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تمؼدمًؼقادةًجاؿعةًبـفاًخباؾصًاؾشؽرًواؾمؼدقرًإديًذيقعًاؾؼقاادا ًاُاؿعقاةًاؾااًماافؿتًبؽاؾًجفادفاًًًًًًً

ًًًجبؾياةًرؼاؿ1011ًًًً-7102ًاّؿياقةًاؾلونقاةًًطاةًًاّإصادارهًؿاـًًًًمتًؿاًاوطاؼمفاًسيًٍدقثًوتطققرًوؿراجعةً

واؾمعؾقؿقاةًواؾلونقاةًاْمقةؼاةًوإااـااًًًًًًواالجمؿاعقاًةًاالؼمصاادقًةوػاكًواقاًاؾمطاقرا 61/21/7102ًًًًًبمارقخً

زةًؾموؼقؼًرماؾةًورؤقةًاُاؿعةًعؾكًاؾقجفًاألؿناؾًؾمصاؾًإديًاْؽاـاةًاْمؿقاًًًًًاؾلونقةبضرورةًوأفؿقةًتػعقؾًاّطةً

ًبنيًاُاؿعا ًربؾقاًوإؼؾقؿقاًودوؾقا،ً

خباؾصًاؾشؽرًواؾمؼدقرًإدي1011ًً-1027اّؿيقةًاؾلونقةبنعدادًاّطةًًًوقمؼدمًػرقؼًاؾعؿؾًاْؽؾػ

أ.د/ًً.د/ًاؾيقدًققمػًاؾؼاولًرئقسًجاؿعةًبـفاًاؾذيًؼدمًاؾادعؿًاْااديًواْعـاقيًؾػرقاؼًاؾعؿاؾًبرئاماةًًًًًًأؿعاؾلً

ًؾؾدراماا ًاؾعؾقااًواؾلواق ً،ًأ.د/ًذياالًإلاعقاؾً ؾقاؾًًًًًًًًؾشكقنًرئقسًاُاؿعةًـائبًفشامًربؿدًابقًاؾعقـنيً

مباًقمـامبًؿاعًاْيامهدا ًًًًاؾلونقةاّطةًًًؾمودقثًؾشكقنً دؿةًاجملمؿعًوتـؿقةًاؾلقكةـائبًرئقسًاُاؿعةً

اؾعؿاؾًوثنؾالًًًاْعاصرةًبلـشطةًؼابؾةًؾؾمـػقذ،ًؽؿاًتمؼدمًاُاؿعةًباؾشؽرًؾؾيادةًعؿادااًاؾؽؾقاا ًوأعضاااًػرقاؼًًًًً

 ٍدقثًاّطةًاؾلونقةًاّؿيقةًؾؾهاؿعة.اؾؽؾقا ًواُفازًاإلداريًؾدورفؿًاؾػعالًسيً

 

 أ.د/ ماهر حسب النبً خلٌل
 مستشار رئٌس الجامعة للبحث العلمً

ًوالمشرف العام على صندوق حساب البحوث العلمٌة بالجامعة
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 السٌد ٌوسف الماضً كلمة األستاذ الدكتور/

 ــامعـــــةرئٌس الجــ

 

تربزًأفؿقةًاؾلوثًاؾعؾؿلًسيًأـفًقيافؿًبـشرًاؾقعلًوتطاقرًاجملمؿاعًًً

اؾلواثًًًالًشاؽًاًنومنقه،ًباإلواػةًْقاؽلةًاؾيلاقًاِضااريًبانيًاؾشاعقو،ًوًًً

اؾعؾؿلًقػقدًؽاذؾؽًسيًتصاوقبًبعاضًاْعؾقؿاا ًاؾااًتقاجفـااًسيًفاذاًاؾؽاقنًًًًًًًًً

عؾقفااااًودرامااامفاًًواْمعؾؼااةًبااااؾظقافرًواؾمـلاامًبفااااًواألؿااااؽـًواؾمعاار ًًً

واؾشىصااقا ًواألةاادا ًاْىمؾػااة،ًوقػقاادًاؾلوااثًاؾعؾؿاالًسيًاؾمغؾاابًعؾااكًًًً

اؾصعقبا ًاؾاًتؼػًعنرةًأؿامًطرقؼًاؾـهاا ًاؾاذيًـياعكًؾموؼقؼاف،ًؽؿااًأنًًًًًً

اؾلوثًاؾعؾؿلًقيفؿًسيًاؾعؿؾقةًاؾمهدقدقةًاؾااًاارمافاًاألؿاؿًواِضاارا ًًًًً

ؿاؾًعؾاكًاةقاااًاْقاواقعًًًًًؾموؼقؼًواؼعًعؿؾلًحيؼاؼًاؾياعادةًواؾرػافقاة،ًوقعًًً

واألػؽارًاؾؼداةًوتطققرفاًؾؾقصقلًإديًاؽمشاػا ًجدقدة،ًوبذؾؽًقيؿبًاؾلوثً

اؾعؾؿلًمبواوؾةًػفؿًواممقعاوًاْاولًبفد ًاالـطققًؾؾواورًورؤقةًاْيمؼلؾ،ًوفقًبذؾؽًقيافؿًسيًاواػةًاْعار ًواْعؾقؿاا ًاؾااًًً

ؾقؿقةًواؾرتبققةًواؾيقامقةًوغريفا،ًوقؼدمًؾإلـيااـقةًشاقكاًجدقادًاًسيًـشارًاؾنؼاػاةًًًًًًتياعدًسيًةؾًاْشاؽؾًاالؼمصادقةًواؾصوقةًواؾمع

ًواأل ققًواؾمؼدمًاؾعؾؿلًسيًشمكًاجملاال ،ًباإلواػةًؾؾـفقضًباالؽمشاػا ًاُدقدةًواؾـشرًوتقظقػًاْعؾقؿا ًسيً دؿةًاجملمؿع.

اؾعؾؿالًباؾصاـاعةًواةمقاجاا ًاجملمؿاعًا ؾال،ًؽؿااًًًًًًًوتيعكًجاؿعةًبـفاًدائؿاًؾموينيًزبرجا ًاؾلوثًاؾعؾؿلًودؿجًاؾلوثً

االمارتاتقهقةًؾؾمؽـقؾقجقااًًًًؾؾدوؾةًواّطةاالمرتاتقهقةًًباألفدا 1011ًً–1027ًةرصتًاُاؿعةًعؾكًربطً طمفاًاؾلونقةً

ًذبااال ًًومباًخيدمًاْشروعا ًاؾؼقؿقاةًوتقجفاا ًاؾدوؾاةًومقامامفاًسيًاؾمـؿقاةًاْيامداؿةًسي1000ًًًًًًً-1022واؾعؾقمًواالبمؽارً

 .اؾطاؼةًواْقاهًواؾغذااًواؾصوةًاؾعاؿةًواجملاال ًاالجمؿاعقة
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 اسماعٌل خلٌلكلمة األستاذ الدكتور/ جمال 

 لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة نائب رئٌس الجــــامعـــــة

ً

ؾقسًفـاكًؿـًشاؽًسيًأفؿقاةًووارورةًاؾلواثًاؾعؾؿالًؾؾؿهمؿاع،ًوخباصاةًًًًًًًً

أجؾًأنًقؽقنًاؾلواثًاؾعؾؿالًواؿـًاؾياقاؼا ًاؾصاوقوةًًًًًًًؿـًوؾؽـاجملمؿعًاؾـاؿل،ً

واْقئؿة،ًاؾاًتػهرًطاؼا ًاجملمؿعًوٍؾًؿشؽقتفًاْىمؾػة،ًالبدًؿـًدعؿًـشاطا ً

اؾلوثًاؾعؾؿلًواؾؼاائؿنيًباف.ًإوااػةًإديًتاقػريًاؾلقكاةًاْقئؿاةًاؾصاوقوةًؾمطاققرهًًًًًًًًً

اؾـؿقًواؾمـؿقةًاالؼمصادقةًؼًأفداػفًاْمؿنؾةًسيًؼباالَافا ًاؾاًدبدمًاجملمؿعًوٍ

ورػعًؿيمقىًاْعقشةًألػرادًاجملمؿع،ًمباًقمديًإديًتغاقريًـقعقاةًاِقااةًؾؾؿهمؿاعًًًًً

ؾذا،ًقيامؾزمًاألؿارًاؾعـاقاةًاّاصاةًباُاؿعاا ًوباؾلواثًًًًًًً .برؿمفًوزقادةًرػافقمف

اؾعؾؿلًؿـًؼلؾًاِؽقؿاا ًواجملمؿعاا .ًوفاذهًاؾعـاقاةًَعاؾًؿاـًاْؿؽاـًؾؾلواثًًًًًًًًً

دًاْىرجااا ًاؾػؽرقااةًواؾعؾؿقااةًباالَافااا ًاؾضاارورقةًؿااـًاإلباادا ًاؾعؾؿاالًأنًقؼااق

 وٍدقثًورػعًؿيمقىًرػافقةًاؾػردًواجملمؿعًإديًؿيمقىًأػضؾ.ًواالبمؽار

وتربزًأفؿقةًاؾلوثًاؾعؾؿلًبازدقادًاعمؿادًاؾدولًعؾقفًإدراؽًاًؿـفاًمبدىًأفؿقةًاؾلوثًاؾعؾؿالًسيًٍؼقاؼًاؾمؼادمًواؾمطاقرًًًًً

واصلوتًؿـفهقةًاؾلوثًاؾعؾؿلًواماؾقبًاؾؼقامًبفاًؿـًاألؿقرًاْيؾؿًبفاًسيًاْمميا ًاألؽاداقاةًوؿراؽازًًًًاِضاريًواممؿرارقمف

ً.اؾلوق ،ًإواػةًإديًاـمشارًاممىداؿفاًسيًؿعاُةًاْشؽق ًاؾاًتقاجفًاْمميا ًاؾعاؿةًواّاصةًعؾكًةدًمقاا

اهلـدمقةًاوًاؾزراعقةًوةمكًاجملااال ًًًؿـًاجملاال ًمقااًاؾصوقةًاو اػظةًاؾؼؾققبقةًسيًاؾعدقدًًاّربةوانؾًجاؿعةًبـفاًبقتً

ًاالـياـقة.

ىدامًزبرجاا ًًشكقنً دؿةًاجملمؿعًوتـؿقةًاؾلقكاةًباُاؿعاةًقامؿًامامًًًًًتـظؿفاًادارةوؿـً قلًاؾؼقاػؾًواالمابقعًاالؼؾقؿقةًاؾاً

 قةًاؾلونقةًسيً دؿةًوتطققرًاجملمؿعًا ؾلًسيًؽاػةًاجملاال .اؾعؿؾ
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 كلمة األستاذ الدكتور/ هشام دمحم أبو العٌنٌن

 نائب رئٌس الجــــامعـــــة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث

 

إنًاؾمؼدمًاهلائؾًاؾيارقعًاؾاذيًقشافدهًاؾعاايًاؾقاقمًؾافًأمالاوًؽانرية،ًقؼاػًسيًًًًًًًًًً

اؾشادقدًباؾلواثًاؾعؾؿال،ًػؾاؿًقعادًاؾلواثًاؾعؾؿالًؾؾهاؿعاا ًتار ًًًًًًًًًًًاالفمؿااًمؿؼدؿمفاً

ـًًأؽادال اتفااًؾادعؿًاؾلواثًًًًقػويب،ًػـهدًأنًدولًاؾعايًاْمؼدمًتؽرسًاؾؽنريًؿاـًإؿؽا

الًقغقابًعاـًًًواؾمهاروًاؾعؾؿقةًاْىمؾػةًؿـًأجؾًاؾمطققر،ًوؿـًأجؾًؿيمؼلؾًأؽنارًبلاتاًا.ًً

ػؽرًأةدًاؾدورًاهلامًاؾذيًتؾعلفًاُاؿعاا ًسيًٍرقاؽًاؾمـؿقاةًألنًاُاؿعاا ًفالًأرػاعًًًًًًً

اؾلوثًواؾمطققرًاؾذيًتـػذهًاُاؿعا ًوؿمميا ًاؾمعؾقؿًًاْمميا ًاؾمعؾقؿقةًةقثًقؾعب

سيًؿـظقؿةًاؾلوثًواؾمطققرًسيًأيًبؾادًؿاـًاؾلؾادانًاؾااًتـشادًاؾرؼالًًًًًًًًاؾعاؾلًدوراًأمامقًا

واؾمؼدم،ًثاًقمطؾبًتعاوـاًوبقؼاًبنيًاُاؿعا ًواْمميا ًاْىمؾػةًؾؾقؼق ًعؾاكًؼادرا ًًً

عؾكًةاجا ًؿمميا ًاجملمؿعًاْىمؾػةًعاؿة،ًواْمميا ًاإلـماجقاةً اصاةًؿاـًًًًًاُاؿعا ًاؾعؾؿقةًواؾمؼـقةًؿـًجفة،ًواؾمعر 

جفةًأ رى،ًبفد ًٍدقدًؿيارا ًحبنقةًواووةًاؽـًأنًتيفؿًبرؼلًوتؼدمًذبمؿعاتفا،ًواؾمـيقؼًػقؿاًبقـفاًؾموؼقؼًغاقاا ًً

ـطؾؼًػؼدًأوؾتًاُاؿعا ًسيًاؾدولًاْمؼدؿةًوأفدا ًؿشرتؽة،ًتعقدًباؾػائدةًواْـػعةًعؾكًذيقعًاألطرا ًذا ًاؾعقؼةً،ًوؿـًفذاًاْ

براؿجًاؾلوثًواؾمطققرًافمؿاؿاً اصا،ًوذؾؽًبمقػريًاؾلقكةًاؾعؾؿقةًاْـاملةًاؾاًاؽـًأنًتـؿقًػقفااًاؾلواق ًاؾعؾؿقاةًوتزدفار،ًًًًً

بمىصصاتفؿًاْىمؾػةً،ًورصد ًهلذاًاؾغرضًاألؿقالًاؾقزؿةًؾمقػريًاألجفزةًاْىمربقةًواْعدا ًاؾعؾؿقةًاؾاًحيماجفاًاؾلاةنقنً

والًعهبًسيًذؾؽًػاؾلوثًاؾعؾؿلًقعدًإةدىًأفؿًوظائػًاُاؿعا ًاألمامقة،ًػلدونًحبثًعؾؿالًتصالبًاُاؿعاةًذباردًؿدرماةًًًًًً

تعؾقؿقةًؾعؾقمًوؿعار ًقـمهفاًاآل رون،ًوؾقسًؿرؽزاًؾإلبدا ًاؾعؾؿلًوإمنااًاْعرػاةًوإبرائفااًوـشارفاًواؾياعلًؾمقظقػفااًِاؾًًًًًًً

اجملمؿع،ًوتعدًاؾلوق ًاُاؿعقةًاؾاًتـهزفاًاُاؿعا ًأةدًأفاؿًؿمشارا ًاُاقدةًواؾمؿقازًسيًًًًًًققاجفاػةًاؾاًاْشؽق ًاْىمؾ

وؼدًتلـتًجاؿعةًبـفاًاؾعدقدًؿـًاؾرباؿجًاؾاًتعؿؾًعؾاكًٍػقازًاؾلواثًاؾعؾؿال،ًًًًً.مؾؿًتصـقػًاُاؿعا ًربؾقاًوإؼؾقؿقاًودوؾقا

قمؿًاققؾًؿؼرتةا ًاْشروعا ًاؾلونقةًؾشلاوًاؾلاةننيًوتؾاؽًاؾااًدبادمًًًًػعـًطرقؼًصـدوقًةياوًاؾلوق ًاؾعؾؿقةًباُاؿعةً

ضااًعؾاكًبـاااًًًًأقاْشارقعًاؾؼقؿقةًؽذؾؽًقمؿًاققؾًؿؽاػكا ًاؾـشرًاؾعؾؿلًاؾدوؾلًسيًاجملق ًودورًاؾـشرًاؾعاْقاة.وتعؿؾًاُاؿعاةًًً

لقةًاْىمؾػةًاؾااًقـظؿفااًؼطاا ًاؾدراماا ًاؾعؾقااًًًًًًؼدرا ًشلاوًاؾلاةننيًسيًؽؾًؿاًقمعؾؼًباؾلوثًاؾعؾؿلًؿـً قلًاؾرباؿجًاؾمدرق

ً.واؾلوق ًؿـً قلًؿرؽزًتـؿقةًؼدرا ًاعضااًفقكةًاؾمدرقسًواؾؼقادا 
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 المغربً محمود حسٌن كلمة األستاذ الدكتور/ 

 التعلٌم والطالبنائب رئٌس الجــــامعـــــة لشئون 

 

ـؿقًوتطقرًاجملمؿعا ًاِدقنةً،ًقعمربًاؾلوثًاؾعؾؿلًأةدًاؾرؽائزًاؾرئقيقةًاؾقزؿةًؾ

وؿـًفـاًجااًافمؿامًاُاؿعا ًاْرؿقؼةًعاْقًاًباؾلوثًاؾعؾؿلًؿـًةقثًاؾمىطقطًواؾـشرً

اؾعؾؿلً،ًؽؿاًأنًتصـقػًوترتقبًاُاؿعا ًعاْقًاًقمؿًطلؼًاًؾعددًؿـًاْعاقريًؿـًأفؿفاً

ؾلونقةًبصقرةًعؿؾقا ًاؾلوثًاؾعؾؿلًواؾـشرًاؾدوؾلًوؿدىًجقدتفًوةمكًتمؿًاؾعؿؾقةًا

اؾمعؾقؿقةًوتمقاػؼًًةمؾقؿةًالبدًؿـًوجقدً طةًحبنقةًتمػؼًؿعًطلقعةًورماؾةًاْممي

ًةمقاجا ًاؾنؼاػقةًواإلؼمصادقةًواإلجمؿاعقةًؾؾؿهمؿع.ؿعًاإل

ً ًاّؿيقة ًاؾلونقة ً طمفا ًووع ًعؾك ًبـفا ًجاؿعة ًةرصت ًؾؾدوؾة1011ًً-1027وؾؼد ًاإلمرتاتقهقة ًاّطة ًؿع ًقمقاػؼ مبا

ًطةًاؾلونقةًؾؾهاؿعةًأفدا ًواووةًوؿمشرا ًادااًربددةًؼابؾةًؾؾؼقاس.،وتضؿـتًاّ

وتيعكًجاؿعةًبـفاًؾمـػقذً طمفاًؿـً قلًاؾمعاونًؿعًاهلقكا ًاؾلونقةًا ؾقةًواؾدوؾقةًؿـً قلًاْشروعا ًاؾلونقةًاْشرتؽةً

ًقلتلًؿـً ق ًاألؿنؾ ًعؾكًاؾقجف ًؾؾهاؿعة ًاؾلونقة ًاّطة ًتـػقذ ًأن ًالشؽًػقف ًؾؾؽؾقا ًواألؼيامًًطلًتـػقذًاّط،ًوثا اؾلونقة

قمطؾبًاؾدعؿًاْاديًواْعـقيًوتشهقعًاإلبمؽارًودعؿًؿراؽزًاؾمؿقزًواؾلوثًواؾـشرًاؾدوؾلًاؾذيًةًوؼقؼاؾعؾؿقةًباُاؿعةًبصقرةًد

ًقـعؽسًبصقرةًإجيابقةًعؾكًاؾيؿعةًاْمميقةًؾؾهاؿعةًوٍؼقؼًأفداػفاًورماؾمفاًورؤقمفا.واؾذيًمق ً
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 لمة األستاذ الدكتور/ ماهر حسب النبً خلٌلك

 مستشار رئٌس الجــــامعــــة للبحث العلمً

م

تقاجفًُؽاػةًؽؾقا ًجاؿعاةًبـفااًسيًاآلوـاةًاأل اريةًٍادقا مًغاريًؿيالقؼةًـمقهاةًًًًًًًًً

اؾعدقدًؿـًاْمغريا ًاؾاًةدبتًعؾكًاؾصعقدقـًا ؾلًواؾعااْلًػاكًذباالًاؾمطاقرًاؾعؾؿالًًًًًً

ُْىمِؾػاةًسيًتـااولًفاذهًاؾموادقا ًًًًًواْعرسيًغريًاْيلق ُْـاػيةًبنيًاؾمشيىصصا ًا قًوزقادةًةدًا

ُْهمؿاعًوماققًاؾعؿاؾًإديًاألحباا ًًًًً ُْيمقىًا ؾلًواإلؼؾقؿلًواؾدوؾلًؿعًزقادةًةاجةًا عؾكًا

ًً.اؾِعؾؿقَّةًذا ًاؾطاِبعًاؾمطلقؼلًواؾاًتـعؽسًعؾكًمققًاؾعؿؾًواؾِصـاعا ًذا ًاؾِعقؼة

عؾؿلًأةدًاؾدعائؿًاؾرئقيقةًاؾاًتعمؿدًعؾقفًاُاؿعةًسيًـفضامفاًاؾعؾؿقاةًًًوانؾًؼطا ًاؾلوثًاؾ

سيًاؾلؾدانًاْمؼدؿة،ًوالًملقؾًؾموؼقاؼًاؾمـؿقاةًاؾشااؿؾةًاؾااًـرجقفااًإالًؿاـً اقلًاالفمؿاامًًًًًًًًً

ضاعًةاجاا ًًًباؾلوثًاؾعؾؿلًاْقجفًّدؿةًاْشروعا ًاؾؼقؿقةًباؾدوؾة.ًوؾذؾؽًالبدًؿـًووعًوتػعقاؾً طاطًؾؾلواثًاؾعؾؿالًاؾااًتًًًًً

اجملمؿعًاْصريًـصبًأعقـفا،ًؿعًتقػريًاؾظرو ًاْقاتقةًواْقاردًاؾؽاػقةًاؾاًاؽـًاؾلاةننيًؿـًاؾؼقامًباؾلوثًاؾعؾؿل،ًواالرتؼااً

مبيمقىًجقدتفًؿـً قلًاؾدعؿًواّدؿا ًاْؼدؿةًؿـًصـدوقًةياوًاؾلوق ًاؾعؾؿقةًبقةداتفًاْىمؾػةًباُاؿعة.وؿـًفذاًاْـطؾاؼًً

إرماااًاألماؾقوًًًًسيؽىطاقةًػعاؾاة1027ً/1011ًًًًاؾدراما ًاؾعؾقاًواؾلوق ًباُاؿعةًبنعدادًاّطةًاؾلونقةًاّؿياقةًًؼامًؼطا ً

اْيمؼلؾلًألـشطةًاؾلوثًاؾعؾؿلًػكًؽؾقا ًاُاؿعةًوػؼًاالةمقاجا ًاؾماؾقة)دعؿًاْشروعا ًاؾؼقؿقةًؾؾاقطـًسيًً اؾعؾؿلًػكًاؾمىطقط

-ٍينيًاؾيؿعةًاألؽاداقةًؾؾهاؿعاًة-ٍينيًزبرجا ًاؾلوثًاؾعؾؿلًؾؾهاؿعة-صـاعةدؿجًاؾلوثًاؾعؾؿلًباؾ-زبمؾػًاؾؼطاعا 

ًاالبمؽارًتشهقع1022ً/1000ًاؾمقاػؼًؿعًاالمرتاتقهقةًاؾؼقؿقةًاؾمؽـقؾقجقاًواؾعؾقمًواالبمؽارً-بـااًؼدرا ًاؾلاةننيًباُاؿعة

ًاُاؿعاًةًتصادرفًاًاؾاًاًاؾعؾؿقاًةًاؾادورقاً ًتادوقًؾ-فاواعمؿادًاؾلونلًاؾمؿقزًوؿعاؿؾًؿراؽزًاـشااًتشهقع-اال رتا ًبرااا ًودعؿ

تاادوقؾًاُاؿعااةً-اؾقصااقلًإديًؿؽاـااةًؿمؿقاازةًباانيًاُاؿعااا ًربؾقمااا،ًوإؼؾقؿمااا،ًودوؾقمااا-عاْقااةاؾًاؾـشاارًدورً ااقلًؿااـًبـشاارفا

Internationalizationًاألجـلقة(.ًحبنقاًؿـً قلًاؾمعاونًاؾلونلًاْشرتكًبنيًجاؿعةًبـفاًواُاؿعا ًواْراؽزًاؾلونقة 

 

 

 

 

ً
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 لائمة المحتويات
 

 المحتوى
رلم 

 الصفحة
م3ًشؽرًوتؼدقر

 4ًرئقسًاُاؿعةً-ؽؾؿةًاألمماذًاؾدؽمقر/اؾيقدًققمػًاؾؼاولً

 5ًـائبًرئقسًاُاؿعةًؾشكقنً دؿةًاجملمؿعًوتـؿقةًاؾلقكة ؾقؾًؽؾؿةًاألمماذًاؾدؽمقر/ًذيااالًإلاعاقؾً

 6ًبقًاؾعقـنيًـائبًرئقسًاُاؿعةًؾشكقنًاؾدراما ًاؾعؾقاًواؾلوق أربؿدًؽؾؿةًاألمماذًاؾدؽمقر/ًفشامً

 7ًاؾمعؾقؿًواؾطقوـائبًرئقسًاُاؿعةًؾشكقنًًةينيًربؿقدًاْغربلؽؾؿةًاألمماذًاؾدؽمقر/ً

ؽؾؿةًاألمماذًاؾدؽمقر/ًؿافرًةيبًاؾـيبً ؾقؾًؿيمشارًرئقسًاُاؿعةًؾؾلوثًاؾعؾؿلًواْشر ًاؾعامًعؾكً

ًاؾعؾؿقةًباُاؿعةًصـدوقًةياوًاؾلوق 
8 

م9ًؼائؿةًا مققا 

م1011ً99-1027اعمؿادًوبقؼةًاّطةًاؾلونقةًُاؿعةًبـفاً

 1011ً02-1027ُانًووعًاّطةًاؾلونقةًؾؾهاؿعةً

 00ًؿؼدؿة

 03ًأواًل..ًـلذةًعـًجاؿعةًبـفا

 04ًاؾـشلةًواؾمطقرًاؾمارخيلًُاؿعةًبـفا2-2ً

 06ًجباؿعةًبـفاًمدرقسوأعضااًفقكةًاؾطقوًاؾؽؾقا ًواؾرباؿجًاؾدرامقةًواؾ2-1ً

 39ًواؾرباؿجًاؾدرامقةًاْمؿقزةًبؽؾقا ًجاؿعةًبـفاًاؾمىصصا ًاؾػرقدة2-0ً

 33ًؽؾقا ًاْعمؿدةًجباؿعةًبـفاًؿـًاهلقكةًاؾؼقؿقةًؾضؿانًجقدةًاؾمعؾقؿًواالعمؿاداؾ2-4ً

 33ًجباؿعةًبـفااؾلونقةًاْمؿقزةًاْراؽزًواؾقةدا 2-2ًً

 33ًراؽزًووةدا ًتابعةًإلدارةًاُاؿعةؿ2-2-2ً

 33ًؿراؽزًووةدا ًتابعةًؾؽؾقةًاؾطبًاؾلشرى2-2-1ً

 34ًؿراؽزًووةدا ًتابعةًؾؽؾقةًاؾطبًاؾلقطري2-2-0ً

 34ًؿراؽزًووةدا ًتابعةًؾؽؾقاًاهلـدمة2-2-4ً

 35ًؿراؽزًووةدا ًتابعةًؾؽؾقةًاؾعؾقم2-2-2ً

 35ًمبشمفرًؿراؽزًووةدا ًتابعةًؾؽؾقةًاؾزراعة2-2-6ً
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 35ًؿراؽزًووةدا ًتابعةًؾلاؼلًاؾؽؾقا 2-2-7ً

 37ًباـقاً..ًاِاصؾنيًؿـًؿـيقبلًجاؿعةًبـفاًعؾكًاألولةًواألـقاطًواُقائزًا ؾقةًواؾدوؾقةًواؾؾهانًاؾعؾؿقة

 38ًاِاصؾنيًعؾكًاألولةًواألـقاطًسيًاؾعؾقمًواؾػـقن1-2ً

 38ًةًواؾمشهقعقةاِاصؾنيًعؾكًجقائزًاؾدوؾةًاؾمؼدقرق1-1ًً

 39ًاِاصؾنيًعؾكًجقائزًجاؿعةًبـفاًاؾمؼدقرقةًواؾمشهقعقةًوجاؿعا ًأ رى1-0ً

 49ًودؽمقراهًؿاجيمرياِاصؾنيًعؾكًجقائزًجاؿعةًبـفاًألػضؾًرماؾة1-4ًً

ؼقائؿًأعضااًاؾؾهانًاؾمىصصقةًؾؾؼطاعا ًؾرتؼقا ًاألماتذةًواألماتذةًاْياعدقـًؿـًؿـيقبلًجاؿعةًبـفا1-2ًًً

ً(1029-1026)اؾدورةًاؾناـقةًعشرةً
43 

جاؿعةًبـفاً)اؾدورةًاؾناـقةًًؿـيقبلؼقائؿًأعضااًاؾؾهانًاؾدائؿةًؾرتؼقا ًاألماتذةًواألماتذةًاْياعدقـًؿـ1-6ًً

ً(1029-1026عشرةً
43 

ةًبـفاًؼقائؿًا ؽؿنيًباؾؾهانًاؾعؾؿقةًاؾدائؿةًؾرتؼقا ًاألماتذةًواألماتذةًاْياعدقـًؿـًؿـيقبلًجاؿع1-7ًً

ً(1029-1026اؾناـقةًعشرةًً)اؾدورة
46 

 47ً(1021-1027باؾناً..ًؿمشرا ًتطققرًاؾلوثًاؾعؾؿلًسيًاّطةًاؾلونقةًاؾيابؼةًُاؿعةًبـفاً)

 48ًسيًاؾـشرًاؾعؾؿلًاؾدوؾلًأدااًجاؿعةًبـفاؿمشرا 0-2ًً

-1024ؼطا ًاؾلوثًاؾعؾؿلً)اتػاؼقا ًاؾمعاونًاؾدوؾلًبنيًجاؿعةًبـفاًواهلقكا ًاّارجقةًاؾاًدبدم0-1ًً

1027)ً
53 

 53ً(2017-1024االتػاؼقا ًاْقؼعةًبنيًجاؿعةًبـفاًواُاؿعا ًاؾصقـقةً قلًاؾػرتةً)0-1-2ًً

 54ً(1024-1027االتػاؼقا ًاْقؼعةًبنيًجاؿعةًبـفاًوبعضًاُاؿعا ًاؾدوؾقةً)0-1-1ًً

 55ًرابعاً..ًرؤقةًورماؾةًؼطا ًاؾلوثًاؾعؾؿلًُاؿعةًبـفا

 56ًاؾرؤقة4-2ً

 56ًاؾرماؾة4-1ً

 1011ً57-1027مقاما ًاؾلوثًاؾعؾؿلًُاؿعةًبـفاًطلؼاًّطمفاًاالمرتاتقهقةً اؿيا..ً

 1000ً58-1022االؾمزامًباالمرتاتقهقةًاؾؼقؿقةًؾؾمؽـقؾقجقاًواؾعؾقمًواالبمؽارًً 2-2

 58ًعؾقاًواؾلوثًاؾعؾؿلًباُاؿعةإدارةًؿـظقؿةًاؾلوثًاؾعؾؿلًجباؿعةًبـفاًعـًطرقؼًإدارةًاؾدراما ًاؾ2-1ً

 58ًووعًاّططًاالمرتاتقهقةًؾؾهاؿعةًواؾؽؾقا ًاْىمؾػةًؾمىطقطًاؾلوثًاؾعؾؿلًباُاؿعةًواؾؽؾقا 2-0ً

 59ًدعؿًاألحبا ًاؾعؾؿقةًعـًطرقؼًصـدوقًاؾلوق ًاؾعؾؿقةًباُاؿعة2-4ً

 59ًتقػريًؿمطؾلا ًإجرااًاؾلوق ًؾؾلاةننيًباُاؿعة2-2ً
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 62ًوتيفقؾًاؾـشرًاؾعؾؿلًؾألحبا ًسيًاجملق ًواؾدورقا ًاؾدوؾقةتشهقع2-6ًً

 62ًاالؾمزامًبل قؼقا ًوؼقاـنيًاؾلوثًاؾعؾؿلًاْمعار ًعؾقفاًدوؾقا2-7ًً

 62ًةػظًةؼققًاْؾؽقةًاؾػؽرقةًؾؾلاةنني2-8ً

 69ًبفاًؾؽؾًؽؾقا ًاُاؿعةًاْرتلطةأدااًاؾلوثًاؾعؾؿلًواألـشطةًًوتؼققؿؿمابعة2-9ًً

 60ًربطًاؾلوثًاؾعؾؿلًباؾمقظقػًواؾمطققرًاْفينًألعضااًفقكةًاؾمدرقسًواؾلاةنني2-20ً

 60ًاؾمعؾقؿقةؾلوثًاؾعؾؿلًػكًدعؿًوتعزقزًاؾعؿؾقةًؿيافؿةًا2-22ً

 60ًتشهقعًاؾلاةننيًؾؾمؼدمًؾؾوصقلًعؾلًجقائزًربؾقةًاوًدوؾقةًػكًاؾلوثًاؾعؾؿل2-21ً

 63ًثًاؾعؾؿلًُاؿعةًبـفاًسيًأ رًعاؿنيمادماً..ًؿصادرًوبـقدًاؾمؿققؾًّطةًاؾلو

 65ًمابعا..ًصـدوقًةياوًاؾلوق ًاؾعؾؿقةًجبااااااااااؿعةًبـفا

 66ًاإلـشااًواؾيـدًاؾؼاـقـل7-2ً

 66ًصـدوقًةياوًاؾلوق ًاؾعؾؿقةًجبااااااااااؿعةًبـفاأفدا ً 7-2

 66ً(1027-1020أـشطةًصـدوقًةياوًاؾلوق ًاؾعؾؿقةًجبااااااااااؿعةًبـفاً)7-0ً

 67ًاؾقةدا ًاؾمابعةًؾصـدوقًةياوًاؾلوق ًاؾعؾؿقة7-4ً

 67ًوةدةًاْشروعا ًاؾلونقةًؾدعؿًأحبا ًاؾلاةنني7-4-2ً

 75ًواؾمصـقػًاؾعاْلًؾؾهاؿعا اؾـشرًاؾعؾؿلًاؾدوؾلًوةدة7-4-1ًً

 80ًوةدةًاْؾؽقةًاؾػؽرقةًواالـموالًاؾعؾؿل7-4-0ً

 85ًؿقةوةدةًاْعاؿؾًاؾلونقةًواألجفزةًاؾعؾ7-4-4ً

 85ًاإلـشااًواؾيـدًاؾؼاـقـل7-4-4-2ً

 86ًأفدا ًوةدةًاْعاؿؾًاؾلونقة7-4-4-1ً

 86ً(1026/1027اْعقؼا ًواْىاطرًاؾاًواجفتًوةدةًاْعاؿؾًاؾلونقةً)7-4-4-0ًًً

 86ً(1027/1028 طةًاؾمطققرًاْيمؼلؾقةًؾقةدةًاْعاؿؾًاؾلونقةً)7-4-4-4ً

 92ًوةدةًاجملق ًاؾعؾؿقة7-4-2ً

 99 (1011-1027باؿـا..ًاّطةًاّؿيقةًاؾلونقةًؾؼطا ًاؾلوثًاؾعؾؿلًُاؿعةًبـفاً)

 90ًاؾؼقؿًاِاؽؿةًؾؾىطةًاؾلونقة8-2ً

 90ًاْـفجًسيًاعدادًاّطةًاؾلونقة8-1ً

 90ً(SWOT ANALYSIS)اجرااًاؾموؾقؾًاؾلقكلًؾؾىطةًاؾلونقة8-0ًً
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 93ًضعػ(واؾ اؾؼقة ـؼاطٍؾقؾًاؾلقكةًاؾدا ؾقةً)8-0-2ً

 94ً(فدقدا واؾم اؾػرص)ًاؾلقكةًاّارجقة8-0-1ً

 Assessment Needs 94ٍدقدًاالةمقاجا 8-4ًً

 95ًاألطرا ًاْشارؽةًػكًتـػقذًاّطةًاؾلونقة8-2ً

 95ً(1011-1027رباورًاّطةًاؾلونقةًُاؿعةًبـفاً)8-6ً

 Agriculture and Foodً95ا قرًاألولًؿـًاّطةًاؾلونقة..ًًاؾزراعةًواؾغذااً

 95ًاؾغاقا ًاْؿؽـًٍؼقؼفا

 96ًاالفدا ًواألـشطةًاؾلونقةًؾؾىطة

 Water resources and environmentً96ا قرًاؾناـلًؿـًاّطةًاؾلونقة..ًاْقاردًاْائقةًواؾلقكةً

 96ًاؾغاقا ًاْؿؽـًٍؼقؼفا

 96ًاالفدا ًواألـشطةًاؾلونقةًؾؾىطة

 Energy Resourcesً97 لونقة..ًؿقاردًاؾطاؼةًا قرًاؾناؾثًؿـًاّطةًاؾ

 97ًاؾغاقا ًاْؿؽـًٍؼقؼفا

 97ًافدا ًواألـشطةًاؾلونقةًؾؾىطة

 Medicine and Life Sciencesً97ا قرًاؾرابعًؿـًاّطةًاؾلونقة..ًاؾطبًوعؾقمًاِقاةً

 97ًاؾغاقا ًاْؿؽـًٍؼقؼفا

 97ًاالفدا ًواألـشطةًاؾلونقةًؾؾىطة

ًاؿسًؿـًاّطةًاؾلونقةً..ًاؾدراما ًاالجمؿاعقةًواإلـياـقةا قرًاّ

ًSocial and Humanity Studiesًً
97 

 97ًاؾغاقا ًاْؿؽـًٍؼقؼفا

 97ًاالفدا ًواألـشطةًاؾلونقةًؾؾىطة

 Technologicalا قرًاؾيادسًؿـًاّطةًاؾلونقة..ًاؾمطلقؼا ًاؾمؽـقؾقجقةًواؾعؾقمًاْيمؼلؾقة

Applications and Future Sciences 
98 

 98ًاؾغاقا ًاْؿؽـًٍؼقؼفا

 98ًاالفدا ًواألـشطةًاؾلونقةًؾؾىطة

 Investment, trade andا قرًاؾيابعًؿـًاّطةًاؾلونقة..ًاالممنؿارًواؾمهارةًواؾـؼؾً

transport 
98 
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 98ًاؾغاقا ًاْؿؽـًٍؼقؼفا

 98ًاالفدا ًواألـشطةًاؾلونقةًؾؾىطة

 Education, National securityً99اّطةًاؾلونقة..ًاؾمعؾقؿًأؿـًؼقؿلًا قرًاؾناؿـًؿـً

 99ًاؾغاقا ًاْؿؽـًٍؼقؼفا

 99ًاالفدا ًواألـشطةًاؾلونقةًؾؾىطة

 ,Informationا قرًاؾمامعًؿـًاّطةًاؾلونقة..ًتؽـقؾقجقاًاْعؾقؿا ًواالتصاال ًواؾػضااً

communication and space technology 
99 

 99ًقا ًاْؿؽـًٍؼقؼفااؾغا

 99ًاالفدا ًواألـشطةًاؾلونقةًؾؾىطة

 922 ؿشارؽا ًؽؾقا ًاُاؿعةًسيًرباورًاّطةًاؾلونقةًؾؾهاؿعة8-7ً

 1011ً929-1027ربطًرباورًاّطةًاؾلونقةًباّطةًاإلمرتاتقهقةًُاؿعةًبـفا8-8ًً

 920 1027/1011ؿصادرًاؾمؿققؾًواؾميققؼًؾؾىطةًاؾلونقةًؾؾهاؿعة8-9ًً

 920 ؿصادرًاؾمؿققؾ8-9-2ً

 920 ؿصادرًاؾميققؼ8-9-1ً

 1027/1011ً923ؿقزاـقةًاّطةًاؾلونقةًؾؾهاؿعة8-20ًً

 925ًتامعا..ًتػعقؾًاّطةًاؾلونقةًوٍينيًاؾمصـقػًاؾعاْلًُاؿعةًبـفا

 926ًؼرارا ًذبؾسًاُاؿعةًؾموينيًاؾمصـقػًاؾعاْلًُاؿعةًبـفا9-2ً

 926ًةًبـفاًسيًاؾمصـقػا ًاؾعاْقةًؾؾهاؿعا ؿمابعةًترتقبًجاؿع9-1ً

 Webometricsً926جاؿعةًبـفاًػكًاؾمصـقػًاؾعاْلًاؾققلقؿقرتؽس9-1-2ًً

 U.S. News 927جاؿعةًبـفاًػكًاؾمصـقػًاؾعاْل9-1-1ًً

 International Colleges &Universitiesً927تصـقػًاؾؽؾقا ًواُاؿعا ًاؾدوؾقة9-1-0ًً

 1011ً927-1027عةًوتـػقذًاّطةًاؾلونقةًؾؾهاؿعةًآؾقةًؿراج9-1-4ًً

 927ًؿمشرا ًوزباطرًاؾمـػقذ2ًًً-9-1

 929ًاؾلونقةًؾؾدوؾةعاشرا..ًاّطةًاؾمـػقذقةً اورً طةًاؾلوثًاؾعؾؿلًجباؿعةًبـفاًطلؼاًؾؾؿواورً

 990ً قراؾزراعةًواؾغذاااّطةًاؾمـػقذقة20-2ًً

 990ًاؾغاقةًاْرادًٍؼقؼفا20-2-2ً
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 قرًاؾزراعةًواؾغذااً)ا قرًاؾرابعًؿـًامرتاتقهقةًاؾدوؾةًاالفدا ًواألـشطةًسيًاّطةًاؾلونقة20-2-1ًً

ً(1000ًةاؾلونق
990 

 990ًاّطةًاؾلونقةً قرًاؾزراعةًواؾغذاااؾؽؾقا ًاْشارؽةًسي20-2-0ًً

 990ًاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاؾزراعةًمبشمفرًسيًربقرًاؾزراعةًواؾغذاا20-2-4ً

 999ًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاؾعؾقمًبلـفاًسيًربقرًاؾزراعةًواؾغذاااّطة20-2-2ًً

 902ًاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاؾطبًاؾلقطريًمبشمفرًسيًربقرًاؾزراعةًواؾغذاا20-2-6ً

 900ًاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاألداوًسيًربقرًاؾزراعةًواؾغذاا20-2-7ً

 903ًاْعؾقؿا ًسيًربقرًاؾزراعةًواؾغذاااّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاِاملا ًو20-2-8ً

 906ً قرًاْقاردًاْائقةًواؾلقكةاّطةًاؾمـػقذقة20-1ًً

 906ًاؾغاقةًاْرادًٍؼقؼفا20-1-2ً

 قرًاْقاردًاْائقةًواؾلقكةً)ا قرًاّاؿسًؿـًامرتاتقهقةًًاالفدا ًواألـشطةًسيًاّطةًاؾلونقة20-1-1ً

ً(1000اؾدوؾةً
906 

 906ًؽؾقا ًاْشارؽةًسيًاّطةًاؾلونقةً قرًاْقاردًاْائقةًواؾلقكةاؾ20-1-0ً

 906ًاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاؾزراعةًمبشمفرًسيًربقرًاْقاردًاْائقةًواؾلقكة20-1-4ً

 932ًاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاؾعؾقمًبلـفاًسيًربقرًاْقاردًاْائقةًواؾلقكة20-1-2ً

 939ًاهلـدمةًبشرباًسيًربقرًاْقاردًاْائقةًواؾلقكةاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقة20-1-6ًً

 934ًاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاهلـدمةًبلـفاًسيًربقرًاْقاردًاْائقةًواؾلقكة20-1-7ً

 937ًاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاؾطبًاؾلقطريًمبشمفرًسيًربقرًاْقاردًاْائقةًًواؾلقكة20-1-8ً

 938ًربقرًاْقاردًاْائقةًواؾلقكةًاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاآلداوًسي20-1-9ً

 939ًاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاِؼققًسيًربقرًاْقاردًاْائقةًواؾلقكة20-1-20ً

 940ًؿقاردًاؾطاؼة قرًاّطةًاؾمـػقذقة20-0ًً

 940ًاؾغاقةًاْرادًٍؼقؼفا20-0-2ً

ًاؾرابعًؿـًامرتاتقهقةًاؾدوؾة)ا قرً اؾطاؼة اؾلونقةً قرًؿقارداالفدا ًواألـشطةًسيًاّطة20-0-1ًً

 (1000ًاؾلونقة
940 

 940ًؿقاردًاؾطاؼةاؾؽؾقا ًاْشارؽةًسيًاّطةًاؾلونقةً قر20-0-0ًً

 940ًؿقاردًاؾطاؼةاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاهلـدمةًبشرباًسيًربقر20-0-4ًً
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 952ًؿقاردًاؾطاؼةاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاهلـدمةًبلـفاًسيًربقر20-0-2ًً

 955ًؿقاردًاؾطاؼةاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاؾعؾقمًبلـفاًسيًربقر20-0-6ًً

 962ًؿقاردًاؾطاؼةاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاألداوًبلـفاًسيًربقر20-0-7ًً

 969ًؿقاردًاؾطاؼةاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاِؼققًبلـفاًسيًربقر20-0-8ًً

 964ًاؾطبًوعؾقمًاِقاة قرًاّطةًاؾمـػقذقة20-4ًً

 964ًؾغاقةًاْرادًٍؼقؼفاا20-4-2ً

واألـشطةًسيًاّطةًاؾلونقةً قرًاؾطبًوعؾقمًاِقاةً)ا قرًاؾرابعًؿـًامرتاتقهقةًاؾدوؾةًاالفدا 20-4-1ًً

ً(1000اؾلونقةً
964 

 964ًاؾؽؾقا ًاْشارؽةًسيًاّطةًاؾلونقةً قرًاؾطبًوعؾقمًاِقاة20-4-0ً

 964ًبلـفاًسيًربقرًاؾطبًوعؾقمًاِقاةًاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاؾطبًاؾلشرى20-4-4ً

 967ًاؾمؿرقضًبلـفاًسيًربقرًاؾطبًوعؾقمًاِقاةؽؾقةًاّطةًاؾمـػقذقةًؾ20-4-2ً

 972ًاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاؾعؾقمًبلـفاًسيًربقرًاؾطبًوعؾقمًاِقاة20-4-6ً

 974ًاِقاةرتبقةًاؾرقاوقةًبلـفاًسيًربقرًاؾطبًوعؾقمًاؾاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقة20-4-7ًً

 976ًاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاألداوًبلـفاًسيًربقرًاؾطبًوعؾقمًاِقاة20-4-8ً

 977ًاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاِؼققًبلـفاًسيًربقرًاؾطبًوعؾقمًاِقاة20-4-9ً

 978ًاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاؾطبًاؾلقطرىًمبشمفرًسيًربقرًاؾطبًوعؾقمًاِقاة10-4-20ً

