍ تأهُم انًغٍُُ-2

إرشاء ثحىث يغحُخ ػٍ انتأحُش انغهجٍ نهًهىحبد انجُئُخ و -3 .ٍَساعخ تأحُش انغزاء وانًهىحبد ػهً صحخ انًصشٌد-2

 انغزاء ػهً انزهبص انذوسٌ انتُفغٍ

قسم العالج -7
الطبٌعً 

الضطرابات 
الجهاز 

العضلً 
 الحركً

تطىَش فٍ انًزتًغ انًصشٌ و   األيشاض األكخش اَتشبساو حصشتمُُى -1

 . فٍ يزبل انؼالد انطجُؼٍانغُبعبد انصحُخ

إرشاء ثحىث إلسعبء دػبئى انطت انًجٍُ ػهً انذنُم فٍ يزبل -1

 انؼالد انطجُؼٍ أليشاض انؼظبو و إصبثبد انًالػت

االستمبء ثبنًُظىيخ انصحُخ واتجبع أعبنُت ػالرُخ و ولبئُخ رذَذح فٍ يزبل -2

 . فٍ يصشانؼالد انطجُؼٍ

طشق رذَذح نهؼالد و انىلبَخ يٍ إرشاء ثحىث ػٍ اعتحذاث -2

 أيشاض انؼظبو و األيشاض انًهُُخ
طشق رذَذح نتأهُم حبالد يب ثؼذ إرشاء ثحىث ػٍ اعتحذاث -3

 رشاحبد انؼظبو

 فٍ انًضً لذيب فٍ اعتخذاو انتكُىنىرُب انحذَخخ فٍ يزبل انؼالد انطجُؼٍ-3

 .يصش

ػٍ اكتشبف تطجُمبد حذَخخ نتمُُى و ػالد إرشاء ثحىث -4

 أيشاض و إصبثبد انؼظبو

 إرشاء ثحىث فٍ يزبل إصبثبد انًالػت و انىلبَخ يُهب-5 . و االستمبء ثهب نهىصىل انً انًُبفغخ ػبنًُبدػى انًُظىيخ انشَبضُخ-4

قسم العالج -8
الطبٌعً 

الضطرابات 
الجهاز 

العصبً 
 العضلً

تطىَش فٍ انًزتًغ انًصشٌ و   األيشاض األكخش اَتشبساو حصشتمُُى -1

 فٍ يزبل انؼالد انطجُؼٍ انغُبعبد انصحُخ

إجراء بحوث عن وضع قواعد إرشادٌة مصرٌة االعتماد للعالج -1
 الطبٌعً فً حاالت األمراض العصبٌة 

 االستمبء ثبنًُظىيخ انصحُخ واتجبع أعبنُت ػالرُخ و ولبئُخ رذَذح فٍ يزبل -2

 . فٍ يصشانؼالد انطجُؼٍ

تطىَش يُظىيخ انتأهُم فٍ يزبل انؼالد إرشاء ثحىث ػٍ -2

  األيشاض انؼصجُخانطجُؼٍ نًشضً

إرشاء ثحىث إلكغبة انطالة يهبساد انجحج انؼهًٍ و االثتكبس -3 .إكغبة انطالة يهبساد انجحج انؼهًٍ واالثتكبس فٍ يزبل انؼالد انطجُؼٍ-3
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و قد تم وضع الخطة التنفيذية  للخطة البحثية حيث تتضمن أهداف الدولة التي تبنتها الكلية و األهداف االستراتيجية 

كما تتضمن آليات تنفيذ هذه األنشطة و األعداد المستهدف تحقيقها خالل الخمس , للكلية و األنشطة التنفيذية للخطة البحثية

 . لكل نشاط و مؤشرات النجاح و المسئول عن تنفيذها (2022-2017)سنوات 

تحقيقها لألنشطة البحثية من خالل تقديم األقسام النسبة المستهدفة لكل هدف  تم وضع مقترح األعداد المستهدف: ملحوظة