 979ًـػقذقةًؾؽؾقةًاِاملا ًواْعؾقؿا ًسيًربقرًاؾطبًوعؾقمًاِقاةاّطةًاؾم20-4-22ً

 980ًاّطةًاؾمـػقذقةً قرًاؾدراما ًاالجمؿاعقةًواإلـياـقة20-2ً

 980ًاؾغاقةًاْرادًٍؼقؼفا20-2-2ً

 980ًاالجمؿاعقةًواإلـياـقةًاالفدا ًواألـشطةًسيًاّطةًاؾلونقةً قرًاؾدراما 20-2-1ً

 980ًا ًاْشارؽةًسيًاّطةًاؾلونقةً قرًاؾدراما ًاالجمؿاعقةًواإلـياـقةاؾؽؾق20-2-0ً

 980ًاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاآلداوًبلـفاًسيًربقرًاؾدراما ًاالجمؿاعقةًواإلـياـقة20-2-4ً

 985ًاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاِؼققًبلـفاًسيًربقرًاؾدراما ًاالجمؿاعقةًواإلـياـقة20-2-2ً

 986ًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاؾرتبقةًاؾرقاوقةًبلـفاًسيًربقرًاؾدراما ًاالجمؿاعقةًواإلـياـقةاّطة20-2-6ًً

 988ًاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاهلـدمةًبشرباًسيًربقرًاؾدراما ًاالجمؿاعقةًواإلـياـقة20-2-7ً

 992ًاؾمطلقؼا ًاؾمؽـقؾقجقةًواؾعؾقمًاْيمؼلؾقة قرًاّطةًاؾمـػقذقة20-6ًً
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 992ًاْرادًٍؼقؼفاًاؾغاقة20-6-2ً

)ا قرًاؾرابعًًاؾمطلقؼا ًاؾمؽـقؾقجقةًواؾعؾقمًاْيمؼلؾقة قرًاّطةًاؾلونقةًاالفدا ًواألـشطةًسي20-6-1ًً

ً(1000ؿـًامرتاتقهقةًاؾدوؾةًاؾلونقةً
992 

 992ًاؾمطلقؼا ًاؾمؽـقؾقجقةًواؾعؾقمًاْيمؼلؾقةاؾؽؾقا ًاْشارؽةًسيًاّطةًاؾلونقةً قر20-6-0ًً

 992ًاؾمطلقؼا ًاؾمؽـقؾقجقةًواؾعؾقمًاْيمؼلؾقةاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاؾزراعةًمبشمفرًسيًربقر20-6-4ًً

 993ًاؾمطلقؼا ًاؾمؽـقؾقجقةًواؾعؾقمًاْيمؼلؾقةاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاؾطبًاؾلقطرىًمبشمفرًسيًربقر20-6-2ًً

 994ًطلقؼا ًاؾمؽـقؾقجقةًواؾعؾقمًاْيمؼلؾقةاؾماّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاهلـدمةًبلـفاًسيًربقر20-6-6ًً

 999ًاؾمطلقؼا ًاؾمؽـقؾقجقةًواؾعؾقمًاْيمؼلؾقةاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاهلـدمةًبشرباًسيًربقر20-6-7ًً

 029ًاؾمطلقؼا ًاؾمؽـقؾقجقةًواؾعؾقمًاْيمؼلؾقةاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاؾعؾقمًسيًربقر20-6-8ًً

 023ًاؾمطلقؼا ًاؾمؽـقؾقجقةًواؾعؾقمًاْيمؼلؾقةاؾػـقنًاؾمطلقؼقةًسيًربقرًقةًؽؾاّطةًاؾمـػقذقةًؾ20-6-9ً

 025ًاؾمطلقؼا ًاؾمؽـقؾقجقةًواؾعؾقمًاْيمؼلؾقةاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاؾطبًاؾلشرىًسيًربقر20-6-20ًً

 028ًاالممنؿارًواؾمهارةًواؾـؼؾ قرًاّطةًاؾمـػقذقة20-7ًً

 028ًٍؼقؼفااؾغاقةًاألوديًاْراد20-7-2ًً

االفدا ًواألـشطةًسيًاّطةًاؾلونقةً قرًاالممنؿارًواؾمهارةًواؾـؼؾًؾؾغاقةًاألوديً)ا قرًاِادي1ًًًً-20-7

ً(1000عشرًؿـًامرتاتقهقةًاؾدوؾةًاؾلونقةً
028 

 028ًاؾؽؾقا ًاْشارؽةًسيًاّطةًاؾلونقةً قرًاالممنؿارًواؾمهارةًواؾـؼؾ20-7-0ً

 028ًػقذقةًؾؽؾقةًاؾمهارةًسيًربقرًاالممنؿارًواؾمهارةًواؾـؼؾاّطةًاؾمـ20-7-4ً

 029ًاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاآلداوًسيًربقرًاالممنؿارًواؾمهارةًواؾـؼؾ20-7-2ً

 029ًاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاؾػـقنًاؾمطلقؼقةًسيًربقرًاالممنؿارًواؾمهارةًواؾـؼؾ20-7-6ً

 029ًرًواؾمهارةًواؾـؼؾًسيًاّطةًاؾلونقةًؾؽؾقةًاؾرتبقةًاؾرقاوقةاّطةًاؾمـػقذقةً قرًاالممنؿا20-7-7ً

 092ًاهلـدمةًبشرباؽؾقةًاّطةًاؾلونقةًؾسيًًاالممنؿارًواؾمهارةًواؾـؼؾ قرًاّطةًاؾمـػقذقة20-7-8ًً

 092ًاهلـدمةًًبلـفاؽؾقةًاّطةًاؾمـػقذقةً قرًاالممنؿارًواؾمهارةًواؾـؼؾًسيًاّطةًاؾلونقةًؾ20-7-9ً

 099ًاِؼققؽؾقةًاّطةًاؾلونقةًؾسيًًاالممنؿارًواؾمهارةًواؾـؼؾ قرًاّطةًاؾمـػقذقة20-7-20ًً

 099ًاْىارجااا ()اْشروعا ًاؾعاؿااةً/ًًؾؾغاقةًاؾناؾنةاألفاادا ًاؾرئقيقااااة20-7-22ًً

 099ًاؾنةوػرتةًوجفا ًاؾمـػقذًوؿصادرًوؼقؿةًاؾمؿققؾًؾؾغاقةًاؾناالـشطةًاؾمػصقؾقة20-7-21ًً

 099ًاؾرابعةًاْرادًٍؼقؼفاًاؾغاااقااااة20-7-20ً
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 099ًربقرًاالممنؿارًواؾمهارةًواؾـؼؾسيًًاؾمهارةاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاّطة20-7-24ًً

 090ًشروعا ًاؾعاؿااةً/ًاْىارجااا (األفاادا ًاؾرئقيقااااةً)ا20-7-22ًْ

 090ًوؼقؿةًاؾمؿققؾًا ًاؾمـػقذًوؿصادراالـشطةًاؾمػصقؾقةًوػرتةًوجف20-7-26ً

 093ًربقرًاالممنؿارًواؾمهارةًواؾـؼؾًاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاآلداوًسي20-7-27ًً

 094ًربقرًاالممنؿارًواؾمهارةًواؾـؼؾًاّطةًاؾمـػقذقةًؾؽؾقةًاؾػـقنًاؾمطلقؼقةًسي20-7-28ًً

 098ًؾرتبقةًاؾرقاوقةاؾلونقةًؾؽؾقةًاًاّطةًاؾمـػقذقةً قرًاالممنؿارًواؾمهارةًواؾـؼؾًسيًاّطة20-7-29ًً

 002ًطةًاؾلونقةًؾؽؾقةًاهلـدمةًبشربااّطةًاؾمـػقذقةً قرًاالممنؿارًواؾمهارةًواؾـؼؾًسيًا20-7-10ًًًّ

 009ًااّطةًاؾمـػقذقةً قرًاالممنؿارًواؾمهارةًواؾـؼؾًسيًاّطةًاؾلونقةًؾؽؾقةًاهلـدمةًًبلـف20-7-12ًًً

 000ًؾًسيًاّطةًاؾلونقةًؾؽؾقةًاِؼققؾمهارةًواؾـؼاّطةًاؾمـػقذقةً قرًاالممنؿارًوا20-7-11ًً

 006ًاؾمعؾقؿًاؿـًؼقؿلً قراّطةًاؾمـػقذقة20-8ًً

 006ًاؾغاقةًاْرادًٍؼقؼفا20-8-2ً

االفدا ًواألـشطةًسيًاّطةًاؾلونقةً قرًاؾمعؾقؿًاؿـًؼقؿلً)ا قرًاؾمامعًؿـًامرتاتقهقةًاؾدوؾة20-8-1ًً

ً(1000اؾلونقةً
006 

 006ً)تؽـقؾقجقاًاؾمعؾقؿ(ًاؾرتبقةًاؾـقعقةؽؾقةًاّطةًاؾلونقةًؾاؾمعؾقؿًاؿـًؼقؿلًسيًً قرًػقذقةاّطةًاؾمـ20-8-0ً

 032ً)تربقةًػـقة(ًاؾرتبقةًاؾـقعقةؽؾقةًاّطةًاؾلونقةًؾاؾمعؾقؿًاؿـًؼقؿلًسيًً قرًاّطةًاؾمـػقذقة20-8-4ً

 030ً)اعقمًتربقي(ًاؾرتبقةًاؾـقعقةؽؾقةًاّطةًاؾلونقةًؾاؾمعؾقؿًاؿـًؼقؿلًسيًً قرًاّطةًاؾمـػقذقة20-8-2ً

 034ً(رقاضًاطػال)ًاؾرتبقةًاؾـقعقةؽؾقةًاّطةًاؾلونقةًؾاؾمعؾقؿًاؿـًؼقؿلًسيًً قرًاؾمـػقذقةًاّطة20-8-6ً

 035ً)اؼمصادًؿـزؾل(ًاؾرتبقةًاؾـقعقةؽؾقةًاّطةًاؾلونقةًؾاؾمعؾقؿًاؿـًؼقؿلًسيًً قرًاّطةًاؾمـػقذقة20-8-7ً

 036ًاؾرتبقةًبلـفاؽؾقةًاّطةًاؾلونقةًؾاؾمعؾقؿًاؿـًؼقؿلًسيًً قرًاّطةًاؾمـػقذقة20-8-8ً

 038ًاِاملا ًواْعؾقؿا ًبلـفاؽؾقةًاّطةًاؾلونقةًؾاؾمعؾقؿًاؿـًؼقؿلًسيًً قرًطةًاؾمـػقذقةا20-8-9ًّ

 040ًتؽـقؾقجقاًاْعؾقؿا ًواالتصاال ًواؾػضااً قراّطةًاؾمـػقذقة20-9ًً

 040ًاؾغااقااةًاْرادًٍؼقؼفا20-9-2ً

ًمامع)ا قرًاؾًواالتصاال ًواؾػضااًتؽـقؾقجقاًاْعؾقؿا  قرًاالفدا ًواألـشطةًسيًاّطةًاؾلونقة20-9-1ًً

ً(1000ؿـًامرتاتقهقةًاؾدوؾةًاؾلونقةً
040 

 040ًاؾؽؾقا ًاْشارؽةًسيًاّطةًاؾلونقةً قرًتؽـقؾقجقاًاْعؾقؿا ًواالتصاال ًواؾػضاا20-9-0ً

 040لا ًاِامؽؾقةًاؾمـػقذقةً قرًتؽـقؾقجقاًاْعؾقؿا ًواالتصاال ًواؾػضااًسيًاّطةًاؾلونقةًؾاّطة20-9-4ًً
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ًواْعؾقؿا 

اهلـدمةًؽؾقةًاّطةًاؾلونقةًؾسيًًتؽـقؾقجقاًاْعؾقؿا ًواالتصاال ًواؾػضاا قرًاّطةًاؾمـػقذقة20-9-2ًً

ًبلـفا
044 

اؾرتبقةًؽؾقةًاؾلونقةًؾًتؽـقؾقجقاًاْعؾقؿا ًواالتصاال ًواؾػضااًسيًاّطةً قرًاّطةًاؾمـػقذقة20-9-6ً

ًاؾرقاوقة
053 

اهلـدمةًؽؾقةًاّطةًاؾلونقةًؾسيًًتؽـقؾقجقاًاْعؾقؿا ًواالتصاال ًواؾػضااً قرًاّطةًاؾمـػقذقة20-9-7ً

ًبشربا
055 

 069ًاؾعؾقمؽؾقةًاؾلونقةًؾًتؽـقؾقجقاًاْعؾقؿا ًواالتصاال ًواؾػضااًسيًاّطةً قرًاّطةًاؾمـػقذقة20-9-8ً

 064ًاْصادرًواْراجع

 065ًباُاؿعة االتصال ومائؾ

ممممم

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 7177-7102ة الخطة البحثٌة لجامعة بنها اعتماد وثٌم

=========================================ً

ً

ً.16ًً/21ً/1027اْقاػؼًًإـفًسيًققمًاؾنقباا

ًًًًًً ًرؼؿ ًإؾقفًذبؾسًاُاؿعة ًاـمفل ًؿا ًعؾل 228ًًبـاا 16ًًبمارقخ ًاؾلونقة21ً/1027ًً/ ًعؾلًاّطة ًاْقاػؼة بشلن

وربطفاًؿعً"ًاّطةًاالمرتاتقهقةًُاؿعة1011ًً-1027اؿعةًبـفاًُػقذقةًاؾلونقةًواّطةًاؾمـ 1011 -1027ؾؾهاؿعةً

ً 1000ً-1022واالبمؽارًؾؾدوؾةً ؾؾعؾقمًواؾمؽـقؾقجقا اؾؼقؿقة قمقاػؼًؿعًاّطةًمباو”ً)اإلصدارًاؾناـل(1011ً-1027بـفا

ً.17/4/1027ًبمارقخ249ًًوذبؾسًاُاؿعةًرؼؿً

ً ًاؾلونقة ًاّطة ًوبقؼة ًاعمؿاد ًتؼرر ًبـفا ًاؾمـػقذقة1011ً-1027ُاؿعة ًًواّطة ًُاؾلونقة ًبـفا -1027اؿعة

1011ً. 

 

ًًًًًًًًًًًًًًًً

ً

 

 

 

 

 

 

ً

 

 

  

 أ.د/ ماهر حسب النبً خلٌل
 

 مستشار رئٌس الجامعة للبحث العلمً()
 ()والمشرف العام لصندوق البحوث العلمٌة بالجامعة

   أ.د. هشام دمحم أبوالعٌنٌن

 

نائب رئٌس جامعـة بنها لشئون )
  (الدراسات العلٌا والبحوث

 أ.د/ السٌد ٌوسف الماضى
 

 )رئٌس جامعة بنها(
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 :البحثية لجامعة بنها لجان وضع الخطة

 الوظيفة االسم م

ًرئقسًاُاؿعةًأ.د/ًاؾيقدًققمػًاؾؼاولم9

ًاؾعؾقاًواؾلوق ًـائبًرئقسًاُاؿعةًؾشكقنًاؾدراما ًأ.د/ًفشامًربؿدًابقًاؾعقـنيم0

ًـائبًرئقسًاُاؿعةًؾشكقنً دؿةًاجملمؿعًوتـؿقةًاؾلقكةً ؾقؾًأ.د/ًذيالًالاعقؾم3

ًاؾمعؾقؿًواؾطقوـائبًرئقسًاُاؿعةًؾشكقنًًةينيًاْغربلأ.د/4ًً

ًؿيمشارًرئقسًاُاؿعةًؾؾلوثًاؾعؾؿلًواْشر ًعؾكًصـدوقًةياوًاؾلوثًاؾعؾؿلًأ.د/ًؿافرًةيبًاؾـيبً ؾقؾم5

 (:0296/0297ا .. اللجنة العلمية )تشكيل مجلس الدراسات العليا والبحوث ثاني

ًوؽقؾًؽؾقةًاؾرتبقةًؾشكقنًاؾدراما ًاؾعؾقاًواؾلوق . بدرابرافقؿًربؿدًأ.دًالاعقؾ2ًً

ًوؽقؾًؽؾقةًاهلـدمةًبلـفاًؾشكقنًاؾدراما ًاؾعؾقاًواؾلوق .ًأ.دًفشامًربؿدًعؾكًاؾلطش1ً

ًوؽقؾًؽؾقةًاِاملا ًواْعؾقؿا ًؾشكقنًاؾدراما ًاؾعؾقاًواؾلوق .ًيا.د/ًطارقًأريدًاؾششماو0ً

ًوؽقؾًؽؾقةًاؾمؿرقضًؾشكقنًاؾدراما ًاؾعؾقاًواؾلوق .ًأ.دً/ًاؿؾًأريدًةيـ4ً

ًوؽقؾًؽؾقةًاؾرتبقةًاؾرقاوقةًؾشكقنًاؾدراما ًاؾعؾقاًواؾلوق .ًأ.د/اماؿةًصق ًًػماد2ً

ًِؼققًؾشكقنًاؾدراما ًاؾعؾقاًواؾلوق .وؽقؾًؽؾقةًاًأ.د/ًعصامًةـػلًربؿقدًؿقمك6ً

ًوؽقؾًؽؾقةًاؾطبًاؾلقطريًؾشكقنًاؾدراما ًاؾعؾقاًواؾلوق .ًأ.د/ربؿقدًاؾيقدًعابدًأبقًاؾروس7ً

ًوؽقؾًؽؾقةًاهلـدمةًبشرباًؾشكقنًاؾدراما ًاؾعؾقاًواؾلوق .ًأ.د/ًتاؿرًلريًربؿقد8ً

ًؾدراما ًاؾعؾقاًواؾلوق .وؽقؾًؽؾقةًاؾزراعةًؾشكقنًاًأ.د/ًـاصرًزيقسًاُقزاوي9ً

ًوؽقؾًؽؾقةًاؾطبًؾشكقنًاؾدراما ًاؾعؾقاًواؾلوق .ًأ.د/ًااانًعلدًاؾػما ًًاؾلقطار20ً

ًوؽقؾًؽؾقةًاؾمهارةًؾشكقنًاؾدراما ًاؾعؾقاًواؾلوق .ًأ.د/ًربؿدًأريدًً ؾقؾًإبرافقؿ22ً

ًما ًاؾعؾقاًواؾلوق .ؼائؿًبعؿؾًوؽقؾًؽؾقةًاألداوًؾشكقنًاؾدراًأ.د/ًؿيعدًاؾيقدًأريدًحبريي21ً

ًؼائؿًبعؿؾًوؽقؾًؽؾقةًاؾػـقنًاؾمطلقؼقةًؾشكقنًاؾدراما ًاؾعؾقاًواؾلوق .ًأ.د/ًةـانًعؾكًعنؿان20ً

ًؼائؿًبعؿؾًوؽقؾًؽؾقةًاؾعؾقمًؾشكقنًاؾدراما ًاؾعؾقاًواؾلوق .ًأ.د/ًاشر ًعلدًاِؿقدًًػاروق24ً

ًبقةًاؾـقعقةًؾشكقنًاؾدراما ًاؾعؾقاًواؾلوق .ؼائؿًبعؿؾًوؽقؾًؽؾقةًاؾرتًأ.د/ًاماؿةًعلدًاِؿقدًػؽري22ً
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 ثالثا .. لجنة الصياغة والمراجعة بالتنسيك مع وحدة التخطيط االستراتيجي للجامعة:

ًؿيمشارًرئقسًاُاؿعةًؾؾلوثًاؾعؾؿلًواْشر ًعؾكًصـدوقًةياوًاؾلوثًاؾعؾؿل.ًأ.د/ًؿافرًةيبًاؾـيبً ؾقؾ2ً

ًةًاؾزراعةًؾشكقنًاؾدراما ًاؾعؾقاًواؾلوق .وؽقؾًؽؾقًأ.د/ًـاصرًزيقسًاُقزاوي1ً

ًوؽقؾًؽؾقةًاؾطبًاؾلقطريًؾشكقنًاؾدراما ًاؾعؾقاًواؾلوق .ًأ.د/ربؿقدًاؾيقدًعابد0ً

ًوؽقؾًؽؾقةًاهلـدمةًبلـفاًؾشكقنًاؾدراما ًاؾعؾقاًواؾلوق .ًأ.دًفشامًربؿدًعؾكًاؾلطش4ً

ًدراما ًاؾعؾقاًواؾلوق .وؽقؾًؽؾقةًاؾطبًؾشكقنًاؾًأ.د/ًااانًعلداؾػما ًاؾلقطار2ً

ًوؽقؾًؽؾقةًاِؼققًؾشكقنًاؾدراما ًاؾعؾقاًواؾلوق .ًأ.د/ًعصامًةـػلًربؿقد6ً

ًؿدقرًوةدةًاؾمىطقطًاالمرتاتقهل.ًأ.د/ًذيالًاؾيقدًعلدًاؾعزقز7ً

ًؿدقرًوةدةًإدارةًاْشروعا ًواؾمطققرًأ.د/ًعقاًاؾيقدًأؿني8ً

ًاجعةًاّططًبقةدةًاؾمىطقطًاالمرتاتقهل.رئقسًُـةًؿرًأ.د/ًعػا ًدمقؼلًعلداجملقد9ً

ًـائبًؿدقرًوةدةًتؽـقؾقجقاًاْعؾقؿا ًوؿدقرًوةدًاؾمعؾقؿًاإلؾؽرتوـل.ًأ.د/ًربؿدًربؿديًغا20ًٓ

ًؿدقرًوةدةًاْعاؿؾًواألجفزةًاؾلونقةًباُاؿعة.ًأ.م.د.ًربؿدًةيـًرػعتًألاعقؾ22ً

ًاْعؾقؿا ًبؽؾقةًاؾزراعةًًؿدقرًوةدةًتؽـقؾقجقاًد/ًربؿقدًؿصطػكًإؿامًاهللاق21ً

ًؿدرسًبؽؾقةًاؾزراعةًًد/ًأاـًذيالًػقزيًاؾـهار20ً

 خامسا .. اللجنة االدارية:

ًؿدقرًعامًإدارةًاؾعقؼا ًاؾعؾؿقةًواؾنؼاػقة. ماؿقةًعلدًاؾرريـًربؿدًًابقًاّري2ًً

ًؿدقرًعامًإدارةًاؾدراما ًاؾعؾقاًواؾلوق .ًجقلًعلدًاؾعظقؿًاؾلـفاوي1ً

ًؿدقرًؿؽمبًـائبًرئقسًاُاؿعةًؾشكقنًاؾدراما ًاؾعؾقاًواؾلوق .ًدةًعلدًاْـعؿًاؾيقدًاؾـاديًريا0ً

ًمؽرتريًؿؽمبًـائبًرئقسًاُاؿعةًؾشكقنًاؾدراما ًاؾعؾقاًواؾلوق .ًأريدًؿيعدًةيـ4ً

ًؿؽمبًـائبًرئقسًاُاؿعةًؾشكقنًاؾدراما ًاؾعؾقاًواؾلوق ًقـاسًـاجلًا ؿديإ2ً
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 ممدمة:

 االغطالق ظؿقؼقؼماٌصري اظؼقعل األعـ عؽقغات أػؿ أحد ؼصؾح أن جيب اظعؾؿل اظؾقث بأن اظؿأطقد سؾك اظدوظة يرص ًاادؿؿرار

 0232-0295مواالبؿؽةارم واظؿؽـقظقجقةاممظؾعؾةقمم ضقعقةةم خطة بقضع اظعؾؿل واظؾقث اظعاظل اظؿعؾقؿ وزارة ضاعت صؼد اظـاظـة، األظػقة سي

 اظؾقةثم مبـظقعة ظالرتؼاء اٌكؿؾػة اظؾقـقة واٌؤدلات اىاععاتممتؿؾؽفا اظيت واٌادؼة اظؾشرؼة ؽاغاتاإلع عـ االدؿػادة تعظقؿ تلؿفدف

م:عامؼؾلماظؼادعة اظلـقات خالل اظؿؽـقظقجقا وتقرني غؼؾ تؾزم  واظيتبفذهماًطةماظؼقعقةمماألوظقؼة ذات احملاور وعـم.بفا اظعؾؿل

 اظطاضة  

 اٌقاه  

 اظصقة  

 واظغذاء اظزراسة  

 اظطؾقعقة واٌقارد اظؾقؽة اؼةري  

 اٌلؿؼؾؾقة واظعؾقم اظؿؽـقظقجقة اظؿطؾقؼات  

 االدرتاتقفقة اظصـاسات  

 واالتصال اٌعؾقعات تؽـقظقجقا  

 اظؼقعل أعـ اظؿعؾقؿ  

 اجملؿؿعقة واظؼقؿ اإلسالم  

 واظؿفارة االدؿـؿار  

 م اظلقاحة صـاسة

عةعماالدةرتاتقفقةماظؼقعقةةمظؾعؾةقمممممممظؿؿقاصةؼمم0200-0297ماماظؾقـقةةمبـفةامبؿقةدؼثمخطؿفةمممماظؿقجةفمضاعةتمجاععةةممم هلذا وادؿفابةم

 وعـ.ممسيماظؾالدموظؾـاءمضدراتمذؾابماظؾاحـنيمباىاععةمودسؿموتشفقعماالبؿؽارمواظؿؽـقظقجقامواالبؿؽارموًدعةمودسؿماٌشروساتماظؼقعقة

 إردةاءم صةكم صعاظةةممطكطةقةمم0200-0297 اًؿلقةمـقةاظؾق اًطة بإسداد باىاععة اظدراداتماظعؾقامواظؾققث ضاممضطاعماٌـطؾؼ ػذا

ـم واظعاٌقةة،م اظدوظقةةم اٌةؿغااتممعةعم تؿقاطب اىاععةمحؿك طؾقات صك اظعؾؿل اظؾقث ألغشطة اٌلؿؼؾؾلماظؿكطقط صك اظعؾؿل األدؾقب  عة

م.وخارجقا داخؾقا اظعؿؾمدقق صك واٌـاصلة عصر صك اظؿـؿقة سفؾة دصع أجؾ

 واضعقةةم درادةةمسؾؿقةةمممررؼةؼم سـ اٌرجقة األػداف هؼقؼ إدي واهلادصة ايؼائؼ سؾك اٌلؿـدة اٌـطؼقةماظؾداؼة اظقثقؼة ػذه وتعؿرب

م.عؤذراتفا أو غؿائففا ضقاس ميؽـ حبقثمواألػداف اٌعامل واضقة حبـقة خطة وهدؼد ظؾقضعماظراػـ

م
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 بنها: نبذة عن جامعة. اوال.
ً والتطور التارٌخً لجامعة بنها:نشأة ال2-2ً

 طاغتمبداؼةةمغشةأهماىاععةةممممحقثممدمجاععةمبـفامواحدةمعـمأضدمماىاععاتماٌصرؼة،موضدمواوزمسؿرػاماٌائةمساممبؾضعمدـقاتتع

هقظتماٌدردةمإديمصرعمظؽؾقةماظزراسةةممم9946-9940وصكمساممممبشؿفر،ممطؿدردةمزراسقةم9999بـشأةمطؾقةماظزراسةمصكمسامم

متمإغشاءماٌعفةدماظعةاظلماظزراسةلممبشةؿفرمممممم9957ديمعدردةمزراسقةمسؾقا.موصكمساممهقظتمإم9946جاععةماظؼاػرة.موصكمساممم–

مؼةؿؿمتةدرؼبمموطاغتماظدرادةمسؾكمذعؾؿنيم)اظشعؾةماظعاعةموذعؾةماإلرذةادمواظؿعؾةقؿماظزراسةلممطؿةامطةانممممممماظعاظلتابعامظقزارةماظؿعؾقؿم

مممتمإغشاءماظشعؾةماهلـددقةمواظزراسقةمواظؿفارؼةمباٌعفةدمم9969ماظطالبمسيماظلـةماظـاظـةمٌدةمساممبأٌاغقاماظغربقة.موصكمأطؿقبرمسام

هقلماٌعفدماظعاظلماظزراسلممبشةؿفرمإديمطؾقةةماظعؾةقمماظزراسقةةمممممم9975اظعاظلماظػينمبشرباماظؿابعمظقزارةماظؿعؾقؿماظعاظل.موصكمسامم

بضةؿماظؽؾقةةمىاععةةممممم9976/م05/99بؿةارؼ ممم943ضرارمرئةقسمذبؾةسماظةقزراءمرضةؿممممممثؿمصدرحؾقان،ممبشؿفرمتابعةمىاععةم

م.اظزضازؼؼ/صرعمبـفا

 مم9940ؼةرارماىؿفةقريمرضةؿم)مممصةدرماظمحقثممم9976طػرعمىاععةماظزضازؼؼمعـذمساممبدأمزفقرمجاععةمبـفامطؽقانمجاععلموضدم

ر،م:ماهلـددةمبشةربا،مواظزراسةةممبشةؿفمممػلمضؿمزيسمطؾقاتبإغشاءمصرعمىاععةماظزضازؼؼمبؾـفامواظذيممم05/99/9976بؿارؼ م

 اظطبماظؾشرىمواظرتبقةمبؾـفا.واظؿفارةموطؾمعـم

 مبشؿفر.ماظؾقطريممبإغشاءمطؾقاتماظعؾقممواآلدابمبؾـفامواظطبم078ممصدرماظؼرارماظقزاريمرضؿم)م9989وصكمسامم 

 قؿماظعاظل،مؾممبإغشاءماٌعفدماظعاظلمظؾؿؽـقظقجقامبؾـفا،موطانمتابًعامظقزارةماظؿع334صدرماظؼرارماظقزاريمرضؿم)03/4/9988بؿارؼ م

 بضؿفمىاععةمبـفا،مثؿمتغقامعلؿاهمإديمطؾقةماهلـددةمبؾـفا.م7/3/0226ممبؿارؼ م83حؿكمصدورماظؼرارماىؿفقريمرضؿم)

 م مسام م9992سي مايؼقق مظؽؾقة مطػرع مايؼقق مطؾقة مإغشاء ممت م)م–م مرضؿ ماظقزاري ماظؼرار مصدر مثؿ ماظزضازؼؼ، مظلـةم087جاععة م

 .ممبضؿمطؾقةمايؼققمظػرعمبـفا9994

 (موطاغتمتابعةمظقزارةماظؿعؾقؿماظعاظل،م99/8/9992ممسيم884متمإغشاءمطؾقةماظرتبقةماظـقسقةمبؾـفاممبقجبماظؼرارماظقزاريمرضؿم،

 بضؿفامظػرعمبـفا.م9/92/9998ممبؿارؼ م309وصدرماظؼرارماظقزاريمرضؿم)

 (مومتمهقؼؾفمبعدمذظؽمإديمطؾقةماظؿؿرؼضم9990ممظلـةم329متمإغشاءماٌعفدماظعاظلمظؾؿؿرؼضمبؾـفاممبقجبماظؼرارماظقزاريمرضؿم،

 م.م9996بؾـفامسامم

 (ممبإغشاءمطؾقةماظرتبقةماظرؼاضقةم)بـنيممبؾـفا.م9995ممظلـةم499صدرماظؼرارماظقزاريمرضؿم 

 جاععةمبـفامسـمجاععةماظزضازؼؼمبادؿؼاللممم0225/م9/8ممبؿارؼ م84صدرماظؼرارماىؿفقريمرضؿم)م0225صكمسامم. 

 وسيمساممممم02/7/0226ممبؿارؼ م067مإغشاءمطؾقةمايادؾاتمواٌعؾقعاتممبقجبماظؼرارماىؿفقريمرضؿم)متم0226وسيمسامم

 م.مم0/6/0299ممسيم924متمإغشاءمطؾقةماظػـقنماظؿطؾقؼقةممبقجبماظؼرارماظعلؽريمرضؿم)م0299

ً
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ً(:ًؽؾقا ًجاؿعةًبـفا1ًاؾشؽؾًرؼؿً)

ً
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ًجامعة بنها:ب تدرٌسوأعضاء هٌئة الة والطالب والبرامج الدراسٌالكلٌات 2-1ً

،ممم9)جدولمرضةؿمممبرغاذبامدرادقامٌرحؾةماظؾؽاظقرؼقسم992مسؾؿقا،ضلؿامم945ؼقجدمبفامزيسمسشرةمطؾقةمبـفامتضؿمجاععةم

م75679األوديمموؼصؾمتعدادماظطالبماٌؼقدؼـمبؽؾقاتمجاععةمبـفةامسيماٌرحؾةةماىاععقةةممممبرغاذبامدرادقامٌرحؾةماظدراداتماظعؾقام599

مم.0ٌرحؾةماظدراداتماظعؾقامطؿامػقمعقضحمباىدولمرضؿم)م07848مراظؾامبقـؿامؼصؾماظؿعدادمإديم

ً

باْرةؾةًاُاؿعقةًاألوديًبؽؾقا ًواْؼررا ًاؾدرامقةًوعددًاؾطقوً:ًبقانًبلعدادًاألؼيامًاؾعؾؿقةًواؾرباؿجًاؾمعؾقؿقةً(2)ًجدولًرؼؿ

1026/1027ًجاؿعةًبـفاً قلًاؾعامًاؾدراملً

عدد البرامج 
 الدراسية

عدد الممررات 
 الدراسية

عدد  عدد الطالب
 األلسام

 م الكليات
 المصريين الوافدين

20 202ً  2 اآلداو 20 22192 248

4 82ً  1 اؾمهارة 4 20247 096

 0 اؾرتبقة 2 8429 40 2016 21

0 201ً  4 اؾرتبقةًاؾرقاوقة 20 2882 678

6 200ً  2 قةًاؾـقعقةاؾرتب 7 0260 9

2 40ً  6 اؾمؿرقض 6 2402 2

1 74ً  7 اِؼقق 20 22071 2427

20 442ً  8 اؾزراعة 20 1806 -

2 66ً  9 اؾطبًاؾلشرى 00 0000 122

0 206ً  20 اؾطبًاؾلقطري 12 1002 2

11 2026ً  22 اؾعؾقم 7 1027 2

22 692ً  21 اهلـدمةًبشربا 6 2078 179

7 180ً  20 اهلـدمةًبلـفا 4 1621 22

4 84ً  24 اِاملا ًواْعؾقؿا  4 2008 2

8 682ً  22 اؾػـقنًاؾمطلقؼقة 8 2201 -

220 2767 
0642 71020 

 جمالىاإل 242
72622 

ًًاْصدر:ًؿرؽزًوؿانًاُقدةًواالعمؿادًباُاؿعة
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ً

مبرةؾةًاؾدراما ًاؾعؾقاًبؽؾقا ًقوًبقانًبلعدادًاألؼيامًاؾعؾؿقةًواؾرباؿجًاؾمعؾقؿقةًواْؼررا ًاؾدرامقةًوعددًاؾط:ً(1)ًجدولًرؼؿ

1026/1027ًجاؿعةًبـفاً قلًاؾعامًاؾدراملً

البرامج  عدد
 الدراسٌة

الممررات  عدد
 الدراسٌة

 عدد عدد الطالب

 األلسام
 م الكلٌات

 المصرٌٌن الوافدٌن

81 610ً 276ً  1 ؽؾقةًاؾطااابًاؾلشرى 00 5747

93 204ً 375ً  2 ؽؾقةًاؾرتبقااااة 2 3955

20 108ً 349ً  3 ؽؾقااااةًاآلداو 20 1168

86 20ً 401ً  4 ؽؾقةًاؾمهااااااااارة 4 1650

13 124ً 144ً  5 ؽؾقةًاؾزراعاااااة 20 748

15 68ً 4ً  6 ؽؾقةًاؾطاابًاؾلقطري 12 2353

58 41ً 344ً  7 ؽؾقةًاِؼااااااقق 20 4064

8 609ً 21ً  8 ؽؾقةًاؾرتبقةًاؾرقاوقاااة 20 1659

16 270ً 372ً  9 ؽؾقةًاهلـدمةًبشلاارا 6 959

43 298ً 5ً  10 ؽؾقةًاؾمؿاارقض 6 591

92 704ً 25ً  11 ؽؾقةًاهلـدماةًبلـفااا 4 559

71 228ً 155ً  12 ؽؾقةًاؾعؾاااقم 7 994

43 400ً 10ً  13 ؽؾقةًاؾرتبقةًاؾـقعقاااة 7 686

34 267ً 45ً  14 ؽؾقةًاِاملا ًواْعؾقؿاااااا  4 143

16 288ً -ً  15 اؾمطلقؼقةًؽؾقةًاؾػـقن 8 46

689 4770 
1216 12011 

 اإلجمالً 242
17848 

 اْصدر:ًؿرؽزًوؿانًاُقدةًواالعمؿادًباُاؿعة

ً
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بؽؾقاا ًًًعضاقًأمالقعقاًًؾؽؾًًاؾمدرقيلًواؾعباوأعضااًفقكةًاؾمدرقسًدراما ًاؾعؾقاً:ًبقانًبلعدادًطقوًؿرةؾةًاؾ(0)جدولًرؼؿً

1026/1027ًً قلًاؾعامًاُاؿعلجاؿعةًبـفاً

 التدرٌسً العبء
 أسبوع لكل

النسبة إلى 
 الطالب

عدد الممررات 
 الدراسٌة

عدد 
 الطالب

 عدد أعضاء هٌئة

 التدرٌس
 م الكلٌات

0.7 2:2ً 610ً ًاآلداو 266 6023 2 

2.4 4:2ً 204ً ًاؾمهارة 94 4330 1 

2.4 8:2ً 108ً ًاؾرتبقة 220 1517 0 

0.6 6:2ً 20ً 2051 88 
اؾرتبقةً

ًاؾرقاوقة

4 

1.0 2:2ً 124ً ًاؾرتبقةًاؾـقعقة 220 892 2 

0.8 1:2ً 68ً ًاؾمؿرقض 86 2357 6 

2.4 211:2ً 41ً ًاِؼقق 00 4408 7 

1.9 0:2ً 609ً ًاؾزراعة 108 1680 8 

0.2 2:2ً 270ً ًاؾطبًاؾلشرى 2072 1331 9 

2.0 2:2ً 298ً ًاؾطبًاؾلقطري 221 596 20 

1.2 2:2ً 704ً ًاؾعؾقم 184 584 22 

2.2 2:2ً 228ً ًـدمةًبشربااهل 070 1149 21 

0.4 2:2ً 400ً ًاهلـدمةًبلـفا 229 696 20 

6.4 1:2ً 267ً 188 16 
اِاملا ً

ًواْعؾقؿا 

24 

6.7 1:2ً 288ً ًاؾػـقنًاؾمطلقؼقة 18 46 22 

 
 اإلجمالً 1989 17848 4770

 اْصدر:ًؿرؽزًوؿانًاُقدةًواالعمؿادًًباُاؿعة

 

 

 

 

ً  
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سضقامؼلاسدػؿمتعدادمطؾامعـمععاوغلمم0989عـمحاعؾلمدرجةماظدطؿقراهمإديموؼصؾمتعدادمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمجباععةمبـفام

م مإدي مؼصؾ ماٌلاسدونم مواٌدردقن م)اٌعقدون ماظؿدرؼس مػقؽة مم9704أسضاء مإدي ماإلداري ماهلقؽؾ متعداد مؼصؾ مبقـؿا إدارؼامم5799سضقا

ػقؽةماظؿدرؼسمأسضاءمممؼقضحمتعدادم3رضؿم)م.مواىدول9229.موجدؼرمباظذطرمػـامحصقلمجاععةمبـفامسؾكمذفادةماألؼزوصـقام0865و

غلؾةمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسموععاوغقفؿمإديمأسدادموطذظؽمم0296/0297وععاوغقفؿمواإلدارؼنيمبؽؾقاتمجاععةمبـفامخاللماظعامماظدرادلم

م.م4اظطالبم)جدولمرضؿم

ً

ؾؽاؾًعضاقًامالقعقاًبؽؾقاا ًًًًًًاؾمدرقياًلًاواؾعاًب(:ًبقانًبلعدادًطقوًؿرةؾةًاؾلؽاؾقرققسًوأعضااًاهلقكةًاْعاوـاة4ًًجدولًرؼؿً)

1026/1027ًاُاؿعلً قلًاؾعامًجاؿعةًبـفاً

 العبء
 لكل التدرٌسً
 أسبوع

النسبة إلى 
 الطالب

عدد الممررات 
 الدراسٌة

 عدد الطالب
 عدد أعضاء

 الهٌئة المعاونة
 م الكلٌات

4.8 207:2ً 202ً ًاآلداو 202 11843 2 

0.7 221:2ً 82ً ًارةاؾمه 212 13943 1 

28.0 222:2ً 2016ً ًاؾرتبقة 26 8499 0 

2.9 17:2ً 201ً ًاؾرتبقةًاؾرقاوقة 70 2563 4 

9.1 62:2ً 200ً ًاؾرتبقةًاؾـقعقة 22 3572 2 

0.7 11:2ً 40ً ًاؾمؿرقض 62 1432 6 

1.2 026:2ً 74ً ًاِؼقق 02 12489 7 

2 01:2ً 442ً ًاؾزراعة 89 2836 8 

0.1 8:2ً 66ً ًاؾطبًاؾلشرى 089 3285 9 

2.4 12:2ً 206ً ًاؾطبًاؾلقطري 97 2006 20 

9.8 11:2ً 2026ً ًاؾعؾقم 204 2318 22 

1.4 27:2ً 692ً ًاهلـدمةًبشربا 190 5357 21 

2.2 22:2ً 180ً ًاهلـدمةًبلـفا 281 2663 20 

2.6 12:2ً 84ً ًاِاملا ًواْعؾقؿا  21 1313 24 

61.0 209:2ً 682ً ًاؾػـقنًاؾمطلقؼقة 22 1532 22 

 
 مالًاإلج 2714 72622 2767

طاؾب(ًوًاهلقكة20:2ًًطاؾبًواؾؽؾقا ًًاؾـظرقة2ً:12ًًاهلقكةًاؾؼقؿقةًؾضؿانًجقدةًاؾمعؾقؿًواالعمؿاد:ًأعضااًفقكةًاؾمدرقسً)اؾؽؾقا ًاؾعؿؾقةً**

ًطاؾب(12:2ًاْعاوـةً)

 اْصدر:ًؿرؽزًوؿانًاُقدةًواالعمؿادًباُاؿعة
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عاوغقفؿمسؾكمرأسماظعؿؾمواٌـؿدبنيمعـماًارجماديماظطالبموعدىمممغلؾةمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسموع5بقـؿامؼقضحماىدولمرضؿم)

م.0296/0297خاللماظعامماىاععلمماظؿقاصؼمععمععاؼاماهلقؽةماظؼقعقةمظضؿانمجقدةماظؿعؾقؿمواالسؿؿادموذظؽ

 

(ً ًاؾ5جدولًرؼؿ ًفقكة ًأعضاا ًباؾـًواْعارقـعؾكًرأسًاؾعؿؾًًمدرقس(:ًبقانًأعداد ًاديًاؾطقوًواْـمدبنيًؿـً ارجًاُاؿعة يلة

1026/1027ًاُاؿعلًبؽؾقا ًجاؿعةًبـفاً قلًاؾعامً

النسبة إلى 
الطالب 

)اعضاء   
تدرٌس على 
 رأس العمل(

% أعضاء 
هٌئة التدرٌس 
المنتدبٌن من 

 الخارج

% أعضاء 
هٌئة 

التدرٌس 
 المعارٌن

% أعضاء 
هٌئة 

التدرٌس 
على رأس 

 العمل

عدد أعضاء 
هٌئة 

التدرٌس 
على رأس 

 العمل

 عدد
أعضاء 
هٌئة 

 التدرٌس

عدد 
 الطالب

 م الكلٌات

82:2 0.0ً 26.0 80.7ً  2 اآلداو 11843 266 209

296:2 7.2ً 16.6 70.4ً  1 اؾمهارة 13943 94 69

71:2 2.8ً 11 78ً  0 اؾرتبقة 8499 220 227

12:2 0.0ً 20.6 86.4ً  4 اؾرتبقةًاؾرقاوقة 22563 88 76

07:2 9.2ً 21.7 87.0ً  2 اؾـقعقةًاؾرتبقة 3572 220 96

10:2 08.4ً 16.7 70.0ً  6 اؾمؿرقض 1432 86 60

440:2 0.0ً 26.7 80.0ً  7 اِؼقق 12489 00 12

22:2 0.4ً 20.6ً 89.4ً  8 اؾزراعة 2836 108 287

4:2 0.0ً 16.0ً 70.7ً  9 اؾطبًاؾلشرى 3285 2072 761

26:2 2.0ً 29.7ً 80.0ً  20 اؾطبًاؾلقطري 2006 221 211

22:2 20.9ً 26.6ً 80.2ً  22 اؾعؾقم 2318 184 220

27:2 0.0ً 28ً 81.4ً  21 اهلـدمةًبشربا 5357 070 006

02:2 9.1ً 18.6ً 72.0ً  20 اهلـدمةًبلـفا 2663 229 82

61:2 62.2ً 29.1ً 80.8ً 12 16 1313 
اِاملا ً

 واْعؾقؿا 
24 

22:2 220.7ً 0.0ً 200ً  22 اؾػـقنًاؾمطلقؼقة 1532 18 18

م  اإلجمالً 72622 1989 1149

اْعاوـةًًواهلقكةًطاؾب(20:2ًًًواؾؽؾقا ًاؾـظرقةطاؾب2ً:12ًًاؾعؿؾقةًفقكةًاؾمدرقسً)اؾؽؾقا ًً:ًأعضااواالعمؿادهلقكةًاؾؼقؿقةًؾضؿانًجقدةًاؾمعؾقؿً**ا

ًطاؾب(12:2ً)

ًاْصدر:ًؿرؽزًوؿانًاُقدةًواالعمؿادًباُاؿعة
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 :بنهابكلٌات جامعة  والبرامج الدراسٌة المتمٌزة التخصصات الفرٌدة 2-0

تؿؿقزمجاععةمبـفامبؿـقعمذباالتماظؿؿقزمبؽؾقاتفا،مواظيتمدقؽقنمهلامدورمصعالمسيماالرتؼاءممبلؿقىماىاععة،موتػعقؾمدورػامسيمتـؿقةممممم

م.بفااٌكؿؾػةمبؽؾقاتماىاععةموزبرجاتماظؿؿقزمماظؿكصصاتماظػرؼدةمم6اجملؿؿعمواظؾقؽة،موؼقضحماىدولمرضؿم)

ً

ًجاؿعةًبـفاؽؾقا ًسيً Fields of Excellence ذباال ًاؾمؿقزًوًؾػرقدةاؾمىصصا ًا(:6ًجدولًرؼؿً)

 ومخرجات التميز التخصص الفريد الكلية م

ًؽؾقةًاؾزراعةً .2
مقال ًجدقدةًؿـًإممـلاطًً-(ًاؾقةقدةًػكًؽؾًاُاؿعا ًاْصرقةشعلةًاؾزراعةًواؾرتبقةً)اؾشعلةً

ًاِققاـا ًوا اصقؾًاؾزراعقةًذا ًاإلـماجقةًاؾعاؾقة

ًاؾؼيؿًاؾقةقدًػكًؽؾًاُاؿعا ًاْصرقةً–ؼيؿًاْياةةًًؽؾقةًاهلـدمةًبشرباً .1

ًشعلةًاهلـدمةًاؾطلقةًؽؾقةًاهلـدمةًبلـفاً .0

ًبراؿجًاؾرتبقةًاّاصةًؽؾقةًاؾرتبقةً .4

ًاْيمشػكًاؾلقطريًؽؾقةًاؾطبًاؾلقطريً .2

6. ً
ؽؾقةًاؾطبًاؾلشرىًباؾمعاونًؿعًؽؾقةً

ًاؾرتبقةًاؾرقاوقة
ًلبرـاؿجًاؾطبًاؾرقاو

ًشعلةًاؾمؽـقؾقجقاًاِقققةًؽؾقةًاؾعؾقمً .7

 

اظرباعجماىدؼدةماٌؿؿقزةماظيتمتدرسمباظؾغةمثمسددمعـمادؿقدصؼدممتمسيماظلـقاتماألخاةمامداظػةماظذطروباإلضاصةمإديماظؿكصصاتماظػرؼدةم

بؽؾقةاتممماعجماىدؼةدةمباظغةةماالنؾقزؼةةمممممأسدادماظطالبماٌؼقدؼـمباٌرحؾةماىاععقةماالوديمباظرب7اىدولمرضؿم)حقثمؼقضحمم،اإلنؾقزؼة

م.0296/0297جاععةمبـفامخاللماظعامماىاععلم

ً  
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بؽؾقا ًجاؿعةًبـفاً قلًًباؾغةًاالٌؾقزقةًاْمؿقزة(:ًبقانًأعدادًاؾطقوًاْؼقدقـًباْرةؾةًاُاؿعقةًاالوديًباؾرباؿج7ًجدولًرؼؿً)

1026/1027ًاؾعامًاُاؿعلً

 عدد الطالب ة اإلنجليزيةباللغالتميز برنامج  الكلية م

ًؽؾقةًاهلـدمةًبشربام9

722ًًبرـاؿجًاهلـدمةًاؾصـاعقة -

247ًًبرـاؿجًاؾطاؼةًواؾطاؼةًاْيمداؿة -

17ًًبرـاؿجًفـدمةًاالتصاال  -

44ًًبرـاؿجًفـدمةًؽفربةًاؾموؽؿ -

99ًًقدقدارةًؿشروعا ًاؾمشإبرـاؿجً -

ًؽؾقةًاؾزراعةًمبشمفرم0

294ًًقةًاؾزراعقةبرـاؿجًاؾمؽـقؾقجقاًاِقق -

74ًًاؾغذااًبرـاؿجًمقؿة -

2ًًدارةًاألعؿالًاؾزراعقةإبرـاؿجً -

ًؽؾقةًاؾطبًاؾلقطرىم3

268ًًبرـاؿجًجقدةًوؿراؼلةًاألغذقة -

224ًًدوقةًاؾلقطرقةًواْيموضرا ًاؾلققؾقجقةبرـاؿجًاأل -

ً-ًاؾؽقو(ً-ًطبًوجراةةًاِققاـا ًاْـزؾقةً)اؾؼططبرـاؿجً -

ًةًبلـفاؽؾقةًاؾرتبقم4

20ًًبرـاؿجًأعدادًؿعؾؿًاؾرقاوقا ًباؾؾغةًاإلٌؾقزقةً)اؾمعؾقؿًاؾعام( -

02ًًبرـاؿجًأعدادًؿعؾؿًاؾؽقؿقااًباؾؾغةًاإلٌؾقزقةً)اؾمعؾقؿًاؾعام( -

60ًًبرـاؿجًأعدادًؿعؾؿًاؾلققؾقجكًباؾؾغةًاإلٌؾقزقةً)اؾمعؾقؿًاؾعام( -

260ًًؾمعؾقؿًاألمامل(برـاؿجًأعدادًؿعؾؿًاؾعؾقمًباؾؾغةًاإلٌؾقزقةً)ا -

ً-ًبرـاؿجًأعدادًؿعؾؿًاؾرقاوقا ًباؾؾغةًاإلٌؾقزقةً)اؾمعؾقؿًاألمامل( -

ًؽؾقةًاهلـدمةًبلـفام5

26ًًبرـاؿجًاهلـدمةًاؾؽفروؿقؽاـقؽقة -

0ًًدارةًاؾمشقدإبرـاؿجًفـدمةًو -

ً-ًواؾلـقةًاؾمومقةبرـاؿجًفـدمةًاْراػؼً -

ًؽؾقةًاؾمهارةًبلـفام6
2610ًًاالؼمصادً(.ً-األةصااًً-دارةًاالعؿالًإً-ةًا املعلةًاالٌؾقزقةً)شاؾثقزًبرـاؿجً

4267ًًاالؼمصادً(.ً-األةصااًً-دارةًاالعؿالًإً-ةًشعلةًاؾعربقةً)ا املاؾبرـاؿجًثقزً

 8240 جمالً عدد الطالبإ
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  :واالعتماد من الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌمبجامعة بنها كلٌات المعتمدة ال 2-4

ممطؾقاتمععؿؿدةمعـماهلقؽةماظؼقعقةمظضؿانمجقدةماظؿعؾقؿم5ؼقجدمجباععةمبـفامحاظًقام)غؿقفةمجملاالتماظؿؿقزماظيتممتمذطرػامدابؼام

ـددةماهلم؛مواظزراسةمو0295م؛مواظطبماظؾشريم)سامم0294م؛مواظؿؿرؼضم)سامم0293)ساممماظؾقطريطؾقات:ماظطبممواالسؿؿاد،موػل

 .ظالسؿؿادم،موجاريمتأػقؾمباضلمطؾقاتماىاععةم0296شربام)ساممب

م

 المراكز والوحدات البحثٌة المتمٌزة بجامعة بنها: 2-2

م ماألخاة ماظلـقات مسي مبأغف مػـا ماإلذارة مجيدر ماٌؿؿقزة ماظؾقـقة ماٌراطز مبعض مبإغشاء مبـفا مجاععة  Centres ofضاعت

ExcellenceوطذظؽمذبؿعماٌعاعؾماظؾقـقةممResearch Labs Parkاٌراطزمواظقحداتمػذهمميؽـمبقانمسيمبعضماظؽؾقات.موم

ملمواإلضؾقؿلماحملقطمبفامصقؿامؼؾلاظيتمتؼدممخدعاتفاماظؾقـقةمظؾؾاحـنيموظؾؿفؿؿعماٌدغلماحملؾاظؾقـقةماٌقجقدةمجباععةمبـفامو

مؿراؽزًووةدا ًتابعةًإلدارةًاُاؿعة:2-2-2ًً

 وحدةمإدارةماٌشروسات.م (9

 .االدرتاتقفلطماظقحدةماٌرطزؼةمظؾؿكطق (0

 وحدةماٌعاعؾماظؾقـقةمواألجفزةماظعؾؿقة. (3

 وحدةمتؽـقظقجقاماٌعؾقعات.م (4

 عرطزمتـؿقةمضدراتمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼس.م (5

 عرطزماظؿـؿقةماظؾشرؼة.م (6

 عرطزماظطؾعمواظـشرمواظؿقزؼع.م (7

 عرطزماًدعةماظعاعةمظؾغاتماألجـؾقة.م (8

 قعات.معرطزماًدعةماظعاعةمظـظؿمايادؾاتموتؽـقظقجقاماٌعؾ (9

 عرطزماًدعةماظعاعةمظؾؿعؾقعاتمواًدعاتماظؾقـقة.م (92

 عرطزماالدؿشاراتمواألسؿالماهلـددقةمواظػـقة.م (99

 عرطزمدراداتماٌلؿؼؾؾ.م (90

 ضاسةماٌؤمتراتمواالحؿػاالتماظؽربى.م (93

 وحدةمرساؼةماظطالبماٌقػقبني.م (94

 وحدةمورشماىاععةموطؾقاتفا. (95

 

 رى:ًؿراؽزًووةدا ًتابعةًؾؽؾقةًاؾطبًاؾلش2-2-1ً

 .اٌعؿؾماٌرطزيماظؾقـل (9

 ماٌرطزماٌعؿؿدمظؾؽشػماٌؾؽرمظلررانماظصدر (0

 اٌعؿؾماٌعؿؿدمظؾؾققظقجقاماىزؼؽقةم)ذفادةماألؼزوم. (3

 اٌعؿؾماظؿكصصلمظطبماظعققن (4

موحدةمربموسالجماياالتمايرجة.م (5
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 وحدةماألذعةماٌؼطعقةمباظؽؿؾققتر.م (6

 وحدةماظلؿقمماإلطؾقـقؽقة.م (7

 اهلضؿل.ممعـازاماىفازوحدةم (8

 وحدةمجراحةماٌـازا. (9

 وحدةماظؿؽاثرماظؾشري.م (92

 وحدةماٌـازاموجراحاتفامصكمأعراضماظـلاءمواظؿقظقد. (99

 وحدةماٌـاسةماإلطؾقـقؽقة.م (90

 وحدةمطقؿقاءماظغددماظصؿاء.م (93

 وحدةماظؾققظقجقاماىزؼؽقة.م (94

 وحدةماظؽشػماٌؾؽرمظألورام.م (95

 عرطزماظؿعؾقؿماظطيبماٌلؿؿر. (96

 دضقؼة.موحدةماظؿقاظقؾماظ (97

 وحدةمتشكقصموسالجمأعراضماظؼؾبمظألرػال. (98

 

مؿراؽزًووةدا ًتابعةًؾؽؾقةًاؾطبًاؾلقطري:2-2-0ًً

 عرطزماظؿؿقزمسيماألحباثماظعؾؿقةم (9

ماٌلؿشػكماظؾقطري.م (0

معرطزمأحباثمحققاغاتماظؿفارب.مم (3

 وحدةماظؿقاظقؾماظدضقؼةمباٌعؿؾماٌرطزي. (4

ماٌرطزماىاععلمألعراضماظطققرمواألراغب.م (5

مطزمهؾقؾماألشذؼة.معرم (6

موحدةماألذعةماظؿشكقصقة.مم (7

 عرطزماًدعةماظعاعةمظألشراضمواألغشطةماظعؾؿقة. (8

 

مؿراؽزًووةدا ًتابعةًؾؽؾقاًاهلـدمة:2-2-4ًً

 )ػـددةمذربام.Nano-Technology Centre وعرطزمتؽـقظقجقاماظـاغقممLaser Unitاظؾقزرموحدةم (9

موحدةماظؾققثمواظؿطقؼر.م (0

مشمواالدؿشاراتماهلـددقة.موحدةماٌعاعؾمواظقر (3

 م.وحدةماظؿدرؼبماظػعالم)ػـددةمذربا (4

 عرطزماالدؿشاراتمواظدراداتماهلـددقةم)ػـددةمذربام. (5

 وحدةماظقرشمواٌعاعؾمبؽؾقةمػـددةمبـفا. (6
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مؿراؽزًووةدا ًتابعةًؾؽؾقةًاؾعؾقم:2-2-2ً

 عرطزماظؿقاظقؾماظدضقؼة.م (9

 وحدةماظؾققظقجقاماىزؼؽقةموتـؿقةماظؾقؽة.م (0

 

مؿراؽزًووةدا ًتابعةًؾؽؾقةًاؾزراعةًمبشمفر:2-2-6ًً

 عرطزماظؿقاظقؾمواالدؿشاراتماظزراسقة.م (9

 عرطزماظؿفاربمواظؾققثماظزراسقة.م (0

 .ذبؿعماٌعاعؾماظؾقـقةمظؾؿؽـقظقجقامايققؼةموتؽـقظقجقاماظـاغق (3

ً 

مؿراؽزًووةدا ًتابعةًؾلاؼلًاؾؽؾقا :2-2-7ًً

 دعةماظؾقؽةمبؽؾقةماآلداب.معرطزماًدعةماظعاعةمظؾدراداتماإلغلاغقةموخ (9

معرطزماٌعؾقعاتمواًدعاتماظرتبقؼةمواظـػلقةمواظؾقؽقةمبؽؾقةماظرتبقة.م (0

معرطزماظدراداتمواظؾققثماظؿفارؼةمبؽؾقةماظؿفارة.م (3

مورؼادةماألسؿالمبؽؾقةماظؿفارة.ماظقزقػلعرطزماإلرذادم (4

مظؾؾـني.ممعرطزماًدعةماظعاعةمظؾؽػاءةماظؾدغقةمواظؾققثمبؽؾقةماظرتبقةماظرؼاضقة (5

معرطزماًدعةماظعاعةمظؾؿدرؼبمواظؿعؾقؿماٌلؿؿرمبؽؾقةماظؿؿرؼض.م (6

معرطزماالدؿشاراتموحبقثمتؽـقظقجقاماٌعؾقعاتمبؽؾقةمايادؾاتمواٌعؾقعات.م (7

معرطزماًدعةماظعاعةمبؽؾقةماظرتبقةماظـقسقة. (8

معرطزماالدؿشاراتماظؼاغقغقةمبؽؾقةمايؼقق. (9

ً  



  2017-2022البحثية الخمسية لجامعة بنها ةالخط
 

 

     

 
36 

 

ً



  2017-2022البحثية الخمسية لجامعة بنها ةالخط
 

 

     

 
37 
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بً جامعة بنها على األوسمة واألنواط والجوائز المحلٌة والدولٌة ثانٌا .. الحاصلٌن من منسو
 واللجان العلمٌة:

 والفنون:  نواط فً العلوماألوسمة واألالحاصلٌن على  1-2

عةـقفؿماالومسةةمواغةقاطمممماتفؿمودةـقاتممصأمساءماظلادةمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمبؽؾقاتماىاععةمودبصبممبقانم8ؼقضحماىدولمرضؿم)

ماظعؾقممواظػـقنمواظيتمؼلؾؿفامهلؿمرئقسماىؿفقرؼة.اىؿفقرؼةمسيم
ً

ً.(:ًبقانًبلعضااًفقكةًاؾمدرقسًؿـًؿـيقبلًجاؿعةًبـفاًاِاصؾنيًعؾكًأولةًوأـقاطًاُؿفقرقةًسيًاؾعؾقمًواؾػـقن8جدولًرؼؿً)

 الكلية الوسام أو النوط االسم م

ًأ.د/ًؾطقػةًربؿدًمايً .2
ـًرئقسًاُؿفقرقةًعامًومامًاؾعؾقمًواؾػـقنًؿـًاؾطلؼةًاألوديًؿ

2986.ً
ًاآلداو

ًأ.د/ًأريدًمؾقؿانًةزقـً .1
ومامًاُؿفقرقةًسيًاؾعؾقمًواؾػـقنًؿـًاؾطلؼةًاألوديًؿـًرئقسً

ً.1020اُؿفقرقةًعامً
ًاهلـدمةًبلـفا

ًأ.د.ًؿافرًةيبًاؾـيبً ؾقؾً .0
ومامًاُؿفقرقةًسيًاؾعؾقمًواؾػـقنًؿـًاؾطلؼةًاألوديًؿـًرئقسً

ً.1027اُؿفقرقةًأغيطسً
ًاؾزراعة

ًاؾزراعةًم.2992ـقطًاالؿمقازًسيًاؾعؾقمًؿـًاؾطلؼةًاألوديًعامًًأ.د.ًؿافرًةيبًاؾـيبً ؾقؾً .4

ًاهلـدمةًبلـفاًم.2992ـقطًاالؿمقازًسيًاؾعؾقمًؿـًاؾطلؼةًاألوديًعامًًأ.د/ًةيـًـصرًاريدًالاعقؾً .2

ًاهلـدمةًبشرباً.2997عامًًـقطًاالؿمقازًػكًاؾعؾقمًؿـًاؾطلؼةًاالوديًأ.د/ًؿقمكًعقضًاهللًعلداهللً .6

ًاؾعؾقمً.1027ـقطًاالؿمقازًسيًاؾعؾقمًؿـًاؾطلؼةًاالوديًعامًًد.ًبفااًاؾدقـًؿصطػكًعدؾلً .7

ًاؾعؾقمً.1027ـقطًاالؿمقازًسيًاؾعؾقمًؿـًاؾطلؼةًاالوديًعامًًد.ًأريدًػرجًعؾلً .8

ًاؾمؿرقضً.1027ـقطًاالؿمقازًسيًاؾعؾقمًؿـًاؾطلؼةًاؾناـقةًعامًًمورًشػقؼًربؿدًعػقػلً .9

ً

 التشجٌعٌة:و الحاصلٌن على جوائز الدولة التمدٌرٌة  1-1

واظيتمماظؿشفقعقةوياصؾنيمسؾكمجقائزماظدوظةماظؿؼدؼرؼةمااععةمبؽؾقاتماىسضاءمػقؽةماظؿدرؼسممساءماظلادةمأؼقضحمبقانمبأماظؿاظلاىدولم

م.متـؾتمسيمدبصصاتماهلـددةمواظزراسةمواظعؾقممواألدابموايؼقق
ً

ًاؾمشهقعقةو(:ًبقانًبلعضااًفقكةًاؾمدرقسًؿـًؿـيقبلًجاؿعةًبـفاًاِاصؾنيًعؾكًجقائزًاؾدوؾةًاؾمؼدقرقة9ً)ًجدولًرؼؿ

 الجائزة االسم م
الدرجة العلمية 

 والتخصص
 الكلية

ًأ.د/ًأريدًمؾقؿانًةزقـً .2
جائزةًاؾدوؾةًاؾمؼدقرقةًسيًاؾعؾقمًاؾمؽـقؾقجقةًاهلـدمقةً

ً.1022وؿقداؾقةًذفلقةًعامً اْمؼدؿة

أمماذًاهلـدمةً

ًاْقؽاـقؽقة

فـدمةً

ًبـفا

ًأ.د/ًربؿدًةاػظًدقاوً .1
جائزةًاؾدوؾةًاؾمؼدقرقةًسيًاؾعؾقمًاالجمؿاعقةًوؿقداؾقةً

ً.1021ذفلقةًعامً
ًاآلداوًأمماذ

 أ.د.ًؿافرًةيبًاؾـيبً ؾقؾً .0
جائزةًاؾدوؾةًاؾمؼدقرقةًؾؾعؾقمًاؾزراعقةًوؿقداؾقةًذفلقةً

 .1022عامً

أمماذًورابةًوتربقةً

 قاناِق
 اؾزراعة

ً.2992جائزةًاؾدوؾةًاؾمشهقعقةًسيًاؾعؾقمًاؾزراعقةًؾعامًًأ.د.ًؿافرًةيبًاؾـيبً ؾقؾً .4
أمماذًورابةًوتربقةً

ًاِققان
ًاؾزراعة

ًأ.د/ابرافقؿًعلدًاْـعؿًعلدًاِؾقؿً .2
جائزةًاؾدوؾةًاؾمشهقعقةًػكًاؾعؾقمًاهلـدمقةًعامً

2991.ً
ًفـدمةًأمماذ
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ًاؾعؾقمًأمماذ .2994ائزةًاؾدوؾةًاؾمشهقعقةًػكًعؾقمًاؾرقاوقا ًعامًجًأ.د/ًةيـًـصرًأريدًإلاعقؾً .6

ًأ.د/ًؿقمكًعقضًاهللًعلدًاهللً .7
جائزةًاؾدوؾةًاؾمشهقعقةًػكًاؾعؾقمًاهلـدمقةًلً

ً.2996عام
ًفـدمةًأمماذ

ًأ.د/ًمقدًأبقًاؾيعقدًمقدًوردً .8
جائزةًاؾدوؾةًاؾمشهقعقةًػكًاؾعؾقمًاهلـدمقةًؾعامً

2997.ً
ًفـدمةًأمماذ

ًةؼققًأمماذًاؾؼاـقنً.1021جائزةًاؾدوؾةًاؾمشهقعقةًسيًاؾؼاـقنًاُـائلًعامًًأشر ًتقػقؼًمشسًاؾدقـً.د/ًأ .9

 بفااًاؾدقـًؿصطػكًعدؾلًأ.د/  .20
جائزةًاؾدوؾةًاؾمشهقعقةًسيًذبالًاؾعؾقمًاؾؽقؿقائقةًعامً

1022. 
 اؾعؾقم أمماذًاؾؽقؿقاا

ًاؾعؾقمًاؾػقزقااؿياعدًأمماذ1026ًًؾػقزقااًعامًجائزةًاؾدوؾةًاؾمشهقعقةًسيًعؾقمًاًأريدًػرجًعؾلد/ًً .22

ًأ.د/ًؾطقػةًربؿدًمايً .21
جائزةًاؾدوؾةًاؾمؼدقرقةًسيًاؾعؾقمًاالجمؿاعقةًوؿقداؾقةً

ً.1000ذفلقةًعامً
ًاآلداوًأمماذًاؾمارقخ

 
 التشجٌعٌة وجامعات أخرى:و الحاصلٌن على جوائز جامعة بنها التمدٌرٌة 1-0

م-جاععةةمبـفةاماياصةؾنيمسؾةكمجةقائزماىاععةةم)اظؿؼدؼرؼةةمممممممممبؽؾقةاتمسضةاءمػقؽةةماظؿةدرؼسمممممسةاءمأمأممبقةانمبم92اىدولمرضةؿم)مؼقضحم

م.اٌقضعماالظؽرتوغلمىاععةمبـفامسؾكواظيتممتمغشرػاماظؿشفقعقةمم

ً

ً-(:ًبقانًبلعضاااًفقكاةًاؾمادرقسًؿاـًؿـياقبلًجاؿعاةًبـفااًاِاصاؾنيًعؾاكًجاقائزًاُاؿعاةً)اؾمؼدقرقاة20ًًًًًًًًًًًًًجدولًرؼؿً)

ًًاؾمشهقعقة(

 الجائزة االسم م
الدرجة العلمٌة 

 والتخصص
 الكلٌة

 أ.د/ًةيـكًأريدًعلدًاؾرريـً .2
جائزةًاُاؿعةًاؾمؼدقرقةًسيًاجملالًاؾعؾؿلً

 1007/1008عام
 اؾطب أمماذ

 أ.دً/ًةيـًعؾكًدمقؼلً .1
ًجائزةًاُاؿعةًاؾمؼدقرقةًسيًاجملالًاؾعؾؿلًعام

1008/1009ً
 اؾعؾقم أمماذ

 أ.دً/ًمـقةًربؿقدًعلدهً .0
ًائزةًاُاؿعةًاؾمؼدقرقةًسيًاجملالًاؾعؾؿلًعامج

1008/1009 
 اؾزراعة أمماذًاألؾلان

 أ.دً/ًٌقاًربؿدًواديً .4
ًجائزةًاُاؿعةًاؾمؼدقرقةًسيًاجملالًاؾعؾؿلًعام

1008/1009 

ؼمصادًاالأمماذً

 زراعلاؾ
 اؾزراعة

 أ.دً/ًـلقؾًربؿدًؿقمكًاؾـهارً .2
عامًًجائزةًاُاؿعةًاؾمؼدقرقةًسيًاجملالًاؾعؾؿل

1020/1022 
 اؾعؾقم أمماذًاؾػقزقاا

6. ً
أ.د/ًةيامًاؾدقـًعلدًاؾعزقزً

ًاؾعطار

جائزةًاُاؿعةًاؾمؼدقرقةًسيًاجملالًاؾعؾؿلًعامً

1022/1021ً
 أمماذًطبًاِققان

اؾطبً

ًاؾلقطري

ًأ.د/ًؾطقػةًربؿدًمايً .7
جائزةًاُاؿعةًاؾمؼدقرقةًػكًاجملالًاألدبلًعامً

1021/1020.ً
ًواآلداًأمماذًاؾمارقخ

ً.1021/1020جائزةًاُاؿعةًاؾمؼدقرقةًؾؾعؾقمًعامًًأ.د/ًصربيًصادقًاؾصريسيً .8
أمماذًبققؾقجقاً

ًاأللاك
ًاؾعؾقم

 أ.د/ًاؾيقدًعلدًاِؿقدًػقدةً .9
جائزةًاُاؿعةًاؾمؼدقرقةًسيًةؼققًاإلـيانًعامً

1020/1024. 
ًاِؼققًأمماذ
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 أ.د/ًربؿدًزغؾقلًمقمًزـاتلً .20
اجملالًاألدبلًعامًجائزةًاُاؿعةًاؾمؼدقرقةًػكً

1020/1024. 
ًاآلداوًأمماذ

 أ.د/ًعز ًعطاًعػقػلً .22
جائزةًاُاؿعةًاؾمؼدقرقةًػكًاجملالًاؾعؾؿلًعامً

1020/1024. 

أمماذًورابةًوتربقةً

ًاِققان
ًاؾزراعة

 .1024/1022جائزةًاُاؿعةًاؾمؼدقرقةًؾؾعؾقمًعامً أ.د.ًؿافرًةيبًاؾـيبً ؾقؾً .21
أمماذًورابةًوتربقةً

 اِققان
 زراعةاؾ

ًاؾعؾقم أمماذ .1024/1022جائزةًاُاؿعةًاؾمؼدقرقةًؾؾعؾقمًعامً أ.د/ًأريدًمعقدًإلاعقؾًشؾيبً .20

ًاؾعؾقم أمماذ 1024/1022جائزةًاُاؿعةًاؾمؼدقرقةًؾؾعؾقمًعامً أ.د/ًؿصطػكًقسًربؿدًـصارً .24

 أ.د/ًاؾشوا ًإبرافقؿًؿـصقرً .22
جائزةًاُاؿعةًاؾمؼدقرقةًسيًةؼققًاالـيانً

 .1022/1026عام
ًاِؼقق أمماذ

 أ.د/ًؽؿالًػفؿكًعلدًاؾؼادرً .26
جائزةًاُاؿعةًاؾمؼدقرقةًسيًاجملالًاؾعؾؿلً

 .1022/1026عام
ًاؾطب أمماذ

 أ.د/ًريادةًربؿقدًإلاعقؾً .27
ًًعامًاؿعةًاؾمؼدقرقةًػكًاجملالًاألدبلجائزةًاُ

1022/1026. 
ًاألداو أمماذ

 اؾعؾقم أمماذًاؾؽقؿقاا .1026/1027ؾؾعؾقمًعامًجائزةًاُاؿعةًاؾمؼدقرقةً أ.د.ًعقاًاؾيقدًأؿنيً .28

 األداو ـػساؾأمماذًعؾؿً .1026/1027جائزةًاُاؿعةًاؾمؼدقرقةًاألداوًعامً أ.د.ًعادلًؽؿالً ضرً .29

ًأ.د/ًؿمقؾلًعلدًاهللًربؿدً .10
جائزةًاُاؿعةًاؾمشهقعقةًسيًاجملالًاؾعؾؿلً

ً.1006/1007عام
ًاؾعؾقم أمماذ

 أ.د/ًعلدًاؾعزقزًباتعًربؿدً .12
جائزةًاُاؿعةًاؾمشهقعقةًسيًاجملالًاألدبلً

 .1006/1007عام
 اآلداو أمماذ

 أ.د/اؾيقدًعلدًاِؿقدًػقدةً .11
جائزةًاُاؿعةًاؾمشهقعقةًسيًاجملالًاألدبلً

 .1006/1007عام
 اِؼقق أمماذ

 أ.د/ًةينيًربؿقدًاْغربلً .10
جائزةًاُاؿعةًاؾمشهقعقةًسيًاجملالًاؾعؾؿلً

 .1007/1008عام
 أمماذ

ًاؾطب

 اؾلقطري

 أ.د/ًإاانًربؿدًاؾـشارً .14
جائزةًاُاؿعةًاؾمشهقعقةًسيًاجملالًاؾعؾؿلً

 .1007/1008عام
 اؾطب أمماذ

12. ً
أ.دً/ًماؿبًربؿدًعلدًاؾقاةدً

 ـدا

جائزةًاُاؿعةًاؾمشهقعقةًسيًاجملالًاؾعؾؿلً

 .1008/1009عام
 أمماذ

اهلـدمةً

 بلـفا

 أ.د/ًؿعمزًصاحلًربؿدًاؾذؽل  .16
عقةًسيًاجملالًاؾعؾؿلًعامًجائزةًاُاؿعةًاؾمشهق

1020/1022. 
 أمماذ

اهلـدمةً

 بلـفا

 أ.د/ًعػا ًدمقؼلًعلدًاجملقد  .17
جائزةًاُاؿعةًاؾمشهقعقةًسيًاجملالًاؾعؾؿلً

 .1022/1021عام
 أمماذ

اؾطبً

 اؾلقطري

 أ.د/ًأشر ًؿفديًعلدًاِؿقدً .18
جائزةًاُاؿعةًاؾمشهقعقةًسيًاجملالًاؾعؾؿلً

 .1021/1020عام
ًاؾزراعة أمماذ

 د/ًؿصطػكًعلدًاِؿقدًؿصطػكً .19
جائزةًاُاؿعةًاؾمشهقعقةًسيًاجملالًاؾعؾؿلً

 .1021/1020عام
ًاؾعؾقم ؿدرس

 د/ًفـدًأريدًأريدًاؾرببريً .00
جائزةًاُاؿعةًاؾمشهقعقةًػكًاجملالًاؾعؾؿلًعامً

1020/1024.ً

ؿدرسًؿراؼلةً

 األغذقة

طبً

 بقطري

ًاؾزراعةًؿدرسًعؾقمًاألغذقة .1024/1022مًعامًجائزةًاُاؿعةًاؾمشهقعقةًؾؾعؾقًد.ًةيـًأريدًبرؽا ً .02
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 أ.م.ًد/ًأاـًلريًػرقدً .01
جائزةًاُاؿعةًاؾمشهقعقةًػكًاجملالًاؾعؾؿلًعامً

1022/1026. 
ًأمماذًؿياعد

طبًاؾ

ًلقطرياؾ

 أ.م.ًد/ًؿصطػكًاؾغرقبًاؾؼصريً .00
جائزةًاُاؿعةًاؾمشهقعقةًػكًاجملالًاألدبلًعامً

1022/1026 
ًداواألًأمماذًؿياعدًاؾمارقخ

ًاؾعؾقمًؿدرسًاؾػقزقاا 1026/1027جائزةًاُاؿعةًاؾمشهقعقةًؾؾعؾقمًعامًًد.ًعؿادًربؿدًققمػً .04

ًد.ًعلدًاهللًػقزيًاُـائينً .02
جائزةًاُاؿعةًاؾمشهقعقةًػكًاجملالًاألدبلًعامً

1026/1027 

ؿدرسًاؾمارقخً

ًاِدقث
ًاآلداو

ًأ.د./ؿافرًالاعقؾًصربيًربؿدً .06

ؾؾؿمؿقزقـًؿـًابـااًرباػظةًدر ًاؾمػققًوشفادةًتؼدقرً-

ً.2989اؾؼؾققبقة

جائزةًاؾلوق ًاْمؿقزةًؿـًاُؿعقةًاْصرقةًؾؾرتبقةًاؾعؾؿقةً-

2997.ً

اُائزةًاؾمشهقعقةًػكًاؾدراما ًاؾػـقةًواؾرتبققةًؿـً-

ً.1001ؿصرً-جاؿعةًاؾزؼازقؼً

ًاؾرتبقةًأمماذ

ًاِؼققًأمماذًاؾؼاـقنًاْدـلً.1021مًجائزةًجاؿعةًاْـصقرةًاؾمؼدقرقةًعاًأ.د/أريدًشقؼلًعلدًاؾرريـً .07

ًاِؼققًأمماذًاؾؼاـقنًاْدـلً.1000جائزةًجاؿعةًاْـقػقةًؾؾلوق ًاْمؿقزةًعامًًأ.د/ًرواًعلدًاِؾقؿًعلدًاجملقدً .08

ًد/ًطفًعقضًاهللًاؾيقدًابرافقؿً .09
ً.1020و1021ًًجائزةًتؽرقؿًـؼابةًاْفـدمني

ً
ًاهلـدمةًؿدرس

ًدأ.د/ًااانًعربلًعلدًاُقاً .40
جائزةًاؾدؽمقرًػقصؾًألػضؾًحبثًباْرؽزًاؾدوؾلًاْصريً

 .1021ًؾؾزراعةًعام
ًؿياعدًأمماذ

اؾطبً

ًاؾلقطري

ًد/ًأؿؾًربؿدًأريدًاؾعيؾلً .42
جائزةًاؾدؽمقرًػقصؾًألػضؾًحبثًباْرؽزًاؾدوؾلًاْصريً

ً.1022ؾؾزراعةًعامً
ًؿياعدًأمماذ

اؾطبً

ًاؾلقطري

 ابرافقؿًعلدًاؾغػارًاؾيقدً ؾقػةً .41
ػضؾًرماؾةًؿاجيمريًعؾكًؿيمقىًاُؿفقرقةًجائزةًأ

 سيًذبالًاؾصـاعا ًاؾغذائقة.1022ًؾعام
ًاؾزراعةًؿدرسًؿياعد

 
 الحاصلٌن على جوائز جامعة بنها ألفضل رسالة ماجستٌر ودكتوراه: 1-4

جائزةمجقائزماىاععةم)اياصؾنيمسؾكمموععاوغقفؿمبؽؾقاتماىاععةسضاءمػقؽةماظؿدرؼسممساءماظلادةمأبقانمبأمم99اىدولمرضؿم)ؼقضحم

مععؾـمسؾلماظؾقابةماالظؽرتوغقةمىاععةمبـفا.اىاععةممطؿامػقمسؾكمعلؿقيمحلـمرداظةمألاظؿػققم

ً

ًجقائزًاُاؿعة(:ًبقانًبلعضااًفقكةًاؾمدرقسًؿـًؿـيقبلًجاؿعةًبـفاًاِاصؾنيًعؾك22ًجدولًرؼؿً)

 الكلٌة االسم م
أحسن رسالة 

 ماجستٌر ودكتوراه

عام الحصول 

 لجائزةعلى ا

 1006 دؽمقراه اؾزراعة د./فدىًعؾكًمايًاُارةل  .2

 1006 دؽمقراه اآلداو د./اؾيقدًعلدًاْمؿـًاؾيقد  .1

 1006 ؿاجيمري اؾزراعة ربؿقدًزبمارًعلدًاؾؼادر  .0

 1007 دؽمقراه اؾمؿرقض د/ًإاانًـلقؾًرؿضان  .4

 1007 ؿاجيمري اؾطبًاؾلقطري اؾيقدةً/ًأؿؾًربؿدًاؾعيؾل  .2

 1007 ؿاجيمري اؾمؿرقض اؾعاطلًمؾقؿانذبقدةًعلدً  .6

 1008 ؿاجيمري اؾزراعة علدًاهللًاؾيقدًعلدًاهلل  .7

 1008 ؿاجيمري اهلـدمةًبلـفا رشاًربلًاؾدقـًعلدًاؾغـك  .8
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 1008 ؿاجيمري اؾعؾقم ربؿدًاؾيقدًأريدًةيـ  .9

 1009 ؿاجيمري اؾمؿرقض روًدقـةًاريدًؿؼلؾ  .20

 1009 اجيمريؿ اؾطبًاؾلقطري إاانًعربلًعلدًاُقاد  .22

 1009 ؿاجيمري اؾرتبقةًاؾرقاوقة أريدًرشادًعنؿان  .21

 1020 ؿاجيمري اآلداو وؾقدًأريدًلري  .20

 1020 ؿاجيمري اؾزراعة أريدًربؿدًمعدًإبرافقؿ  .24

 1022 ؿاجيمري اؾطبًاؾلقطري اؾشقؿااًربؿدًمعقدًعلدًاؾصادق  .22

 1022 ؿاجيمري اؾرتبقة شومفًربؿدًمعدًؿقاػك  .26

 1022 ؿاجيمري اؾمؿرقض كؿروةًؿيعدًعؾ  .27

 1022 دؽمقراه اِاملا ًواْعؾقؿا  د/ًربؿدًعلدًاؾػما ًربؿدًةاؿد  .28

 1022 دؽمقراه اؾرتبقة د/ًمقدًربؿديًريقدة  .29

 1022 دؽمقراه اؾمؿرقض ػقزقةًػاروقًؽاؿؾ  .10

 1021 اؾدؽمقراهًاؾزراعة د.ًةيـًأريدًبرؽا ًربؿدً .12

 1021 مقراهاؾدؽًاألداو د.ًأريدًشواتفًربؿدًعؾقاـلً .11

 1021 اْاجيمريًاألداو ؿـكًاؾلازًاؾيقدًؿرمكً .10

 1021 اْاجيمريًاؾزراعةًربؿدً ريىًةاػظً .14

 1020 اؾدؽمقراهًاؾرتبقة د.ًمؾقؿانًرجبًمقدًأريدً .12

 1020 اؾدؽمقراهًاؾطبًاؾلقطرى د.ًربؿدًاؾراعلًربؿدًؿمقديً .16

 1020 اْاجيمريًاؾزراعة د.ًربؿقدًؿصطػكًاؾيقدًةينيً .17

18. ً  1020 اْاجيمريًاألداو أؿؾًعزوًعؾكًؿمقؾلد.ً

 1024 دؽمقراهًاؾزراعةًد.ًأريدًعؾكًعلدًاْؼصقدًاِصري  .19

 1024 دؽمقراهًاألداوًد.ًوػااًربؿدًأـقرًاؾدػمار  .00

 1024 ؿاجيمريًاؾمؿرقضًراوقةًعلدًاؾغـك  .02

 1024 ؿاجيمريًاألداوًؿقكًػؽرىًتقػقؼًمؾقؿان  .01

 1022 دؽمقراهًاؾمؿرقضًأبميامًمعقدًأريدًد.  .00

 1022 دؽمقراهًاألداوًد.ًربؿدًعلدًاؾػما ًربؿد  .04

 1022 ؿاجيمريًاؾزراعةًداؾقاًذيالًأريد  .02

 1022 ؿاجيمريًاألداوًأقفاوًذيقؾًعلدًاؾؽرقؿ  .06

 1026 دؽمقراهًطبًبقطريًد.ًعقًعابدًؽؿال  .07

 1026 دؽمقراهًاؾرتبقةًد.ًدعااًمعقدًربؿقد  .08

 1026 ؿاجيمريًاؾمؿرقضًفـدًربؿقدًعقم  .09

 1026 ؿاجيمريًاؾرتبقةًأروىًاؾيعقد  .40

ً
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لوائم أعضاء اللجان التخصصٌة للمطاعات لترلٌات األساتذة واألساتذة المساعدٌن من منسوبً جامعة   1-2
 (:1029-1026بنها )الدورة الثانٌة عشرة 

األداتذةمواألداتذةماٌلاسدؼـمعـمعـلقبلممسضاءماظؾفانماظؿكصصقةمظؾؼطاساتمظرتضقاتمساءماظلادةمأبقانمبأمم90اىدولمرضؿم)ؼقضحم

مععات.قضعماجملؾسماألسؾكمظؾفامبردماوػقمطؿامباظؼطاساتماٌكؿؾػةممم0296-0299جاععةمبـفامظؾدورةماظـاغقةمسشرم)

ً

دورةً(:ًبقانًبلعضااًاؾؾهانًاؾمىصصقةًؾؾؼطاعا ًؾرتؼقا ًاألماتذةًواألماتذةًاْياعدقـًؿـًؿـيقبلًجاؿعةًبـفاًؾؾ21جدولًرؼؿً)

ً(1026-1029اؾناـقةًعشرً)

 المطاع التخصص الكلية االسم م

 اؾدراما ًاؾلقطرقة طبًاِققان طبًبقطري أ.د.ًةيامًاؾدقـًربؿدًاؾعطار 2

 اؾعؾقمًاألمامقةًواؾزراعقة وؼاقةًاؾـلا  اؾزراعة أ.د.ًعؾلًربؿدًمشسًاؾدقـ 1

 هارقةاؾدراما ًاؾم ا املة اؾمهارة أ.د.ًمؾقؿانًربؿدًؿصطػك 0

م

لوائم أعضاء اللجان الدائمة لترلٌات األساتذة واألساتذة المساعدٌن من منسوبً جامعة بنها )الدورة  1-6
 (:1029-1026الثانٌة عشرة 

م م)ؼقضح مرضؿ م93اىدول مبقان مؼقضح مم ماظلادة ماألداتذةمبأمساء موزائػ مظشغؾ ماظعؾؿل ماإلغؿاج مظػقص ماظدائؿة ماظعؾؿقة ماظؾفان أسضاء

م.ممطؿاموردمسـمعقضعماجملؾسماألسؾكمظؾفاععات0296-0299لاسدؼـمعـمعـلقبلمجاععةمبـفامظؾدورةماظـاغقةمسشرم)واألداتذةماٌ

(ً ًرؼؿ ًواألماتذة20ًجدول ًاألماتذة ًوظائػ ًؾشغؾ ًاؾعؾؿل ًاإلـماج ًؾػوص ًاؾدائؿة ًاؾعؾؿقة ًاؾؾهان ًأعضاا ًاؾيادة ًبللاا ًبقان )

ً(1026ً-1029ةًعشرً)اْياعدقـًؿـًؿـيقبلًجاؿعةًبـفاًؾؾدورةًاؾناـق

 التخصص العام )الدلٌك( الكلٌة األستاذٌة االسم م
رلم اللجنة 

 ومسماها

 اآلداو 00/6/2994 أ.د.ًاؾيقدًػضؾًػرجًاهللًربؿد  .2
اؾـؼدًاألدبلً)اؾـؼدًواؾلقغةً

 واألدوًاْؼارنً(

)أ(ًاؾؾغةًاؾعربقة2ًً

 وآدابفا

 اآلداو 02/7/1022 أ.د.ًـازكًربؿدًعلدًاؾؾطقػ  .1
ةًاالٌؾقزقةًوآدابفاًاؾؾغ

 )اؾؾغققا (

)أ(ًاؾؾغةًاإلٌؾقزقة0ًً

 وآدابفا

0.  
أ.د.ًريادةًربؿقدًاريدً

 الاعقؾ
 )أ(ًاؾمارقخ6ً تارقخً)ةدقثًوؿعاصر( اآلداو 00/20/1000

 اآلداو 16/0/1001 أ.د.ًصابرًاؿنيًمقدًدمقؼل  .4
جغراػقاًطلقعقةً

 )جققؿقرػقؾقجقا(
 )أ(ًاُغراػقا7ً

2.  
وىًأريدًأ.د.ًاؾصاوىًاؾصا

 علدًاؾرةقؿ
 )أ(ًاؾػؾيػة9ً اؾػؾيػةً)اؾػؾيػةًاإلمقؿقة( اآلداو 18/21/1001

6.  
أ.د.ًأريدًابرافقؿًاريدً

 اؾصرؿاتك
 اؾرتبقة 18/21/2991

اؾرتبقةًاْؼارـةًواإلدارةً

 اؾمعؾقؿقة

)و(ًاؾرتبقة26ًً

اْؼارـةًواإلدارةً

 اؾمعؾقؿقة
7.  

أ.د.ًذيالًربؿدًربؿدً

 ابقاؾقػا
 بقةاؾرت 18/02/1007

اؾرتبقةًاْؼارـةًواإلدارةً

 اؾمعؾقؿقة

)و(ًاؾرتبقة26ًً

اْؼارـةًواإلدارةً

 اؾمعؾقؿقة
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 اِؼقق 29ً/7/1002 أ.د.ًأشر ًتقػقؼًمشسًاؾدقـ  .8
اؾؼاـقنًاُـائكً)اؾؼاـقنً

 اُـائل(

)و(ًاؾؼاـقن11ًً

 اُـائل

 االؼمصادًواْاؾقة اِؼقق 0/4ً/1001 ابقاؾعق ربؿد قيري .د.أ  .9
الؼمصادً)و(ًا14ً

واْاؾقةًاؾعاؿةً

 واؾمشرقعًاؾضرقيب
20.  

أ.د.ًمفريًشعراويًربؿدً

 ذيعة
 رباملةً)رباملةً اصة( اؾمهارة 22/0ً/2989

)و(ًا املة17ً

 واْراجعة

22.  
أ.د.ًأريدًعلداؾرةقؿً

 علداؾرةقؿًزردق
 االؼمصادً)اْاؾقةًاؾعاؿة( اؾمهارة 14ً/1/2998

)و(ًاالؼمصاد19ً

 واْاؾقةًاؾعاؿة

21.  
ينيًعلدًاْؼصقدًعؾكًأ.د.ًة

 علدًاْؼصقد
 اؾطبًاؾلقطري 19/2/1006

اؾعؾقمًاؾلقطرقةً)اؾؽقؿقااً

 اِقققة(

)و(ًاؾؽقؿقاا06ً

 اِقققة

20.  
أ.د.ًزؽرقاًاؾيقدًعلدًاهللً

 فؿقؿل
 اؾعؾقم 14ً/1ً/1004

اُققؾقجقاً)اُققؾقجقاً

 اؾرتؽقلقة(

)و(ًاُققؾقجقا09ًً

 واألرصادًوتطلقؼاتفا

24.  
ؼصقدًربؿدًأ.د.ًعؾكًعلدًاْ

 اِصرى
 اؾزراعةًمبشمفر 26/22ً/2988

اإلـماجًاؾـلاتلً)تربقةً

 ا اصقؾ(

)و(ًاإلـماج40ً

 اؾـلاتل

22.  
أ.د.ًؿافرًةيبًاؾـيبً ؾقؾً

 أريدً)ؿؼررا(
 اؾزراعةًمبشمفر 02/2/2994

اإلـماجًاِققاـلً)تربقةًوورابةً

 اِققان(

)و(ًاإلـماج42ًً

 اِققاـل

26.  
أ.د.ًريدىًعلداؾؾطقػً

 اْـيكًةياـني
 اؾزراعةًمبشمفر 4ً/7ً/2981

عؾقمًوتؽـقؾقجقاًاالغذقةً

 )صـاعا ًغذائقة(

)و(ًاؾصـاعا 41ًً

 اؾغذائقةًواألؾلان

 اؾزراعةًمبشمفر 9ً/2ً/1002 أ.د.ًعز ًػرجًعقادًاّقاط  .27
وؼاقةًاؾـلا ً)ةشرا ً

 اؼمصادقة(

)و(ًاؾقؼاقة40ًً

 وأؿراضًاؾـلا 

28.  
أ.د.ًصق ًؿصطػكًربؿقدً

 معد
 اؾزراعةًمبشمفر 18/1/2994

ؽقؿقااًةقققةًزراعقةً)ؽقؿقااً

 ةقققة(

)و(ًاؾؽقؿقاا44ً

واْقؽروًبققُقاً

 اؾزراعقةًواؾقرابة
29.  

أ.د.ًربؿدًصق ًاؾدقـًاؾيقدً

 ؿمقؾل
17/22/1006 

اِاملا ً

 واْعؾقؿا 

اِيابا ًاؾعؾؿقةً)اؾموؾقؾً

 اؾعددي(

)و(ًاِاملا 47ًً

واْعؾقؿا ًوـظؿً

 اْعؾقؿا ًاإلدارقة
10.  