 .من أهدافها و من خالل حساب متوسط أعداد طالب الدراسات العليا المقبولين خالل ثالث سنوات في كل قسم

 الخطة التنفيذية
أهذاف 

انذونخ 

األهذاف 

 االعتشاتُزُخ

نهكهُخ 

ػذد األثحبث آنُبد انتُفُز األَشطخ انتُفُزَخ 

 انًغتهذفخ 

يؤششاد 

انُزبس 

اإلطبس 

انضيٍُ 

انًغئىل ػٍ 

انتُفُز 

3/1/1 

تطىَش 

عُبعبد 

 و صحُخ

غزائُخ و 

سعى 

خشَطخ 

نأليشاض 

فٍ يصش 

و تمُُى -1

 حصش

األيشاض 

األكخش 

اَتشبسا فٍ 

انًزتًغ 

انًصشٌ و 

تطىَش 

انغُبعبد 

 فٍ انصحُخ

يزبل انؼالد 

 انطجُؼٍ 

إرشاء ثحىث فٍ يزبل اعتحذاث عُبعبد -1

صحُخ و غزائُخ نهحذ يٍ األيشاض انًُتششح 

  فٍ يصش و حصشهب

ػمذ - 

انسًُٛبساد 

نًُبلشخ 

يمزشؽبد انخطظ 

. انجؾضٛخ

اػزًبد يغهس - 

. انمسى

يٕافمخ نغُخ -

اخاللٛبد انجؾش 

. انؼهًٗ

اػزًبد نغُخ - 

انذساسبد انؼهٛب 

ٔانجؾٕس ٔ 

يغهس انكهٛخ 

رمبسٚش نغبٌ -  65

انًُبلشخ 

ٔانؾكى ػهٗ 

انشسبئم 

. انؼهًٛخ

أثؾبس -

يُشٕسح 

دٔسٚب يؾهٛب 

 .أٔ دٔنٛب

يششٔع -

 ثؾضٙ

كزٛجبد أٔ -

يطٕٚبد 

نالسزفبدح يٍ 

األثؾبس 

يٍ 

سجزًجش 

2017 

انٗ 

سجزًجش 

2022 

أػضبء ْٛئخ - 

. انزذسٚس

انجبؽضٍٛ - 

سؤسبء يغبنس -

األلسبو انؼهًٛخ 

لغى انؼهىو )