.د.ًربؿقدًربؿدًربؿقدًأ

 ةاؿد
 )أ(ًأشغالًعاؿة22 اْياةةًواؾػقتقجراؿرتى اهلـدمةًبشربا 18/21/2999

12.  
أ.د.ًاؾيقدًققمػًربؿدً

 مؾقؿانًاؾؼاول
 اهلـدمةًبشربا 27/2/1002

فـدمةًاالـماجًواؾمصؿقؿً

 )فـدمةًاالـماجًواْقاد(

)أ(ًفـدمة21ًً

اؾمصـقعًواؾمصؿقؿً

 اْقؽاـقؽلً
11.  

دًعلدًاؾقاةدًأ.د.ًماؿبًربؿ

 ـدا
 اهلـدمةًبلـفا 17/20/1009

فـدمةًاؾؼقىًاْقؽاـقؽقةً

 )اـمؼالًاِرارةًوتطلقؼاتفا(

)أ(ًفـدمةًاؾؼقى20ً

اْقؽاـقؽقةًواؾيقارا ً

 واؾطريان
10.  

أ.د.ًػفؿلًؿمقؾلًأريدً

 بـداري
 اهلـدمةًبشربا 00/21/2992

فـدمةًاؾؼقيًواآلال ً

اؾؽفربائقةً)ـظؿًاؾؼقيً

 اآلؾل(وتطلقؼا ًاؾموؽؿً

)أ(ًفـدمةًاؾؼقى24ً

 واآلال ًاؾؽفربقة

14.  
أ.د.ًاؾيقدًعؾلًإبرافقؿًةيـً

 ػماد
 اهلـدمةًاؾؽقؿقائقةً)ػؾزا ( اهلـدمةًبلـفا 00/6/1009

)أ(ًاهلـدمة27ً

 اؾؽقؿقائقة

 اؾطب 19ً/4ً/1007 أ.د.ًمعدقةًأريدًعؾلًشؾلك  .12
اؾمشرقبًاألدؿلً)اؾـؿقً

 اُـقين(
 )أ(ًاؾمشرقب28ً

16.  
ؿقدًذبؿدًاؿنيًأ.د.ًعلدًاِ

 اهلقاري
 اؾطب 0ً/2ً/1007

اؾػارؿاؽقؾقجلً)اؾؽؾلًواُفازً

 اؾدوري(
 )أ(ًاؾػارؿاؽقؾقجل62

 )أ(ًعؾؿًاؾطػقؾقا 60 طػقؾقا ً)وةقدا ًاّؾقج( اؾطب 00ً/6ً/1000 أ.د.ًربؿدًمعدًققـسًربؿد  .17
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18.  
أ.د.ًربؿقدًعلدًاهللًربؿدً

 اؾعزوـل
 اؾطب 12ً/4/2998

راضًبابقؾقجقاًاؽؾقـقؽقفً)اؿ

 اؾدم(

)و(ًاؾلابقؾقجقا62ً

اإلؽؾقـقؽقةً

 واؾؽقؿقائقة
19.  

أ.د.ًأؿالًأبقًاؾػضؾًربؿدً

 عؾك
 اؾطب 02ً/2/1002

اؾؽقؿقااًاِقققةًاؾطلقةً

 )اؾلققؾقجقاًاُزقكقة(

)و(ًاؾؽقؿقاا66ً

 اِقققةًاؾطلقة

00.  
أ.د.ًعلدًاؾرةقؿًمعدًربؿدً

 شقحل
 اؾطب 18/1/2994

اؾصوةًاؾعاؿةًواؾطبًاؾقؼائلً

  ًوإدارةًاؾصوةًاؾعاؿة()وبائقا

)و(ًاؾصوةًاؾعاؿة67ً

 وطبًاؾصـاعا 

 اؾطب 10/21/1002 أ.د.ًعقًجابرًربؿدًةهاج  .02
اؾطبًاؾشرعلًواؾيؿقم)اؾطبً

 اؾشرعل(

)و(ًاؾطبًاؾشرعل68ً

 واؾيؿقم

 اؾطب 17/4/2999 أ.د.ًاريدًجقدةًربؿدًاُزار  .01
اؾلاطـةًاّاصةً)األؿراضً

 اؾصدرقة(

)و(ًاألؿراض70ًً

 اؾصدرقة

00.  
أ.د.ًأؿاـكًةؾؿكًربؿقدً

 الشني
 االؿراضًاْمقطـة اؾطب 2ً/7ً/1000

)و(ًاألؿراض72ًً

اْمقطـةًوطبًاْـاطؼً

 اِارة
 اؾطب 10ً/1ً/2999 أ.د.ًؿـالًصادقًاؾدػراوى  .04

طبًاألطػالً)اُفازًاهلضؿلً

 أطػال(
 )أ(ًطبًاألطػال74ً

02.  
أ.د.ًعادلًةيـًعلدًاؾؾطقػً

 عدويً)ؿؼررا(
 اؾطب 17/22/1002

جراةةًاؾعظامً)جراةةًؿـاظريً

 اؾرؽلةًواْػاصؾًاؾصـاعقة(
 )أ(ًجراةةًاؾعظام78ً

 اؾطب 02/2/1002 أ.د.ًذيالًاريدًةيين  .06
جراةةًاؾعظامً)جراةةًؿـاظريً

 اؾرؽلةًواْػاصؾًاؾصـاعقة(
 )أ(ًجراةةًاؾعظام78

 اؾطب 26/8/2988 أ.د.ًةاؿدًرشادًربؿدًؿيؾؿ  .07
اُراةةًاؾعاؿةً)جراةةً

 األورام(
 )أ(ًاُراةةًاؾعاؿة82

 اؾطب 26/8/2994 أ.د.ًؿصطػكًؿصطػكًرزق  .08
اُراةةًاؾعاؿةً)اُراةةً

 اؾعاؿة(

)و(ًاُراةة82ً

 اؾعاؿة

09.  
أ.د.ًؿصطػكًبققؿكًةياـنيً

 الاعقؾ
 اؾطب 29/4/2989

اؾمىدقرًواؾعـاقةًاْرؽزةً

 اُراةقة
 )و(ًاؾمىدقر84

 اؾطب 19/20/2996 أ.د.ًربيـًعطقةًربؿدًـصري  .40
-واؿراضًاؾـيااً)ؿـاظريًتقؾقد

 عؼؿًواورام(

)أ(ًاؾمقؾقدًوأؿراض87ً

 اؾـياا

42.  
أ.د.ًجربًػؽرىًةينيً

 اؾلاجقرى
00/9/2999 

اؾطبًاؾلقطريً

 مبشمفر
 ػريوما ً)ػريوما (

)أ(ًاؾعؾقم200ً

اؾلقطرقةًؼلؾً

اإلؽؾقـقؽقةً

ً–)ؿقؽروبققُقاً

 طػقؾقا (

41.  
أ.د.ًؿيعدًذيالًاؾدقـًأريدً

 اؾيقد
29/8/2987 

لقطريًاؾطبًاؾ

 مبشمفر
 اؾطبًاؾلقطري،ًاؾػارؿاؽقؾقجقا

)و(ًاؾعؾقم200ً

اؾلقطرقةًؼلؾً

ً-اإلؽؾقـقؽقةً(أدوقةً

  .40 لقم(ً–طبًشرعكً
أ.د.ًةيـًعلدًاؾعزقزًعقداً

 روس
2/2/2989 

اؾطبًاؾلقطريً

 مبشمفر
 األؿراضًاْشرتؽة

)و(ًصوة201ً

اِققانًوتغذقمفً

 وؿراؼلةًاألغذقة
44.  

أ.د.ًذيالًعلدًاؾرةقؿًربؿدً

 مفً)أؿقـا(مق
00/6/1004 

اؾطبًاؾلقطريً

 مبشمفر

)اؾمقؾقدًواؾمـامؾًواؾمؾؼقبً

 االصطـاعل

)و(ًاُراةا 204ً

 اؾلقطرقة

42.  
أ.د.ًربؿقدًاؾيقدًعابدًأبقً

 اؾروس
17/0/1006 

اؾطبًاؾلقطريً

 مبشمفر
 اؾطبًاؾلقطريً)اُراةة(

)و(ًاُراةا 204ً

 اؾلقطرقة

 14/1/1000 أ.د.ًـلقؾً ؾقؾًـداً ؾقؾ  .46
قةًاؾرتب

 اؾرقاوقةًبـني

اؾرتبقةًاؾرقاوقةً)االدارةً

 اؾرقاوقةًواؾرتوقب(

)أ(ًاإلدارة202ً

 اؾرقاوقة

 00/2/1006 أ.د.ًةينيًدريًاباظة  .47
اؾرتبقةً

 اؾرقاوقةًبـني

اؾرتبقةًاؾرقاوقةً)ػيققؾقجقاً

 اؾرقاوة(

)جا(ًاؾمدرقب202ً

 اؾرقاوك
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ألساتذة واألساتذة المساعدٌن من منسوبً جامعة بنها لوائم المحكمٌن باللجان العلمٌة الدائمة لترلٌات ا  1-7
 (:1029-1026)الدورة الثانٌة عشرة 

باظؾفانماظعؾؿقةماظدائؿةمظػقصماإلغؿاجماظعؾؿلمظشغؾموزائػماألداتذةمعـمعـلقبلمجاععةمبـفامحصرماحملؽؿنيممم94)اىدولمرضؿمؼقضحم

مسـمعقضعماجملؾسماألسؾكمظؾفاععات.وردمممطؿام0299-0296واألداتذةماٌلاسدؼـمظؾدورةماظـاغقةمسشرم)

ً

ةصرًا ؽؿنيًباؾؾهانًاؾعؾؿقةًاؾدائؿةًؾػوصًاإلـماجًاؾعؾؿلًؾشغؾًوظائػًاألماتذةًواألماتذةًاْياعدقـًؿـًم(24جدولًرؼؿً)

 (1029-1026ؿـيقبلًجاؿعةًبـفاًؾؾدورةًاؾناـقةًعشرً)

 عدد المحكمين الكلية م

66ً اؾزراعةًمبشمفر2ً

28ًًياؾطبًاؾلشر1ً

44ًًاؾطبًاؾلقطريًمبشمفر0ً

02ًًاؾعؾقم4ً

00ًًاؾرتبقة2ً

14ًًاهلـدمةًبشربا6ً

20ًًاآلداو7ً

4ًًاؾمهارة8ً

4ًًاؾرتبقةًاؾرقاوقةًبـني9ً

1ًًاؾػـقنًاؾمطلقؼقة20ً

1ًًاِؼقق22ً

1ًًفـدمةًبـفا21ً

1ًًاؾرتبقةًاؾـقعقة20ً

2ًًاِاملا ًواْعؾقؿا 24ً

2ًًاؾمؿرقض22ً

 085 د المحكمينأجمالي عد
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 (:1021-1027.. مؤشرات تطوٌر البحث العلمً فً الخطة البحثٌة السابمة لجامعة بنها ) لثاثا
طبما ( 0290-0297خالل الخطة البحثية السابمة )تطوير البحث العلمي في بنها يمكن تلخيص مؤشرات جامعة 

 ما يلي:ل

ةمواظؿؿةرؼضمواآلدابممةمواظزراسةمواظطةبماظؾقطةريمواظؾقؽةممماظطبمواهلـددعؤذراتماظـشرماظعؾؿلماظدوظلمظعددمعـماظؼطاساتمعـؾم (9

 .واظعؾقمماالغلاغقةمواالجؿؿاسقة

 اظؿعاونماظدوظلمبنيمجاععةمبـفامواىاععاتمواٌعاػدماظؾقـقةمسؾكمعلؿقىماظعامل. حفؿ (0

معددمعـماىاععاتماٌصرؼة.اظؿصـقػماظعاٌلمظؾفاععةمعؼارغةمظ (3

خاللماًطةماظؾقـقةةمممFields of Excellenceبـفامأزفرتممتقزامحبـقامسيمسدةمذباالتموجيدرماإلذارةمػـامأنمجاععةم

اظؾققثماظؿطؾقؼقةمصكمذبالماظطاضةماظشؿلقة،مدرراغاتماظـدي،متؽـقظقجقةاماظـةاغق،ممم:مسؾكمدؾقؾماٌـالموظقسمايصرغذطرمعـفامماظلابؼة

ٌـظػةاتمواٌلةؿقؾؾاتماظغذائقةةماظصةـاسقة،موإسةادةمتةدوؼرماٌكؾػةاتمممممممماظؾققثمتطؾقؼقةمسيمادؿغاللمزبؾػاتماظؾذورماظـؾاتقةةمسيمهضةامامم

اظزراسقة،موادؿكالصماظلؾقؽامعـمضشماألرز،مواظؿـؼقةماظؾققظقجقةمٌقاهماظشةربموعقةاهماظصةرفماظصةـاسل،موعؽلةؾاتماظطعةؿمواظرائقةة،مممممممم

معؽاصقةماآلصات.

 
 :النشر العلمً الدولًفً  أداء جامعة بنهامؤشرات  0-2

ؼؾزعـامحصرمباظؿكصصاتماظدضقؼةمظؾؾاحـنيمبؽؾقاتماىاععةمظؾعامممResearch performanceجاععةمبـفاماظؾقـلممظؿقضقحمأداء

مقةماٌكؿؾػة.معػذامايصرمرؾؼامظؾدرجاتماىاعمم95)اىدولمرضؿمؼقضحم.مو0297/مم0296اظدرادلم

ً

ً.1026ًً/1027مًاؾدراملًؾعاؾجاؿعةًبـفاًًؾؾلاةننيًبؽؾقا (:ًةصرًباؾمىصصا ًاؾدؼقؼة22ًدولًرؼؿً)اُ

هيئة أعضاء      
 التدريس

 

 

 مجاالت التخصص

 معيد مدرس مساعد باحث استاذ مساعد أستاذ أستاذ متفرغ

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

م36م97م32م09م44م60م99م06م95م40م07م57 اؾعؾقمًاؾطلقعقة

م93م966م59م966م56م006م95م57م8م56م96م992 اؾعؾقمًاهلـدمقة

م979م35م035م938م040م050م89م936م56م997م50م089 اؾعؾقمًاؾطلقة

م37م99م99م00م95م09م7م04م4م43م92م74 اؾعؾقمًاؾزراعقة

م969م74م905م80م953م963م30م72م94م75م30م87 اؾعؾقمًاالجمؿاعقة

627ً207ً420ً97ً020ً246ً701ً220ً419ً468ً000ً206ً األذيادي

 

مرؾؼامٌاموردمسيمضقاسدماظؾقاغاتماظعاٌقةمواٌؿضؿـةماظـؼاطماظؿاظقة:

 سددماألحباثمPublicationsاٌـشقرةمسيمذبالتمذاتمععاعؾمتأثاممImpacted.م
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 سددماالدؿشفاداتمCitations.م

 سددماظؾاحـنيمAuthors.م

 ععاعؾماظؿأثاماظقزغلمظؾؿكصصمField weighted citation impact.م

 اداتمظؽؾمحبثمسددماالدؿشفCitations per publication. 

م ماظؾقـل مبـفا مجاععة مأداء ماهلـددقة،ممResearch performanceصإن ماظطؾقة، ماألدادقة، ماظعؾقم مضطاسات مدبصصات سي

 .99،م98،م97،96اىداولمأرضاممميؽـمتؾكقصفمسيمم0297إديمم0290االجؿؿاسقةمواإلغلاغقةماٌكؿؾػةمخاللماظػرتةمعـم

ً

سيًاؾمىصصا ًاؾعؾؿقةًاْىمؾػةً قلًاؾػرتةًؿاـResearch performanceًًًأدااًجاؿعةًبـفاًاؾلونلًً:(26)دولًرؼؿًج

ً.(SCOPUS)ؼاعدةًبقاـا 1026ًًإدي1021ًً

 التخصص م
عدد 

 األبحاث
عدد 

 االستشهادات
عدد 

 الباحثٌن
معامل التأثٌر 

 الوزنً للتخصص
عدد االستشهادات 

 لكل بحث

2900ً089ً2.02ً0.8ً 220ًاؾعؾقمًاهلـدمقةً .2

2066ً207ً0.80ً1.9ً 472ًاؾعؾقمًاؾطلقةً .1

0. ً
غريً-اؾعضققةً-اؾؽقؿقااً)اؾػقزقؼقة

ًاؾموؾقؾقة(ً–اؾؽفربائقةًً–اؾعضققةً
040 2874ً107ً0.94ً2.2ً

168ً2649ً281ً1.22ً6.1ًًعؾقمًاِامبًاألؾلً .4

2. ً
اؾؽقؿقااًاِقققةًواؾقرابةًواؾلققؾقجقاً

ًاُزقكقة.
101ً600ً191ً0.69ً1.7ً

 1.0 0.60 282 410 280ًاؾعؾقمًاؾزراعقةً .6

 2.9 2.27 220 2021 272ًاهلـدمةًاؾؽقؿقائقةً .7

277ً222ً2.12ً4.7ً 210ًاؾعؾقمًاؾلقكقةً .8

210ً202ً228ً0.99ً4.2ًًاؾطاؼةً .9

 2.9 2.02 98 280 97ًاؾعؾقمًاؾلقطرقةً .20

 0.2 0.98 14 71 10ًاؾعؾقمًاالجمؿاعقةً .22

20ً74ً26ً0.69ً7.4ًًاؾمؿرقضً .21

 0.0 0.0 4 0.0 4ًاآلداوًواؾعؾقمًاإلـياـقةً .20

إجمالً التخصصات العلمٌة ً
 لجامعة بنها

1226 20002 1026   

 0.8 2.06 متوسط التخصصات العلمٌة لجامعة بنهاً

ً

ً  
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ؿعاؿاؾًًوCitationsًًاالممشافاداً سيًعددResearch performanceًً(:ًأدااًجاؿعةًبـفاًاؾلونل27ًدولًرؼؿً)اُ

ً:Google Scholar)اؾعاْقةً)ػكًؼقاعدًاؾلقاـا 1026/1027ًًـلًؾؾمىصصً قلًاؾعامًاُاؿعكاؾملبريًاؾقز

1-.Ahmad Taher Azar, PhD, IEEE Senior Member 

Asst. Prof., Benha University, Egypt. EiC of IJIEI (UK), IJSDA (USA), Associate EiC of IEEE … 

م4085متماضؿؾادفامسيمسدد:مم-مfci.bu.edu.egبرؼدمإظؽرتوغلممتماظؿقؼؼمعـفمسؾكمم

Control Theory & Applications Process Control Chaos Control and Synchronization Nonlinear 

control Computational Intelligence 

2- Metwally Abdallah 

Prof.of Physical Chemistry, Umm Al-Qura University - Benha University, Egypt. 

م3982متماضؿؾادفامسيمسدد:مم-مfsc.bu.edu.eg برؼدمإظؽرتوغلممتماظؿقؼؼمعـفمسؾكمم

Electrochemistry Corrosion Corrosion protection Materials science 

3.Alaa S. Amin 

Professor of Analytical Chemistry and the Dean for Faculty of Science, Benha University … 

 0588متماضؿؾادفامسيمسدد:ممم- fsc.bu.edu.eg برؼدمإظؽرتوغلممتماظؿقؼؼمعـفمسؾك

Chemistry 

4.AY El-Etre 

Professor of physical chemistry, Benha University 

 0392متماضؿؾادفامسيمسدد:مم-مم fsc.bu.edu.eg برؼدمإظؽرتوغلممتماظؿقؼؼمعـفمسؾك

Corrosion 

5.Mohamed Khader 

م0954متماضؿؾادفامسيمسدد:مم-مم fsc.bu.edu.eg برؼدمإظؽرتوغلممتماظؿقؼؼمعـفمسؾك

Numerical Analysis 

6.Ahmed Farag Ali 

Department of Physics, Benha University. 

https://scholar.google.com.eg/citations?user=6gf4UVkAAAAJ&hl=ar
https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=search_authors&hl=ar&mauthors=label:control_theory_%26_applications
https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=search_authors&hl=ar&mauthors=label:process_control
https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=search_authors&hl=ar&mauthors=label:chaos_control_and_synchronization
https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=search_authors&hl=ar&mauthors=label:nonlinear_control
https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=search_authors&hl=ar&mauthors=label:nonlinear_control
https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=search_authors&hl=ar&mauthors=label:computational_intelligence
https://scholar.google.com.eg/citations?user=Lvs1LEUAAAAJ&hl=ar
https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=search_authors&hl=ar&mauthors=label:electrochemistry
https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=search_authors&hl=ar&mauthors=label:corrosion
https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=search_authors&hl=ar&mauthors=label:corrosion_protection
https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=search_authors&hl=ar&mauthors=label:materials_science
https://scholar.google.com.eg/citations?user=8ZtYxI4AAAAJ&hl=ar
https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=search_authors&hl=ar&mauthors=label:chemistry
https://scholar.google.com.eg/citations?user=u_ewpoMAAAAJ&hl=ar
https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=search_authors&hl=ar&mauthors=label:corrosion
https://scholar.google.com.eg/citations?user=wko8x6sAAAAJ&hl=ar
https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=search_authors&hl=ar&mauthors=label:numerical_analysis
https://scholar.google.com.eg/citations?user=fVCubX8AAAAJ&hl=ar
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 9586متماضؿؾادفامسيمسدد:مم-ممfsc.bu.edu.egإظؽرتوغلممتماظؿقؼؼمعـفمسؾكممبرؼد

Astrophysics Quantum Gravity Phenomenology Cosmology black hole physics gravitational 

physics 

7.karam Gouda 

Associate Professor of Information Systems, Benha University 

 9506متماضؿؾادفامسيمسدد:مم-مfci.bu.edu.eg برؼدمإظؽرتوغلممتماظؿقؼؼمعـفمسؾكم

Information Systems 

8.Mohamed Heikal 

Professor of Inorganic Chemistry, Chemistry Department, Faculty of Science, Benha University 

 9595متماضؿؾادفامسيمسدد:مم--ممfsc.bu.edu.eg برؼدمإظؽرتوغلممتماظؿقؼؼمعـفمسؾكم

Chemistry of Cements Materials Science Industrials Chemistry 

9.Ahmed soliman abdelhalim soliman 

lecture of pediatric, Faculty of medicine, Benha university 

 9386متماضؿؾادفامسيمسدد:مم--fmed.bu.edu.eg برؼدمإظؽرتوغلممتماظؿقؼؼمعـفمسؾكم

Pediatric nephrology 

10.Maher Hassab El-Nabi Khalil 

Formal Dean, Professor of Animal Breeding and Genetics, Faculty of Agriculture., Benha 

University 

 9939متماضؿؾادفامسيمسدد:مم-fagr.bu.edu.eg برؼدمإظؽرتوغلممتماظؿقؼؼمعـفمسؾكم

Animal Production, Animal Breeding and Genetics 

ً

ً  

https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=search_authors&hl=ar&mauthors=label:astrophysics
https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=search_authors&hl=ar&mauthors=label:quantum_gravity_phenomenology
https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=search_authors&hl=ar&mauthors=label:cosmology
https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=search_authors&hl=ar&mauthors=label:black_hole_physics
https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=search_authors&hl=ar&mauthors=label:gravitational_physics
https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=search_authors&hl=ar&mauthors=label:gravitational_physics
https://scholar.google.com.eg/citations?user=FwX7Ud8AAAAJ&hl=ar
https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=search_authors&hl=ar&mauthors=label:information_systems
https://scholar.google.com.eg/citations?user=xMAlm8kAAAAJ&hl=ar
https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=search_authors&hl=ar&mauthors=label:chemistry_of_cements
https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=search_authors&hl=ar&mauthors=label:materials_science
https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=search_authors&hl=ar&mauthors=label:industrials_chemistry
https://scholar.google.com.eg/citations?user=cN_Jr8AAAAAJ&hl=ar
https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=search_authors&hl=ar&mauthors=label:pediatric_nephrology
https://scholar.google.com.eg/citations?user=k6ogdkMAAAAJ&hl=ar
https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=search_authors&hl=ar&mauthors=label:animal_production
https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=search_authors&hl=ar&mauthors=label:animal_breeding_and_genetics
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سيمطؾقةاتمجاععةةمبـفةاممممم0296سةاممم Reseach Gate ؼقضحمسددماالدؿشفاداتماظقاردةمسيمعقضعمضاسدةمبقاغاتمم98اىدولمرضؿم

م.0290عؼارغةمظعددماألحباثماٌـشقرةمساممم0297ؼقضحمتضاسػمسددماألحباثماٌـشقرةمساممم90واىدولمرضؿمماٌكؿؾػة.

ً

ؿعاؿاؾًًوCitationsًًاالممشافاداً سيًعددResearch performanceًً(:ًأدااًجاؿعةًبـفاًاؾلونل28ًدولًرؼؿً)اُ

ً:(Research Gate)ًاؾعاْقةػكًؼقاعدًاؾلقاـا 1026/1027ًًاؾملبريًاؾقزـلًؾؾمىصصً قلًاؾعامًاُاؿعك

 الكلية

 عدد االستشهادات
Google Scholar 

 0296عام 

 Researchعدد االستشهادات 

Gate 
 0296عام 

 21026 29180 اؾعؾقم

 4010 9477 هلـدمةًبشرباا

 0712 6810 اؾطبًاؾلشري

 0277 4200 ا ًواْعؾقؿا اِامل

 0202 0880 اهلـدمةًبلـفا

 1896 6020 اؾطبًاؾلقطري

 1469 7020 اؾزراعة

 128 204 اؾرتبقة

 30496 57859 اإلجمالي

ً

Publicationsًحباا ًًسيًعاددًاأًلResearch performanceً(:ًأدااًجاؿعاةًبـفااًاؾلونال19ًًًًدولًرؼؿً)اُ

ً(SCOPUS)ؼاعدةًبقاـا 1027ًًإدي1021ًً قلًاؾػرتةًؿـImpactedًًذبق ًذا ًؿعاؿؾًتلبريًًاْـشقرةًسي

 عدد االبحاث السنوات

1021ً122ً

1020ً061ً

1024ً062ً

1022ً410ً

1026ً606ً

1027ً207ً

 0579 االجمالي
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 لهٌئات الخارجٌة التً تخدم لطاع البحث العلمًالتعاون الدولً بٌن جامعة بنها وا اتفالٌات 0-1
(1024-1027 ): 
ً:(-2017 1024) الفترة خالل الجامعات الصٌنٌةاالتفالٌات المولعة بٌن جامعة بنها و  0-1-2

م) ممم02ؼقضحماىدولمرضؿ معـمسام مواىاععاتماظصقـقةمخاللماظػرتة واظذيم0297حؿكمم0294االتػاضقاتماٌقضعةمبنيمجاععةمبـفا

مؿـمادؿماىفةماٌقضعةمظالتػاضقةمواظغرضمعـفاموتارؼ متقضقعفا.تض

ً

 (.1027ً–1024ً(:ًاالتػاؼقا ًاْقؼعةًبنيًجاؿعةًبـفاًواُاؿعا ًاؾصقـقةً)10دولًرؼؿً)ج

 تارٌخ التولٌع الغرض العنوان اسم الجهة م

 حدٌمة ووهان النباتٌة 1
األكادٌمٌة 

 الصٌنٌة للعلوم

ة بالعلوم والتكنولوجٌا وتبادل تسهٌل تبادل المواد الخاص

 .الزٌارات الخاصة بالدارسٌن والخبرات
27/11/2014 

2 

 

جامعة هوازهونج 

 الزراعٌة
 ووهان بالصٌن

مذكرة تفاهم تبادل مواد العلوم والتكنولوجٌا وتبادل  -

 .MOUالزٌارات للباحثٌن والخبراء 

 .اتفالٌة لتبادل الطالب -

8/2/2015 

3 
جامعة هوازهونج 

 زراعٌةال
 2016 اتفالٌة إلنشاء مركز مصري / صٌنً بحثً ووهان بالصٌن

 جامعة شٌانج شٌان 4
الطرٌك الغربً 

 بالصٌن

التعاون المثمر فً مجال تبادل الدارسٌن والباحثٌن 

والطالب والمعلومات والمواد األكادٌمٌة فً العملٌة 

 .التعلٌمٌة

8/2/2015 

5 
معهد اللغات العالمٌة 

 بنٌنغشٌا

 غشٌا بالصٌننٌن

 
 13/9/2015 .سفر مدرسٌن لغة عربٌة وعمل دورات تدرٌبٌة

 الصٌن جامعة زوهاتونج 6
تبادل الباحثٌن والطالب والمعلومات األكادٌمٌة فً 

 .العملٌة التعلٌمٌة والبحث
13/9/2015 

7 
جامعة بٌافانج 

 للجنسٌات
 الصٌن

تبادل طالب وباحثٌن ودارسٌن وتعاون بحثً وأعضاء 

 .درٌسهٌئة ت
13/9/2015 

8 
جامعة هوبً 

 لاللتصادٌات
 الصٌن

 وبرامج واألكادٌمٌةتبادل الطالب والباحثٌن والمعلومات 

بحثٌة مشتركة واجتماعات علمٌة وورش عمل 

 .MOU والخبراء ومؤتمرات

12/4/2016 

9 
جامعة بٌكٌن 

 للدراسات الدولٌة
 بكٌن

هٌئة التعاون العلمً واألكادٌمً وتبادل الطالب وأعضاء 

التدرٌس ومشارٌع بحثٌة مشتركة وتبادل معلومات 

أكادٌمٌة وكذلن استضافة الطالب األجانب للدراسة 

 .لصٌرة المدي

13/4/2016 
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 بكٌن جامعة بكٌن للغابات 10

التعاون التعلٌمً والثمافً والعلمً تدرٌب وتبادل اعضاء 

هٌئة التدرٌس والباحثٌن والطالب وكذلن المعلومات 

عمد دورات تدرٌبٌة ومحاضرات واجتماعات والوثائك و

 .وجلسات منالشة ومؤتمرات ومشارٌع علمٌة

13/4/2016 

 2016 .تبادل الطالب لدراسة اللغة العربٌة شمالً الصٌن جامعة المومٌات 11

12 
 جامعة االلتصاد

 والتجارة
 بكٌن

تبادل المواد االكادٌمٌة  –منح للطلبة من جامعة بنها 

تنظٌم ورش عمل  –ج االكادٌمٌة والنشرات والبرام

 ومؤتمرات.

2016 

 2016 تبادل الطالب –منح ما بعد الدكتوراه  ووهان جامعة ووهان 13

14 
معهد هاربٌن 

 للتكنولوجٌا
 هاربٌن

تنظٌم  –تبادل الطالب والمعلومات والمنشورات العلمٌة 

 خمس منح ماجستٌر ودكتوراه. –مؤتمرات وورش 
2016 

 2016/ 12 منح للطلبة الممٌزٌن من جامعة بنها بكٌن غاباتجامعة بكٌن لل 15

 الصٌن جامعة نٌو كورس 16
 –الطالبٌة والمجالت والمماالت العلمٌة  تبادل الوفود

 اجراء بحوث وندوات مشتركة
18/1/2016 

 

 (1024-1027) لدولٌةالجامعات ابعض االتفالٌات المولعة بٌن جامعة بنها و  0-1-1

م0294االتػاضقاتماٌقضعةمبنيمجاععةمبـفاموبعضماىاععاتمعـمزبؿؾػمدولماظعاملمخاللماظػرتةمعـمسامممم09ؿم)ؼقضحماىدولمرض

واظذيمؼقضحمادؿماىاععةمواظدوظةماٌـؿؿقةمهلاماىاععةماٌقضعةمظالتػاضقةموتارؼ متقضقعماالتػاضقةمووضعفاماياظلمعـمحقثمم0297حؿكم

 اظؿػعقؾ.
ً

 (.1027ً–1024ً)ًؾدوؾقةاُاؿعا ًابعضً ًاْقؼعةًبنيًجاؿعةًبـفاًواالتػاؼقاً(:12جدولًرؼؿً)

 التفعيل تاريخ التوليع الدولة االتفالية م

ًؿػعؾة16/20/1026ً إٌؾرتاSurreyًجاؿعةًماري2ًً

ًؿػعؾة0/22/1022ًًاألردنًاُاؿعةًاهلامشقة1ً

ًؿػعؾة8/20/1022ًًاؾؽققتًذيعقةًاْعؾؿنيًاؾؽققمقة0ً

ًؿػعؾة12/21/1024ًًاؾقابانًؽلؿقازاجاؿعة4ًً

ًؿػعؾة20/21/1024ًًاهلـدًرايجاؿعة2ًً
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 . رؤٌة ورسالة لطاع البحث العلمً لجامعة بنها:. رابعا

ً

 :الرؤٌة 4-2
 .اظعاٌلاظؾقثماظعؾؿلمظدورمرؼاديمسيمتؼدؼؿماالحباثماظؿطؾقؼقةمسؾكماٌلؿقىماحملؾلمواالضؾقؿلمومؼؿطؾعمضطاع

 

 الرسالة: 4-1
ماحملقطة.ًدعةموتـؿقةماجملؿؿعمواظؾقؽةمموتقزقػفاعماظؾقثماظعؾؿلمظؿقلنيمزبرجاتماظؾقثماظعؾؿلماظؿطؾقؼلمؼلعكمضط

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

ًً
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 :1011-1027 االستراتٌجٌةسٌاسات البحث العلمً لجامعة بنها طبما لخطتها . .خامسا
 
 :0232-0295ار باالستراتيجية المومية للتكنولوجيا والعلوم واالبتك االلتزام  5-9

وانمتعؿؾمسؾكمهلنيمزبرجاتماظؾقثمم0232-0295جاععةمبـفاممبقاورماالدرتاتقفقةماظؼقعقةمظؾؿؽـقظقجقامواظعؾقممواالبؿؽارمتؾؿزمم

مظؾفاععة.ماظؾقـقةمظؾكطةاظعؾؿلموتشفقعماالبؿؽارمودعجماظؾقثماظعؾؿلمباظصـاسةموذظؽمعـمخاللماغشطةماًطةماظؿـػقذؼةم

 
 :عن طرٌك إدارة الدراسات العلٌا والبحث العلمً بالجامعة البحث العلمً بجامعة بنها إدارة منظومة 2-1

موتطقؼرػامسؾكمادارةمظؾدراداتماظعؾقام تؼعمعلؤوظقةمتطؾقؼمدقاداتماظؾقثماظعؾؿلمواظؾقائحمواإلجراءاتماٌرتؾطةمبفا،موعؿابعةمتـػقذػا

ماهلقؽ موصؼ مإدارؼا متؿؾعفا ماظيت مواظؽقاغات ماظعؾؿل، ماىاععاتمواظؾقث متـظقؿ مظؼاغقن موصؼا مخيصف مصقؿا مطؾ مبـفا، مىاععة ماظؿـظقؿل ؾ

مقذؼةموعامصدرمبشأغفامعـمتعدؼالت.وظقائقفماظؿـػ

 
م:بالجامعة والكلٌات لبحث العلمًالتخطٌط للجامعة والكلٌات المختلفة  االستراتٌجٌةوضع الخطط  2-0

قىماىاععةموصؼامظؾؿـففقاتماظعؾؿقةةماظعاٌقةةماٌؿعةارفمسؾقفةامسيمممممظؾؾقثماظعؾؿلمسؾكمعلؿمادرتاتقفقةتؾؿزمماىاععةمبقضعمخطةم -9

م.وتؽقنمععؿؿدةموعـشقرةمػذاماظشأن

مسيمػذاماظشأن.مماالدرتاتقفقةتؾؿزمماىاععةممبؿابعةموتؼققؿموتطقؼرماًطةماظؾقـقة،مظضؿانمهؼقؼمرداظةماىاععةموأػداصفام -0

مظؾفاععة.ماالدرتاتقفقةؾـؼةمعـماًطةمظؾؾقثماظعؾؿلمعـمادرتاتقفقةتؾؿزمماظؽؾقاتمبقضعمخططم -3

ظؾؾقثماظعؾؿلمتؽقنمعـؾـؼةمعـماًطةممادرتاتقفقةتؾؿزمماألضلامماظعؾؿقةمأوماظقحداتماظعؾؿقةمباظؽؾقةمأوماٌرطزماظؾقـلمبقضعمخطةم -4

مظؾؾقثماظعؾؿلماًاصةمباظؽؾقة/اٌرطزماظؾقـلماظؿابعةمهلا.ماالدرتاتقفقة

ظؾؾقةثماظعؾؿةلمتؽةقنمعـؾـؼةةمعةـماًطةةممممممممادةرتاتقفقةمامماظعؾؿقةةمباظؽؾقةاتمبقضةعمخطةةمممممؼؾؿزممطؾمبرغاعجمبؽؾمضلؿمعةـماألضلةمم -5

مظؾؾقثماظعؾؿلماًاصةمباظؼلؿماظعؾؿلماظؿابعمظفمػذاماظربغاعج.مماالدرتاتقفقة

اظؼقعقةةممماظؿـؿقةماظقرـقةةمواٌشةارؼعمم ظؾؾقثماظعؾؿلمخبططماالدرتاتقفقة تؾؿزمماىاععةمووحداتفاماألطادميقةمواظؾقـقةمبربطماًطط -6

مجبؿفقرؼةمعصرماظعربقةموحاجاتمذبؿؿعمعـطؼةماظؼؾققبقةمواحملاصظاتماجملاورة،مععماالػؿؿاممبؿقثقؼماظؿعاونمععمضطاعماظصـاسة.

ظؾؾقةثماظعؾؿةلمبؿةؾينمودسةؿمعػفةقمماالبؿؽةارمممممممماالدةرتاتقفقةمتؾؿزممجاععةمبـفاموطاصةموحداتفاماألطادميقةةمواظؾقـقةةمسيمخططفةامممم -7

مواإلبداع.م

اععةمووحداتفاماألطادميقةمواظؾقـقةمبؿشفقعمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمواظؾاحـنيمإلجةراءماظؾقةقثماظؿطؾقؼقةةمظةدسؿماظؿـؿقةةممممممتؾؿزمماى -8

 اٌلؿداعةممبصر.

ؼؾؿزممطؾمسضقمعـمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼس،موطؾمباحثمباظؽؾقاتماومباٌراطزماظؾقـقةمجباععةمبـفةامبإسةدادمخطةةمدةـقؼةمظألحبةاثمممممم -9

قةماًاصةمبفمسيمأولمطؾمساممأطادميل،موتؼدميفامإديمرئقسماظؼلؿماظعؾؿلمباظؽؾقة،مأومرئقسمعرطزماألحبةاثمماظعؾؿقةمواألغشطةماظعؾؿ

اظذيمؼعؿؾمبفمسضقمػقؽةماظؿدرؼس/اظؾاحثمظؾؿقاصؼة،موحبقثمؼقضحمسيمػذهماًطةماألػةداف،موعصةادرماظؿؿقؼةؾ،مواٌكرجةاتمأوممممم

طةماالدرتاتقفقةمظؾؽؾقةمأوماٌرطزماظؾقـل،موذظؽمباظـلؾةمظؽؾمحبثمأومغشاطماٌؿقضعةموسالضةماظؾقثمأوماظـشاطماظعؾؿلمباًماظعقائد

 ذطرمسيماًطةماٌؼدعة.

م

م
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 :عن طريك صندوق البحوث العلمية بالجامعة دعم األبحاث العلمية  5-4

فاماظؾقثماظعؾؿلمباظؽؾقاتموعراطزمتؾؿزمماىاععةمبؿقصامطاصةماظؿففقزاتمواٌعاعؾماظؾقـقةماٌؿكصصةمواألجفزةماظعؾؿقةمواٌقادماظيتمؼؿطؾؾ

مم.اجملالاظؾققثمواظدراداتمباىاععة،ممبامحيؼؼمرداظةماىاععةمسيمػذام

 متؾؿزمماىاععةمبقضعمآظقاتمظؿـؿقةماٌقاردماٌاظقةماظالزعةمظدسؿماظؾقثماظعؾؿلمواظؿطقؼرماظؿؽـقظقجل. -9

م -0 ممتقؼؾ مبؿقدقع ماىاععة ماظؿدرؼساتؾؿزم مػقؽة مألسضاء ماظعؾؿقة متـاصللمألحباث مأداس ممسؾك ممخاللوعـ ماإلسالن سـمدـقؼا

م مبرغاعج مخالل معـ متـاصلل مأداس مسؾك مبؿؿقؼؾفا ماىاععة متؼقم مأحباث مصـدوقذباالت ماظعؾؿقةممؼدؼره ماظؾققث حلاب

مباىاععة.

محل -3 مصـدوق موضعؿفا ماظيت مواظؾقائح مباظؼقاسد ماظعؾؿقة، مألحباثفؿ ماىاععة مبؿؿقؼؾ ماظػائزؼـ ماظؿدرؼس مػقؽة مأسضاء ابمؼؾؿزم

ماظؾققثماظعؾؿقةمجباععةمبـفامسيمػذاماظشأن.

دوظقاموصؼامظؾقائحماظيتموضعؿفاماظؾفـةممواٌصـػةمؼؿؿمصرفمعؽاصأةماظؾاحـنيمعؼابؾماظـشرماظدوظلمظؾؾققثمسيماجملالتماٌرعقضةم -4

اععةمعؼروغًامبادؿمضرورةماإلذارةمإديمادؿماىععممفؾسماىاععةمباظعؾقامظؾؿصـقػماظدوظلمظؾفاععاتمسيمػذاماظشأنمواسؿؿادػام

مطانممتقؼؾماظؾقثمعـم ماذا معا معـمصـدوقمحلابماظؾقثماظعؾؿلمسيمحاظة اظؾاحـنيموطذظؽماظـصمسؾكمأنماظؾقثمعدسقم

 اظصـدوقموؼشارمإديمرضؿموطقدماظؾقث.

عنيم،ماألطادميقةمأوماظؾقـقةمظؿؿقؼؾمتـػقذمعشروعمحبـلمعمإحدىماظقحداتميؽـمظؾفاععةمأنمتؼقممبؿقجقفمعـقةمحبـقةمإديم -5

سيمعرحؾةمزعـقةمععقـةموصؼامألوظقؼاتماىاععةمسيمػذامماالدرتاتقفقةؼؽقنمظفمسالضةموثقؼةمبؿقؼقؼمرداظةماىاععةموأػداصفام

 اظشأن.

ميؽـمظؾفاععةمأنمتؼقممبؿؿقؼؾمجزئلمظؿـػقذمعشروساتمحبـقةمعشرتطةمععمجفاتمخارجقةمعـؾماظؼطاساتماظؾقـقةمباظشرطاتم -6

مأوماً ماظؾقـقةمواهلقؽاتمايؽقعقة مأو ماألطادميقة غائبمرئقسماىاععةممباىاععةمإدياصة،مسؾكمأنمؼؼدممرؾبمعـماظقحدة

معـماظعؼدمبنيماألررافماٌشارطةمؼقضحماظؾـقدماٌكؿؾػةم مواظؾققثم،مؼرصؼمععفمصقرة طؾممواظؿزاعاتظشؽقنماظدراداتماظعؾقا

مررف.

مأحباثمسؾؿقةمععم -7 مػقؽةماظؿدرؼسماظراشؾنيمسيمإجراء مباظداخؾمأومحيؼمألسضاء سؾكمتػرغمماًارجمايصقلجفاتمخارجقة

 سؾؿل،موصؼامظؾشروطمواظؾقائحماظيتمأضرػاماظؼاغقن.

 
 :للباحثٌن بالجامعة متطلبات إجراء البحوثتوفٌر  2-2

ؼؼقممطؾمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمجباععةمبـفامبإجراءمأحباثمسؾؿقةموغشرمغؿائففامسيمذبالتمسؾؿقةمععرتفمبفاموذاتمععاعؾم .9

ماظؾقثماظعؾؿل.مجقدةمزبرجاتعرتػع،مظؿقؼقؼممتأثا

ؼؼقممأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمباظؾقثمسـمعصادرمظؿؿقؼؾمأحباثفؿماظعؾؿقة،مععمادؿؿرارمجاععةمبـفامسيمتطؾقؼمبرغاذبفاماًاصم .0

مبدسؿمومتقؼؾمأحباثمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمسيمإرارمتـاصلل.

وضمأنمؼؽقنمعقجقدمبنيماظؿدرؼس،موإجراءماألحباث،مواٌشارطةمسيمجيبمأالمؼؤثرمإجراءماألحباثماظعؾؿقةمسؾكماظؿقازنماٌػر .3

مػذام مسؾك ماحملاصظة معلؤوظقة موتؼع ماظؿدرؼس، مػقؽة مظعضق متقطؾ مضد ماظيت ماإلدارؼة ماألسؿال مومماردة ماظعؾؿل، ماظؼلؿ أغشطة

ماظؿقازنمسؾكمرئقسماظؼلؿماظعؾؿلماظذيمؼؿؾعفمسضقمػقؽةماظؿدرؼسموسؿقدماظؽؾقة.
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 :فً المجالت والدورٌات الدولٌة لألبحاث النشر العلمً وتسهٌل تشجٌع  2-6

أنمجاععةمبـفامجاععةمحؽقعقة،مصإغفمعـماٌػرتضمأنمغؿائجماظؾققثماظعؾؿقةمؼؿؿمغشرػاموتؿاحمظؾفؿقع،موؼلؿــكمعـممباسؿؾار .9

مؾـاػامجاععةمبـفا.ذظؽماياالتماظيتمؼؿؿمصقفامرؾبموضعمضققدمسؾكماظـشر،مألدؾابمتؿعؾؼمبلقادةماٌؾؽقةماظػؽرؼةماظيتمتؿ

م.ذبالتمسؾؿقةمظؾؿكصصاتماظؿطؾقؼقةمواالغلاغقةمرؾؼامظؾؿعاؼاماظدوظقةمبأصدرتؾؿزمماىاععةم .0

 
 :دولٌا البحث العلمً المتعارف علٌها ننٌلوابأخاللٌات وااللتزام   2-7

اظؼقاغنيمواظؾقائحمواألغظؿةماظيتمتؿؾـاػاممأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمورالبماظدراداتماظعؾقامسـدمإجرائفؿمظألحباثماظعؾؿقة،معراساةمطاصةمسؾك

قة،ماىاععة،مععماالظؿزاممبأخالضقاتماظؾقثماظعؾؿلموصؼامٌاموردمسيماٌقـاقماألخالضلمىاععةمبـفا،موعامػقمعؿعارفمسؾقفمسيماألوداطماظعؾؿ

مانماظلؿاوؼة.األدؼومبامالمؼؿعارضمععمتعاظقؿم

مةماآلتل:سـدمإجراءمأحباثمسؾؿقةمسؾكماإلغلانمجيبمعراسا -9

أثـاءمإجراءممجفقغفااؼقأممجيبمإسالمماألصرادماظذؼـمدقفرىمسؾقفؿمأيمحبثمسؾؿلمبؽاصةمتػاصقؾماظؾقثمواٌكاررماظيتمضدم

ماظؾقث.

مواإلجراءاتمٌقاجفةمأيمحاالتمرارئةمضدمهدثمظألصرادماظذؼـمجيرىمسؾقفؿماظؾقث.ماالحؿقاراتبممجيبمادباذمطاصةم

مدقفرىمسؾقفؿماظؾقثمحؼماالغلقابمسيمأيموضتمؼروغف.مجممجيبمأنمؼؽقنمظألصرادماظذؼـ

دممجيبمسدممتلفقؾمأيمعؼارعمصقتقةمأومصقدؼقػاتمأومصقرمظألصرادماظذؼـمجيرىمسؾقفؿماظؾقثمبغرضماظؿقثقؼمواظدرادةم

مإالممبقاصؼةمواضقةموصرحيةمعـفؿ.