لغى -األعبعُخ

لغى - نألطفبل.ط.ع

نهزهذ و . ط.ع

لغى - األغشُخ

لغى - نهؼظبو. ط.ع

نصحخ . ط.ع

. ط.لغى ع- انًشأح

 (نالػصبة

إرشاء ثحىث يغحُخ و ثحىث تغزُهُخ -2

فٍ يزبل األطفبل 

65 

إرشاء ثحىث يغحُخ و ثحىث تغزُهُخ -3

فٍ يزبل األيشاض انزهذَخ و انغًُخ و 

االوساو و انحشوق و رشاحتهب 

10 

إرشاء ثحىث إلسعبء دػبئى انطت انًجٍُ -4

ػهً انذنُم فٍ يزبل انؼالد انطجُؼٍ 

أليشاض انؼظبو و إصبثبد انًالػت 

45 

 تحغٍُ انًغتىي إرشاء ثحىث فٍ يزبل-5

انصحٍ و حصش األيشاض انخبصخ ثبنًشأح 

 فٍ انًزتًغ انًصشٌ

80 

إرشاء ثحىث ػٍ وضغ لىاػذ إسشبدَخ -6

يصشَخ االػتًبد نهؼالد انطجُؼٍ فٍ حبالد 

 األيشاض انؼصجُخ

20 
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أهذاف 

انذونخ 

األهذاف 

 االعتشاتُزُخ

نهكهُخ 

آنُبد  األَشطخ انتُفُزَخ 

انتُفُز 

ػذد 

األثحبث 

 انًغتهذفخ 

يؤششاد 

انُزبس 

اإلطبس 

انضيٍُ 

انًغئىل ػٍ 

انتُفُز 

3/1/2 

تطىَش 

انًُظىيخ 

انصحُخ 

و 

اعتحذاث 

طشق 

رذَذح 

نهؼالد و 

انىلبَخ 

يٍ 

األيشاض 

االستمبء -2

ثبنًُظىيخ 

انصحُخ 

واتجبع 

أعبنُت 

ػالرُخ و 

ولبئُخ 

رذَذح فٍ 

يزبل انؼالد 

انطجُؼٍ فٍ 

يصش 

إرشاء ثحىث فٍ يزبل انتمُُى فٍ انؼالد انطجُؼٍ و -1

انىلبَخ يٍ األيشاض 

ػمذ - 

انسًُٛبساد 

نًُبلشخ 

يمزشؽبد 

انخطظ 

. انجؾضٛخ

اػزًبد - 

يغهس 

. انمسى

يٕافمخ -

نغُخ 

اخاللٛبد 

انجؾش 

. انؼهًٗ

اػزًبد - 

نغُخ 

انذساسبد 

انؼهٛب 

ٔانجؾٕس ٔ 

يغهس 

انكهٛخ 

رمبسٚش - 65

نغبٌ 

انًُبلشخ 

ٔانؾكى ػهٗ 

انشسبئم 

. انؼهًٛخ

أثؾبس -

يُشٕسح 

دٔسٚب يؾهٛب 

 .أٔ دٔنٛب

يششٔع -

 ثؾضٙ

كزٛجبد أٔ -

يطٕٚبد 

نالسزفبدح 

يٍ األثؾبس 

يٍ 

سجزًجش 

2017 

انٗ 

سجزًجش 

2022 

أػضبء ْٛئخ - 

. انزذسٚس

انجبؽضٍٛ - 

سؤسبء يغبنس -

األلسبو انؼهًٛخ 

لغى انؼهىو )

لغى -األعبعُخ

لغى - نألطفبل.ط.ع

نهزهذ و . ط.ع

لغى - األغشُخ

لغى - نهؼظبو. ط.ع

نصحخ . ط.ع

لغى -انًشأح

نهجبطُخ و .ط.ع

لغى - انًغٍُُ

 (نالػصبة. ط.ع

إرشاء ثحىث ػٍ اعتخذاو انطشق و انتمُُبد انحذَخخ -2

فٍ يزبل تمُُى و ػالد و ولبَخ األطفبل يٍ يضبػفبد 

األيشاض 

305 

إرشاء ثحىث ػٍ اعتخذاو انطشق و انتمُُبد انحذَخخ -3

فٍ يزبل ػالد يضبػفبد يب ثؼذ انزشاحبد و انحشوق 

و األيشاض انزهذَخ و أيشاض األَف و األرٌ و انحُزشح 

انًُتششح وولبَخ انًصشٍَُ يٍ يضبػفبد هزِ 

األيشاض 

25 

طشق رذَذح نهؼالد و إرشاء ثحىث ػٍ اعتحذاث -4

انىلبَخ يٍ أيشاض انؼظبو و األيشاض انًهُُخ 

45 

طشق رذَذح نتأهُم حبالد إرشاء ثحىث ػٍ اعتحذاث -5

 يب ثؼذ رشاحبد انؼظبو

40 

إرشاء ثحىث فٍ يزبل انطت انىلبئٍ و األعبنُت -6

انحذَخخ فٍ يزبل ػالد انًشأح 

85 

إرشاء ثحىث ػٍ دوس انؼالد انطجُؼٍ فٍ انىلبَخ يٍ -7

و ػالد أيشاض انجبطُخ و انمهت و األيشاض انصذسَخ و 

رشاحتهب فٍ يختهف انفئبد انؼًشَخ 

225 

إرشاء ثحىث ػٍ دوس انؼالد انطجُؼٍ فٍ تأهُم -8

انًغٍُُ 

40 

تطىَش يُظىيخ انتأهُم فٍ يزبل إرشاء ثحىث ػٍ -9

 األيشاض انؼصجُخ انؼالد انطجُؼٍ نًشضً

135 
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أهذاف 

انذونخ 

األهذاف 

 االعتشاتُزُخ

نهكهُخ 

ػذد آنُبد انتُفُز األَشطخ انتُفُزَخ 

األثحبث 

 انًغتهذفخ 

يؤششاد 

انُزبس 

اإلطبس 

انضيٍُ 

انًغئىل ػٍ 

انتُفُز 

3/1/3 

اكتشبف 

تطجُمبد 

تكُىنىرُخ 

حذَخخ فٍ 

انًزبل 

انطجٍ 

انتشخُصٍ 

 و انؼالرٍ

انًضً -3

لذيب فٍ 

اعتخذاو 

انتكُىنىرُب 

انحذَخخ فٍ 

يزبل انؼالد 

انطجُؼٍ فٍ 

 يصش

 

ػٍ اثتكبس أعبنُت حذَخخ إرشاء ثحىث -1

فٍ انًزبل انتشخُصٍ و انؼالرٍ نهؼالد 

 انطجُؼٍ

ػمذ انسًُٛبساد - 

نًُبلشخ يمزشؽبد 

. انخطظ انجؾضٛخ

اػزًبد يغهس - 

. انمسى

يٕافمخ نغُخ -

اخاللٛبد انجؾش 

. انؼهًٗ

اػزًبد نغُخ - 

انذساسبد انؼهٛب 

ٔانجؾٕس ٔ يغهس 

انكهٛخ 

رمبسٚش نغبٌ - 65

انًُبلشخ ٔانؾكى 

ػهٗ انشسبئم 

. انؼهًٛخ

أثؾبس يُشٕسح -

دٔسٚب يؾهٛب أٔ 

 .دٔنٛب

 يششٔع ثؾضٙ-

كزٛجبد أٔ -

يطٕٚبد 

نالسزفبدح يٍ 

األثؾبس 

يٍ 

سجزًجش 

2017 

انٗ 

سجزًجش 

2022 

أػضبء ْٛئخ - 

. انزذسٚس

انجبؽضٍٛ - 

سؤسبء يغبنس -

األلسبو انؼهًٛخ 

لغى انؼهىو )