صقتقةمتؿعؾؼمباألصرادماظذؼـمأجرىممػةممسـدمغشرماظؾقثمجيبمسدممذطرمأيمأمساءمحؼقؼقةمأومغشرمصقرمأومإذاسةمتلفقالت

معلؾؼةمعـفؿ.سؾقفؿماظؾقث،موإذامدستماظضرورةمظذظؽ،مصقفبمأخذمعقاصؼةم

مجيبمأخذمعقاصؼةمسؾكمإجراءماظؾقثماظعؾؿلمعـمىـةماألخالضقاتمباظؽؾقةماومباىاععة.موم

مسـدمإجراءمأحباثمسؾؿقةمسؾكمايققان،مجيبمعراساةماآلتل: -0

مدةماألطادميقةمأوماظؾقـقةماظيتمدقفرىمصقفاماظؾقث.أممايصقلمسؾكمعقاصؼةماظقح

مبممهدؼدمأمساءموعلؤوظقاتماألصرادماظذؼـمدقؿقظقنمرساؼةمايققاغاتمأثـاءمصرتةمإجراءماظؾقثماظعؾؿلمسؾقفا.

مإديم مإديماإلغلانمأو ماغؿؼالمأعراضمععدؼةمدقاء مظضؿانمسدممػروبمايققاغاتمأو مادؿكداعفا جممهدؼدماآلظقاتماظيتمدقؿؿ

مةمسيماٌـارؼماحملقطة.دايققاغاتماٌلؿأغلةمأوماظربؼةماٌقجق

مػةممهدؼدماظقدائؾماآلعـةمواإلغلاغقةمظؾؿكؾصمعـمايققاغاتمبعدماالغؿفاءمعـمإجراءماظؾقثماظعؾؿلمسؾقفا.

 األخالضقاتمباظؽؾقةماومباىاععة.جيبمأخذمعقاصؼةمسؾكمإجراءماظؾقثماظعؾؿلمعـمىـةمموم

م

 :للباحثٌن كٌة الفكرٌةالملحفظ حموق  2-8

ميؽـمألسضاءمػقؽةماظؿدرؼسماالحؿػازمحبؼققماٌؾؽقةماظػؽرؼةمظإلغؿاجماظؾقـلمأوماظػؽريمأوماإلبداسلماظذيمؼؿؿمخارجمغطاقماظقزقػةماظيتم

مؼشغؾفامسضقمػقؽةماظؿدرؼس.
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مهلامرابعمأدبلمأومصينموؼـؿففامسضقمميؽـمظعضقمػقؽةماظؿدرؼسماالحؿػازمحبؼققماٌؾؽقةماظػؽرؼةمظألسؿالماألطادميقةماألصؾقةماظيت -9

ػقؽةماظؿدرؼسمبـػلفمسيمغطاقماظقزقػةماظيتمؼشغؾفامعـؾماٌذطراتمواظؽؿبماظيتمؼلؿكدعفامسيماظؿدرؼس،موؼلؿــكمعـمذظؽمغؿائجم

ماألسؿالماظيتمؼؼؿصرمصقفامدورمسضقمػقؽةماظؿدرؼسمسؾكماإلذرافمصؼط.

م -0 ماظعؾقا مواظدرادات ماظؾؽاظقرؼقس معرحؾة مظطالب معـؾمحيؼ مدرادؿفؿ مأثـاء مؼؼقعقنمبإنازػا ماظيت مظألسؿال ماظػؽرؼة مباٌؾؽقة االحؿػاز

ماظدرادةمأوم عشروساتماظؿكرجموردائؾماٌاجلؿا،مإالمأغفمسيمبعضماياالتمميؽـمظؾفاععةمأنمتقضعماتػاضقةمععماظطالبمضؾؾمبدأ

مػذهماياالتماظيتمتلؿدسلماظؿعاضدمعامؼؾل:،محقثمتؤولماٌؾؽقةماظػؽرؼةمسيمػذهماياالتمإديماىاععة،موعـمأػؿمأثـاػا

مأنمتؽقنماٌؾؽقةماظػؽرؼةماظيتمدقؿؿماظؿقصؾمإظقفامعؾـقةمسؾكمعؾؽقةمصؽرؼةمدابؼةمخاصةمباىاععة.م - أ

مقفا.مإظأنمتلاػؿمعقاردماىاععةمبشؽؾمععـقيمسيمايصقلمسؾكماٌؾؽقةماظػؽرؼةماٌؿقضعماظؿقصؾم - ب

مسؾقفامغؿقفةمجفقدمصرؼؼمسؿؾمؼضؿمسددامعـمعـلقبلماىاععة.مأنمتؽقنماٌؾؽقةماظػؽرؼةماٌؿقضعمايصقل - ت

سيمم–خالفماإلذرافمم–أنمؼؽقنمٌـلقبلماىاععةمعـماألطادميقنيمواٌشرصنيمسؾكماظطاظبمهلؿمدورمعشاركموصعالم - ث

مايصقلمسؾكماٌؾؽقةماظػؽرؼةماٌؿقضعة.

،متؿضؿـمجفةمأومعـظؿةمخارجقةمططرفمأنمتؽقنماظدرادةماظيتمجيرؼفاماظطاظبموعؿقضعمأنمتلػرمسـمعؾؽقةمصؽرؼة - ج

مثاظث.م

مأنمتؽقنماٌؾؽقةماظػؽرؼةماٌؿقضعمايصقلمسؾقفامذاتمضقؿةماضؿصادؼةمأوموارؼةمتعقدمباظػائدةمسؾكماىاععة.مممممم - ح

متؤولمحؼققماٌؾؽقةماظػؽرؼةمإديماىاععةمسيماياالتماظؿاظقة: -3

ماأل - أ مسي موتلؿكدم مورؾاسؿفا، مإغؿاجفا مؼؿؿ ماظيت ماألسؿال مػقؽةمطؾ مأسضاء متؼققؿ ممناذج معـؾ مباىاععة ماإلدارؼة سؿال

مواإلدارؼةم مواظؾقـقة ماألطادميقة مظؾقحدات ماٌراجعة مومناذج ماىاععة، مبأغشطة ماًاصة ماظرأي موادؿطالسات اظؿدرؼس،

ماٌكؿؾػةمباىاععة،مواظـؿاذجماٌلؿكدعةمسيماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةمواالعؿقاغات.

مسضقمػقؽةماظؿدرؼسمواىاععة،معـؾماألحباثماظيتمؼؿؿممتقؼؾفامعـماىاععةمعـمطؾمعامؼؿؿمإغؿاجفمغؿقفةمتعاضدمبني - ب

مخاللمبرغاعجممتقؼؾماألحباثماظعؾؿقةمألسضاءمػقؽةماظؿدرؼسماظذيمتدؼرهمصـدوقمحلابماظؾققثماظعؾؿقة.

مسضقمػقؽةماظؿدرؼسمعـمضؾؾماىفاتماٌعـقةمباىاععة،موؼؽقنمدو - ت مإغؿاجفمعـمأسؿالمؼؽؾػمبفا مؼؿؿ مصقفامطؾمعا ره

 اإلذراف.ملعؼؿصرامسؾ

 

 

 :بها لكل كلٌات الجامعة وتمٌٌم أداء البحث العلمً واألنشطة المرتبطةمتابعة  2-9

مووحداتفام ماٌرتؾطة مواألغشطة ماظعؾؿل ماظؾقث مأداء معؤذرات متؼققؿ ممبؿابعة موطؾقاتفا مباىاععة مواظؾققث ماظعؾقا ماظدرادات مادارة تؾؿزم

مخيصف.األطادميقةمواظؾقـقة،مطؾمصقؿام

تؼعمعلؤوظقةمعؿابعةموتؼققؿمعؤذراتمأداءماظؾقثماظعؾؿلمألسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمباظؽؾقاتمسؾكمطؾمعـمسؿقدماظؽؾقة،مووطقؾم -9

اظؽؾقةمظشؽقنماظدراداتماظعؾقامواظؾققثمورئقسماظؼلؿماظعؾؿل،موسيمحاظةمعراطزماظؾققثمتؼعمعلؤوظقةمعؿابعةموتؼققؿمعؤذراتم

مرطز.أداءماظؾقثماظعؾؿلمسؾكمرئقسماٌ

مظؽاصةم -0 مبصػةمعلؿؿرة،مععمتقصامإعؽاغقةماظدخقلمإظقفا مضقاسدمبقاغاتمظؾؾقثماظعؾؿلمؼؿؿمهدؼـفا مبإغشاء تؾؿزممجاععةمبـفا

معـلقبلماىاععةماٌـكررنيمسيماظؾقثماظعؾؿلمواألغشطةماٌرتؾطةمبف.
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زبرجاتفؿموأغشطؿفؿماٌؿعؾؼةمباظؾقثمؼؾؿزممأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمبؿؼدؼؿمتؼرؼرمطاعؾموعػصؾمسيمغفاؼةمطؾمساممأطادميلمسـم -3

ماظعؾؿلماظيتممتمإنازػامإديمرئقسماظؼلؿماظعؾؿلماظؿابعنيمظف،محقثمؼؼقممبدورهمبؽؿابةمتؼرؼرمهؾقؾلمؼرصعمإديمسؿقدماظؽؾقة.

 
 البحث العلمً بالتوظٌف والتطوٌر المهنً ألعضاء هٌئة التدرٌس والباحثٌن:ربط  2-20

رطزماظؾقـلممبراساةمسدمماظؿعارضمبنيماٌفامماٌقطؾةمظعضقمػقؽةماظؿدرؼسمأوماظؾاحث،موبنيمعؿطؾؾاتمإجراءمؼؾؿزممسؿقدماظؽؾقةمأومرئقسماٌ

مفؿا.ـاألغشطةماظؾقـقةماٌرتؾطةمبف،مظؿالفموجقدمأيمتعارضمبقمومماردةاظؾقثماظعؾؿلم

ماظؿدرؼ مػقؽة مألسضاء متأػقؾقة مبراعج مبؿؼدؼؿ ماظؾقـل ماٌرطز مرئقس مأو ماظؽؾقة مسؿقد ماظلقاداتمؼؾؿزم مسؾك مظؾؿأضؾؿ ماىدد، ماظؾاحـني مأو س

مطادميقةمواظؾقـقةمباىاععة.مباظقحداتماألماٌرتؾطةماٌطؾؼةواآلظقاتماًاصةمباظؾقثماظعؾؿلمواألغشطةم

ممم

 البحث العلمً فً دعم  وتعزٌز العملٌة التعلٌمٌة :   مساهمة 2-22

مؾؿلمصكمتصؿقؿموتطقؼرماٌؼرراتماظدرادقة.باالدؿػادةمعـمغؿائجماظؾقثماظعتؾؿزمماظرباعجماظؿعؾقؿقةم .9

 تشفقعماىاععةماظطالبمسؾكماٌشارطةمصكماٌشارؼعماظؾقـقةمواٌؤمتراتماظعؾؿقة. .0

 تؽقنمعـففقةماظؾقثماظعؾؿلموأخالضقاتةمعـمأػدافماظؿعؾقؿماٌلؿفدصةتؾؿزمماىاععةمبأنم .3

 
 فى البحث العلمً :تشجٌع الباحثٌن للتمدم للحصول على جوائز محلٌة أو دولٌة  21 – 2

 ظؿعرؼػمبؼقؿةماىقائزماظعؾؿقةمسـدماظؿؼدممظؾرتضقةماوماظدرجةماالسؾلم.تعؿؾماىاععةمسؾكما (9

مماظؾاحـنيماٌؿؿقزؼـمعادؼاموععـقؼام.تؾؿزمماىاععةمبؿؼدؼرم (0

اٌفاراتماظؾقـقةموتؽقؼـمتؼدؼؿماظدسؿماظالزمميضقرماٌؤمتراتمواظـدواتماحملؾقةمواظدوظقةمظالغػؿاحمسؾكماظعاملماًارجلموتـؿقةم (0

 اظصالتمباٌدارسماظعؾؿقةمذاتماظصؾةم.
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 مصادر وبنود التموٌل لخطة البحث العلمً لجامعة بنها فً أخر عامٌن: ..  سادسا
م.0296/0297،م0295/0296خاللمساعلممعصادرموبـقدماظؿؿقؼؾمًطةماظؾقثماظعؾؿلمىاععةمبـفامم00ؼقضحماىدولمرضؿم)

ً

ًلًُاؿعةًبـفاً)باُـقةًاْصري(:تصـقػًؿصادرًوبـقدًاؾمؿققؾًّطةًاؾلوثًاؾعؾؿً(:11جدولًرؼؿً)

 السنة
من مشروعات 

البحث 
 والتطوٌر

من مشروعات 
 البناء

ورش واألالت 
 ومعدات

صنادٌك 
 خاصة

صندوق )
حساب 
البحوث 
 العلمٌة(

 خدمات استشارٌة
 +ودراسات بحثٌة+

دعم نشر أبحاث )
دولً + دعم 
أستشهادات 

 عٌة(المرج

التعلٌم 
 والتدرٌب

 األجمالى

1022/1026ً28.842.260ً44.008.010ً4.200.000ً2.007.227ً20.000.000ً78.092.000ً

1026/1027ً7.248.000ً20.688.089ً1.200.000ً220.022ً20.000.000ً70.489.400ً

 اإلجمالً التطوٌر التجرٌبً البحوث التطبٌمٌة االساسٌة البحوث السنة

1022/1026ً18.092.000ً20.000.000ً-ً78.092.000ً

1026/1027ً10.489.400ً20.000.000ً-ً70.489.400ً

ً

ؼؿضحمعـماظؾقاغاتمباىدولماظلابؼمأغفمضدممتمتصـقػمعصادرممتقؼؾمعقزاغقةمضطاعماظدراداتماظعؾقاموماظؾقثماظعؾؿلمخاللماظعةاممم

شروساتمبـقةمهؿقةمومدسةؿمعةـماظصةـادؼؼماًاصةةم)ممممممجـقةمعصريمتصـػماديم)مع78.399.222بأذياظلم)م0295/0296اٌاظلم

مجـقةةةمعصةةريمومعشةةروساتمحبـقةةةمومتطةةقؼرمومتةةدرؼبمومجةةقائزممتقةةزموماغؿقةةالمسؾؿةةلموغشةةرمدوظةةلممأذيةةاظلمممممم48.538.302

جـقةةمعصةريمتصةـػماديمممممم72.489.422بأذيةاظلممتقؼةؾم)ممم0296/0297جـقةمعصريمباٌؼارغةمباظعامماٌاظلمم99.227.597

جـقةمعصريمومعشروساتمحبـقةمومتطقؼرمومتةدرؼبمومجةقائزممممم50.788.389ةمهؿقةمومدسؿمعـماظصـادؼؼماًاصةم)م)عشروساتمبـق

عصةادرممتقؼةؾماظغاؼةةمماالوديموماظلةابعةمممممعةعممجـقةمعصةريمومػةذامؼؿقاصةؼممممم92.553.299متقزموماغؿقالمسؾؿلموغشرمدوظلممأذياظلم

م.0200-0297باًطةماالدرتاتقفقةمظؾفاععةم

م
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 صندوق حساب البحوث العلمٌة بجـــــــــامعة بنها: ..سابعا
 
 والسند المانونً:  اإلنشاء 7-2

م0293/مم4/مم00مممبؿارؼ 97رضؿم)مجبؾلؿفمإغشاءمصـدوقمحلاب ماظؾققثماظعؾؿقةممبقاصؼةمذبؾسمجةةةةةةةةةاععةمبـفاممت

ممعـماظالئقةماظؿـػقذؼةمظؼاغةةةقنمتـظقؿماىاععاتمرضؿم0)ماظػؼرةماألوديمبـدم327وذظؽمرؾؼًامألحؽامماٌادةمم9/4/0293واٌؿؿدةمحؿكم

مم.م9970مظلـةم49

م ماىاععة مًطة مرؾؼا مبـفا )اإلصدارمم0297-0290ماالدرتاتقفقةدبضعمدقاداتمصـدوقمحلابماظؾققثماظعؾؿقةمىاععة

قةمظؾدوظةمظؾؿؽـقظقجقامواظعؾقممواالبؿؽارمباالدرتاتقفقةماظؼقعماالظؿزام)اإلصدارماظـاغلممععمم0200-0297ماالدرتاتقفقةمواًطةاألولمم

معـم0295-0232 مبـفا ماظؾقثماظعؾؿلمىاععة معقزاغقة مبزؼادة مػـا ماإلذارة موجيدر -0290ماالدرتاتقفقةماًطةعؾققنمسيمم82.

ةماظؾقـقةمظؾفاععماالدرتاتقفقةوعـمػـامتـطؾؼمأػؿقةموضعماًططمم0200-0297ماالدرتاتقفقةماًطةعؾققنمسيمم422إديمم0297

مطؾقاتم مظؽؾ ماٌرتؾطة مواألغشطة ماظعؾؿل ماظؾقث مأداء موتؼققؿ معؿابعة معع مواظؽؾقات مباىاععة ماظعؾؿل ماظؾقث مظؿكطقط ماٌكؿؾػة واظؽؾقات

م.ظؾفاععةماظؾقـقةماٌؽاغةاظؾقثماظعؾؿكمصكمدسؿموتعزؼزماىاععةموعـمعلاػؿةم

م

 صندوق حساب البحوث العلمٌة بجـــــــــامعة بنها:أهداف  7-1

 عامؼؾل:ماظؾققثماظعؾؿقةمباىاععةدافمصـدوقمعـمأػ

 اٌلاػؿةمصكمتـػقذماًطةماظؾقـقةمىاععةمبـفا. (9

أومدورماًدعاتمماإلغؿاجلؼقاجففاماظـشاطمماظيتمتقؼؾموتـػقذماٌشروساتماظؾقـقةمباىاععةمواهلادصةمإديمحؾماٌشاطؾماظقاضعقةم (0

مأومعقاضعماظعؿؾماٌكؿؾػةمصكماجملؿؿعم.

 نيمترتقبمجاععةمبـفامسيماظؿصـقػماظعاٌلمظؾفاععاتمععماألدؿؿرارؼةمسيمػذاماظرتتقبماٌؿؼدم.اٌلاػؿةمسيمهل (3

مععاوغةماىاععةمصكماظؼقاممبرداظؿفامدقاءمصكمتعؾقؿماظطالبموتدرؼؾفؿمأومصكمذبالماظؾققث. (4

متماظؾقـقةموتـؿقؿفا.اظعؿؾمسؾكمتقصاماألجفزةماظعؾؿقةمواٌقاردماٌاظقةمظؿـػقذماٌشروساتمواظدرادةةةةةةةةةةةةا (5

م.واظعاٌلماظعربلتدوؼؾماىاععةمعـمخاللمتقثقؼماظروابطماظـؼاصقةمواظعؾؿقةمععماىاععاتماألخرىمواهلقؽاتماظعؾؿقةمسؾكماظصعقدم (6

مؿةأثامتشفقعمغشرمغؿائجمحبقثمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمواٌعقدؼـمواٌدردقنماٌلاسدونمسيماجملالتماظعؾؿقةماظعاٌقةمذاتمساعةؾماظم (7

Impact Factor. 

 تشفقعماظؾاحـنيمسيمايصقلمسؾكماىقائزماظعؾؿقةماظدوظقةمواحملؾقةموطذظؽمايصقلمسؾكمبراءاتماإلخرتاع. (8

 

 (:1027-1020أنشطة صندوق حساب البحوث العلمٌة بجـــــــــامعة بنها ) 7-0

 بدعم األنشطة التالية:  يموم الصندوق

مبؽؾقاتماىاععةماٌكؿؾػةمععمتؽقؼـمبعةضماظػةرقماظؾقـقةةمظؾؿؼةدممظؾففةاتمممممممتقؼؾمبعضماٌشروساتماظؾقـقةمظشؾابماظؾاحـني (9

 اٌاسبةمظؾقصقلمسؾكمبعضماٌـحمواٌشروساتماظؾقـقةماظيتممتقهلاماىفاتماظعؾؿقةماظداخؾقةمواًارجقة.

وإبةراممإتػةاقمتعةاونمبةنيمممممإغشاءموحدةماٌعاعؾمواألجفزةماظؾقـقةمعـمخاللماٌعاعؾمواألجفزةماٌقجقدةمبؽؾقاتماىاععةماٌكؿؾػةم (0

اظؽؾقاتمظؾؿعاونمصقؿامبقـفامسيمإجراءماظؾققثماٌشرتطةمواظؿؼدممباٌشارؼعماظؾقـقةماٌشةرتطةمظؾففةاتماٌاسبةةموتغطقةةمتؽةاظقػمممممم

مخاعاتماٌعاعؾمسيمتـػقذماًطةماظؾقـقةمظؾفاععةمبؽؾقاتفاماٌكؿؾػةمعـمخاللماظؿـلقؼمععمإدارةماىاععة.
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ععؾقعاتمظؾؿعاعؾماظؾقـقةماٌؿةقاصرةمباظؽؾقةاتمظؾةربطمبقـفةاموعةـمثةؿمتةقصاموزؼةادةمعةقاردمػةذهماٌعاعةؾممممممممممممذؾؽةممألغشاءاظؿكطقطم (3

 باىاععة.محلابماظؾققثماظعؾؿقةباظؽؾقاتموطذامظصـدوقم

متـظقؿماٌؤمتراتموورشماظعؿؾماظعؾؿقةماظدوظقةمواحملؾقةمسؾكمعلؿقىمعشرتكمبنيماظؽؾقاتموهتمرساؼةماىاععة. (4

اظيتممتقلمعـماظداخؾمواًارجموطذظؽمطقػقةمظشؾابماظؾاحـنيمظؿقسقؿفؿمسؾكمطقػقةمطؿابةماٌشروساتماظؾقـقةمسؼدمورشمسؿؾم (5

ماظـشرماظدوظلمسؾكماظؾاحثمواىاععة.ممبردودوطذظؽمتقسقؿفؿماظـشرمسيماجملالتماظعاٌقةم

ععةموإدؿقداثمبعضماجملةالتماظعؾؿقةةممماظؿـلقؼمبنيماظؽؾقاتمسيمتطقؼرماجملالتمواظدورؼاتماظعؾؿقةماظيتمتصدرػامطؾقاتماىا (6

 .Elsevierاظيتمؼؿؿمغشرػامعـمخاللمدارماظـشرماظعاٌقةم

دةـقيمسيمغفاؼةةماظعةامماىةاععلمممممماحؿػةالماظلـقؼةمىاععةمبـفامبققمماظؿؿقزماظعؾؿلمحقثمتؼقمماىاععةمبعؿؾمماالحؿػاظقةتـظقؿم (7

 عـمعـلقبلمجاععةمبـفا.مةماظؿدرؼسمواهلقؽةماٌعاوغةسؾلماٌؿؿقزؼـمسؾؿقًامعـمأسضاءمػقؽظؿقزؼعماىقائزمواظشفاداتم

ً

 الوحدات التابعة لصندوق حساب البحوث العلمٌة: 7-4
 يتكون صندوق حساب البحوث العلمية من الوحدات التالية:

 وةدةًاْشروعا ًاؾلونقةًؾدعؿًأحبا ًاؾلاةنني: 7-4-2

 (:1020-1027اؾاًمتًاققؾفاًؿـًاؾصـدوقً)ًاْشروعا ًاؾلونقة7-4-2-2ً

جدؼرمباظذطرمػـامأنمىاععةمبـفاموربةمغاجقةمسيماألدؾقبماظؿـاصللمبنيماظؾاحـنيمظؾقصقلمسؾكماٌشروساتماظؾقـقةموتؿؿـؾمسيم

ماظعؾؿلم مباظؾقث مؼؿعؾؼ مصقؿا معفاراتفؿ متـؿقة مثؿ موعـ مظؾفاععةم ماظذاتقة ماٌقارد م)عـ ماظؾقـقة مباٌشروسات ماظؾاحـني مذؾاب مودسؿ متقؼؾ

معشروسا مسؾك مظؾقصقل مألحباثفؿ ماظدوظل ماظـشر مسؾك مباىاععة ماظؾاحـني مذؾاب مظؿشفقع موطذظؽ مخارجقة مجفات معـ مطؾاة  ت

Impacted Journalsواٌكرجاتماظقاجؾةمسـدمايصقلمسؾكمعشروعمحبـلماحملؾقةمواظدوظقة.مماالخرتاعوظؾقصقلمسؾكمبراءاتمم

ماظؿاظقة:مأحدماٌكرجاتعـماظصـدوقمػلمايصقلمسؾكم

م)حبـنيمسؾكماألضؾم.م Impacted Journalمؿأثاوعمسيماجملالتماظعؾؿقةماظعاٌقةمذاتمساعؾماظغشرمغؿائجماٌشر م9

ماظؿؼدممظؾففاتماٌاسبةمظؾقصقلمسؾكمبعضماٌـحمواٌشروساتماظؾقـقةماظيتممتقهلاماىفاتماظعؾؿقةماظداخؾقةمواًارجقة. م0

 ايصقلمسؾكمبراءاتماإلخرتاع. م3

 

محؿكماآلنمطؿامؼؾل:م0293شائفمساممممتممتقؼؾفامعـماظصـدوقمعـذمإغوميؽـمتقضقحماٌشروساتماظؾقـقةماظيت

ً

أؾػًجـقفًؾؽؾ200ًًًؼقؿةًاؾمؿققؾ)14/9/1022ًوةمك14/9/1020ًًؿـًًاعملارا:ًؼائؿةًؿشروعا ًاْرةؾةًاألوديً(10)جدولًرؼؿً

ً.ؿشرو (

 عنوان البحث الكلية الرئيسيأسم الباحث  م

ًاؾعؾقمًؿصطػكًربؿدًذبافدًأريد2ً
جـقوًاؾصورااًً–ًاِؾؼلمؽشا ًاؾـقػقؾنيًمقاـقتًمبعؼدًأبقً روقًام

ً.ؿصرً–اؾشرؼقةً

ًاؾعؾقمًعػقػلربؿدًؿصطػكًربؿد1ًً
ؿصرًؿصدرًًاؾزقمقةًػكوجققؽقؿقائقةًؾلعضًاؾروامبًاؾطػؾةًًاعدـقفدرامةً

ً.ؾؾقؼقدًطلقعل
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ً.اُقينؾًؿـً قلًاؾموقلًٍينيًربمقىًؿضادا ًاألؽيدةًػكًاؾػؾػًاؾزراعةًعشريؿفرانًزبمارًربؿد0ًً

ً.ؿـًبعضًاْىؾػا ًاؾزراعقةًػكًتصـقعًاألغذقةًواألعق ًاالممػادةًاؾزراعةًةيـًأريدًبرؽا ًربؿد4ً

ً.اؾزراعقةًبطرقًصدقؼةًؾؾلقكةًاآلػا ؿؽاػوةًًاؾزراعةًاؾـيبًةازمًربؿدًعؾققةًعلد2ً

ًاؾيقدًأريدًعلدًاْـعؿإقـاس6ًً
ًاؾطب

ًاؾلشرى

اِؿضًًاؾصغرًوؿنقؾةًاْمـافلاؾرقلقزىًًاؾـقويؿضًدرامةًتغريا ًاِ

ً.اؾدققؽيكًرقلقزىًػكًؿروكًاؾيرطانًاْناـةًباؾؼؾققبقةًاؾـقوي

ًاؾعقولًاؾلاؼلًؿعمزًأريدًعلد7ً
ًاؾطب

ًاؾلشرى

ًؾإلصابةاْعروةًًبطرقًزبمؾػةًعؾكًاؾػكرانًاُذعقةتلبريًزراعةًاّققاً

ً.اؾشقؽلبلـيهةًاِلؾً

ًدًرػعتـقػنيًتقػقؼًعاب8ً
ًاؾطب

ًاؾلشرى

ػاعؾقةًاؾمطعقؿًودًًمكًوؿدىًاؾػريوملًاؾؽلديًاالؾمفاوؿعدلًاـمشارً

طؾلةًاْدارسًاْرتددقـًعؾكًؿيمشػكًبـفاًًبكًبنيًاؾػريوملًاؾؽلديًاالؾمفاو

ً.اُاؿعل

ًرؿضانًاؾطق لٌقاً 9
ًاؾطب

ًاؾلشرى

اؾـيااًًاؾػريومكًبكًبنيًاؾؽلديًاالؾمفاوْرضًًاالـمشارعقاؿؾًاْىاطرةً

ً.اؾرأملاِقاؿؾًوؿعدلًاؾـؼؾً

 جنٌه 900000 التموٌل أجمالً

 

 

أؾػًجـقفًؾؽؾ200ًًًؼقؿةًاؾمؿققؾ)2/9/1026ًوةمك2/9/1024ًًؿـًًاعملارا:ًؼائؿةًؿشروعا ًاْرةؾةًاؾناـقةً(14)جدولًرؼؿً

ًؿشرو (

 عنوان البحث الكلية الرئيسيأسم الباحث  م

ً)بلًوًمك(ًاؾػريوملًاؾؽلديٍؾقؾًتؾقىًؾعقاؿؾًاّطرًاْرتلطةًباالؾمفاوًًؾطبًاؾلشرىاًبققؿلًعلدًاؾرريـفـااًاؾيقد2ًً

ًاؾطبًاؾلشرىًؿصطػكًاؾعابدقـًعؿرؿفاًزقـ1ًً
اؾؽلديًاؾػريومل)مل(ًًاالؾمفاوعدوىًًاـمؼالؿعدلًةدو ًوعقاؿؾً طقرةً

 بنيًاؾعائق ًسيًاؾؼؾققبقة

ًعلدًاؾعؾقؿأاـًلريًػرقد0ًً
اؾطبً

ًاؾلقطري

ألؿراضًاؾؽلدًػكًًةققيؽؿمشر2ًً-اما ًتطلقؼقةًعؾكًإـزقؿًًاؾلارؤؽيقـازدر

ً.اْصرياُاؿقسً

ًإؿامًعلدًاؾغػارربؿقد4ًً
اؾطبً

ًاؾلقطري

ػكًةاال ًاؾمؽابرًًاْصريتؼققؿًأقضًاؾؽاؾيققمًػكًأـيهفًرةؿًاُاؿقسً

ً.اْىمؾػة

ًاؾعؾقمًؿصطػكًقيـًربؿدًقيـًـصار2ً
ًاؾـاـقًؿرتقةأؽيقدًًباممىداماألصلاغًاؾعضققةًاؾمؽيريًاؾضقئلًاّػريًؾلعضً

ً.عاؾلًاؾؽػااةًؾمـؼقةًاْىؾػا ًاؾصـاعقةًؽاَاه

ًاؾعؾقمًٌقاًؿشعؾًربؿدًعؾك6ً
دبؾقؼًوتقصقػً ؾقطًؿـًأؽيقدًاؾؽقباؾتًوأؽيقدًاْـهـقزًأوًأؽيقدًاؾؽقباؾتً

 .سيًاألغراضًاؾموؾقؾقةًالممعؿاهلاًاؾـاـقًؿرتقةوأؽيقدًاِدقدً

ً.اؾؽائـا ًاؾدؼقؼةًسيًإـماجًاأللدةًاِقققةًاممىدامًزراعةاؾًلًربؿدًأريدًعلدًاؾرريـفاـ7ً

ًاؾزراعةًتاؿرًربؿدًشواتةًماي8ً
رباوال ًؾموينيًاؾؼدرةًعؾكًٍؿؾًاؾضغقطًغريًاِقققةًػكًبعضًـلاتا ً

ً.OPR1الًباممىداماؾلطاطسًبقامطةًاؾموقلًاؾقرابكًباألجروباؽمريققمً

ًما ًعؾكًًأريدأريدًعلداؾػ9ً
اؾرتبقةً

ًاؾـقعقة
ً.ػكًاألغذقةًواممىداؿفاًمطولتؼـقةًاؾـاـقًؾموضريًؿقادًذا ًـشاطًًاممىدام

ًعؾكًربؿقدًعؾكًعطقف20ً
اهلـدمةً

ًبلـفا

ؽقؼقدًبدقؾًًػكًأـظؿفًاِرقؼًاْىمؾػةًِؾًأزؿفًًاِققياؾقؼقدًًاممىدام

ً.اؾلقكلاؾطاؼةًػكًؿصرًوتؼؾقؾًاؾمؾق ً

 جنٌه 2.000.000 التموٌل أجمالً
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أؾػًجـقف200ًًًؼقؿةًاؾمؿققؾ)2/9/1027ًوةمك2/9/1022ًًؿـًًاعملارا:ًؼائؿةًؿشروعا ًاْرةؾةًاؾناؾنةً(12)جدولًرؼؿً

ًؾؽؾًؿشرو (

 م
أسم الباحث 

 الرئيسي
 عنوان البحث التخصص الكلية

2. ً
ربؿقدًعلدًاؾغـكًػرقدً

ًجادًاْقدي
ًاْدـلاؾؼاـقنًًاِؼقق

ًٍؾقؾفؾؾعشقائقا ًدرامةًًاالجمؿاعقةواُقاـبًاؾؼاـقـقةً

ًوتطلقؼقةًسيًرباػظةًاؾؼؾققبقة.

1. ً
عطاًاهللًعلدًاؾرازقًعطاًاهللً

ًؿرزوق
ًعؾقمًاألغذقةًاؾزراعة

ترؽقلا ًًوظقػقة:ًابمؽاروجلا ًـلاتقةًؿنؾكًؽلغذقةًًاممودا 

ًؾقجلا ًـلاتقة.

ًاؾزراعةًؿؽاويإقـاسًربؿقدًً .0
ًاؾؽقؿقااًاِقققة

ًاؾزراعقة

قؿقائقةًةقققةًؾمؼؾقؾًربمقىًاألؽرًققؿقدًوزقادةًدراما ًؽ

ًاُقدةًسيًؿـمها ًاؾلطاطسًاْصـعة.

ًأؿراضًاؾـلا  اؾزراعةًذيالًعاشقرًأريدًربؿدً .4

األؿنؾًؾعقاؿؾًاْؽاػوةًاِقققةًواؾؽؿلقمتًواؾزقق ًًاالممىدام

اؾـلاتقةًؽلدائؾًؾؾـلاتا ًسيًؿؽاػوةًاألؿراضًاؾؽاؿـةًسيًاؾرتبةًسيً

ً ؿقة.اؾلقق ًا

2. ً
ربؿقدًزبمارًعلدًاؾؼادرً

ًؿصطػك
 اؾزراعة

اؾقرابةًواهلـدمةً

ًاؾقرابقة

اؾصر ًًؿقاهوتؼققؿًبعضًاؾطواؾبًاْصرقةًؾمـؼقةًًاـمىاو

بعضًًباممىدامبدقؾًًةققاـلوعؾػًًةققيوإـماجًوؼقدًًاؾزراعل

ًطرقًاؾلققتؽـقؾقجك.

6. ً
شرقػًإبرافقؿًأريدً

ًرؿضان

اؾطبً

ًاؾلقطرى

تـؿقةًاؾنروةً

ًاـقةاِقق

تؼـقا ًًباممىداماؾموينيًاؾقرابكًؾيقال ًاالراـبًا ؾقةً

ًاؾقرابةًاُزقكقة.

ًعلدًاؾػما ًؿـهدًمؾقؿً .7
اؾطبً

ًاؾلقطرى
ًطبًاِققان

ؿيبًمريوؾقجكًؾؽقؿقدقاًاجملفضةًباجملرتا ًاؾصغريةً

ًمبواػظةًاؾؼؾققبقة.

ًاؾعيؾلأؿؾًربؿدًأريدًً .8
اؾطبً

ًاؾلقطرى

أؿراضًورعاقةً

ًااللاك

ًاؾدؿقيودًاؾعدوىًمبرضًاؾميؿؿًًاؾـقؾلًاؾلؾطلًرياقة

ً.اّارجلبروتقـا ًاؾغشااًًباممىداماالقروؿقـاملًاْموركً

9. ً
مقمـًماؿكًؿيؾؿً

ًاؾليققـل

اؾطبً

ًاؾلقطرى
ًأؿراضًاؾدواجـ

تؼققؿًػاعؾقةًعددًؿـًؿضادا ًاؾيؿقمًاؾػطرقةًاْلمؽرةًواِدقنةًسيً

ًدجاجًاؾميؿنيًاْصاو.ًبداري

ًاؾؽقؿقااًاؾػقزقائقةًاؾعؾقمًؿدًؿيعقدعؿادًربؿدًربً .20

اؾلقؾقؿريقةًًاؾـاـقًؿرتقةٍضريًوتقصقػًبعضًاْرتاؽلا ً

اْيمىدؿةًؽاؾؽرتوؾقما ًصؾلةًؾموينيًدبزقـًاؾطاؼةًسيًبطارقا ً

ًاؾؾقنققم.

22. ً
أاـًعؾكًعقضًعلدً

ًاؾرازق
ًاؾؽقؿقااًغريًاؾعضققةًاؾعؾقم

ًؿرتقةاؾـاـقًٍضريًوتقصقػًبعضًاالصلاغًغريًاؾعضققةً

ًوتطلقؼاتفاًسيًصـاعةًاؾيرياؿقؽ.

21. ً
إمقمًؿصطػكًإبرافقؿً

ًؿصطػك
ًاؾؽقؿقااًغريًاؾعضققةًاؾعؾقم

ًاؾـاـقًؿرتقةوتقصقػًأؽامقدًاْاغـيققمًواؾزردؽقـققمًًٍضري

اؾليقطةًاْىمؾطةًؾؾمىؾصًؿـًبعضًاْرؽلا ًاؾعضققةًاؾياؿةًًًً

CWF)ً.ًؿـًعقـا ًاْقاة) 

20. ً
علدًاُؾقؾًعلدًاُؾقؾً

ًربؿدًققمػ
ًاهلـدمةًاْقؽاـقؽقةًفـدمةًبـفا

ا قرًاؾناؾثًهلـدمةًاْقادًوتطلقؼاتفاًوؿقاردًاؾطاؼةًاْمهددةً

Renewable Energy Resources ًًاؾناـلاؾلـد

ًآؾقا ًوومائؾًإـماجًطاؼةًاؾرقا ًواؾطاؼةًاؾشؿيقة.ً)تطققر

24. ً
بامؿًثدو ًةهاجًعلدً

ًاِؾقاـلاؾعزقزً

فـدمةً

ًشربا
ًؾؽفربائقةاهلـدمةًا

(ًً)اْقباقؾاؾمطقرًسبقًشلؽا ًاُقؾًاّاؿسًاّؾققةًاؾقمؾؽقةً

 اؾطاؼة.ًاممىدام:ًٍدقا ًاْقبقؼقةًوؽػااةً
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22. ً
افقؿًربؿدًرعزقزةًإب

ًةيـ
ًصوةًاْرأةًواؾمقؾقدًاؾمؿرقض

اؾقالدةًدا ؾًًوةدقنلًؾألؿفا ٍينيًاؾرعاقةًاؾمؿرقضقةًاْؼدؿةً

ًواػظةًاؾؼؾققبقة.ؿراؽزًرعاقةًاالؿقؿةًواؾطػقؾةًمب

ًغآًربؿديربؿدًً .26
واؾلقابةًًاإلؾؽرتوـلوةدةًاؾمعؾقؿً

ًاالؾؽرتوـقةًباُاؿعة
ًُاؿعةًبـفاًاؾرؼؿلإـشااًوةدةًتطققرًا مقىً

 جنٌه2.600.000 التموٌل أجمالً

 
ً

ؼقؿاةًً)2/9/1028ًًًوةماك2/9/1026ًًًؿاـًًًاعملاارًاؼائؿةًبقاـا ًاْشروعا ًاؾلونقةًؾؾؿرةؾةًاؾرابعاةًً:ً(16)جدولًرؼؿً

ًأؾػًجـقفًؾؽؾًؿشرو (200ًًاؾمؿققؾ

 عنوان البحث المسم العلمي الكلية الرئيسيأسم الباحث  م

ًاإلعقمًاآلداوًةاػظًعققسًجادًاْقديربؿد2ًً
ؿعاُةًاإلعقمًاإلؾؽرتوـلًاُدقدًؾؼضاقاًاؾمـؿقةًسيً

ً.اجملمؿعًاْصري

ًاالؼمصادًاؾمهارةًدعااًعؼؾًأريد1ً
معارًاؾلرتولًػكًذبؿقعةًؿـًاؾدولًأبرًتؼؾلا ًأ

ً.اؾصاعدة

ًأريدًطافرًأزار0ً
اِاملا ً

ًواْعؾقؿا 
ً.واؾموؽؿًسيًؽػااةًاؾغيقؾًاؾؽؾقيًؾؾـؿقذجةـظامًجدقدًًاِيابا ًاؾعؾؿقة

4ً
اريدًعؾكًعلدًاْؼصقدً

ًاِصري
ً.ٍينيًاـماجقةًاؾؼؿبًٍتًاالجفادً)ؿد ق ًاؼؾ(ًا اصقؾًاؾزراعة

ًاؾزراعلاؾـلا ًًاؾزراعةًقفلرشاًربؿدًا2ًْ
اؾموقلًاِققيًؾؾؿقادًاؾؾهـقمؾققؾقزقةًإلـماجًاؾقؼقدً

ً.اِققي

ًاهلـدمةًاؾزراعقةًاؾزراعةًاؾيقدًذيعفًاؾيقدً اطر6ً
اممىدامًاؾطاؼةًاؾشؿيقةًػكًَػقػًاؾـلاتا ًاؾطلقةً

ً.واؾعطرقة

ًاألؾلانًاؾزراعةًؾقذيًأريدًذيالًقاداؾ7ً

ؾألؾلانًسيًإـماجًبعضًًاؾناـققةؿـًاْـمها ًًاالممػادة

ًواؾقظقػةًاؾغذائقةًؿةقذا ًاؾؼًاؾؾلـقةاْـمها ً

ً.ةقاؾعاؾًواالؼمصادقة

ًاؾطبًاؾلشريًااانًذيالًحبرييًمعقد8ً

اؾلابقؾقجقاً

االؽؾقـقؽقفً

ًواؾؽقؿقائقف

،ًوNKX2-5ً،GATA4ًػوصًاؾطػرا ً

TBX5ًاؾؼؾققبقةًسيًأؿراضًاؾؼؾبًاّؾؼقةًسي.ً

ًاؾطبًاؾلشريًـعؿًاؾيقدإقـاسًعلدًا9ًْ
اؾؽقؿقااًاِقققةً

ًاؾطلقة

ؾؾؿقؽروًأرًانًًاُقيناُقينًسيًاؾمعلريًًؿاًػققاؾمعدقؾً

اؾدفينًاؾغريًًاؾؽلديػكًةاال ًاالؾمفاو211ًًاقف

ً.ؽوقؾل

ًفيمقؾقجلًاؾطبًاؾلشريًـيرقـًابرافقؿًاريدًماي20ً

درامةًـيقهقةًالممىدامًاّققاًاُذعقةًاْيمىؾصةً

ىا ًاؾعظؿلًعؾلًاعادهًبـااً ققاًاؾؽلدًبعدًؿـًاؾـ

ًازاؾمفاًَرقلقاًسيًاؾػكران.