لغى -األعبعُخ

- انًُكبَُكب انحُىَخ

نهزهذ و . ط.لغى ع

لغى - األغشُخ

 (نهؼظبو. ط.ع

اعتخذاو انًُكبَُكب انحُىَخ فٍ انتمُُى و -2

 انىلبَخ نهًشضً و األصحبء

25 

انحذَخخ  ػٍ األعبنُت إرشاء ثحىث-3

 و حفٍ يزبل انزشاسنهتشخُص و انؼالد 

انحشوق و أيشاض األَف و األرٌ و 

 انحُزشح 

35 

ػٍ اكتشبف تطجُمبد إرشاء ثحىث -4

حذَخخ نتمُُى و ػالد أيشاض و إصبثبد 

 انؼظبو

45 

3/1/4 

تؼًُك و 

تمٍُُ ثحىث 

 انطت انجذَم

إلشاس -4

وتمُُى األدنخ 

انًتىفشح 

ح ءػهً كفب

انؼالربد 

 انغُش تمهُذَخ

فٍ يزبل 

انؼالد 

 انطجُؼٍ

ػٍ إَزبد األدنخ و إرشاء ثحىث -1

انجشاهٍُ فٍ يزبل انؼالد انطجُؼٍ و انطت 

 انجذَم

ػمذ انسًُٛبساد - 

نًُبلشخ يمزشؽبد 

. انخطظ انجؾضٛخ

اػزًبد يغهس - 

. انمسى

يٕافمخ نغُخ -

اخاللٛبد انجؾش 

. انؼهًٗ

اػزًبد نغُخ - 

انذساسبد انؼهٛب 

ٔانجؾٕس ٔ يغهس 

انكهٛخ 

رمبسٚش نغبٌ - 60

انًُبلشخ ٔانؾكى 

ػهٗ انشسبئم 

. انؼهًٛخ

أثؾبس يُشٕسح -

دٔسٚب يؾهٛب أٔ 

 .دٔنٛب

كزٛجبد أٔ -

يطٕٚبد 

نالسزفبدح يٍ 

األثؾبس 

يٍ 

سجزًجش 

2017 

انٗ 

سجزًجش 

2022 

أػضبء ْٛئخ - 

. انزذسٚس

انجبؽضٍٛ - 

سؤسبء يغبنس -

األلسبو انؼهًٛخ 

لغى انؼهىو )

لغى - األعبعُخ

نهزهذ و . ط.ع

لغى - األغشُخ

نصحخ . ط.ع

 (انًشأح

انطت انجذَم فٍ يزبل إرشاء ثحىث ػٍ -2

 صحخ انًشأح

55 
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األهذاف أهذاف انذونخ 

 االعتشاتُزُخ

نهكهُخ 

ػذد آنُبد انتُفُز األَشطخ انتُفُزَخ 

األثحبث 

 انًغتهذفخ 

اإلطبس يؤششاد انُزبس 

انضيٍُ 

انًغئىل ػٍ انتُفُز 

3/1/6 

االستمبء 

ثبنًُظىيخ 

انشَبضُخ إنً 

يغتىي ػبٍل 

يٍ أرم , رذا

انىصىل إنً 

يزتًغ 

سَبضٍ 

 ػبنًٍ

دػى -5

انًُظىيخ 

انشَبضُخ و 

االستمبء ثهب 

نهىصىل إنً 

انًُبفغخ 

 ػبنًُب

إرشاء ثحىث فٍ يزبل -1

تحغٍُ انًُظىيخ انشَبضُخ 

 نهىصىل نهًغتىي انؼبنًٍ

ػمذ انسًُٛبساد نًُبلشخ - 

. يمزشؽبد انخطظ انجؾضٛخ

. اػزًبد يغهس انمسى- 

يٕافمخ نغُخ اخاللٛبد -

. انجؾش انؼهًٗ

اػزًبد نغُخ انذساسبد - 

انؼهٛب ٔانجؾٕس ٔ يغهس 

انكهٛخ 

 

30 

 

رمبسٚش نغبٌ -

انًُبلشخ ٔانؾكى 

ػهٗ انشسبئم 

. انؼهًٛخ

أثؾبس يُشٕسح -

دٔسٚب يؾهٛب أٔ 

 .دٔنٛب

كزٛجبد أٔ -

يطٕٚبد نالسزفبدح 

يٍ األثؾبس 

يٍ 

سجزًجش 

2017 

انٗ 

سجزًجش 

2022 

أػضبء ْٛئخ - 

. انزذسٚس

انجبؽضٍٛ - 

سؤسبء يغبنس -

لغى )األلسبو انؼهًٛخ 

–انؼهىو األعبعُخ 

- نهؼظبو. ط.لغى ع

نصحخ . ط.لغى ع

 (انًشأح

إرشاء ثحىث فٍ يزبل -2

إصبثبد انًالػت و انىلبَخ 

 يُهب

 

100 

3/1/7 

دساعخ دوس 

انغزاء و 

فٍ انًهىحبد 

اَتشبس 

األيشاض 

 انًضيُخ

دساعخ -6

تأحُش انغزاء و 

 انًهىحبد

ػهً صحخ 

 انًصشٍَُ

نذساعخ تأحُش إرشاء ثحىث -1

انغزاء و انغًُخ و انًهىحبد 

 ػهً صحخ األطفبل و انجبنغٍُ

ػمذ انسًُٛبساد نًُبلشخ - 

. يمزشؽبد انخطظ انجؾضٛخ

. اػزًبد يغهس انمسى- 

يٕافمخ نغُخ اخاللٛبد -

. انجؾش انؼهًٗ

اػزًبد نغُخ انذساسبد - 

انؼهٛب ٔانجؾٕس ٔ يغهس 

انكهٛخ 

رمبسٚش نغبٌ - 15

انًُبلشخ ٔانؾكى 

ػهٗ انشسبئم 

. انؼهًٛخ

أثؾبس يُشٕسح -

دٔسٚب يؾهٛب أٔ 

 .دٔنٛب

كزٛجبد أٔ -

يطٕٚبد نالسزفبدح 

يٍ األثؾبس 

يٍ 

سجزًجش 

2017 

انٗ 

سجزًجش 

2022 

أػضبء ْٛئخ - 

. انزذسٚس

انجبؽضٍٛ - 

سؤسبء يغبنس -

لغى )األلسبو انؼهًٛخ 

لغى - نألطفبل. ط.ع

نهزهذ و . ط.ع

. ط.لغى ع- األغشُخ

 (نهجبطُخ و انًغٍُُ

إرشاء ثحىث يغحُخ ػٍ -2

انتأحُش انغهجٍ نهًهىحبد انجُئُخ 

و انغزاء ػهً انزهبص انذوسٌ 

 انتُفغٍ

 

15 
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األهذاف أهذاف انذونخ 

 االعتشاتُزُخ

نهكهُخ 

األَشطخ 

انتُفُزَخ 

ػذد األثحبث آنُبد انتُفُز 

 انًغتهذفخ 

اإلطبس يؤششاد انُزبس 

انضيٍُ 

انًغئىل ػٍ 

انتُفُز 

6/1/2 

دػى و تحذَج األونىَبد 

فٍ ضىء - انىطُُخ

يٍ - انمذساد انًتبحخ 

ػهىو و تكُىنىرُبد 

انًغتمجم فٍ يزبالد 

انطبلخ و انضساػخ و انطت 

 و انهُذعخ انىساحُخ

دػى وتحذَج -7

االونىَبد 

انىطُُخ فً ضىء 

األيكبَُبد 

انًتبحخ فً يزبل 

 انؼالد طجُؼً

إرشاء -1

نتحذَج ثحىث 

األونىَبد 

انىطُُخ فٍ 

ضىء 

االيكبَُبد 

انًتبحخ فٍ 

يزبل انؼالد 

 انطجُؼٍ

ػمذ انسًُٛبساد نًُبلشخ - 

. يمزشؽبد انخطظ انجؾضٛخ

. اػزًبد يغهس انمسى- 

يٕافمخ نغُخ اخاللٛبد -

. انجؾش انؼهًٗ

اػزًبد نغُخ انذساسبد - 

انؼهٛب ٔانجؾٕس ٔ يغهس 

انكهٛخ 

 

35 

رمبسٚش نغبٌ -

انًُبلشخ ٔانؾكى ػهٗ 

. انشسبئم انؼهًٛخ

أثؾبس يُشٕسح -

 .دٔسٚب يؾهٛب أٔ دٔنٛب

كزٛجبد أٔ يطٕٚبد -

نالسزفبدح يٍ 

األثؾبس 

يٍ 

سجزًجش 

2017 

انٗ 

سجزًجش 

2022 

أػضبء ْٛئخ - 

. انزذسٚس

انجبؽضٍٛ - 

سؤسبء يغبنس -

األلسبو انؼهًٛخ 

لغى انؼهىو )