ًاالـيهةًواّققاًاؾطبًاؾلقطرىًط.و/ًرواًابرافقؿًاريد22ً
وًغشااًًاؾلؼريتؼققؿًـيقهلًؾؼـاةًاؾقرقدًاؾقداجكً

ً.اؾماؿقرًؾؾزر ًػكًػصائؾًا رى
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21ً
ط.و/ًأماؿةًعلدا يـً

ًمايًأريد
ًبًواألجـةاؾمشرقًاؾطبًاؾلقطري

ؾؾؽقـمهراًًإلـماجًاؾمهاريدرامةًتشرحيقةًأوؾقةً

لققؾقجقةًؿـًؿصدرًةققاـلًألغراضًواؾشلؽةًاؾ

ً.إـياـقة

20ً

ً

د/ًاؾشقؿااًربؿدًمعقدًعلدً

ًاؾصادق
ًاؾؽقؿقااًاِقققةًاؾطبًاؾلقطرى

إلبـنيًؿـًؿضادا ًاألؽيدةًًاؾقؼائلتؼققؿًاؾملبريً

ًاؾـقؾلًلؾطلاؾوجزقكاتفؿاًاؾـاـققةًعؾكًتيؿؿًالاكً

 .اْزؿـًبلعضًاْلقدا ًاِشرقة

ًاؾطبًاؾلقطريًإاانًعلداهللًإبرافقؿًؿـا 24ً
تـؿقةًاؾنروةً

ًاِققاـقة

اؾقالا ًًباممىداماؾموينيًاؾقرابلًؾؾيؿانًاؾقاباـلً

ً.اُزقكقة

ًاؾطبًاؾلقطرىًاقةًاؾيقدًشعلانًعزام22ً

اؾصوةً

واؾيؾقؽقا ً

ًورعاقةًاِققان

ًاؾؽقؿائقةػكًاْعاُةًًقؾقجكاؾـاـقتؽـاممىدامً

ً.واؾمىؾصًؿـًبؼاقاًاْلقدا ًػكًؿقاهًاؾشرو

ًاؾػقزقااًاؾعؾقمًامقمًربؿدًربؿقدًشقوف26ً

ًاؾػقزقائقةتؼققؿًتلبريًعـصرًاؾؽربقتًعؾلًاّقاصً

ؾؽابقدًبطارقةًؿغـيققمًؼاعدتفًاؽيقدًًواؾؽفروؽقؿقائقة

ً.اؾػاـدققم

ًاؾعؾقمًصاػقـازًربؿدًروا27ً

ًاؾؽقؿقاا

ً

ً

ًاؾمقماـققمجزئقا ًاؾػراقتًاؾـاـقـقةًاْنلمةًعؾكًاؽيقدً

ـاـقتققوًوتطلقؼاتفاًؽىققاًمشيقفًػائؼةًاُقدةً

ً.وؽوػازا ًوقئل

28ً
د.ًبفااًاؾدقـًؿصطػكًعدديً

ًاُـدى
ًاؾؽقؿقااًاؾعؾقم

ْنلطا ًجدقدةًودًاؾربوتنيًغريًًدوائلتصؿقؿً

ًاواالؾمفأًؿـًػريوس4ًأًؾؾـؿطًاُقين4/3ًاؾرتؽقيب

ً.اؾؽلديًمل

ًاؾـلا ًاؾعؾقمًأريدًغؿريًعؾلًعلدًاِؿقد29ً

وأرياضًاالوؿقهاًًاؾربًوبققتقؽإـماجًترؽقلا ًغـقةًؿـً

ًاْروقةًاؾؼدرةًْؽاػوةًبدقؾةًؽامرتاتقهقةًاؾدفـقة0ً

ً.ًاؾلؽمريقة

10ً
وؾقادًجااابارًابارافقؿً

ًاؾشااعار
ًاهلـدمةًبلـفا

اهلـدمةً

ًاْقؽاـقؽقة

ً

امًاْقادًؿمغريةًاِاؾةًػكًاؾمربقدًاؾلوثًػكًاممىد

ؾمقػريًاؾطاؼةًاْيمفؾؽةًػكًأـظؿةًًؾؾؿلاـلاِرً

ً.اؾمؽققػ

12ً
د/ًفـااًربؿدًأبقًاجملدً

ًأريد
ًاهلـدمةًبشربا

اؾرقاوقا ً

واؾػقزقؼاً

ًاهلـدمقة

بعضًاْرؽلا ًاؾـاـققةًًوؼقاسً قاصٍضريً

اؾلقؾقؿريقةًبغرضًاممىداؿفاًػكًتطلقؼا ًًواْرتاؽلا ً

ً.فربقةًوًؿقؽاـقؽقةؽ

 جنٌه 1.200.000 التموٌل أجمالً

ً

ً  
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ً ً(17)جدولًرؼؿ :ً ًاّاؿية ًؾؾؿرةؾة ًبقاـا ًاْشروعا ًاؾلونقة ًًاعملاراؼائؿة ؼقؿةً)2/9/1029ًوةمك2/9/1027ًًؿـ

ًأؾػًجـقفًؾؽؾًؿشرو (100ًًاؾمؿققؾ

الدرجة  اسم الباحث م
 عنوان البحث الكلية العلمية

ًاؾطبًاؾلقطريًؿدرسًعقًعادلًؽؿالً ؾقػةً .2

ؾؾهقـا ًاْيكقؾةًعـًاؾمكامًاُرو ًبعدًًاُقينتؼققؿًاؾمعلريً
عقجًاُرو ًباؾلقزؿاًاؾغـقةًباؾصػائبًاؾدؿققةً

واالؾقهقـققؽؾققتقدا ًاْمودةًاْنريةًؾؾؿـاعةًباممىدامًتػاعؾً
جدقدةًػكًاؾعقجًواؾمؼققؿًًاْمػر :ًطرقاـزقؿًاؾلؾؿرةًاْميؾيؾً

ً.اُقين

1. ً ًاؾطبًاؾلقطريًؿدرسًعلاسًعابدقـًعلدًاِاػظريدًا
اؾـاتجًعـًتـاولًااللاكًًواؾيرطاـلؾؾهقـا ًًاؾيؿلاؾملبريً

درامةًًاْناؾل:ؾؾمعرضًؾؾزئلؼًًرئقيلواؾمقـةًاْعؾلةًؽؿصدرً
ً.بروتققؿقةًوجقـقةًتعلريقة

ًاؾطبًاؾلقطريًؿدرسًومقؿًؿيعدًاؾيقدًةيـً طاوً .0
اػومفاًسيًربصقلًومققجًاؾؽشػًعـًاؾيؿقمًاؾػطرقةًوؿؽ

ً.اؾذرة

ًؿدرسًؿياعدًابرافقؿًعلدًاؾغـكاماؿةًعقضًً .4
اؾرتبقةً
ًاؾرقاوقة

طػالًوعقؼمفاًبـؿطًدرامةًؿعدال ًزقادةًاؾقزنًواؾيؿـةًؾدىًاال
ًوبعضًاْمغريا ًاؾداقغراػقةًاؾققؿلاِقاةً

ًربؿدًصابرًاريدًابرافقؿً .2
ًؿدرس

ً
اهلـدمةً
ًبشربا

ً. ًاْمورؽةًػكًاالؿاؽـًعاؾقةًاؾؽناػةةصادًاؾطاؼةًؿـًاؾيقارا

ًؿدرسًطفًعقضًاهللًاؾيقدًابرافقؿً .6
اهلـدمةً
ًبشربا

ؼشًاألرزًواؾؼؿبًؽؿقادًبـااًِؿاقةًاؾلقكةًؿـًًإعادةًتدوقر
ً.اؾمؾق ًاؾـاتجًعـًعؿؾقةًاِرق

ً.ققجدًتغقريفؾًًاْصرقة:االػصا ًعـًاالممداؿةًػكًاؾشرؽا ًًاؾمهارةًؿدرسًربؿدًـاجكًعنؿانًربؿدًعنؿانً .7

ًامماذًؿياعدًةينيًشواتةًريديةينيًً .8
اهلـدمةً
ًبلـفا

ـظامًروبقتكًؾضؿانًاؾمـؼؾًاْيمدامًوتقػريًاؾمػاعؾقةًؾؾؿعقؼنيً
ًوؽلارًاؾيـ

9. ً
علدًاريدًربؿدًمراجًاؾدقـً

ًاؾصلقر
ًاؾزراعةًؿدرس

اؾمؼدقرًاؾؽؿلًواؾـقعلًؾؾعقئؼًاؾطلقعقةًأللاكًاؾلؾطلً
بغرضًٍينيًاؾعقئؼًاْصـعةًسيًًاُقـقؿقةباممىدامًاؾطرقً
ً.االممزرا ًاؾيؿؽل

ًاؾزراعةًرسًؿياعددؿًفلةًرجبًمقدًأريدًمقدًأريدً .20
اؾمؽاؿؾًبنيًاـماجًاأللاكًواّضروا ًٍتًـظؿًإعادةًتدوقرً

ً.اْقاه

ًاؾزراعةًؿدرسًؿياعدًابرافقؿًلريًعؿرًاّطاوً .22
ًو صائصًبؽرتقاًةاؿضًاؾقؽمقؽًػكًؿـمها ًاِققياؾمـق ً

األؾلانًاْصرقةًاؾمؼؾقدقةًباممىدامًطرقًاؾلققؾقجقاًاُزقكقةً
ً.وتؼققؿًتطلقؼاتفاًػكًصـاعةًاألؾلان

ًاؾعؾقمًؿدرسًوائؾًدردقرًأريدًربؿدًةهاجً .21

اؾقوعًًعؾكاؾملاقـًسيًاؾؼابؾقةًاْغـاطقيقةًؽؿمشرًوؿؼقاسً
اِرؽلًواؾمشقهًسيًصىقرًاؾـققبروتريوزوي:ًأدؾةًؿـًبعضً

سيًمشالًاؾدر ًاؾـقبل،ًبصورااًؿصرًًاالـػعالًاؾـطاؼا ًعاؾقة
ً.اؾشرؼقة

ًاؾعؾقمًؿدرسًابميامًةيـًعؿرًـاػعً .20
ٍدقدًاُقـا ًاْيموؾةًعـًؿؼاوؿةًاّققاًاُذعقةًؾيرطانً

ًاؾدمًؿـًاؾعقجًاؾؽقؿقائل:

ًاؾطبًاؾلشريًؿدرسًؿياعدًاؾلافلعلريًربؿقدًربؿدًً .24
اْزؿـًاؾغريًًدياؾؽلدرامةًؿدىًاـمشارًؿرضًاؾمشوؿًواؾمدفـً

ً.وؿضاعػاتفًػكًاؾعاؿؾنيًباْيمشػكًاُاؿعكًبلـفاًؽقةؾل

ًاؾطبًاؾلشريًؿدرسًأريدًؿصطػكًؽاؿؾًزقدًـقارً .22
باؾصػائبًًاؾغـقةواؾلقزؿاًًاُذعقةؾؾىققاًًاؾمهدقدقةًاؾؼدرة
ؿـفؿًًاْيمىؾصةًاؾدؼقؼةجـلاًاؾلًجـبًؿعًاِققصق ًًاؾدؿققة

ً.واؾياقسيًعقجًاؾؼدمً

 جنٌه 0.000.000 التموٌل الًأجمً

ً
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عشروسامحبـقامم79وصؾمتعدادػامإديمم0293وجيدرماإلذارةمػـامأنماٌشروساتماظؾقـقةماظيتممتممتقؼؾفامعـماظصـدوقمعـذمإغشائفمسامم

معؾققنمجـقفمعصريموعـمثؿمميؽـمبقانم8.6مممبامضقؿؿفم0297-0293ظشؾابماظؾاحـنيمعـمعـلقبلمجاععةمبـفامسؾكمزيلةمعراحؾم)

مإذياظلمهلذهماٌشروساتمطاظؿاظل:
ً

 السنه التمويل من الصندوق عدد المشروعات الممولة

 1020 جـقف900.000ً 9

 1024 جـقف2.000.000ً 20

 1022 جـقفًً 2.600.000 26

 1026 جـقف1.200.000ًً 12

 1027 جـقف0.000.000ً 22

 اإلجمالً جنٌه 8.600.000 مشروع 72

 

 والجامعة: على الباحث المشروعات البحثٌة لشباب الباحثٌن  دعم   مردود 7-4-2-1

عةـمممحبـقةفمطانمعردودمدسؿمعشروساتمذؾابماظؾاحـنيمسؾكماىاععةمػقمحصقلمبعضمعـمػؤالءماظشؾابمسؾةكمعةـحموعشةروساتمممم

عؾقةقنممم5.6ؿقةةموػةقمممعؾققنمجـقفمتؼرؼؾام)أيمعامؼقازيمزيلةمأعـالمعاممتمصرصفمعـمصـدوقماظؾققثماظعؾم06خارجماىاععةممبامضقؿؿفم

م.08عقضحمسيمجدولمرضؿمطؿامػقموبقاغفاممم0297-0293جـقفمعصريمظؾؿراحؾماألربعةماألوديم

م

1027ً-1020ً(:ًؿردودًدعؿًاْشروعا ًاؾلونقةًؾشلاوًاؾلاةننيًعؾكًاؾلاةثًواُاؿعة18جدولًرؼؿً)

 التمويل من الجهات الخارجية الكلية السنة

1020 
ًؽؾقةًاؾعؾقم

ًئقيلًد.ًإمقمًربؿدًشقوة()اؾلاةثًاؾر

ًجـقف376300ً

STDF Young Research Grant. 

1020ً
ًؽؾقةًاؾطبًاؾلقطري

 (عػا ًاؾدمقؼلد.ًأ.)اؾلاةثًاؾرئقيلً

أدارةً-قزارةًاؾعؾقؿًاؾعاؾلبوةدةًإدارةًاْشروعا ً - جـقف 7,300,000

ً."ػكًاألحبا ًاؾعؾؿقةًؿرؽزًاؾمؿقزإـشااًبعـقانً"ؿشرو ًً-ًدعؿًاؾمؿقز

1024 
ًؽؾقةًاهلـدمةًبلـفا

 )اؾلاةثًاؾرئقيلًد.ًعؾلًعطقة(

STDF projectًً-ًجـقف 5,000,000

ً."اؾلقكةًواؾقؼقدًاِققيًا ملارا ؿعؿؾً“بعـقانًؿشرو ً

1024 
ًؽؾقةًاؾطبًاؾلقطري

 )اؾلاةثًاؾرئقيلًد.

ًجـقف 300,000

(STDF Research Project). 

1024 
ًؽؾقةًاؾزراعةًمبشمفر

ًد.ًربؿقدًزبمارًؿصطػك(ً)اؾلاةثًاؾرئقيل

ًجـقف99880ً

(STDF Research Project)ً... 

1022ً
ًؽؾقةًاؾعؾقم

ً)اؾلاةثًاؾرئقيلًد.ًربؿدًؽؿالًصاحل(

ًجـقف206966ً

STDF Research Grant + 6 months Grant 

covered by University of Manchester, UK. 

1022 
ًؽؾقةًاؾعؾقم

ًة()اؾلاةثًاؾرئقيلًد.ًإمقمًربؿدًشقو

ًجـقف100000ً

STDF Young Research Grant. 
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1022 
ًؽؾقةًاؾزراعةًمبشمفر

 )اؾلاةثًاؾرئقيلًد.ًربؿدًةيـًرػعت(

أدارةً-وةدةًإدارةًاْشروعا ًبقزارةًاؾعؾقؿًاؾعاؾل -جـقف 5,710,000

ؿشرو ًإـشااًذبؿعًاْعاؿؾًاؾلونقةًؾؾمؽـقؾقجقاًاِقققةًً-دعؿًاؾمؿقز

ً.اؾزراعقة

1022 
ًقمؽؾقةًاؾعؾ

 )اؾلاةثًاؾرئقيلًد.ًبفااًاؾدقـًاُـدي(

ًجـقفً  151517

School of STDF Young Research Grant + 

Medicine, Saint Louis University, USA 

1026ً
ًؽؾقةًاؾزراعةًمبشمفر

ً)اؾلاةثًاؾرئقيلًد.ًربؿقدًزبمارًؿصطػك(

ً(TEMPUS project)ً-ققروً 120,000

اْاجيمريًاؾدوؾلًسيًبعـقانً"شرو ًؿ ً-جـقفً 2,520,000 مباًققازي

 ."األوروبلًاالٍاداؾمؽـقؾقجقاًاِقققةًاْؿقلًؿـً

1026ً
ًؽؾقةًاؾزراعةًمبشمفر

ً)اؾلاةثًاؾرئقيلًد.ًربؿقدًزبمارًؿصطػك(

ًجـقف 3,705,000

(STDF Capacity Building project)ً

ةًبعـقان:ًٍدقثًؿعؿؾًاألؿانًاِققيًوتطلقؼاتفًعؾكًاْـمها ًاِققق

 .مبواػظةًاؾؼؾققبقة

1026ً
ًؽؾقةًاؾطبًاؾلقطري

ً)اؾلاةثًاؾرئقيلًد.ًعلدًاؾػما ًمؾقؿًؿـهد(

ًجـقف840,000ً

Research Grant, Institut Français d’Egypte 

.(IFE), France 

1027 
ًؽؾقةًاؾعؾقم

ً)اؾلاةثًاؾرئقيلًد.ًربؿدًؿصطػلًػضؾًاهلل(

ًاؾمؾق وػقمؽاقت:ًتؼؾقؾًبعـقان:ً"اؾمطلقؼا ًاؾصـاعقةًْرؽلا ًاؾلري

 .اؾلقكلًوإـماجًاؾقؼقدًاهلقدروجقين"

 جنٌه   16.120.260 إجمالً الدعم من خارج الجامعة بالجنٌه

م

طؿامطانمٌردودمدسؿمعشروساتمذؾابماظؾاحـنيمسؾكماىاععةمػقمحصقلمبعضمعـمػؤالءماظشؾابمسؾكمعـحموعشروساتمحبـقفمعـم

كمدؾقؾماٌـالموظقسمايصرممبامضقؿؿفمثالثةمعالؼنيمعـماىـقفاتمتؼرؼؾا.موؼقضحماىدولمرضؿمسؾم0296اهلقؽاتماًارجقةمخاللمسامم

م.0296ممسددماٌشروساتماظؾقـقةماياصؾمسؾقفامأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمعـمعـلقبلمجاععةمبـفامعـمػقؽاتمخارجقةمخاللمسامم29)

 

اهلقكا ًاّارجقةًكةًاؾمدرقسًؿـًؿـيقبلًجاؿعةًبـفاًؿـً(:ًاْشروعا ًاؾلونقةًاِاصؾًعؾقفاًشلاوًأعضااًفق29جدولًرؼؿً)

1026ًً قلًعامً

Grant attained 

Externally 
Source of funding 

Faculty attained the external 

budget 

2.520.000 LE 

European Union (TEMPUS 

International Bio-technology 

Master Degree) 

Faculty of Agriculture, Dr.  

Mahmoud Mokhtar Moustafa. 

420.000 LE 
Research Grant, Institut 

Français Egypt (IFE), France. 

Faculty of  Veterinary Medicine, Dr 

Abdelfattah Selim 

151,000 LE 
School of Medicine, Saint Louis 

University, USA 

Faculty of Science, Dr. Bahaa El-

Dien El-Gendy 

0.092.000 Total 

ػذهماٌشروساتمسؾكماٌلؿقىمموعردودممحصؾمسؾقفاماظؾاحـنيمعـماظؾؾدانماًارجقةماظيتم Scholarshipsاظؾقـقةمػذامخبالفماٌـحم

م.اظدوظلوماظؾقؽلومواظؿـؿقيماظؿعؾقؿلوماظؼقعل
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 والتصنٌف العالمً للجامعات:النشر العلمً الدولً وحدة  7-4-1

 ظؾفاععاتاععةمبـفامسيماظؿصـقػماظعاٌلمظؾفاععاتممتمتشؽقؾماظؾفـةماظعؾقامٌؿابعةماظؿصـقػاتماظعاٌقةمهلنيمترتقبمجمإرارسيم

مظؾؿصـقػم.مم09/9/0294واٌؿؿدماديمم03/9/0294بؿارؼ ممجبؾلؿفاىاععةممضرارمذبؾسسؾلممبـاءا وتؿؾكصمأسؿالماظؾفـةماظعؾقا

مقاضعماظعاٌقةمظؿصـقػماىاععاتمصقؿامؼؾل:اظعاٌلمظؾفاععاتمبؿقلنيمعؤذرماظؾقثماظعؾؿلمسؾكماٌ

 وضعمبرغاعجمظقرشماظعؿؾمظؿـؿقةمعفاراتمذؾابماظؾاحـنيمباىاععةمصقؿامؼؿعؾؼمباظؾقثماظعؾؿل.م .9

وعـمثةؿمرصةعممممResearch Gateم،Google Scholarماإلظؽرتوغقةهؿقؾمأحباثمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمسؾكماٌقاضعم .0

 مهلقـف.واظعؿؾمسؾكممWebometrics – QS – THEقةماٌكؿؾػةمعـؾمترتقبماىاععةمسيماظؿصـقػاتماظعاٌ

ممادؿعراض .3 ماظؿصـقػ مواٌعروفماظعاٌلغؿائج مػذاممثؿ QSظؾفاععات مسي مبـفا مجاععة مترتقب مظؿقلني ماظعؿؾ مخطقات وضع

ماظؿصـقػ.

معةعممImpactedاظؿةأثامموضعمغظاممظؿقػقزمػقؽةماظؿدرؼسمسؾكماظـشرماظدوظلمباجملالتماظعؾؿقةماٌصـػةمدوظقاموذاتمععاعةؾمم .4

اجملؾةةماظعؾؿقةةماٌـشةقرمبفةاماظؾقةثمعصةـػةمدوظقةاموذاتمممممممماٌـشقرموأنمتؽقنممادؿمجاععةمبـفامسؾكمصدرماظؾقثوجقدمماذرتاط

 ,Thomson Reuters (Journal Citation Reportsرؾؼامظؿؼرؼرماالدؿشفاداتمظؿقعلقنمروؼرتممتأثاععاعؾم

JCR) أو Scopusم(Scimago Journal Report, SJR)  

 Citationsوضعمدقادةمظؾؿأطقدمسؾكمهلنيمزبرجاتماظؾقثماظعؾؿلمودبصقصمعؽاصؽاتمظعددماالدؿشفاداتماٌرجعقةم .5

ماالغؿاجماظعؾؿلمظعضقمػقؽةماظؿدرؼسمواهلقؽاتماٌعاوغة.مجملؿؾ

ماىاععة.كؿؾػةمورصعفامسؾكمعقاضعمترذيةماظرباعجماظدرادقةمباظؾغةماإلنؾقزؼةمٌرحؾةماظؾؽاظقرؼقسمواظدراداتماظعؾقامباظؽؾقاتماٌ .6

ظؾفاععةمواظذيمؼلاسدمػقؽةماظؿدرؼسمسؾكمغشرماحباثفؿممDigital Repositoryدرادةمتـػقذمعشروعماٌلؿقدعماظرضؿلم .7

مسؾكمصػقاتفؿماظشكصقةمسؾكمعقضعماىاععة.

 

 :تحسٌن التصنٌف العالمً لجامعة بنها( ل1027-1021)تفعٌل الخطة البحثٌة للجامعة  7-4-1-2

مب هلنيمظغرضمإصدارمسدةمضراراتمجملؾسماىاععةمممعـمخاللم0297-0290)مؿػعقؾماًطةماظؾقـقةمظؾفاععةضاعتمجاععةمبـفا

معامؼؾل:ذهماظؼراراتمػماظؿصـقػماظعاٌلمىاععةمبـفامغذطرمعـ

م) (9 مرضؿ ماىاععة مذبؾس مضرار م996صدور مبؿارؼ  م07/92/0294م ممباذرتاطم مرداظة معـ مؼلؿكؾص محبث مؿااٌاجلغشر

مطشرطمٌـاضشةماظرداظة.مWebbedإظؽرتوغلمواظدطؿقراهمسيمذبؾةمذاتمعقضعم

صرفمطاعؾمعؽاصأةماظـشرماظعؾؿلمظؾؾقثماٌلؿكؾصمعـمرداظةمسؾؿقةم)عاجلؿامأومدطؿقراهممظؾطاظبمصاحبماظرداظةمعامداممعـم (0

ممػذاماظشأن.رؾؼامظؼرارمذبؾسماىاععةمسيمبـفاموذظؽػقؽةماظؿدرؼسمجباععةممألسضاءػقؽةماٌعاوغةم

ماظؿدرؼسمماذرتاط (3 مػقؽة مبعضق ممuploadingهؿقؾماظؾققثماًاصة ماظؿؼدم ماظؿؼدمممظإلجازاتسـد ماٌؤمتراتمأو أومحضقر

مResearch Gate،مGoogle scholarدوظقةمموذظؽمسؾكماٌقاضعماإلظؽرتوغقةم–اضؾقؿقةمم–ظؾفقائزماٌكؿؾػةم)ربؾقةم

 .اغؿؼاظقةجاععةمبـفامععمإسطاءمصرتةممبادؿظؿأطدمعـمأنماألحباثماٌـشقرةمضدمغشرتموسؾكماظؾقابةماإلظؽرتوغقةمىاععةمبـفاموا

ػقؽةماظؿدرؼسمعـمعـلقبلمجاععةمبـفامألحباثفؿماٌـشقرةموإغؿاجفؿماظعؾؿلمسؾكمعقضعممأسضاء Uploadingهؿقؾمماذرتاط (4

م موطذظؽمسؾكمعقضعمماإلظؽرتوغقةاظؾقابة متؼدممم Research Gateم،Google Scholarظؾفاععة طشرطمأدادلمسـد

ماظطالبماٌلفؾنيمععفؿمٌـاضشةمردائؾفؿ.
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معـمأحباثفؿمخاللمصرتةماظؾعـة.ماظعؾؿلماإلغؿاجإظزامماٌؾعقثنيمعـمجاععةمبـفامبقضعمادؿماىاععةمسؾكم (5

اظؿصـقػاتماظعاٌقةمعؿابعةمترتقبمجاععةمبـفامسيموبعدمصدورمضراراتمذبؾسماىاععةمظؿقلنيماظؿصـقػماظعاٌلمىاععةمبـفامطانمظزاعام

معاتمواظذيمميؽـمتقضققفمصقؿامؼؾل:ظؾفاع

 
 :Webometricsمتابعة ترتٌب جامعة بنها فً تصنٌف وٌبومٌتركس  7-4-1-1

ظؾؿقاضعماالظؽرتوغقةمصةكمغشةرماألحبةاثماظعؾؿقةة،موشاػةامعةـماٌةقادمممممممممواٌؿـاعلمايققيأػؿقةمػذاماظـقعمعـماظؿؼققؿمترجعمإديماظدورم

صكمطةؾممسؾقفامماالرالعؽؾػةماٌـكػضة،موإعؽاغقةمؿسالوةمسؾكماظلفقظةمواظلرسة،مواظم،e-journals بةقمعامؼعرفماألطادميقة،موػ

عؽان،مطؿامتشؿؾمتؾؽماٌقاضعمغشاراتماألدةاتذةمواظؾةاحـني،مواظؿقاصةؾمبقةـفؿموبةنيمرالبفةؿ،موتةؤدىمربصةؾةمتؾةؽممممممممممموأيوضت،م

 Global performance and visibility of theومعةامؼعةرفمبةةممماظعقاعؾماديمإثراءمأداءماىاععة،موإبرازمعؽاغؿفا،مأ

university.وسيمشقابماظؾقابةماإلظؽرتوغقةةمىاععةةمبـفةامملمتؽةـمػـةاكمواجفةةمتلةؿحمظؾطةالبموػقؽةةماظؿةدرؼسمواظعةاعؾنيممممممممممممم

اًدعاتماٌكؿؾػة.موحؿةكممباىاععةمواظزوارمباظؿقاصؾمععماجملؿؿعماىاععلمععمإتاحةماٌعؾقعاتماألطادميقةمواظؾقـقةمواظؿطؾقؼاتمو

ملمتؽـمػـاكمبقابةمعؿعددةماظؾغاتمتعرضماظؽؿاظقجماألطادميلمواألغشطةماٌؼاعةةمسيماىاععةة،موضةدمتةأثرماظرتتقةبممممممم0229عـؿصػم

اظؿقجفمم0229وعـمػـامجاءمسيمدؾؿؿربم األطادميلمٌقضعماىاععةمسؾكماظصعقدماحملؾلمواظعاٌلمبغقابمعـؾمػذهماظؾقابةماإلظؽرتوغقة.

ممؼعرضمتطقرمترتقبمجاععةمبـفامسيمتصـقػماظقؼبماظعاٌلم32سبقمإغشاءماظؾقابةماإلظؽرتوغقةمىاععةمبـفامواىدولم)ماالدرتاتقفل

م.0295م-م0299اععاتمسيماظػرتةمعـمظؾف
ً

ً.1027ً-1022ً:ًترتقبًجاؿعةًبـفاًسيًتصـقػًاؾققبًاؾعاْلًؾؾهاؿعا ًسيًاؾػرتةًؿـً(00)جدولًرؼؿً

 الترتيب عربيا الترتيب إفريميا عالميا الترتيب السنة
 الترتيب محليا

 )مصر(

 Not ranked Not ranked 40 20120 1022قـاقرً

 Not ranked 29 94 6210 1021قـاقرً

 6 00 02 1020ً1270قـاقرً

 6 20 26 2290 1024قـاقرً

 4 21 26 2429 1022قـاقرً

 4 22 24 2108 1026قـاقرً

28ً6ً 14 2780 1027قـاقرً

11ً12ً7ً 1027ً2827ققؾققً
م

ماظعاٌلم ماظؿصـقػ مصك معلؾقق مشا متؼدعا محؼؼت مبـفا مجباععة ماإلظؽرتوغقة ماظؾقابة مان ماظلابؼ مباىدول ماظؾقاغات معـ ؼؿضح

Webometricsم:ظؾؿقاضعماىاععقةمواظؿعؾقؿقة،محقثمأغفمسيم

م،موجاءمعقضعماىاععةم94عقضعمصكمأصرؼؼقامصكماٌرطزم)م922ؾمجاععةمبـفامألولمعرةمصكمتارخيفامإديمضائؿةمأصضماغضؿتم0290ؼـاؼرم

عقضعمجاععلمصكمم4932ربؼؼامبذظؽمضػزةموتؼدممسؾكمم0299صكمؼقظققمم92052سؾكماظعاملمبقـؿامطاغتمصكماٌرطزمم6902صكماٌرطزم

م.م0290ؼـاؼرمم-م0299أذفرمؼقظققمم6اظعاملمخاللم
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سؾكماظـققماظؿاظل:ممWebometricsاععةمبـفامسدةمإنازاتمسيماظؿصـقػماظعاٌلمحؼؼتماظؾقابةماإلظؽرتوغقةمىم:0293وسيمؼـاؼرم

سؾكمجاععاتماظعاملماظعربلمسيمؼـاؼرمم32ظؾؿرةماظـاغقةمتظؾماظؾقابةماإلظؽرتوغقةمىاععةمبـفامضؿـمغاديماٌائةمسيماظعاملماظعربلمبرتتقبم

ضؾؾمذظؽ.مظؾؿرةماظـاظـةمتظؾماظؾقابةماإلظؽرتوغقةمىاععةمبـفامموطاغتمخارجماظؿصـقػم0290سيمؼقظققمم45طانمترتقؾفاممبقـؿام0293

سيمم94وم0290سيمؼقظققمم46بقـؿامطانمترتقؾفامم0293سؾكمجاععاتمأصرؼؼقامسيمؼـاؼرمم35ضؿـمغاديماٌائةمسيمضارةمأصرؼؼقامبرتتقبم

م0293سؾكماظعاملمسيمؼـاؼرم0573ظؿصـقػمبرتتقبماظؾقابةماإلظؽرتوغقةمىاععةمبـفامتؼدعامطؾاامسيمامحؼؼت.مظؾؿرةماظرابعةم0290ؼـاؼرم

م مطانمترتقؾفا مم6902وم0290سؾكماظعاملمسيمؼقظققم3089بقـؿا سيمؼقظقق.محصؾتماظؾقابةمم92052وم0290سؾكماظعاملمسيمؼـاؼر

اىاععةمم-رةمعصرؼةموذظؽمبعدمجاععةماظؼاػموأطادميقةجاععةمم59سؾلماٌرطزماظلادسمبنيمم0293اإلظؽرتوغقةمىاععةمبـفامسيمؼـاؼرم

جاععةمم–جاععةماإلدؽـدرؼةمم–جاععةمسنيممشسموعؿؼدعةمسؾك:ممجاععةماظزضازؼؼممم-جاععةمأدققطمم-جاععةماٌـصقرةممم-األعرؼؽقةم

م–جاععةمجـقبماظقاديمم–جاععةمضـاةماظلقؼسمم–جاععةمرـطامم–جاععةماٌـقامم–جاععةمحؾقانمم–اىاععةماألٌاغقةمم–طػرماظشق م

م ماألزػر مم–جاععة مظؾعؾقم ماظعربقة مم–األطادميقة ماظعاذر مم–جاععة ماظػققم مم–جاععة مباإلدؽـدرؼة مدـفقر مم–جاععة ماٌـقصقة م–جاععة

 أطادميقةماألزػرماظشرؼػ.

م مؼـاؼر مم:0294وسي مؼـاؼر ماظعاٌل مظؾؿصـقػ مرؾؼا مساٌقا معلؾقق مشا مناحا مبـفا مجباععة ماإلظؽرتوغقة ماظؾقابة ٌؤذرمم0294حؼؼت

سيمؼقظققمم434سؾكماظعاملم)بقـؿامطاغتمسيماٌرطزمم332جاءتمسيماٌرطزممحقث Webometrics - openness rankاالغػؿاح

مم.اظعاملمسيمتعؾقؿلمعقضعم12000ممسؾكم0293

حؼؼتماظؾقابةماالظؽرتوغقةمظؾفاععةمإنازمساٌلمجدؼدمصؼدمدبطتمسبقمعائةمجاععةمسيماظعاملمسيمعضؿارماظؿصـقػمم:0294وسيمؼقظققم

حصؾتمم:جاععةممحقثم90222سؾكمسبقمم9493إديماٌرطزمم9599أذفرم)عـماٌرطزمم6خاللمموذظؽ webometrics اظعاٌل

عـماىاععاتمم50اإلدؽـدرؼة.مودبطتمم–اٌـصقرةمم–األعرؼؽقةمم–ممبعدماظؼاػرةمTop 5سؾكماٌرطزماًاعسمسؾكماىاععاتماٌصرؼةم)

ممشسم مسني موعـفا مم–اٌصرؼة مم–حؾقانمم-اظزضازؼؼ مم–أدققط ماظشق مم–رـطا ماىاععاتمم–طػر معـ ماظعدؼد موطذظؽمتعدت اظلادات.

ماألػرام.م-أطؿقبرم6م–اظـقؾمم-اٌلؿؼؾؾمم–دقـاءمم–اظرودقةمم–اظقاباغقةمم–اظؽـدؼةمم–اظػرغلقةمم–اظربؼطاغقةمم–اًاصةموعـفاماألٌاغقةم

ؾمإديماٌرطزماظـاظثمسؾكماىاععاتماٌصرؼةمايؽقعقةم)بعدماظؾقابةماىاععةمإنازامساٌقامجدؼدامصؼدمضػزتمظؿصم:محؼؼت0295وسيمؼـاؼرم

طؿةامحصةؾتمممم.جاععةمحؽقعقةموخاصةةم)بعةدماظؼةاػرةمواألعرؼؽقةةماٌـصةقرةممممممم58اظؼاػرةمواٌـصقرةمموأصؾقتمأؼضامسيماٌرطزماظرابعمسؾكم

م.ساٌقًام9499واظةمإصرؼؼقامم96واظةمسربقًامم90اىاععةمسؾكماٌرطزم

اىاععةماٌرطزماظـاظثمسؾكماىاععاتمماحؿؾتحؼؼتماظؾقابةماإلظؽرتوغقةمىاععةمبـفامإنازامساٌقامجدؼدامصؼدمضدمم:0296سيمؼـاؼرمو

جاععةمحؽقعقةموخاصةم)بعدماظؼاػرةمواألعرؼؽقةمم63اٌصرؼةمايؽقعقةم)بعدماظؼاػرةمواٌـصقرةمموأصؾحمأؼضامسيماٌرطزماظرابعمسؾكم

  .اٌـصقرة

مبرطزمم0295ساٌقاموػلمبذظؽمعؿؼدعةمسـمتصـقػمؼـاؼرمم9038اصرؼؼقامواظةمم94سربقامواظةمم99اٌرطزمطؿامحصؾتمجاععةمبـفامسؾكم

م .ساٌقًام9499واظةمإصرؼؼقامم96سربقًامواظةمم90عرطزمساٌقامحقثمطانمترتقبماىاععةمسؾكماٌرطزمم989سربقامومبرطزؼـماصرؼؼقامو

سربقامم94سؾكماىاععاتماٌصرؼةمايؽقعقةمطؿامحصؾتمجاععةمبـفامسؾكماٌرطزمماٌرطزماًاعساحؿؾتمجاععةمبـفامم:0296وسيمؼقظققم

 ساٌقا.م9396اصرؼؼقامواظةمم97واظةم

طاغتماظؾقابةماإلظؽرتوغقةمىاععةمبـفامضؿـمأصضؾمزيسمجاععاتمسؾكمعلؿقىمعصرمصؼدماحؿؾتماىاععةماٌرطزمم:0297وسيمؼـاؼرم

م مأصؾ معـ م)بعم03اًاعس محؽقعقة معصرؼة مجاععة مسؾك ماظلادس مواٌرطز ممشسم موسني مواٌـصقرة مواإلدؽـدرؼة ماظؼاػرة جاععةمم69د
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مجاععاتم5بـفامهاصظمسؾكمتقاجدػامظؾؿرةماظلاددةمضؿـمأصضؾمممانم0297فرمتصـقػموؼؾقعقرتطسمؼـاؼرمصؼدمأزم .وخاصةمحؽقعقة

طؿامأصؾقتمم .مبصرموخاصةمحؽقعقةمجاععةمم69سؾكمجاععاتم6مهاصظمسؾكمتقاجدػامظؾؿرةماظلابعةمضؿـمأصضؾاغفاموم.مبصرمحؽقعقة

مسربقةمجاععةم987مسؾكم98مبرتتقبمجاععةم٪0ضؿـمأصضؾم مطاغتمجاععةمبـفا مسؾكم04مبرتتقبمجاععةم٪0ضؿـمأصضؾم،مطؿا

مأظػم90مسبقمسؾكم9783مبرتتقبمجاععةم٪95بـفامضؿـمأصضؾم.مبقـؿامسؾلماٌلؿقيماظدوظلمأصؾقتمجاععةمإصرؼؼقةمجاععةم9502

م. اظعاملمعلؿقىمسؾكمجاععة

  :،مأزفرماظؿصـقػماظـؿائجماظؿاظقة0297ؼقظققموسيم

 مواٌـصقرةم مواإلدؽـدرؼة ماظؼاػرة م)بعد ماظلادسمسؾكمعلؿقىماىاععاتماٌصرؼةمايؽقعقة مسيماٌرطز مبـفا مجاءتمجاععة ربؾقا

 ةم.جاععم62رؼةمايؽقعقةمواًاصةم)وسنيممشسموأدققطممواٌرطزماظلابعمسؾكمعلؿقىماىاععاتماٌص

 جاععةمسربقةم988سؾكماىاععاتماظعربقةم)م09جاءتمجاععةمبـفامصكماٌرطزم.  

 .جاععةمأصرؼؼقةم9499سؾكماىاععاتماألصرؼؼقةم)م00احؿؾتماىاععةماٌرطزمم -

 اظػمجاععةمسؾكمعلؿقىماظعاملم04دوظقام)ؼؿؿمتؼققؿمأطـرمعـمم9854احؿؾتمجاععةمبـفاماٌرتؾةمرضؿم. 

 اظؿأثامحددمحقثمدؾؼ،مسؿامزبؿؾػةمبأوزانمعؤذراتم4مسؾكمم0297موؼؾقعقرتطسماسؿؿدمصكمإصدارمؼقظققماىدؼرمباظذطرمانمتؼققؿ

Impact م)م مواظؿقاجد%32بـلؾة م) Presence م مواالغػؿاح5بـلؾة م) Openness %م، ماظؾقـل92بـلؾة مواظؿؿقز  %م

Excellence (ماظؿؿقزماظ35بـلؾةم موضدمزادتمغلؾةماظؿؼققؿمسؾكمعؤذر %مسؾكمحلابم32%مبدالمعـم35%م)م5ؾقـلم%م،موػذا

م. %92%مبدالمعـم5غلؾةماظؿقاجدماظيتمأصؾقتم
ً

ً"1027أولًعشرًجاؿعا ًؿصرقةًسيًتصـقػًاؾققبًاؾعاْلًؾؾهاؿعا ً"إصدارًققؾققًً:ًترتقب02جدولًرؼؿً

الترتيب 
 المحلي

الترتيب 
 العالمي

 اسم الجامعة
 المعيار

 التميز االنفتاح التأثير التواجد

 557 997 1655 1026ًجاؿعةًاؾؼافرة 1ً743

 886 1432 2247 5125 جاؿعةًاالمؽـدرقة 1130 2

 1847 1314 1213 3565 اُاؿعةًاالؿرقؽقةًباؾؼافرة 1355 3

 952 1345 4064 1749 جاؿعةًاْـصقرة 1413 4

 792 1523 6533 3658 جاؿعةًعنيًمشس 1589 5

 1264 1458 5994 3521 جاؿعةًامققط 1828 6

 1657 1955 4333 1193 جاؿعةًبـفا 1857 7

 1217 2184 6216 3795 جاؿعةًاؾزؼازقؼ 1903 8

 1424 1327 7858 5698 جاؿعةًطـطا 2164 9

 1542 2295 7268 6485 جاؿعةًؽػرًاؾشقخ 2285 10

 

  :مؤشرات المذكورة عالية ولد حصلت جامعة بنها على المراكز الدولية االتية فى األربع 

  Presence صكمعؤذرماظؿقاجدم9993اٌرطزمرضؿم -

  Impact صكمعؤذرماظؿأثام4333اٌرطزمرضؿم -

  Openness سيمعؤذرماالغػؿاحم9984اٌرطزمرضؿم -

ًً Excellence صكمعؤذرماظؿؿقزماظؾقـلم9655اٌرطزمرضؿم- 
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ً

ً

 
 : تطور الترتٌب العالمً لمؤشر وٌبومٌترٌكس لمولع جامعة بنها.1شكل رلم 

 
 

 :QSترتٌب جامعة بنها فً تصنٌف كٌو اس  متابعة  7-4-1-0

%م،مغلؾةماظطالبمإديم02%م،ممسعةماٌقزػنيم)32رئقلقةمسيمعؼدعؿفاماظلؿعةماألطادميقةم)معؤذراتم9عاؼاماظعاٌقةمظؾؿصـقػمتؿضؿـماٌ

%م،م0.5سضاءمػقؽةماظؿدرؼسماظدوظقنيم)%م،مغلؾةمأ92%م،متأثامذؾؽةماإلغرتغتمحلبمعؼاؼقسماإلغرتغتم)02أسضاءمػقؽةماظؿدرؼسم)

%م،ماإلدفاعاتم5ضؿؾاداتماظؾقـقةمظألوراقماظؾقـقةم)اال%م،م5%م،مغلؾةماٌقزػنيمعـمريؾةماظدطؿقراهم)0.5غلؾةماظطالبماظدوظقنيم)

م%م.م5)مScopusاظؾقـقةمظؽؾمسضقمػقؽةمتدرؼسمحلبمغظاممضقاسدمبقاغاتم

ذباالتمزبؿؾػةمطاظؾقثماظعؾؿلموتـقعمرؾؾؿفاموػقؽؿفاماظؿدرؼلقةمإضاصةمإديمغقسقةماظةرباعجمموغظرامالنماظؿصـقػمؼعؽسمعؽاغةماىاععةمسيم

ظؾـفقضمبؽاصةماًدعاتماظةيتمتؼةدعفاماىاععةةمبةدًاممممممادرتاتقفقةاظيتمتقصرػاموبراءاتماالخرتاعماٌلفؾة،مصؼدموضعتمجاععةمبـفامخطةم

اىاععةةموألولمعةرةمسيممممبةاحؿاللمعـظقعةماًدعةماجملؿؿعقة،ماغعؽسمعردودمذظؽمباًدعاتماظؿعؾقؿقةمواظؾقـقةمواغؿفاًءمبدورػاماظػاسؾمسيم

عـماىاععاتمايؽقعقةةممم03بنيمم99سؾكمعلؿقىماىاععاتماظعربقةمورضؿمم89مماظرتتقبمرضؿم0296م،0295ػذاماظؿصـقػم)إصدارم

ماٌصرؼة.
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 ت:للتصنٌف العالمً للجامعا اإلنجلٌزٌة  QSعمد شراكة مع مؤسسة   7-4-1-4

مسؾلمظؾؿصـقػماظعاٌلمظؾفاععاتموذظؽمماإلنؾقزؼةم QSذراطةمععمعؤدلةمتمجاععةمبـفامسؼد م907ضرارمذبؾسماىاععةمرضؿمبـاءًا

.مومتمسؼدمورذةمسؿؾمجباععةمبـفامسـماظؿصـقػماظعاٌلم08/5/0296بؿارؼ مم935وضرارمذبؾسماىاععةمرضؿمم08/9/0295بؿارؼ م

م ماظلقد مصقفا محاضر ممAshwin Fernandesظؾفاععات مظؾفاععات ماظعاٌل مظؾؿصـقػ ماظدوظقة ماظعالضات مأدقاممQSرئقس مبـطؼة

مومشالمأصرؼؼقامومتموضعمخطقاتماظعؿؾمععماٌؤدلةمظؿقلنيمترتقبمجاععةمبـفا.متضؿـمبرتقطقلماظشراطةمسؾكمعامؼؾل:

 م مواظؽؾقات مباىاععة ماٌقجقدة ماظؾقاغات موضقاسد معؾػات موتدضقؼ مبقاغاتممQS Stars Assessmentعراجعة وطذظؽ

مذفادةم مسؾك ماىاععة محصقل مثؿ موعـ مظؾفاععات ماظعاٌل ماظؿصـقػ مسي مخرباء مخالل معـ مبـفا مىاععة ماإلظؽرتوغقة اظؾقابة

 .مThree Star QSدارؼةمٌدةمثالثمدـقاتمعلرتذدامبذظؽمعامضاعتمبفمجاععةمسنيممشسمم QS Starعـ

 مباألظقان مطاعؾة مصػقة مسي مبـفا مجاععة موإدراج مماإلسالن ماس مطقق مظؿصـقػ ماظذػؾقة مايزعة مطؿاب مصك  0296QSظعام

Showcase 2016 - Gold packageسؾكماىاععاتمواىفاتماظؾقـقةمأومايؽقعقةمسؾكمواظيتمؼؿؿمتقزؼعامم

ماظعامل ممعلؿقى مجاععة مسؾك معردود مظذظؽ مؼؽقن مثؿ مسيوعـ ماظلؿعةممبـفا معؤذر مهلـ مخالل معـ مترتقؾفا هلـ

 اظؿصـقػ.%معـمدرجاتم32واظذيمميـؾمم  Academic Reputationاألطادميقة

 مم0296إدراجمجاععةمبـفامصكمدظقؾمتصـقػماىاععاتماظعربقةمواظعاٌقةمظعاممQS Top Universities Guide 

 ععمإدراجمصػقةمطاعؾةمىاععةمبـفامظإلسالنمسـفامساٌقا.مم2016

 إدراجمجاععةمبـفامسيمأخؾارماإلصداراتماألربعةمظشرطةمQSاعؾةمصكماإلصداراتماألربعةمطصػقةمطمQS News--2--

WOW—U. 

 12سشرمظؾؿصـقػماظعاٌلمظؾفاععاتممـاغلعرتمعربعمظعرضمجاععةمبـفامسيماٌؤمترماظعاٌلماظم9تقصامعلاحةمتؼدرمبةمth 

World QS Conference 2016سيمجاععةماإلعاراتماظعربقةماٌؿقدة.مم0296واظذيمسؼدمسيمعاؼقمم 

 اطةمععمذرطةماٌكرجاتموعردودماظشرQSسؾكمجاععةمبـفا:م 

مبـشرمجاععةمبـفامساٌقامعـمخاللماظدظقؾمواظـؼاطماٌذطقرةمدابؼا.مQSتؼقممذرطةم (9

موصقلمجاععةمبـفامظرتتقبمعؿؼدممسيماظؿصـقػماظعاٌلمخاللماظـالثمدـقاتماظؼادعة. (0

عةمعـمخاللماظلؿعةماظطقؾةماألطادميقةمزؼادةمسددماظطالبماظقاصدؼـماألجاغبمٌرحؾةماظؾؽاظقرؼقسمواظدراداتماظعؾقامظؾفاع (3

ماظداخؾقةمواًارجقةمىاععةمبـفا.