لغى - األعبعُخ 

نهزهذ و . ط.ع

 (األغشُخ

9/1/3 

تطىَش انًُبهذ و انجشايذ 

انذساعُخ نهتؼهُى انؼبو و 

انزبيؼٍ وفك يُظىيخ 

يتكبيهخ إلَتبد سأط يبل 

َكىٌ لبدسا , ثششٌ يتًُض

ػهً اإلعهبو انفبػم فٍ 

انتًُُخ انًغتذايخ و ثُبء 

 يزتًغ انًؼشفخ

دػى و تطىَش -8

يُظىيخ انتؼهُى و 

انتؼهى فٍ يزبل 

انؼالد انطجُؼٍ 

إرشاء -1

ثحىث نشفغ 

يغتىي رىدح 

 انتؼهُى

 

ػمذ انسًُٛبساد نًُبلشخ - 

. يمزشؽبد انخطظ انجؾضٛخ

. اػزًبد يغهس انمسى- 

يٕافمخ نغُخ اخاللٛبد -

. انجؾش انؼهًٗ

اػزًبد نغُخ انذساسبد - 

انؼهٛب ٔانجؾٕس ٔ يغهس 

انكهٛخ 

 

15 

رمبسٚش نغبٌ -

انًُبلشخ ٔانؾكى ػهٗ 

. انشسبئم انؼهًٛخ

أثؾبس يُشٕسح -

 .دٔسٚب يؾهٛب أٔ دٔنٛب

كزٛجبد أٔ يطٕٚبد -

نالسزفبدح يٍ 

األثؾبس 

يٍ 

سجزًجش 

2017 

انٗ 

سجزًجش 

2022 

أػضبء ْٛئخ - 

. انزذسٚس

انجبؽضٍٛ - 

سؤسبء يغبنس -

األلسبو انؼهًٛخ 

لغى انؼهىو )

 (األعبعُخ

9/1/10 

َشش حمبفخ انجحج و 

و إكغبة , االعتمصبء

انطالة يهبساد انجحج 

انؼهًٍ و االثتكبس 

إكغبة انطالة -9

يهبساد انجحج 

انؼهًٍ و االثتكبس 

فٍ يزبل انؼالد 

 انطجُؼٍ

إرشاء -1

ثحىث 

إلكغبة 

انطالة 

يهبساد 

انجحج انؼهًٍ 

و االثتكبس 

ػمذ انسًُٛبساد نًُبلشخ - 

. يمزشؽبد انخطظ انجؾضٛخ

. اػزًبد يغهس انمسى- 

يٕافمخ نغُخ اخاللٛبد -

. انجؾش انؼهًٗ

اػزًبد نغُخ انذساسبد - 

انؼهٛب ٔانجؾٕس ٔ يغهس 

انكهٛخ 

 

70 

رمبسٚش نغبٌ -

انًُبلشخ ٔانؾكى ػهٗ 

. انشسبئم انؼهًٛخ

أثؾبس يُشٕسح -

 .دٔسٚب يؾهٛب أٔ دٔنٛب

كزٛجبد أٔ يطٕٚبد -

نالسزفبدح يٍ 

األثؾبس 

يٍ 

سجزًجش 

2017 

انٗ 

سجزًجش 

2022 

أػضبء ْٛئخ - 

. انزذسٚس

انجبؽضٍٛ - 

سؤسبء يغبنس -

األلسبو انؼهًٛخ 

. ط.لغى ع)

لغى - نألطفبل

نهزهذ و . ط.ع

لغى - األغشُخ

 (نألػصبة.ط.ع
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 :مصادر تمويل الخطة البحثية
 يصبدس رًٕٚم ؽكٕيٙ .1

  ًٙ( أثؾبس ٔرغبسة3ثُذ )دػى انغبيؼخ نهجؾش انؼه 

 ٙدػى انغبيؼخ نهُشش انذٔن 

 دػى انغبيؼخ نؾضٕس انًإرًشاد انذٔنٛخ 

 ًٙيسبًْخ أكبدًٚٛخ انجؾش انؼه 

 

 : من خالل الموارد المالية للكلية مثلمصادر تمويل ذاتي .2
 مصروفات ومساهمات الدراسات العليا. 
 الطالب الوافدين. 
 المعامل البحثية. 
 الدرجات المهنية. 
 المشروعات البحثية الممولة من جهات تمويل خارجية. 
 االتفاقيات الثقافية البحثية مع جهات بحثية خارجية وداخلية. 
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 :آلٌة متابعة تنفٌذ الخطة البحثٌة

  ػٍ رٕافك خطظ األثؾبس انًسغهخ يغ انخطخ  (َصف سُٕٚخ)رمٕو األلسبو انؼهًٛخ ثاػذاد رمبسٚش دٔسٚخ

 (. 1)ٔ يب رؾممّ يٍ أْذاف ٔ أَشطخ انخطخ ٔفمبً نًُٕرط  انجؾضٛخ

 نأللسبو انؼهًٛخ نًب رى ئَغبصِ يٍ  (َصف سُٕٚخ)رى يزبثؼخ رُفٛز انخطخ انجؾضٛخ يٍ خالل رمبسٚش دٔسٚخ د

ٔيٍ صى ٚمٕو يؼٛبس انجؾش انؼهًٙ ثٕؽذح ضًبٌ انغٕدح ثاػذاد رمشٚش َصف سُٕ٘ يغًغ , انخطخ انجؾضٛخ

 .ٔانزٕصٛبد انًمزشؽخ (2)ٚزضًٍ َسجخ رؾمٛك األْذاف انجؾضٛخ ٔفمبً نهًُٕرط 

ٚسزٓذف رؾمٛمّ - انًٕعٕد فٙ انخطخ انزُفٛزٚخ نهخطخ انجؾضٛخ- ػذد األثؾبس انًسزٓذفخ نكم َشبط: يهؾٕظخ)

ٔ ٚشاػٗ رنك فٙ , ػهٗ يذاس انخًس سُٕاد نإلطبس انضيُٙ نهخطخ ٔ ٚزى رمسٛى انؼذد ثبنزسبٔ٘ ػهٗ كم ػبو

يٍ ػذد % 50كًب أَّ ٚشزشط رؾمك َسجخ , ؽسبة َسجخ رؾمك األْذاف ػُذ يزبثؼخ يب رى اَغبصِ يٍ انخطخ

 ((.2)األثؾبس انًسزٓذفخ نكم َشبط نكٗ ٚزى اػزجبسِ َشبط يزؾمك فٙ ًَٕرط 

 رُبلش انزمبسٚش فٙ يغهس انكهٛخ الػزًبدْب. 

  الخطة البحثٌةخطط األبحاث المسجلة معتوافق نموذج تقرٌر  (1)نموذج 

 
تارٌخ اعتماد مجلس  مسلسل

 الكلٌة
عنوان الرسالة  اسم الباحث

 بالعربٌة
عنوان الرسالة 

 باإلنجلٌزٌة
الهدف  هٌئة اإلشراف

 االستراتٌجً للكلٌة
 

النشاط المستهدف 
 للقسم

        

 
نموذج التقرٌر النصف سنوي لمتابعة تنفٌذ الخطة البحثٌة (2)نموذج   

األهداف 
 االستراتٌجٌة للكلٌة

األنشطة التنفٌذٌة 
 للكلٌة

 األنشطة المستهدفة
 للقسم

العدد  األدنى 
من األبحاث 
 المستهدفة

: عدد األبحاث المسجلة عدد األبحاث المسجلة
 عدد األبحاث المستهدفة

نسبة تحقٌق 
 الهدف

نسبة 
تحقٌق 
 الخطة

 دكتوراه ماجستٌر

        

 