مواىاععاتم (4 مباىاععة ماظؿدرؼس مػقؽة مألسضاء متؾادل مووجقد ماألخرى مواىاععات ماىاععة مبني ماظػعاظة ماالتصاالت زؼادة

م.Internationalizationثؼاصةماظؿدوؼؾمداخؾماىاععةمماغؿشاراظدوظقةموعـمثؿم

 اظرباعجماٌشرتطةمباسؿؾارػامأػؿمآظقاتمغؼؾماظؿؽـقظقجقا.تقدقعمذباالتم (5

 

ًأػدافماظصـدوقمغذطرمعـفامعامؼؾل:اظـشرماظعؾؿلماظدوظلمأعؽـمهلذهماظقحدةمهؼقؼموبإغشاءموحدةم

 .مدسؿمردائؾماٌاجلؿامواظدطؿقراهماٌؿؿقزةمسؾؿقامواٌشارطةمسيمدسؿمغشرماألحباثماٌلؿكؾصةمعـمػذهماظردائؾ

 مسي ماظؿؿقز مدسؿ مبقان مؼؾل موصقؿا مواظعاٌل. ماظدوظل ماظعؾؿل ماظؿأثامممبؽاصأةماظـشر مععاعؾ مذات ماجملالت مسي ماظدوظل اظـشر

Impactedمم مماالدؿشفاداتوعؽاصأت مؼـاؼرممCitationsاٌرجعقة معـ ماظػرتة مخالل مظؾؾاحـني ماظصـدوق مصرصفا واظيت

 م.30)جدولمم0297مإديمؼقظققم0295
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رماظدوظلمأػؿقةمطربىمحقثمأصؾحمرطقزةمأدادقةموساعؾمعـمأػؿمأدسمتصـقػماىاععةاتمساٌقةًا،مطؿةامممموسيماآلوغةماألخاة،ماطؿلبماظـش

أصؾحممتقؼؾماٌشروساتماظؾقـقةمسيمععظؿمأسباءماظعاملمؼعؿؿدمأؼضًامسؾكمسددماألحباثماظدوظقةماٌـشقرةمظؾؾةاحـنيمواجملؿقسةاتماظؾقـقةة.مممم

هػقزمباحـقفاموسؾؿائفامظؾـشرماظدوظلممبـحمجقائزمعاظقةمتعؿؿدمسؾكمتصةـقػماظةدورؼاتممموظذظؽماوفتمجاععةمبـفامسيماآلوغةماألخاةمإديم

طؾمذبؾةموسددماإلدؿشفاداتماٌرجعقةةمإلذيةاظلمسةددماظؾقةقثماٌـشةقرةمرؾؼةامظؾقلةاباتمممممممممImpact factorاظعؾؿقةموععاعؾمتأثام

عةموهلـمعؤذةرممعدلماظـشرماظدوظلمظؾؾاحـنيمباىاع،مممامأدىمإديمزؼادةمواضقةمسيمعGoogle Scholarاٌعؾـةمعـمجقجؾمادؽقظرم

ماظؾقثماظعؾؿلمبفا.
ً

ً(1022-1027اْرجعقةً)ًاالممشفادا (:ًبقانًباْؽاػك ًاْاؾقةًؾؾـشرًاؾدوؾل01ًجدولًرؼؿً)

 الدورة

 لألبحاثمكافأة النشر الدولً 
 بالجنٌه

Impacted Journals 

 المرجعٌة بالجنٌه االستشهاداتمكافأة 
Citations 

 00622 120821 1022قـاقرً

 26090 242002 1022ققؾققً

 26870 110670 1026قـاقرً

 22420 121124 1026ققؾققً

 12004 1027ً142749قـاقرً

 29814 1027ً007600ققؾقق

 229879 2.448.220 المجموع
 

م مععدل مبرصع مػـا ماإلذارة مجيدر مثؿ موعـ ممCitationمTotalاإلدؿشفادات ماظؿأثا مTotal Impact factorsوععاعؾ

مموعقضعمضاسدةم33)جدولمرضؿممGoogle Scholarظؾؾاحثمواىاععةمطؿاموردمسيمعقضعمضاسدةمبقاغاتمم h-indexودظقؾمػارشم

 م.34)جدولمرضؿممResearch Gateبقاغاتم
ً

وبعدًً)أيًؼلؾ1022ًؼلؾًوبعدًعامGoogle Scholarًً:ًعددًاالممشفادا ًاؾقاردةًسيًؼاعدةًبقاـا ً(00)جدولًرؼؿً

ًتقهقةًاؾلونقةًجملؾسًجاؿعةًبـفا(إصدارًاؾؼرارا ًاالمرتا

 الكلٌة
)لبل  1022عدد االستشهادات لبل عام 

 إصدار المرارات االستراتٌجٌة البحثٌة(
)بعد  1026عدد االستشهادات عام 

 إصدار المرارات االستراتٌجٌة البحثٌة(
 نسبة الزٌادة

 40.0 29180 20420 اؾعؾقم

 20.8 9477 8000 ااهلـدمةًبشرب

 10.0 6810 2668 اؾطبًاؾلشري

 02.6 4200 0040 ا ًواْعؾقؿا اِامل

 42.6 0880 1740 اهلـدمةًبلـفا

 24.2 6020 2262 اؾطبًاؾلقطري

 20.6 7020 6040 اؾزراعة

 2.0 204 480 اؾرتبقة

 06 57859 45993 اإلجمالي
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)أيًؼلؾًوبعدًإصدار1022ًًؼلؾًوبعدًعامResearch Gateًًدةًبقاـا ً:ًعددًاالممشفادا ًاؾقاردةًسيًؼاع(04)جدولًرؼؿً

ًاؾؼرارا ًاالمرتاتقهقةًاؾلونقةًجملؾسًجاؿعةًبـفا(

 الكلٌة
)لبل  1022عدد االستشهادات لبل عام 

 إصدار المرارات االستراتٌجٌة البحثٌة(
)بعد  1026عدد االستشهادات عام 

 إصدار المرارات االستراتٌجٌة البحثٌة(
 بة الزٌادةنس

 26.0 21026 20022 اؾعؾقم

 21.8 4010 0262 اهلـدمةًبشربا

 19.2 0712 1876 اؾطبًاؾلشري

 40.6 0277 1240 ا ًواْعؾقؿا اِامل

 44.2 0202 1420 اهلـدمةًبلـفا

 48.9 1896 2942 اؾطبًاؾلقطري

 00.2 1469 2897 اؾزراعة

 46.6 128 276 اؾرتبقة

 12.9 01496 12820 اإلذياؾل
ً

%مزؼادةمسيمإذياظلمسددماالدؿشفاداتمألسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمجباععةم06أنمػـاكممؼربزم Google Scholarرؾؼامظؼاسدةمبقاغاتمو

بـفامخاللماظلـقاتماألخاةموأنمطؾقةماظعؾقممدفؾتمأسؾكمزؼادةمسيمسددماالدؿشفاداتمعؼارغةمبؽؾقاتماىاععةماٌكؿؾػة.مبقـؿامؼربزمأنم

وأنممResearch Gateدةمسيمإذياظلمسددماالدؿشفاداتمألسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمجباععةمبـفامرؾؼامظؾقاغاتمعقضعم%مزؼام06ػـاكم

مطؾقةماظطبماظؾقطريمدفؾتمأسؾكمزؼادةمسيمسددماالدؿشفاداتمعؼارغةمبؽؾقاتماىاععةماٌكؿؾػة.

ً

02ًجدولًرؼؿً) ًبقاـا ً(: ًسيًؿقؼعًؼاعدة ًاالممشفادا ًاؾقاردة Google Scholar،ًResearch Gateًعدد

ًتقهقةًاؾلونقةًجملؾسًجاؿعةًبـفا()أيًؼلؾًوبعدًإصدارًاؾؼرارا ًاالمرتا1022ًؼلؾًوبعدًعامً

 بٌانات لاعدة 

عدد االستشهادات لبل عام 
)لبل إصدار المرارات  1022

 االستراتٌجٌة البحثٌة(

عدد االستشهادات عام 
)بعد إصدار المرارات  1026

 االستراتٌجٌة البحثٌة(

بة نس
 الزٌادة

Google Scholar 42920 27822 16 

Research Gate 12820 01496 12.9 

 

 :واالنتحال العلمًالملكٌة الفكرٌة  وحدة 7-4-0

أحةدماػةؿماالدواتمظؿقلةنيمممممiThenticateممبادؿكداممبرغةاعجمماظؿشابفؼعؿربمصقصماالغؿاجماظػؽريمضدماالغؿقالماظعؾؿلم)

مكماظلؿعةماالطادميقةمظؾفاععةمسيماالوداطماظعؾؿقةماحملؾقةمواالضؾقؿقةمواظدوظقة.زبرجاتماظؾقثماظعؾؿلموايػازمسؾ

ماهلدفمعـمتؼدؼؿمػذهماًدعةموعردودػامسؾكماىاععة:

مهلنيمزبرجاتماظؾقثماظعؾؿلمظؾفاععة.م-9

مهلنيماظلؿعةماالطادميقةمظؾفاععةمسيماالوداطماظعؾؿقةموظدىماٌلؿػقدؼـمربؾقامواضؾقؿقامودوظقام-0

مرياؼةمحؼققماٌؾؽقةماظػؽرؼةم-3
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ماٌلؿػقدؼـمعـمػذهماًدعة:

مرالبماظدراداتماظعؾقاموػقؽةماظؿدرؼسمواظؾاحـنيمباىاععةم-9

م.اجملالتماظعؾؿقةماظيتمتصدرػاماىاععةموطؾقاتفا-0

موربةماىاععةمسيمادؿكدامماظربغاعج:

دونمم0295ةماظؾقثماظعؾؿلمسيمغةقصؿربممعـماطادميقمiThenticateبرغاعجممدؿكدمالحصؾتمجاععةمبـفامسؾكمحلابم -9

انمتؿقؿؾماىاععةمايمغػؼاتمومتمادؿكداممػذامايلابمسيمسدةمورشمظؿدرؼبمصرؼؼماظعؿؾماظذيممتمتشؽقؾةموطذظؽمصقةصمم

ماغؿقال.مةاظؾفانماظعؾؿقةماظدائؿةمظـائبمرئقسماىاععةمظشؽقنماظدراداتماظعؾقامواظؾققثمعـماحباثمبفامذؾفمردؾفعامت

اوراقمم-مدطؿةقراهمم-ادؿكدامماظربغاعجمسيمصقةصماالغؿةاجماظػؽةريمظؾفاععةةم)ردةائؾمعاجلةؿامممممممبسماىاععةمصدرمضرارمذبؾ -0

متمتطؾقؼمضرارمذبؾسماىاععةمبػصحماالغؿاجماظػؽريماظذيمحيؿؾمادؿماىاععةمعـمردائؾمم0296سؾؿقةم.موسيمبداؼةمؼقظققم

م-جـقةةمظردةاظةماٌاجلةؿاممممم922م-جـقةةمظؾؾقةثمممم52مباظـلؾةمظؾطالبماٌصةرؼني:ممواوراقمسؾؿقةمغظاماظردقمماظؿاظقة:

دوالرمظردةاظةممم922م-دوالرمظؾؾقةثممم52مباظـلؾةمظؾطالبماظقاصةدؼـ:ممبقـؿامطاغتماظردقم،ماظدطؿقراهجـقةمظرداظةمم022

بـةدممسيمؿؿمتقرؼةدماٌؾةاظغماحملصةؾةمسةـمررؼةؼمخزؼـةةماىاععةةمواظؽؾقةاتمممممممممؼةمةموادوالرمظردةاظةماظةدطؿقرممم022م-اٌاجلؿام

ملاباتماًاصةميلابمذبؾةمبـفامظؾعؾقمماظؿطؾقؼقة.اي

وبـاءًامسؾكمعدوغةمحؼققماٌؾؽقةماظػؽرؼةماظيتماسؿؿدػاماجملؾسماالسؾكمظؾفاععاتمواظيتمذةارطتمسيموضةعفامجاععةةمبـفةامصؼةدممتماسؿؿةادممممممم

عةةعمذةةرطةمتةةؽمغقظقةةد مممممتماظؿعاضةةدم0297وسيماظـةةاغلمعةةـمؼقظقةةقممم،%مبعةةدمادةةؿؾعادمضائؿةةةماٌراجةةعمم05اٌؼؾقظةةةمماظؿشةةابفغلةةؾةم

TechKnowledgeاظقطقؾمايصريمظربغاعجممiThenticateم322مبةامؼةقازيممممدوالرم98522سيماظشرقماألودطممبةامضقؿؿةفمممم

ماظؿشابفوخدعةمظطالبمجاععةمبـفامطاغتمدقادةماظػقصمتلؿحمبػقصماظرداظةماطـرمعـمعرةماذامارتػعتمغلؾةمجـقةمعصريمتؼرؼؾا.ممأظػ

دونمذرطةمتؽمغقظقد موعـمخاللمهصقؾماظردقممدقؿؿمتغطقةمردقمماظؿعاضدمععممالتماٌطؾقبةمدونمردقمماضاصقة%مواجراءماظؿعدؼ05سـم

مطؿامؼؾل:م0297م،0296لموعـمثؿمطانمبقانمصقصماظردائؾمواألحباثماظعؾؿقةمخاللمساع وجقدمأيماسؾاءمسؾكماىاععة

 حبثمسؾؿلمومتمهصةقؾماظردةقممسةـممممم379صقصمومدطؿقراهرداظةمم955معاجلؿا،رداظةمم394متمصقصمم0296سيمسامم

ردةاظةممم96جـقةموذظؽمباظـلؾةمظؾطالبماٌصةرؼني.مبقـؿةاممتمصقةصممممم89352عؾؾغممبإذياظل.ماىاععةررؼؼماظؽؾقاتموادارةم

عؾؾغممبأذياظلباظـلؾةمظؾطالبماظقاصدؼـممتمتقرؼدػامسـمررؼؼمايلابماظؾـؽلمظؾفاععةمظؾقاصدؼـممدطؿقراهمرداظةم99وعاجلؿام

مدوالر.م8223

 م مسام مم0297وسي محلابمطان مبصـدوق مصقصفا ممت ماظيت ماظؿدرؼس مػقؽة مأسضاء موأحباث مواظدطؿقراه ماٌاجلؿا مردائؾ تعداد

 م.63)جدولممم06/99/0297ممإديم9/7/0297عـماظػرتةمموخارجفامسيبؽؾقاتماىاععةماٌكؿؾػةماظؾققثماظعؾؿقةم

 

 

 

 

ً

ً

ً
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اؾاًمتًػوصفاًبصـدوقًةياوًمريًواؾدؽمقراهًوأحبا ًأعضااًفقكةًاؾمدرقسًرمائؾًاْاجيبمعدادًبقانًً(:06رؼؿً)جدولً

ًم(02/12/1027مًإدي2/7/1027ً)اؾػرتةًؿـًاؾلوق ًاؾعؾؿقةً

 أبحـــــــــــــــاث ماجستٌـــــر دكتـــــوراه

 م الكلٌـــــــــات
 وافدٌن

منسوبً 
جامعة 

 بنها

 وافدٌنال

خارج 
جامعة 

 بنها

منسوبً 
جامعة 

 ابنه

ارج خ
جامعة 

 بنها

منسوبً 
جامعة 

 بنها

1 01 0 08ً 221 028ً ًاؾطبًاؾلشرى 178 2ً

 01 0 ً 1ً اؾطبًاؾلقطرى 08 28 40

 20  ً 0ً اؾمؿرقض 82 2 10

 22  0ً 4ً اؾعؾقم 41 64 10

 7  ً 20 
06 

2ً فـدمةًبـفا 8

6ً فـدمةًشربا 49 01  2 11 

ًاؾػـقنًاؾمطلقؼقة   2   0  7ً

4 22 6 ً ًؾرتبقةا 6 8 28 8ً

ًاؾرتبقةًاؾـقعقة   29  2 6  9ً

ًاؾرتبقةًاؾرقاوقة 40 21 06  22 22 4 20ً

   ً ًاِاملا ًواْعؾقؿا  10  2 22ً

1 12 9 ً 19 72 02ً ًاؾزراعة 21ً

 22 6 ً ًاؾمهارة 7  12 20ً

6ً 12ً 22ً ً 20ً 8 26ً ًاآلداو 24ً

ً 17ً 8ً ً 9ً ً ً ًاِؼقق 22ً

ً   ً  28ً ً ًمـاناالطبً 16ً

ً ً ً ً ً 20 ً ًةاؾصقدؾ 27 

 المجمــــــــــــوع 611 271 418 42 200 144 28
ً

ظطالبماظدراداتماظعؾقاموصقصمأحباثمأسضاءممواظدطؿقراهوعـمثؿمطانمإذياظلماٌؾاظغماظيتممتمهصقؾفامعؼابؾمصقصمردائؾماٌاجلؿام

مـمداخؾماىاععةموخارجفامطؿامؼؾل:ػقؽةماظؿدرؼسمع

صؾةًِياوًصاـدوقًةيااوًاؾلواق ًاؾعؾؿقاةًؾػواصًرماائؾًاْاجيامريًواؾادؽمقراهًًًًًًًًًبقانًإذياؾلًاْلاؾغًا ً(:07رؼؿً)جدولً

ًم16/22/1027مًإدي2/7/1027ًاؾػرتةًؿـً قلًوأحبا ًأعضااًفقكةًاؾمدرقسً

 البٌان

 1027عام  1026عام 

 الوافدٌن المصرٌٌن
 منسوبً

 جامعة بنها
 خارج

 جامعة بنها
 الوافدٌن

ًدوالر20000ً جـقفا 4200ًجـقفا 41800 دوالر2600ًًجـقفا 09400ًرمائؾًاْاجيمريًػوص
 دوالر0600ًً--- جـقفا 48800 دوالر1100ً جـقفاً 02000ًاؾدؽمقراهرمائؾًًػوص

عضااًأًػوصًأحبا 
ًفقكةًاؾمدرقس

 ---ًجـقفًا18600ًًجـقفا02200ًً----ًجـقفا 28920

ًردوال20900ًًجـقفا211700ً01700ً دوالر0800ًًجـقفا89020ًًاإلذياؾل
 044752 اإلجمالي بالجنيه
 97722 اإلجمالي بالدوالر
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 المعامل البحثٌة واألجهزة العلمٌة: وحدة   7-4-4
 والسند المانونً: اإلنشاء   7-4-4-2

بؿأدقسموحةداتمظؾؿعاعةؾمواألجفةزةممممم08/0/0295بـاءامسؾكمضرارماجملؾسماألسؾكمظؾفاععاتماٌصرؼةمجبؾلؿفماٌـعؼدةمبؿارؼ م

ظؾؿعاعةؾمواألجفةزةماظعؾؿقةةممممماظؼةقعلموتؿؾةعمصـقةاماظؾـةؽمممممواٌةاظلمماإلداريىاععاتماٌصةرؼةماٌكؿؾػةةمطقحةداتمهلةامادةؿؼالهلامممممماظعؾؿقةمبا

تعؿةربماظقحةدةمممباىاععاتماٌصرؼةم)واظؿابعمظؾؿفؾسماألسؾكمظؾفاععاتماٌصرؼةممتأدلتموحدةماٌعاعؾمواألجفزةماظعؾؿقةمجباععةةمبـفةا.مومم

وىانماٌعاعؾمواألجفزةماظعؾؿقةمباظؽؾقاتمواٌراطزماظؾقـقةةمباىاععةة.موعةعمممممٌـلؼلؼدمماٌشقرةماظػـقةمواإلدارؼةممبـابةمبقتمخربةمععرسيمؼ

موحدةماٌعاعؾمواألجفزةماظعؾؿقةمجباععةمبـفامتقاظتماألغشطةماظؿاظقة:صدورمضرارمإغشاءم

م.م9/8/0296بؿارؼ ممألجفزةماظعؾؿقةواظقحدةماٌعاعؾماظؾقـقةممتـػقذيصدورمضرارمرئقسماىاععةمبؿعنيمعدؼرمم.9

زبارؾةماألدؿاذماظدطؿقر/مغائبمرئقسماىاععةمظشؽقنماظدراداتماظعؾقامواظؾققثماظلادةموطالءماظؽؾقاتمظؾدرادةاتماظعؾقةامبؿةارؼ ممممممم.0

 مباظقحدة.ماظؿـػقذيؾعؿؾمضؿـماجملؾسمظترذقحمعـلؼمعـمطؾمطؾقةممبشأنم8/0296/م93

م99/م93ائبمرئقسماىاععةمظشؽقنماظدرادةاتماظعؾقةامواظؾقةقثماظلةادةمسؿةداءماظؽؾقةاتمبؿةارؼ ممممممممممزبارؾةماألدؿاذماظدطؿقر/مغم.3

ضةؿـمىـةةماٌعاعةؾمواٌكؿةرباتممممممفؿاظؽؾقاتموتلةفقؾمعفؿةؿفؿمداخةؾماظؽؾقةةمومتـقؾةممممممعـلؼلتؽؾقػاتماظلادةممبشأنم0296/

م.0296/0297ماىاععلعـماظعاممماسؿؾاراباظؽؾقاتمبصػؿفم

م.اظقحدةمبؽؾقاتماىاععةمعـلؼلتلفقؾمعفؿةمماىاععةمبشأنوحداتمضؿانماىقدةمبؽؾقاتمميؼر.زبارؾةماظلادةمعد4

م.39/90/0296حؿكمم9/9/0296اظقحدةمبؽؾقاتماىاععةمخاللماظػرتةممعـلؼلععمماجؿؿاسات.سؼدم5

ماظػرسقةةمباظؽؾقةاتمموماٌؽاتةبممخةاصمباظقحةدةماٌرطزؼةةمممممظؽرتوغلاغشاءمبرؼدمإ.زبارؾةمعدؼرماظؾقابةماالظؽرتوغقةمباىاععةمعـمأجؾم6

م.اٌكؿؾػةمظلرسةماظؿقاصؾمععماظؾـؽماظؼقعكمظؾؿعاعؾماظؾقـقةموماألجفزةماظعؾؿقةمباىاععاتماٌصرؼة

اٌعدةمعـمضؾةؾماظؾـةؽمممماإلظؽرتوغقةسؾكماظـؿاذجممواألجفزةماٌعؿؾقة.ماظؼقاممبزؼاراتمعقداغقةماديماظؽؾقاتمٌؿابعةمحصرماٌعاعؾماظؾقـقةم7

مؿعاعؾمباجملؾسماألسؾكمظؾفاععات.اظؼقعكمظؾ

وماظؿعرؼػمباظؾـؽماظؼقعكمظؾؿعاعؾموماألجفزةماظعؾؿقةممواألجفزةماظعؾؿقةظؾؿقسقةمبأػؿقةموحدةماٌعاعؾماظؾقـقةممتؼدميل.اظؼقاممبعرضم8

اداتماظعؾقامومصكمذبؾسماظدراداتماظعؾقاموماظؾققثمباىاععةمبدسقةمعـمععاديماألدؿاذماظدطؿقرمغائبمرئقسماىاععةمظشؽقنماظدر

ماظؾققث.

واألجفةزةممبـةؽماظؼةقعكمظؾؿعاعةؾممممماظؿـػقةذيمرؾؼامظؿقصقاتماجملؾةسمممؿقسات.اظؼقاممبعؿؾمخطةمتؼلقؿمطؾقاتماىاععةماديمثالثمذب9

م.باىاععاتماٌصرؼةماظعؾؿقة

ماهلـددةم.م–مماظعؾقم–اظزراسةمم–اظطبماظؾقطرىمم-اظؾشرىمبؽؾقاتم)اظطبخاللماٌرحؾةماظلابؼةمماإلدخال.محصرمععدالتم92

م.9/9/0297باظدورماظلابعمعؾـكمطؾقةمايادؾاتمصكممواألجفزةماظعؾؿقة.متمدبصقصمعؼرمظقحدةماٌعاعؾماظؾقـقةم99

ومعاظقةممدارؼفا.حقثمانموحدةماٌعاعؾماظؾقـقةموماالجفزةماظعؾؿقةمطقانمجدؼدمداخؾماىاععاتماٌصرؼةمطانمالبدمعـموضعمالئقةم90

دارىمؾقحدةمداخؾماهلقؽؾماإلظماظؿـػقذيوماظرداظةموماألػدافمممومطذظؽمتقضقحمعفامماظقحدةمومماٌدؼرممؼؿؿمهدؼدمبفامم)ماظرؤؼة

ؿـظؿماظعؿؾمبفامظذظؽممتمتؼدؼؿمعؼرتحمالئقةمظقحدةمتؿقاصؼممععمالئقةماظؾـةؽماظؼةقعكمظؾؿعاعةؾممممظىاععةموماضرتاحمالئقةمعاظقةمبا

عةـماجملؾةسماألسؾةكمظؾفاععةاتممممممواسؿؿادػام0297/م3/م07عةممبؿارؼ ممعـمذبؾسماىاعماسؿؿادػاواألجفزةماظعؾؿقةموضدممتم

مبفا.موزاريومجارىمعراجعؿفامعـمضؾؾموزارةماٌاظقةممتفقدامظصدورمضرارمم0297/م6/مم92اٌصرؼةمبؿارؼ مم
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ومم0297/0200باىاععةةمماالدةرتاتقفقةماًطةةممموأػدافمععمبعضمشاؼاتممواألجفزةماظعؾؿقةمتاذلموحدةماٌعاعؾماظؾقـقةمم.93

 .م9/8/0297عـمماسؿؾاراتػعقؾفام

ً

 أهداف وحدة المعامل البحثٌة:  7-4-4-1

موعـمأػدافمػذهماظقحدةمعامؼؾل:

إغشاءمغظاممععؾقعاتمظؾؿعاعؾمواألجفزةماظعؾؿقةماٌقجقدةمباىاععة،موإتاحؿفمسؾكمعقضعماظؾـؽماظؼقعلمظؾؿعاعةؾمواألجفةزةممم .9

ماظعؾؿقةمباجملؾسماألسؾكمظؾفاععات.

األجفزةمظؽؾمباحثمسيمطؾمعـماىاععاتموعراطزماظؾققثماٌصرؼةمبأجرمحيددهمذبؾسماظدراداتماظعؾقةامممكدامادؿإتاحةم .0

ممباىاععة.واظؾققثم

ماٌلؿقيماظؼقعل.موسؾكعلؿقيماىاععةممكاظرذقدمظألجفزةمسؾماالدؿكدام .3

مةمباظـلؾةمظألجفزةماٌؽؾػة.سيمرؾؾقاتماألجفزةمبنيمطؾقاتماىاععة،موخاصماالزدواجقةاألجفزةموعـعممادؿاادترذقدم .4

متشفقعمسؿؾماظػرقماظؾقـقةمسؾكمعلؿقىماظؽؾقاتمواىاععة. .5

مإغشاءموحدةمصقاغةمعرطزؼةمباىاععةمظؿدرؼبماظؽقادرماظػـقةماظالزعةمهلا. .6

 ًدعةماىفاتماظؿطؾقؼقةمداخؾموخارجماىاععة.ماضؿصادؼةأدسممسؾكاظؿلقؼؼماظعؾؿلمظؾقحدةموتشغقؾفام .7

 

 (:1026/1027 التً واجهت وحدة المعامل البحثٌة )والمخاطر  المعولات  7-4-4-0

مباظؽؾقات.موعؽاتؾفاممواألجفزةماظعؾؿقةظقحدةماٌعاعؾماظؾقـقةمماٌاظلسدممتقصاماظدسؿم .9

 .واألدرؼةمباظقحدةاهلقاطؾماظػـقةمماطؿؿالسدمم .0

م9/9/0297ممعـةةذمخدعةةةماالغرتغقةةتم-اجفةةزةمطؿؾقةةقترم-)أثةةاثسةةدمموفقةةزمعؼةةرماظقحةةدةمبشةةؽؾمعـادةةبمظؾعؿةةؾمم .3

 .تارخيفحؿكم

 عـمبعضماظؽؾقاتماٌلؿفدصة.مواٌشارطةماظؿعاونمضعػم .4

 سدممتػعقؾمالئقةماظقحدةمحؿكماألن. .5

ً

 :(1027/1028لوحدة المعامل البحثٌة )التطوٌر المستمبلٌة  خطة 7-4-4-4

وطةذظؽمذبؿةعممممCentres of Excellenceاظؾقـقةمىاععةمبـفامسؾكمإغشاءمبعضماٌراطةزماظؾقـقةةماٌؿؿقةزةممممماالدرتاتقفقةتشؿؿؾم

م.مResearch Labs Parkاٌعاعؾماظؾقـقةم

مادرتاتقفلاظغاؼةماظـاغقةمم/مػدفم)م–م0297/0200ظؾفاععةمماالدرتاتقفقةتـػقذمعامخيصصمظؾقحدةمصكمأغشطةماًطةم م9

ىاععةةمماطةزموععاعةؾماممدسةؿمعرممم:0-4-0عشةروعم)مم:ؿةاظلماظطم0297/0298ماٌاظلممخاللماظعامم0-6م&م0-4رضؿم)

ومربطفةامباظؾـةؽماظؼةقعكممممغشاءمذؾؽةمععؾقعاتقةمسةـماٌعاعةؾمواألجفةزةماظعؾؿقةةمباىاععةةممممممإم:م9-6-0عشروعم)اظؾقـقة،م

 األجفزةماظعؾؿقةمباىاععاتماٌصرؼة.ظؾؿعاعؾمو
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مفلادةرتاتقم)اظغاؼةماًاعلةمم/مػدفم–م0297/0200ظؾفاععةمماالدرتاتقفقة.متـػقذمعامخيصصماظقحدةمصكمأغشطةماًطةم0

باىاععةةمممواألجفزةماظعؾؿقةةمأغشاءمذؾؽةمععؾقعاتقةمسـماٌعاعؾمم:طؿاظلم0297/0298ماٌاظلمخاللماظعامم5-9-9)مرضؿ

موربطفامباظؾـؽماظؼقعكمظؾؿعاعؾمواألجفزةماظعؾؿقةمباىاععاتماٌصرؼة.

خةاصممعةؾمحبـقةةمذاتمرةابعممممممععا3ممدةـقؼامظعةددم)مماظةدوظلممظالسؿؿةادمجدؼدم)تأػقؾماٌعاعؾماظؾقـقةةممممتقؼؾلأضاصةمربقرمم.3

ذفرممظؽةؾمععؿةؾمبـةاءمسؾةكمترذةققاتمدةـقؼةمعةـممممممممم04)عدةماٌشروعممعصريجـقةم952.222م%ممبؼقؿة75م)علؿؽؿؾ

اظعؾؿقةمباىاععةمخاللمذفرمؼـاؼرمعـمطؾمساممومذظؽمظؿلفقؾمايصةقلمسؾةكممتقؼةؾمممممواألجفزةدارةموحدةماٌعاعؾمإذبؾسم

 عؾققنمجـقة.9.5ؼصؾمماظعاظلةماٌشروساتممبقزارةماظؿعؾقؿمدارإ–ظؾؿعاعؾمماظدوظلماالسؿؿادعـموحدةم

اظؾقـقةةةماٌعاعةةؾمماسؿؿةةادذاتمرةةابعمخةةاصممسةةـمعؿطؾؾةةاتممممم–اظؾقـقةةةماٌعاعةةؾم)معةةدؼريمسؿةةؾمظؾلةةادةم.مسؼةةدمورشم4

أبرؼةةؾم-عةةارس -صرباؼةةر)م–ماظعةةاظلاظؿعؾةةقؿمماٌشةةروساتمبةةقزارةأدارةم–ظؾؿعاعةةؾمماظةةدوظلماالسؿؿةةادعةةعموحةةدةممباظؿعةةاون

م.م0298

ذاتمرةةابعمخةةاصممسةةـمطقػقةةةمطؿابةةةموماظؿؼةةدممظؾؿشةةروساتممممممم–اظؾقـقةةةماٌعاعةةؾم)معةةدؼريمسؿةةؾمظؾلةةادةمسؼةةدمورشمم.5

مم.0298أبرؼؾم-عارس -صرباؼرم&م0297)دؼلؿربدوظقاممخاللمأذفرم م- اظؿؿقؼؾم)ربؾقاماظؾقـقةمطؾاة

ارةماىةقدةمسيماٌكؿةرباتمواٌعاعةؾمخةاللمممممذاتمرابعمخاصممسةـمغظةاممإدممم–اظؾقـقةماٌعاعؾم)معدؼريمسؿؾمظؾلادة.سؼدمورشم6

مم.0298أبرؼؾم-عارس -صرباؼرم&م0297)دؼلؿربأذفرم

اٌكؿةرباتمواٌعاعةؾمخةاللمممممواظلةالعةمسيمذاتمرابعمخاصممسـمغظؿماالعةـممم–اظؾقـقةماٌعاعؾم)معدؼريمسؿؾمظؾلادة.سؼدمورشم7

مم.0298أبرؼؾم-عارس -صرباؼرم&م0297)دؼلؿربأذفرم

تةؿؿمبفةامممماظةيتممباىاععةةموغةقعماظؼقادةاتمممعاعةؾموورشماظصةقاغةمظألجفةزةماظعؾؿقةةمبؽؾقةاتماهلـددةةممممممم.مسؿؾمضائؿةةمحصةرممبمم8

بفةةؿمومذظةةؽممتفقةةدامظعؿةةؾممظالدةةؿعاغةومحصةةرمباظلةةادةمأسضةةاءمػقؽةةةماظؿةةدرؼسموماظػةةـنيمذوماًةةربةمصةةكمػةةذاماجملةةالممم

متطقؼرمهلامباظؿعاونمععماظؾـؽماظؼقعكمظؾؿعاعؾموماألجفزةمباىاععاتماٌصرؼة.

اظدرادةةاتماظعؾقةةامبؽؾقةةاتمممورةةالبممواهلقؽةةةماٌعاوغةةةاظلةةادةمأسضةةاءمػقؽةةةماظؿةةدرؼسمممبشةةأنماظؿةةزام.مسؿةةؾمريؾةةةمتقسقةةةمم9

داخةةؾماٌعاعةةؾماٌرطزؼةةةمباىاععةةةموماظؽؾقةةاتمسؿةةؾمذةةؽراممممماخؿؾةةاراتهاظقةةؾمأوممأياىاععةةةماٌكؿؾػةةةمسـةةدمتـػقةةذممم

خاصةةةماجملةةالتمذاتمععاعةةؾممماظةةدوظلمسؿؿةةادظالهلةةامصةةكمأخةةرماظؾقةةثمومػةةذامؼلةةاسدمصةةكمتطةةقؼرمتأػقةةؾماٌعاعةةؾمممممم

م.Highly Impactedمرتػعاٌاظؿأثام

.متشةةؽقؾمىـةةةمصـقةةةمعؿكصصةةةمتؼةةقممبعؿةةؾمدرادةةاتمجةةدوىمظألجفةةزةماظعؾؿقةةةمساظقةةةماظؿؽؾػةةةمضؾةةؾمذةةراءػامعةةـمممممممممم92

ةمعةةـمخةةارجماىاععةةممماٌؿقظةةةاٌقزاغقةةةماالدةةؿـؿارؼةماومعشةةروساتمصةةـدوقمحلةةابماظؾقةةقثماظعؾؿقةةةمأوماٌشةةروساتمممممم

م.مادؿشاريطؾقتمخربةم

طؾقةةاتماىاععةةةممتؼةةقممبقضةةعماٌقاصةةػاتماظػـقةةةمظألجفةةزةماظعؾؿقةةةمساظقةةةممممممعـلةةؼل.متشةةؽقؾمىةةانمصـقةةةمعؿكصصةةةم)م99

ماٌؿقظةةةاظؿؽؾػةةةمضؾةةؾمذةةراءػامعةةـماٌقزاغقةةةماالدةةؿـؿارؼةماومعشةةروساتمصةةـدوقمحلةةابماظؾقةةقثماظعؾؿقةةةمأوماٌشةةروساتممم

مم.ادؿشاريطؾقتمخربةمعـمخارجماىاععةم

عةةـمعةةـحمذةةراءماألجفةةزةممظالدةةؿػادةماظعةةاظلوزارةماظؿعؾةةقؿمم-ماظةةدوظلاظعاعةةةمظؾؿعةةاونمماإلدارة.تطةةقؼرمذبةةاالتماظؿعةةاونمعةةعم90

ماظؾقـقةمساظقةماظؿؽؾػة.
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عةةـمعةةـحمذةةراءماألجفةةزةماظؾقـقةةةممممظالدةةؿػادةماظعةةاظلوزارةماظؿعؾةةقؿمم-STDFصةةـدوقمعةةع.متطةةقؼرمذبةةاالتماظؿعةةاونمم93

ًباىاععاتماٌصرؼة.مواألجفزةماظعؾؿقةظؾؿعاعؾماظؾقـقةمماظؼقعلظؾـؽمساظقةماظؿؽؾػةمبدسؿمعـما
ً

ًاْقجقدةًبؽؾقةًاؾطبًاؾلشريًواألجفزةًواْعدا اْعاؿؾًاؾلونقةً(:ًبقانًب08جدولًرؼؿً)

 المعامل الموجودة بالكلٌة م
عدد األجهزة 

 والمعدات بالمعمل
نسبة تمٌٌم 

 المعمل لالعتماد

 %7ً60ًةوةدةًاّققاًاُذعقؿعؿؾًً .2

 %7ً100ًوةدةًاؾلققؾقجقاًاُزقكقةؿعؿؾًً .1

 %2ً50ًوةدةًاْقؽرومؽقوًاإلؾؽرتوـلؿعؿؾًً .0

 %2ً50ًوةدةًاؾربوتقـا ًاؾدؼقؼةؿعؿؾًً .4

 %22ً50ً)ؼيؿًاؾؽقؿقااًاِقققة( وةدةًاؾلققؾقجقاًاُزقكقةؿعؿؾًً .2

 %20ً50ًوةدةًؽقؿقااًاؾغددًاؾصؿااً)ؼيؿًاؾؽقؿقااًاِقققة(ؿعؿؾًً .6

 %9ً50ًوةدةًاْـاعةًاإلؽؾقـقؽقةً)ؼيؿًاْقؽروبققؾقجل(ؿعؿؾًً .7

 %2ً50ًوةدةًأحبا ًاْـاعةً)ؼيؿًاؾلابقؾقجقاًاإلؽؾقـقؽقة(ؿعؿؾًً .8

 %1ً50ًأحبا ًاؾطػقؾقا ً)ؼيؿًاؾطػقؾقا (ؿعؿؾًً .9

ً 20 األجهزة والمعدات الموجودة بالمعامل البحثٌةإجمالً عدد ً

ً

ًمبشمفر.ًاْقجقدةًبؽؾقةًاؾزراعةًاألجفزةًواْعدا وةًاْعاؿؾًاؾلونقبً:ًبقان(09)جدولًرؼؿً

 المعامل الموجودة بالكلٌة م
عدد األجهزة والمعدات 

 الموجودة بالمعمل
نسبة تمٌٌم 

 لالعتمادالمعمل 

 %30 22 (واهلـدمةًاؾقرابقةًقرابةاؾ)ؼيؿ2ًً-اؾلققتؽـقؾقجكؿعؿؾًً .2

 %50 22 (اؾقرابقةًواهلـدمةؼيؿًاؾقرابةًواُقـقمً)ًاِققيؿعؿؾًاألؿانًً .1

 %50 20 (واهلـدمةًاؾقرابقة)ؼيؿًاؾقرابةًؿعؿؾًاؾقرابةًاْقؽروبقةًً .0

 %30 20 (واهلـدمةًاؾقرابقة)ؼيؿًاؾقرابةًؿعؿؾًاؾقرابةًاؾيقمقؾقجقةًً .4

 %60 27 ذبؿعًاْعاؿؾًاؾلونقة(اْقؽروبقةً)ؿعؿؾًاؾمؽـقؾقجقاًاِقققةًً .2

 %70 04 اْعاؿؾًاؾلونقة(ذبؿعًاُزقكقةً)ؿعؿؾًأحبا ًاؾلققؾقجقاًً .6

 %70 06 ؿعؿؾًأحبا ًاؾمؽـقؾقجقاًاِقققةًسيًاؾـلا ً)ذبؿعًاْعاؿؾًاؾلونقة(ً .7

 %60 22 ذبؿعًاْعاؿؾًاؾلونقة(واْقاهً)ًاألراولؿعؿؾًأحبا ًاؾمؽـقؾقجقاًاِقققةًسيًً .8

 %40 12 ذبؿعًاْعاؿؾًاؾلونقة(اْقؽرومؽقبلً)ؿعؿؾًاؾػوصًً .9

 %70 20 )ذبؿعًاْعاؿؾًاؾلونقة(ًواُقـقمتقةًاِقققةًؿعؿؾًأحبا ًاْعؾقؿاً .20

 %50 20 (اْرؽزيؿعؿؾً)ًاؾزراعقةًواالممشارا ؿرؽزًاؾمواؾقؾًً .22

282ً بالمعامل البحثٌة الموجودة األجهزة والمعداتإجمالً عدد 

ً

ً  
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ًاْقجقدةًبؽؾقةًاؾعؾقمًاألجفزةًواْعدا اْعاؿؾًاؾلونقةًو(:ًبقانًب40اُدولًرؼؿً)

 معامل الموجودة بالكلٌةال م
عدد األجهزة والمعدات 

 الموجودة بالمعمل
نسبة تمٌٌم المعمل 

 لالعتماد

 %40 9 ؿعؿؾًأحبا ًاؾـلا ً)ؼيؿًاؾـلا (ً .2

 %40 3 ()ؼيؿًاؾؽقؿقااؿعؿؾًأحبا ًاؾؽقؿقااًً .1

 %40 11 ؿعؿؾًأحبا ًاؾػقزقااً)ؼيؿًاؾػقزقاا(ً .0

 %40 14 ؿعؿؾًأحبا ًاِققانً)ؼيؿًاِققان(ً .4

ً 37 بالمعامل البحثٌة  إجمالً عدد األجهزة والمعدات الموجودة

ً

ًمبشمفرًاؾطبًاؾلقطرياْقجقدةًبؽؾقةًًواألجفزةًواْعدا اْعاؿؾًاؾلونقةًبً:ًبقان(42)جدولًرؼؿً

 المعامل الموجودة بالكلٌة م
عدد األجهزة والمعدات 

 الموجودة بالمعمل
نسبة تمٌٌم المعمل 

 لالعتماد

 %70 00 .زًسيًاألحبا ًاؾعؾؿقةؿرؽزًاؾمؿقً .2

 ً .ؿرؽزًأحبا ًةققاـا ًاؾمهاروً .1

   .اْرؽزيعؿؾًاْوةدةًاؾمواؾقؾًاؾدؼقؼةًبً .0

   .ؿرؽزًٍؾقؾًاألغذقةً .4

   .وةدةًاألشعةًاؾمشىقصقةً .2

ً  الموجودة بالمعامل البحثٌة األجهزة والمعداتإجمالً عدد 

ً

ًوؽؾقةًاهلـدمةًبلـفاًشربابـدمةًاهلاْقجقدةًبؽؾقةًًفزةًواْعدا واألجاْعاؿؾًاؾلونقةًبً:ًبقان(41)ًجدولًرؼؿ

 ببنها المعامل الموجودة بكلٌة الهندسة المعامل الموجودة بكلٌة الهندسة بشبرا م

ًؿعؿؾًؿؼاوؿةًاْقادًاّرماـةًاْيؾوة .2ًؿعؿؾًاالةرتاقًاؾدا ؾلً .2

ًؿعؿؾًاْياةة .1ًؿعؿؾًاؾموؽؿًاآلؾلً .1

ًعؿؾًاألماما ًواّرماـةؿ .0ًؿعؿؾًؿقؽاـقؽاًاْقائعً .0

ًؿعؿؾًاؾمطلقؼا ًاهلـدمقة .4ًؿعؿؾًاؾػؾزا ًواْعاُةًاِرارقةً .4

ًؿعؿؾًاؾمطلقؼا ًاؾصوقة .2ًؿعؿؾًاهلقدًوؾقؽاً .2

ًؿعؿؾًاِرارةًواؾمقربقـا  .6ًؿعؿؾًاؾؼقاما ًاؾدؼقؼةً .6

ًؿعؿؾًاألال ًاالةرتاق .7ًؿعؿؾًطاؼةًاؾرقا ً .7

ً.ؿعؿؾً قاصًوؿؼاوؿةًاْقاد .8ًؿعؿؾًأحبا ًاؾمربقدً .8

ًؿعؿؾًاؾموؽؿًاألال  .9ًؿعؿؾًأحبا ًاؾمؽققػً .9

ًؿعؿؾًاؾػؾزا  .20ًؿعؿؾًاـمؼالًاِرارةً .20

ًؿعؿؾًاؾموؽؿًادي .22ًؿعؿؾًا اؽاةً .22

ًؿعؿؾًومائؾًاالقضا  .21ًؿعؿؾًاالتصاال ً .21



  2017-2022البحثية الخمسية لجامعة بنها ةالخط
 

 

     

 
90 

 ًؿعؿؾًاالؾؽرتوـقا ً .20

 ًؿعؿؾًاؾدوائرًاْـطؼقةً .24

 ًؿعؿؾًاجملاال ًاؾؽفروؿغـاطقيقةً .22

 ًؿعؿؾًاؾربذبةً .26

 ًؿعؿؾًاِاملا ً .27

 ًؿعؿؾًاألال ًواؾؽرتوـقا ًاؾؼقىً .28

 ًؿعؿؾًاؾموؽؿًاؾصـاعلً .29

 ًؿعؿؾًاُفدًاؾعاؾلً .10

 ًؿعؿؾًاهلقائقا ً .12

 ًؿعؿؾًاؾشلؽا ً .11

 ًؿعؿؾًاإلـشااا ً .10

 ًؿعؿؾًاّرماـةً .14

 ًؿعؿؾًؿقؽاـقؽقةًاؾرتبةًواالماما ً .12

 ًؿعؿؾًاّرماـةًوولطًاُقدةً .16

 ًؿعؿؾًاهلـدمةًاؾصوقةًواؾلقكةً .17

 ًؿعؿؾًاؾطرقً .18

 ًؿعؿؾًفـدمةًاؾيؽةًاِدقدً .19

 ًؿعؿؾًاألجفزةًاْياةقةً .00

 ًؿعؿؾًاْياةةًاؾمصققرقةًاؾرؼؿقةً .02

 ًؿعؿؾًاالممشعارًعـًبعدًوـظؿًاْعؾقؿا ً .01

 ًؿعؿؾًاْياةةًاُققةً .00

 ًؿعؿؾًاّققاًاؾؽفرووقئقةً .04

 ًؿعؿؾًاؾطاؼةًاؾشؿيقةًوطاؼةًاؾرقا ً .02

 21المعامل البحثٌة = د إجمالً عد 02المعامل البحثٌة = إجمالً عدد ً

ً

 المجالت العلمٌة:  وحدة   7-4-2

ماظؿطؾقؼقة مظؾعؾقم مبـفا مذبؾة مالئقة مإصدار مهلامم  Benha Journal of Applied Sciencesمت محلاب وصؿح

ًبايلاباتماًاصةمظؾفاععةم ًؾؼرارًذبؾسًاُاؿعة ًومتوسؾكمأنمتصدرمػذهماجملؾةمعـمخاللمصـدوقمحلابماظؾققثماظعؾؿقةمطلؼا

ً إلصدارػامبعدمذظؽمسيمػذهماظدار.مطؿاممتممElsevierاظعاٌقةموعـمثؿماظؿعاونمععمدارماظـشرممم1026ؿـًعددًقـاقرًًاعملاراٍرقرفا

م ماالغلاغقة مظؾعؾقم مبـفا مذبؾة ًمBenha Journal of Social Sciencesإصدار مطلؼا ماجملؾة مػذه متصدر مأن باؾؾغةًوسؾك

ماظؾًاإلٌؾقزقة محلاب مصـدوق مخالل معـ ماىاععة مصك مسؿؾ مورذؿان مسؼد موضد ماظعؾؿقة. مسؿؾممالدؿعراضققث موطقػقة مبقاغات ضقاسد

مم.م0296اظعاٌقةموذظؽمصكمذفرمعاؼقموؼقظققممScival م،Elsevierاجملالتماظعؾؿقةمجملؿقسةم
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 (:7177-7107مطاع البحث العلمً لجامعة بنها )لالبحثٌة الخمسٌة .. الخطة ثامنا
 المٌم الحاكمة للخطة البحثٌة:  8-1

متؾؿزمماًطةماظؾقـقةمىاععةمبـفامباظؼقؿماياطؿةماظؿاظقة:

 م.اظؿقجفمسبقماجملؿؿع

 م.اظشػاصقة

 م.االبؿؽار

 م.احرتامماخالضقاتماٌفـة

 م.اظعؿؾماىؿاسل

 م.اٌلائؾة

 م.هلا اًاصة اهلقؼة ؼعؽس واظذي ظؾفاععة اظرؼادي اظؿلثريومظؿػردا

 اإلظزاممباظؿطؾقؼ. 

 

 المنهج فً اعداد الخطة البحثٌة:  8-2

مىاععةمبـفامأظؿزممصرؼؼماظعؿؾمباٌـففقةماظؿاظقةمسيمإسدادماًطة:إسدادماًطةماظؾقـقةممسـد

 م.اىاععكمواظؾققثمعامبعدامودوظقامصكماظؿعؾقؿمهؼقؼماظرؼادةمربؾقامواضؾقؿقمسيرؤؼةماىاععةمبماالظؿزام

 ماٌـاصلة.اظؽقادرماٌؿؿقزةمعـماظؾاحـنيمواٌفـقنيماظؼادرؼـمسؾكممألسدادرداظةماىاععةمبماالظؿزام

 م .وخدعةماجملؿؿعماظعؾؿلباظؾقثممظالرتؼاءأنمتؾؿزمماًطةمباالبؿؽارمواالبداعمطقدقؾةم

 اظػرصمظؿقصريماالعانمىؿقعماظؾاحـنيمسياظعداظةمواٌلاواةمممبؾادئاًطةمتؾؿزمم. 

 واًاصةمجبقدةمعـظقعةماظؾقـقةممسـدماسدادماًطةعراساةماًطةماظؿـػقذؼةمظؾغاؼةماظـاغقةمعـماًطةماالدرتاتقفقةمظؾفاععةم

م.اظدراداتماظعؾقامواخالضقاتماظؾقثماظعؾؿلمواالبؿؽار

م:سؾكسدادماًطةمبـاءمسؾكماٌـففقةماظيتمارتؽزتمأوعـمثؿمصؼدممتم

م.اسدادمصرؼؼماظعؿؾم-1

م.تـظقؿمسددمعـمورشماظعؿؾم-2

م.ظؼاءاتمععماظؾاحـنيمواسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمواظطالبم-3

م:عـمعصادرماظؾقاغاتوؿقعمم-4

 اإلصدارماظـاغل(.م2022-2017اًطةماالدرتاتقفقةمظؾفاععةم( 

 ضقاسدمبقاغاتماظـشرماظدوظلمادؽقبسمظدارماظـشرماظدوظقةماظلػري. 

 ػقؽةماظؿدرؼسمواظردائؾماظعؾؿقةمسؾكماظؾقابةماالظؽرتوغقةمظؾفاععةمألحباثاظرضؿلماٌلؿقدعم. 

 االجؿؿاساتمواٌـاضشات. 

 
م:(SWOT ANALYSIS) للخطة البحثٌة اجراء التحلٌل البٌئً  8-3

 اظؾقؽلمؿقؾقؾاظ ررؼؼ سـ ذظؽ مت وضد واٌكرجات اٌدخالت اىاععةموهؾقؾاظعؾؿلمسيم ظؾؾقث اياظل اظقضع درادةوصقفممتم

اظؿقؾقؾماظؾقؽلمظؾكطةماظؾقـقةمىاععةموعـمثؿمصننممم.سؾقفا ايصقل مت اظيت اظؾقاغات ظؿقؾقؾ اساٌق سؾقف عؿعارف أدؾقب وػق اظرباسل

مأعؽـمتقصقػفمصقؿامؼؾل:م2022-2017بـفام
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 :(والضعف الموة نماطالبٌئة الداخلٌة ) تحلٌل  83-1-

م.ظؾكطةماظؾقـقةمبـاءامسؾكمإجراءماظؿقؾقؾماظؾقؽلمبـفاماظعؾؿلمجباععة اظؾقث مبـظقعة ظضعػوا اظؼقة غؼاط ؼقضحم43مرضؿ دولاىم
م

ماظعؾؿلمجبوععيمبـفو اظؾقٌ مبـظقعي واظضعػ اظؼقة اظؿقؾقؾماظؾقؽلمظـؼوطم:(43)مجدولمرضؿ

 نقاط الضعف نقاط القوة

 توودسؿماظؾقووثمم2022-2017وجووقدمخطووةمادوورتاتقفقةمظؾفاععووةمم

 .ظـاغل()اإلصدارماماظعؾؿل

 غشطةماظؾقثماظعؾؿلمأدسؿمظقاصرمسددمعـماظقحداتمذاتماظطابعماًاصمت

 باىاععة.

 عؿؿدةمعـماهلقؽوةماظؼقعقوةمظضوؿانماىوقدةممممماٌطؾقاتماىاععةممبعضوجقدم

ماظزراسوة،مماظؿؿورؼض،مماظؾشري،اظطبمماظؾقطري،)طؾقاتماظطبممواالسؿؿاد

 .ظالسؿؿادواظؾعضماآلخرمسيمدؾقؾفماهلـددةمبشربا(م

 اظودوظلمسيماجملوالتماٌصوـػةمدوظقواموذاتمممممماظـشرماظعؾؿولممادمععدالتازدؼ

 .مImpacted Journalsماظؿلثريععاعؾم

 اظؾقووووثماظعؾؿوووولموادووووؿكداممبرغوووواعجممبلخالضقوووواتمغشوووورماظووووقسل

ithenticateظؽشػماالغؿقالماظعؾؿل.م 

 ؿقووةمبـووؽماٌعرصووةماٌصووريملػػقؽووةماظؿوودرؼسمببوونيمأسضوواءمقسلمغشوورماظوو

 عؾؿقة.اظؾقاغاتماظقاسدموادؿكداممعصادرةمعـمض

 اٌرعقضةهلـمتصـقػماىاععةماظدوظلمسيماظعدؼدمعـماظؿصـقػاتماظعاٌقةم. 

 عوـمممؾؿشروساتماظؾقـقةمظشؾابماظؾواحـنيماظذاتلمظزؼادةمععدالتماظؿؿقؼؾم

 .صـدوقمحلابماظؾققثماظعؾؿقةمجباععةمبـفا

 .زؼادةمسددماٌشروساتماظؾقـقةماٌؿقظةمعـمجفاتمدوظقةموربؾقة 

 ذبؿقسوةمحبـقوةمعوـمذوؾابماظؾواحـنيمعوـمخواللممممممممم70طـرمعـمأـمتؽقؼ

 باىاععة.مةثماظعؾؿققصـدوقمحلابماظؾق

 اظؾاحـنيمباىاععة. ضؿـ اظشؾاب ذرحية ازدؼاد 

 اظدوظل اظؿعاون سؾل اظؼائؿ اظعؾؿل اظـشرعؾققزمسيم ازدؼاد. 

 بؼقاسودم اظعؾؿقوةمالؾقوةمم اجملالت عـ طؾري سدد دعلماىاععةمإلدعاج 

 .ودورماظـشرماظعاٌقةماظدوظقة اظؾقاغات

 ٌعاعوؾمواالجفوزةممموحودةماموجقدمسددمعـماٌعاعؾماظؾقـقوةماٌؿؿقوزةمضوؿـمممم

بوواجملؾسماألسؾووكمواالجفووزةماظؿابعووةمظؾؾـووؽماظؼووقعلمظؾؿعاعووؾممماظعؾؿقووة

 .ظؾفاععات

 وجقدمذراطاتمادرتاتقفقةمععماىاععاتمواٌمدلواتماظعؾؿقوةمواظؾقـقوةمممم

 اظؾقـقووة باظؿكصصووات االػؿؿووام سوودم 

Multidiscipline ماألضلووواممبووونيم

 اظعؾؿقةمباىاععة.

 اٌؾؿوقسمم واظعائودم االضؿصواديم اٌوردودم ضعػ

 .اظعؾؿل اظؾقث عـ ضقادف ميؽـ اظذي

 اظودوظلم اظعؾؿل ؾـشراظـليبمظ ؿلثريضعػماظ 

 .اظؿكصصاتبعضممسي

 سيمبعووضم اظعؾؿوول اظـشوور جووقدة ضووعػ

 .اظؿكصصات

 اًطو مم تـػقوذم ٌؿابعة عؾزعة آظقة وجقد سدم

 اظؾقـوول األداء وعؿابعووة قةاالدوورتاتقف

Research Performanceم

 .ظؾفاععة

 ػقؽةماظؿدرؼسممألسضاءاخؿاللماهلرمماظقزقػلم

وعووـمثووؿمهؿووؾممواهلقؽووةماٌعاوغووةمباىاععووة

ساظقووةمتووـعؽسمممتدرؼلووقةاألسضوواءمبلسؾوواءمم

 .اظؾقثماظعؾؿلباظلؾبمسؾكم

 ودؼووةماالدووؿػادةمعووـمغؿووائجماالحبوواثممممربد

 .ق اظؿطؾقؼقةمعـمضؾؾماجملؿؿعمال

 ماظؼدراتماظؾقـقوةمظوؾعضماظؽؾقواتممممربدودؼة

خاصووةماظؽؾقوواتماظـظرؼووةموبعووضماظؽؾقوواتمم

 .اٌـشلةمحدؼـا

 تلووقؼؼمغؿووائجماظؾقووقثمتػعقووؾموحوودةمسوودمم

 .اظؿطؾقؼقةماظعؾؿقة

 سوودممتووقصرمعرطووزمظوودسؿماالبؿؽووارموبووراءاتمممم

م.االخرتاع

 



  2017-2022البحثٌة الخمسٌة لجامعة بنها ةالخط

 

  
94 

 

  

 .االجـؾقة

 وجوقدمعلوؿقدعمرضؿولممممDigital repository اظعؾؿولمممظإلغؿواجمم

 .واظػؽريمهلقؽةماظؿدرؼسمباىاععةمسؾكماظؾقابةماالظؽرتوغقة

 سيمظؾقصوقلمسؾوكمدرجوةماٌاجلوؿريمواظودطؿقراهممممممزؼادةماٌؾعقثنيمظؾكوارجمم

وطووذظؽمسيمبعـوواتماإلذوورافماٌشوورتكمواٌفؿوواتممماظؿكصصوواتماٌكؿؾػووة

م.اظعؾؿقة

 
 :(هدٌداتوالت الفرص) الخارجٌة البٌئة  8-3-2

م بـاءمسؾكمإجراءماظؿقؾقؾماظؾقؽلمظؾكطةماظؾقـقة.مجباععةمبـفاماظعؾؿل اظؾقث مبـظقعة واظؿفدؼدات اظػرص ضحؼقم(44)رضؿم دولاىم

م

مجبوععيمبـفوماظعؾؿل اظؾقٌ مبـظقعي واظؿفدؼدات :ماظؿقؾقؾماظؾقؽلمظؾػرص44رضؿم جدول

 التهدٌدات الفرص

 وجقدمادرتاتقفقةمضقعقةمظؾؿؽـقظقجقامواظعؾقممواالبؿؽار. 

 االضؿصادي اظعائد وتعظقؿ اظػؽرؼة اٌؾؽقة ادؿـؿار. 

 سؾوكم %١ دبصو ماٌصوريمم اظددوؿقرم سي عوادةموجقدم 

 .اظعؾؿل اظؾقث ظدسؿ اظؼقعك اظدخؾ عـ األضؾ

 اظؿـاصلووقةممؾؿشوروساتمظؿؿقؼوؾمماظتوقصرمسوددمعوـمجفواتممممم

 .اودوظقمااظؾقـقةمربؾق

 حبوواثمتػقوودمسيمتطووقؼرممأحاجووةمذبؿؿووعماالسؿووالماظوولمم

 .ةمباظلققاظشرطاتمواٌمدلاتماظعاعؾ

 وجووقدمعشووؽالتمسيمضطوواعماظصووـاسةمتؿطؾووبمعلوواػؿةممممم

 .اجيابقةمعـماىاععة

 وجووقدماىاععووةمسيمودوو موؿعوواتمصووـاسقةموزراسقووةمممم

م.مبقاصظةماظؼؾققبقة

 سدممسقدةمبعضماٌؾعقثنيمظؾكارجمإديمطؾقاتفؿمبعدماغؿفواءمصورتةممم

 .إؼػادػؿ

 ماظؿغرياتماالضؿصادؼةمواظلقادقةمواالجؿؿاسقوةماٌؿالحؼوةمواظويتممم

 .تؿعرضمهلاماظؾالد

 خاصوةمسيماظؽؾقواتمممماظعربقة باظؾغةبعضماالحباثماظعؾؿقةم غشر

 .اظـظرؼة

 أسضواءمػقؽوةممممظرتضقواتم اظعؾؿقة اظؾفان ضؾؾ عـ اٌؿدغل اظؿؼققؿ

م.الؾقة ظؾؿفالتاظؿدرؼسم

 اظؾقث عمدلات بني اظؿـلقؼ عدماظؾقـقةمظ اٌقضقسات تؽرار 

 .واىاععة اظعؾؿل

 اجملؿؿعممواحؿفاجاتاظؾقثماظعؾؿلممضعػماظرب مبنيمعـظقعة

 .واظصـاسة

 م.اٌفاراتمبنيمدققماظعؿؾمواًرجينيسيمصفقةموجقدم

 
 Assessment Needs االحتٌاجاتتحدٌد   8-4

 .سيمزبؿؾػماظؼطاساتظؾقرـمدسؿماٌشروساتماظؼقعقةم (1

 .دعجماظؾقثماظعؾؿلمباظصـاسة (2

 .ظؾفاععةمهلنيمزبرجاتماظؾقثماظعؾؿل  (3

 .ؾفاععةظطادميقةمهلنيماظلؿعةماأل (4

 .بـاءمضدراتماظؾاحـنيمباىاععة  (5



  2017-2022البحثٌة الخمسٌة لجامعة بنها ةالخط

 

  
95 

 

  

 .٥١٠١م-٥١١٢اظؿقاصؼمععماالدرتاتقفقةماظؼقعقةماظؿؽـقظقجقامواظعؾقممواالبؿؽارم (6

م.تشفقعماالبؿؽارمودسؿمبراءاتماالخرتاع  (7

م.اظؿؿقزماظؾقـلمواسؿؿادػاوععاعؾمتشفقعماغشاءمعراطزم (8

م.رػامعـمخاللمدورماظـشرماظعاٌقةتدوؼؾماظدورؼاتماظعؾؿقةماظيتمتصدرػاماىاععةمبـش (9

 اظقصقلمإديمعؽاغةمعؿؿقزةمبنيماىاععاتمربؾًقا،موإضؾقًؿا،مودوظًقا. (10

حبـقامعـمخاللماظؿعاونماظؾقـلماٌشرتكمبونيمجاععوةمبـفوامواىاععواتممممممInternationalizationتدوؼؾماىاععةم (11

 واٌراطزماظؾقـقةماألجـؾقة.

 
مة البحثٌة المشاركة فى تنفٌذ الخط األطراف  8-5

مسؾكمعلؿقىماىوععي: -أ

 رئقسماىاععة. 

 غائبمرئقسماىاععةمظشؽقنماظدراداتماظعؾقامواظؾققث. 

 اٌشرفمسؾكمصـدوقمحلابماظؾققثمباىاععة. 

م

 سؾكمعلؿقىماظؽؾقوت:مم-ب

 سؿداءماظؽؾقات. 

 ظدراداتماظعؾقامواظؾققثاوطالءماظؽؾقاتمظشؽقنم. 

 اظعؾؿقةمباظؽؾقات.مرؤداءماألضلام 

 م.وععاوغقفؿؽةماظؿدرؼسمأسضاءمػق

 (واظدطؿقراهرالبماظدراداتماظعؾقام)اٌاجلؿريم. 

 )رالبماظؾؽاظقرؼقسم)عشروساتماظؿكرج. 

 م ماهلقؽات معـ ماظؽؾقات مخارج معـ مواٌعاػدأسضاء مسيوماظؾقـقةمواٌمدلات ماٌشارطة ماٌدغل ماجملؿؿع موعـظؿات ماًدعقة

ماٌشروساتماظؾقـقة.

 
م:(2022-2017ة بنها )محاور الخطة البحثٌة لجامع  8-6

(موعشروساتماظدوظةماظؼقعقةماظيتم2015-2030ميؽـمتؾكق مرباورماًطةماظؾقـقةمىاععةمبـفامسيمضقءمخطةماظدوظةماظؾقـقةم)

م:صقامؼؾلمدقؿؿمتـػقذػاماظػرتةماظؼادعة

 
 :Agriculture and Food والغذاء..  الزراعة من الخطة البحثٌة المحور األول

مؼقؼفو:اظغوؼوتماٌؿؽـمه

 جوقدةم وهلونيم ،اظغوذاءم عـ ذاتل اطؿػاء هؼقؼ سي اظزراسة وزارة وعلاسدة اظغذائل، األعـ وعشؽؾة اظغذائقة اظػفقة ععاىة (1

 .األصات وسالج األراضل عـؿفات

 قؼرموبـاءايققؼةمظؿط واٌعؾقعاتقةعـؾمتطؾقؼاتماظؿؽـقظقجقامايققؼةموتؽـقظقجقاماظـاغقمماظؿؽـقظقجقة وتقرنيماظؿطؾقؼات متؽني (2

 .واٌؿداخؾة واظؾقطرؼةمواظؾقـقةاظزراسقةمماظعؾقم سي اظؼدرات
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م

ماالػدافمواألغشطيماظؾقـقيمظؾكطي:

 .اظلؿؽل االدؿزراع وتـؿقة وايققاغل اظـؾاتل اظزراسل االغؿاج طػاءة رصع (1

 ظؾؿغؾوبم اٌائقوةم ظؾؿقارد ـؾظالدؿغاللماألع اظقات واجياد اظزراسقة األراضل سؾك اىػاف آثار عـ واظؿكػقػ اظؿصقر عؽاصقة (2

 .اظزراسقة األراضل وتـاض  اظؿصقر زاػره سؾك

 .اٌقاه وعقارد اظزراسقة األراضل سؾك اظلقؽة آثارػا تػادي سؾك واظعؿؾ اٌـاخقة اظؿؼؾؾات درادة (3

 صوكم اظرئقلولم تعودماٌصودرمم اظويتم الاصقؾ عـ اغؿاجفا وهلني اظزراسقة اظرتبة خصقبة ظزؼادة ايدؼـة اظؿؼـقات ادؿكدام (4

 .اظغذائل االعـ هؼقؼ

 .واىػاف واٌؾقحة اظـؾاتقة ظألعراض عؼاوعة زراسقة اصـاف ادؿـؾاط (5

 .اظزراسقة األراضل سؾك اظؿعدي دون اظطؾقعقة اٌراسل تـؿقة (6

 واالظؾانمواظؾقض. اظؾققم إلغؿاج ساظقة طػائف ذات حققاغقف دالالت اغؿاج (7

 اظزراسقة. الاصقؾ وطذظؽ ايققاغقة اظـروة تلؾبمأػدارمصك اظيت ضاالعرا ظعالج اظقراثقة اهلـددة ادؿكدام (8

 حبؾوقلم اظذاتل االطؿػاء أطربمعـ غلؾة إدي ظؾقصقل واظؿؿقؼـ واظري اظزراسة وزارات عع اظؾقـل اظؿعاون تضؿـ دقادات وضع (9

٥١٠١. 

 اٌصرؼة.م األراضل ظؽؾ واظلؿادؼة اٌائقة االحؿقاجات خرائ  هدؼث (10

 وإسادةمادؿكداعفا.متدوؼرماٌكؾػات (11

 
 Water resources and. الموارد المائٌة والبٌئٌة .من الخطة البحثٌة الثانًالمحور 

environment 

ماظغوؼوتماٌؿؽـمهؼقؼفو:

 .واٌلؿؼؾؾ اياضر احؿقاجات ظؿؾؾقة اظؾقؽقة واالدؿداعة اظؽاصقة اٌقاه تقاصر ادؿؿرار تلعني (1

 .اظطؾقعة صقن براعج ودسؿ اٌعدغقة، واظـروة اًام ظؾؿقاد االغؿاجقة اظؽػاءة ورصع قة،اظطؾقع اٌقارد وتـؿقة اظؾقؽة رياؼة (2

م

ماالػدافمواألغشطيماظؾقـقيمظؾكطي:

 هلووونيمغقسقوووةماٌقووواهموهؾقؿفامبطرقماضؿصادؼة. (1

مإسادةمادؿكدامماٌقاهمورصدموضقاسماظؿؾقثمباٌقاهموأداظقبموودائؾماظؿـؼقةمواظعالج. (2

ماهمسيمعـطؼةمرباصظةماظؼؾققبقة،موهدؼدمخرؼطةمغقسقةمهددامالدؿكدامماألعـؾمهلا.عصادرماٌق (3

ععاىووةمزبؾػاتماظـشووواطماظزراسولمواظصوـاسلمواإلغلووواغلمظؿـؼقوووةماظؾقؽوووةموايصوووقلمسؾوكمعـؿفواتماضؿصوادؼةمصوايةمممممممممممم (4

مظالدؿعؿال.

ماظؾقؽة.ؿؾػةمًدعةمتطقؼرمأداظقبماظؿصؿقؿمواظؿـػقذمإغشائقًاموععؿارؼًامظؾؿـشكتماٌك (5

مدرادةمطقػقةماالدؿػادةمعـمعقاهماإلعطارمبلقـاء. (6
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 Energy Resources  .. موارد الطالةمن الخطة البحثٌة المحور الثالث

ماظغوؼوتماٌؿؽـمهؼقؼفو:

 .االدؿفالك وترذقد جدؼدة، عصادر سـ واظؾقث عصر، سي اظطاضة عـظقعة طػاءة رصع

م

مكطي:االػدافمواألغشطيماظؾقـقيمظؾ

اٌوقادممم)وػقوػمإغؿاجموتطقؼرمأغقاعمجودؼدةمعـماظطاضاتماٌؿفووددةمودرادوةمإعؽاغقووووةمادوووووؿكداعفامسيماظعؿؾقواتماٌكؿؾػووةمممممم -1

م(.اظغذائقة

ماظشووؿلوووقة.تطقؼرمآظقاتموودائؾمأغؿوواجمراضةماظرؼاحمواظطاضةم -2

 تطقؼرمدراداتموأداظقبمذؾؽاتمغؼؾماظطاضةموتؼؾقؾماظػاضد.م -3

 
 :Medicine and Life Sciences  الحٌاة.. الطب وعلوم من الخطة البحثٌة لرابعالمحور ا

ماظغوؼوتماٌؿؽـمهؼقؼفو:

 علؾؾات عـ ظؾؿكؾ  واظؾقؽة اظصقة وزراتل عع ادرتاتقفقة وتؾـك اٌقارـ، ورصاػقة بصقة ظالرتؼاء اظصققة اٌـظقعة تطقؼر (1

 .٥١٠١ حبؾقل اظؿؾقث األعراض

 ايققؼةمظؿطقؼرموبـاء واٌعؾقعاتقةعـؾمتطؾقؼاتماظؿؽـقظقجقامايققؼةموتؽـقظقجقاماظـاغقمماظؿؽـقظقجقة وتقرنيماظؿطؾقؼات متؽني (2

 .اظطؾقةماظعؾقم سي اظؼدرات

م

ماالػدافمواألغشطيماظؾقـقيمظؾكطي:

 واظؾقؽة.ماظدراداتماًاصةمباإلعراضماٌشرتطةمبنيماإلغلانموايققانموايدمعـماغؿشارػامورياؼةمصقةماإلغلانموايققان -1

ودائؾمعؼاوعةماألعراضماٌزعـةمواٌؿقرـةمواظقبائقةم)أعراضماظؽؾدماظقبائل(مواألوراممورورقموآظقواتماظؽشوػمممممادرتاتقفقاتتطقؼرم -2

 اظصقل.اٌؾؽرمسـمأعراضماإلغلانموايققانموذظؽمبغاؼةمرصعماٌلؿقىم

معصر.ققانمسيمادؿؽشافموإغؿاجمعقادموودائؾمسالجقةمحدؼـةمظألعراضماظشائعةمظإلغلانمواي -3

 
 Social and Humanity.. الدراسات االجتماعٌة واإلنسانٌة من الخطة البحثٌة  المحور الخامس

Studies: 

ماظغوؼوتماٌؿؽـمهؼقؼفو:

 .واظؿؿقز واالبؿؽار اإلبداع سؾل ضادر بشري عال رأس إلغؿاج واظؿعؾؿ اظؿعؾقؿ عـظقعة دسؿ (1

م.اٌصري ظؾؿفؿؿع واألخالضقة االجؿؿاسقة اظؼقؿ وضؾ  شؽقؾت سي اإلسالعقة اٌـظقعة دور وتعظقؿ تقزقػ (2

م

ماالػدافمواألغشطيماظؾقـقيمظؾكطي:

مواظؾقؽة.ادرتاتقفقاتمجدؼدةمظالرتؼاءمباظؾقاضةماظؾدغقةموطذامصـاسةماظؾطؾماظرؼاضلمسيمذيقعماظؾعؾاتمسيماجملؿؿعماإلضؾقؿلمم-1

ؾقةمواالجيابقةماظيتمتقاجفمدوؾقكماألصورادمبغقوةماظقصوقلمإديمعـواخممممممدراداتمالدؿؽشافماظعقاعؾماظلقؽقظقجقةمواالجؿؿاسقةماظلؾ -2

 غػللمدؾقؿمألصرادمعؿفؿعممبقاصظةماظؼؾققبقة.
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 اظؼؾققبك.دراداتمتارخيقةموجغراصقةمسـمرباصظةماظؼؾققبقةموسالضؿفامباٌقاصػاتماٌؿقزةمظؾؿقارـم -3

 ايػازمسؾكماظرتاثماآلثرى. -4

 .األعقةادؿقداثمودائؾمواظقاتمظؾؼضاءمسؾكم -5

 اظذاتلموأثرمذظؽمسيماالرتؼاءمباٌلؿقىماظذػينمظؾؿؿعؾؿماألطادميلمواظعام.مغشرماظؿعؾقؿدرادووواتمسـم -6

 واإلدارؼة.تطقؼرمآظقاتمإدارةماىقدةماظشاعؾةموتطقؼرماظؾقائحماٌاظقةم -7

 غشرموتطقؼرمودائؾمتـؿقةماٌقاردماظؾشرؼةمواظدراداتماظؼاغقغقةماٌؿعؾؼةمبفا. -8

مم.ظؽرتوغقةمواظؼقاغنيماياطؿةمواٌـظؿةمظؾؿفارةمواظؿقضقعماالظؽرتوغلأحباثماظؿفارةماالم-9

 
 Technologicalالتطبٌمووات التكنولوجٌووة والعلوووم المسووتمبلٌة.. موون الخطووة البحثٌووة المحووور السووادس

Applications and Future Sciences 

ماظغوؼوتماٌؿؽـمهؼقؼفو:

دؼودةمواظعؾوقمماظؾقـقوةمواٌؿداخؾوةمواٌلوؿؼؾؾقةمعـوؾماظـواغقتؽـقظقجكمواظؾققتؽـقظوقجكمممممممممحبثموتطقؼرموبـاءماظؼدراتمصكماظؿؽـقظقجقاتماى

م.واٌعؾقعاتقةمايققؼة

م

ماالػدافمواألغشطيماظؾقـقيمظؾكطي:

ماظؿؽـقظقجقامواالدؿعدادماظدائؿمظعؾقمموتؽـقظقجقاتماٌلؿؼؾؾ.موتضقؼماظػفقةاظؾقاقمباظؿؽـقظقجقاتماٌؿؼدعةم

 
 Investment, trade and  . االستثمار والتجارة والنمل.ة البحثٌةمن الخط السابعالمحور 

transport 

ماظغوؼوتماٌؿؽـمهؼقؼفو:

 واالضؿصوادؼاتم واظـؼوؾمماإلظقؽرتوغقوةم واظؿفوارةم االدوؿـؿارم ضضواؼام سؾوكم بواظرتطقزم واٌلوؿداعة،م واإلدارؼوةم اٌاظقة اظؿـؿقة هؼقؼ (1

 اظرضؿقة. واجملؿؿعات

 اظػفقة سؾقر سؾك اظصـاسة وعلاسدة الؾل اظؿصـقع تعؿقؼ خالل عـ اظرحبقة وهلني اظقرـقة اظصـاسة تطقؼر سي اٌلاػؿة (2

 .اياظقة اظؿؽـقظقجقة

م.اظلقاحل باٌـؿج ظالرتؼاء اظلقاحة ضطاع تـؿقة تضؿـ جدؼدة سؾؿقة ودائؾ ابؿؽار (3

م

ماالػدافمواألغشطيماظؾقـقيمظؾكطي:

اٌاظلمواإلداريمسيمعـظؿاتماألسؿال،ماألداظقبمايدؼـوةمإلدارةماظؿؽؾػوةمسيممممادؿكداممالادؾةماظؼضائقةمظؾؼضاءمسؾكماظػلاد (1

 اظصـاساتماٌصرؼة،مأدؾقبمتدصؼماظؼقؿةمسيماظصـاساتماظصغريةمواٌؿقدطة،م

 تطقؼرمععاؼريمالادؾةمواٌراجعةمالؾقةمواظدوظقةميؾمعشؽالتمالادؾةمواٌراجعة. (2

ؿاج،ماظؿلقؼؼماظعاٌلمالغؿعواشمدوققماظؿفوارةماظعواٌل،ماالدوؿـؿارمواظؿؿقؼوؾمإلدارةمممممممتطقؼرمأحباثماظؿؼدمماظؿؽـقظقجلمسيماالغ (3

 .عشروساتماظـؼؾم،مإدارةاٌكارر،مإدارةماٌقاردماظؾشرؼةمواظلؾقطقات

 تطقؼرمأحباثماظؿـؿقةماالضؿصادؼة،ماظلقاداتماظـؼدؼةمواٌاظقة،ماظعالضاتماالضؿصادؼةماظدوظقة. (4
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ماىقدةماإلحصائقة،ماألداظقبماظؽؿقة،مغظؿماظصالحقة.تطقؼرمحبقثماإلحصاءماظرؼاضل،م (5

 
 Education, National security  . التعلٌم أمن لومً.من الخطة البحثٌة الثامنالمحور 

ماظغوؼوتماٌؿؽـمهؼقؼفو:

 .واالبؿؽارمواظؿؿقزدسؿمعـظقعةماظؿعؾقؿمواظؿعؾؿمإلغؿاجمرأسمعالمبشريمضادرمسؾلماإلبداعم

م

مظؾقـقيمظؾكطي:االػدافمواألغشطيما

 ضعػماٌـؿجماظؿعؾقؿل.مإديٌقاجفةماٌشؽالتماٌرتاطؿةماظيتمأدتممابؿؽارؼةهدؼدمدؾؾم (1

 ،مغظؿمإسدادهموتؽقؼـف،موتـؿقؿفمعفـقا.اخؿقارهتطقؼرمععاؼريمماظـاظـة،ععؾؿماألظػقةممإلغؿاجصقغمجدؼدةممادؿقداث (2

 عـظقعةمعؿؽاعؾةمإلغؿاجمرأسمعالمتطقؼرماٌـاػجمواظرباعجماظدرادقةمظؾؿعؾقؿماظعاممواىاععلموصؼ (3

 اإلدفامماظػاسؾمسيماظؿـؿقةماٌلؿداعةموبـاءمذبؿؿعماٌعرصة.مسؾكؼؽقنمضادراممعؿؿقز،بشريم (4

 تقزقػماظؿؽـقظقجقاماظرضؿقةمسيمإدارةماظؿعؾقؿ. (5

 دسؿمدورماٌمدلاتماظؿعؾقؿقةمسيمربقماألعقةماظـؼاصقةمسيمسصرماٌعرصة. (6

 رؼةمواالجؿؿاسقةمسيمذبؿؿعماٌعؾقعاتمواٌعرصة.رب ماظؿعؾقؿمبؼضاؼاماظؿـؿقةماظؾش (7

معؾؿؽرةمظؾؿـؿقةماٌفـقةمظؾؿعؾؿ.مادرتاتقفقاتتطقؼرم (8

 
 ,Information والفضووواء تواالتصووواالتكنولوجٌوووا المعلوموووات . .مووون الخطوووة البحثٌوووة التاسوووعالمحوووور 

communication and space technology   

ماظغوؼوتماٌؿؽـمهؼقؼفو:

م.اٌلؿؼؾؾقة ضفاأص وردؿ عؿطقرموحدؼث، ذبؿؿع ظؾـاء واالتصال اٌعؾقعات تؽـقظقجقا ومتؽني واٌعؾقعاتقة، ؿقةاظرض اظػفقة سؾقر (1

 .تطقؼرماظؾـقةماظؿقؿقةمظـظؿماٌعؾقعات (1

 .سـمبعدماالدؿشعارتطقؼرمبراعجم (2

 .هلنيماداءمذؾؽاتماالتصاالتماظالدؾؽقةماظرضؿقة (2

م

ماالػدافمواألغشطيماظؾقـقيمظؾكطي:

مطقؼعمادووؿكداممتؽـقظقجقاماٌعؾقعاتمسيماالرتؼاءممبلووؿقىماظؿعؾقؿمواًدعاتمواظؾقثماظعؾؿل.تطقؼرموت (1

متطقؼرمغظؿموتؼـقةمايادؾاتمواالتصاالت.م (2

 تطقؼرمادوووؿكداممأدوواظقبماظؿقؽؿماٌكؿؾػةموطذظؽمتلثريػامسؾكمذباالتماظؿصؿقووؿمواإلغؿاجماٌقؽاغقؽل. (3

 .اظعاٌل واغظؿةماظؿؿقضع بعد سـ واالدؿشعار اىقي اظؿـؾم صك وادؿغالهلا اظػضاء قابؿؽـقظقج اٌؿعؾؼة االحباث تشفقع (4

 .اجملؿؿعقة اٌشؽالت يؾ ايادب سؾقم و اإلحصاء، اظؿطؾقؼقة، اظرؼاضقات تؼـقات أحدث ادؿكدام  (5

 م.بعد سـ تماالدؿشعاروذؾؽا اظرضؿقة اظالدؾؽقة االتصاالت ذؾؽات اداء وهلني اٌعؾقعات، ظـظؿ اظؿقؿقة اظؾـقة تطقؼر (6

 .اظرضؿقة االتصاالت ظشؾؽة جدؼدة تؼـقات ادؿقداث (7

 .بع سـ االدؿشعار ذبال صك باظؿؼدم اظدوظة سي اظؿـؿقة خط  دسؿ (8
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 .ساٌل رضؿل عرطز ادي واظقصقل ععؾقعاتل رضؿل ذبؿؿع ادي اظؿققل (9

 .اىغراصقة اظؾقاغات وضقاسد اًرائ  هدؼث (10

 
 :محاور الخطة البحثٌة للجامعة ًالجامعة فكلٌات  اتمشارك  8-7

م.سيمرباورماًطةماظؾقـقةاٌكؿؾػةمطؾقاتماىاععةممؼقضحمعشارطاتم45اىدولمرضؿم

 (2017-2022طؾقوتماىوععيمميفمحموورماًطيماظؾقـقيمظؾفوععيم)م(:معشورطي45جدولمرضؿم)
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1 
اظغذذذذذذذذذذا م

 واظزراسي
                 √  

2 

اٌذذذذذذذذذقاردم

اٌوئقذذذذذذذذذيم

 واظؾقؽي

                      

                     عقاردماظطوضي 3

4 
موسؾقمم اظطى

 ايقوة
                   √   

5 

اظدرادذذذذوتم

االجؿؿوسقذذيم

 واإلغلوغقي

                   

6 

اظؿطؾقؼذذذذوتم

اظؿؽـقظقجقيم

واظعؾذذذذذذذقمم

 اٌلؿؼؾؾقي

                   
 
 

  

7 

االدذذذذؿـؿورم

واظؿفذذذذذورةم

 واظـؼؾ

                      

8 
مأعذـمم اظؿعؾقؿ

 ضقعك
               √  

م9

تؽـقظقجقذذذوم

اٌعؾقعذذذذذوتم

واالتصذذذذذولم

 واظػضو م

                     

م
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 :2022-2017ربط محاور الخطة البحثٌة بالخطة اإلستراتٌجٌة لجامعة بنها   8-8

واالبؿؽارم)اظغاؼةماظـاغقة(موتعزؼزمماٌؽاغةماظدوظقوةمظؾفاععوةم)اظغاؼوةممممماظعؾؿلوأخالضقاتماظؾقثمماظعؾقاماظدراداتمعـظقعةتعدمجقدةم

ؿؿمتـػقوذماًطوةمعوـمخواللمذبؿقسوةمعوـماظورباعجممممممممذومأػؿقوةمحقوثمؼومممم7177-7102ىاععوةمبـفواممممةاظلابعة(مظؾكطةماالدورتاتقفقم

سؾكمسوددمممةػذاموضدماذؿؿؾتماًطةماالدرتاتقفقم.(62،مم64اظدراداتماظعؾقامواظؾقثماظعؾؿلم)جدولمرضؿمماالدرتاتقفقةمظالرتؼاءمبؼطاع

ظؾؽؾقواتممواظػورقماظؾقـقوةمعؿعوددةمممممعـماألػدافموماألغشطةماظيتمتدسؿمتطقؼرماالغشطةماظؾقـقةماياظقةمواٌلؿؼؾؾقةموبـاءماظؼدراتماظؾقـقةم

.وتؾؾوغماٌقزاغقوةممم7101-7102واالبؿؽوارمم ظؾعؾوقممواظؿؽـقظقجقواممظؾدوظوةمم ؼقعقوةماظ طةاظؿكصصاتمباظداخؾموماًارجممبامؼؿقاصؼمععماً

(معؾقوقنمجـقوةموممم081)مثالمثائوةمومتلوعقنمممواالبؿؽار(ماظعؾؿلوأخالضقاتماظؾقثمماظعؾقاماظدراداتمعـظقعة)جقدةمماٌؼرتحةمظؾغاؼةماظـاغقة

عؾقوقنممم(612(معؾققنمجـقةمبلذياظلممتقؼؾممأربعؿائوةموزيلوةم)مم72اظغاؼةمماظلابعةم)وتعزؼزماٌؽاغةماظدوظقةمظؾفاععة(ممزيلةموسشرون)

مم.64رضؿمظؾفاععةمعؾنيمباىدولممةجـقةمػذامومضدممتمتقزؼعماٌقزاغقةمسؾكمطؾمغشاطمطؿامػقمباًطةماالدرتاتقفق
م

م.7177-7102وسوتماظغوؼيماظـوغقيمبوًطيماالدرتوقيمبوىوععيم(:متقؼؾمعشر46)جدولم

 جودة منظومة الدراسات العلٌا وأخاللٌات البحث العلمً واالبتكار. اإلستراتٌجة:الغاٌة الثانٌة من الخطة 

متؽؾػيماٌشروعمبوألظػماٌشروع/اٌؾودرة األػدافماالدرتاتقفقي

تطذذقؼرمبذذراعٍماطودلقذذيمظؾدرادذذوتماظعؾقذذومم
مادؿقداثمبراعٍمجدؼدة.و

براعٍمدرادوتمسؾقومعطقرهموادؿقداثمبراعٍمجدؼدةم
مشريمتؼؾقدؼي.م

6200 

هذذدؼٌمعلذذؿؿرمالدذذرتاتقفقوتماظؿعؾذذقؿمواظذذؿعؾؿمممم
موادوظقىماظؿدرؼىمواظؿؼقؼؿ.

750 

علذوػؿيمصعوظذذيمظؾؾقذذٌماظعؾؿذذلمصذذكمتـػقذذذمم
اًطذذطماظؾقـقذذيماظؼقعقذذيموطذذذاماظصذذـوسيمممم

مواظؿـؿقيماٌلؿداعي.

قذذيمظؾفوععذذيمتؿػذذؼمعذذعماًطذذطماظؾقـقذذيممخطذذيم ـ
 اظؼقعقي.

6500 

 قثمتطؾقؼقيمعشرتطيمعرتؾطيمبوظصـوسيمواظؿـؿقذيمم
 1000 اٌلؿداعي.

 15000 اغشو محوضـوتمسؾؿقيموتؽـقظقجقي.متقصريمبقؽيمظؾؾقٌماظعؾؿلمحمػزةمظالبؿؽور.

يمدسذذؿمدذذـدوامحلذذوبماظؾقذذقثماظعؾؿقذذيمبوىوععذذمممرصعماظطوضيماالغؿوجقيماظؾقـقي.
 واظـشرماظدوظلموحقاصزمظؾؿؿؿقزؼـ.

65000 

 275000مدسؿمعراطزموععوعؾماىوععيماظؾقـقي.

 7000متلقؼؼماأل وثماظعؾؿقي.

تطؾقؼمأخالضقذوتماظؾقذٌماظعؾؿذلموةوؼذيممممم
ماٌؾؽقيماظػؽرؼيمبوىوععي.

اغشذذو موتػعقذذؾمىذذونمأخالضقذذوتماظؾقذذٌماظعؾؿذذلممممم
 بوىوععيموطؾقوتفو.

1500 

مؽقيماظػؽرؼيمبوىوععيموطؾقوتفو.مةوؼيمحؼقاماٌؾ
500 

مدظقؾمظؾؿؿوردوتماالخالضقيمظؾؾقٌماظعؾؿل.
40 

دسذذؿموتطذذقؼرموحذذدةماٌعوعذذؾمواألجفذذذزةممممم
قعكمؼذماظعؾؿقيمبوىوععذيموربطفذومبذوٌرطزماظممم

مظؾؿعوعؾمواالجفزة.

اغشو مذؾؽيمععؾقعوتقيمسـماٌعوعؾمواألجفزةماظعؾؿقيم
زةماظعؾؿقذيممبوىوععيموربطفومبقحدةماٌعوعؾمواألجفذم

مبوىوععوتماٌصرؼي.
ذؾؽيماتصولمبنيماألضلومماظعؾؿقذيمواٌعوعذؾماٌرطزؼذيمممم

 بؽؾقوتماىوععي.

600 

تطذذقؼرماتذذالتماظعؾؿقذذيمظؾفوععذذيم)ذاتمم
عقضذذذعماظؽرتوغذذذكمومذذذومععوعذذذؾمتذذذل ريمممم
(IMPACTED) 

إدذذدارمتذذالتمسؾؿقذذيمحمؽؿذذيمدوظقذذومومذذومععوعذذؾم
متل ري.

1000 

 380090 األلف جنٌة مصري للغاٌةالتكلفة اإلجمــــــالٌة ب
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 .7177-7102عشروسوتماظغوؼيماظلوبعيمبوًطيماالدرتوقيمبوىوععيممؾ(:ممتقؼ42جدولم)

 الغاٌة السابعة: تعزٌز المكانة الدولٌة للجامعة

 تؽؾػيماٌشروعمبوألظػ اٌشروع/اٌؾودرة األػدافماالدرتاتقفقي

اًرباتممدسؿموتعزؼزماظشراطوتماالدرتاتقفقيموتؾودل

مععماٌمدلوتماٌؿؿقزةمإضؾقؿقومودوظقّو.

سؼدمذراطوتمادرتاتقفقيمبنيماىوععيمواٌمدلوتماظؿعؾقؿقيم

مواظؾقـقيماًدعقيماإلضؾقؿقيمواظدوظقي.
1250 

دسذذؿموتطذذقؼرماظذذرباعٍمواالغشذذطيماظعؾؿقذذيمواظؾقـقذذيممم

مظؾؿـوصليماظدوظقي.

دلوتماسدادموتػعقؾمبراعٍمأطودلقيمعؿطقرةمعشرتطيمععماٌم

 اظدوظقيمذاتماظصؾي.
11000 

 2900معشروسوتم ـقيمعشرتطيمععماٌمدلوتماظدوظقيمذاتماظصؾي.

تؾق ماىوععيمعراطزمعؿؼدعيميفماظؿصذـقػوتماإلضؾقؿقذيمممم

مواظدوظقيماٌكؿؾػي.

هدؼدماظقضعماظراػـموخطذيمتـػقذؼذيمظؿقلذنيماظؿصذـقػممممم-

 االضؾقؿلماظدوظل.
10100 

 25250 األلف جنٌة مصري للغاٌةالتكلفة اإلجمــــــالٌة ب

 
 :2017/2022مصادر التموٌل والتسوٌك للخطة البحثٌة للجامعة   8-9
 :مصادر التموٌل 8-9-1

،موذظؽمسوـمررؼوؼمإغشواءمصوـدوقمحلوابماظؾقوقثماظعؾؿقوةمممممممممعالئؿمألغشطةماظؾقثماظعؾؿلمتقؼؾمدـقؼةماظعاعةمظؾدوظةمقازغةماٌدبصق م

 اظدراداتماظعؾقامواظؾققثمباىاععة.م.ـظؿماظصرفمسؾكماًطةماظؾقـقةمظؾؼطاعؼمواظذيبؽؾقات/مععاػدماظؼطاع،م

 :تقصريمعقاردمبدؼؾةمظؾؿؿقؼؾمواظيتمتؿؿـؾمصقؿامؼؾك

 هػقزمػقؽاتموعمدلاتماجملؿؿعماٌدغلم)اظغريمحؽقعل(مسؾكماٌشارطةمسيممتقؼؾماظؾقثماظعؾؿل. (0

دممبفامظؾففواتماظويتمتعؾوـمسوـمادوؿعدادػامظؿؿقؼوؾمعـوؾمػوذهمممممممممهػقزمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمسؾكمطؿابةمعشارؼعمحبـقةمواظؿؼ (7

 .اظؾقـقةماٌشروسات

م.اىاععة وضعمخط مصعاظةمظؿلقؼؼمغؿائجماظؾققثموذظؽمًدعةماجملؿؿعمالق  (0

م

 :اظؿلقؼؼعصودرمم8-9-2
 :وؼؿؿمذظؽمعـمخاللمإغشاءمعرطزمظؿلقؼؼماألحباثماظعؾؿقةمباىاععة،متؽقنمعفاعفمطاظؿاظل

 .تماجملؿؿعمالق مواظيتمسؾكمأدادفاممتموضعماًطةماظؾقـقةدرادةماحؿقاجا (0

 .تؾؾقةمػذهماالحؿقاجاتمعـمخاللماألحباثماظيتمؼؿؿمأجراؤػا (7

 .االتػاقمععماىفاتماٌلؿػقدةمسؾكمطقػقةممتقؼؾمػذهماألحباثمعـمخاللمعشارطةمػذهماىفات (0

م.تؼققؿمغؿائجمتطؾقؼمزبرجاتمػذهماظؾققثمصكماىفاتماٌلؿػقدة (6
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 :2017/2022الخطة البحثٌة للجامعة مٌزانٌة  8-10
 

 

م

م

م

م

م

 

 

م

 

 

م

م

م7102/7177احملؼؼيمظؾؿقوورماظؾقـقيمبوًطيماظؾقـقيمظؾفوععيمماٌشروسوتاٌقزاغقيمسؾكممع(:متقزؼ48جدولم)

م

م  

 المحاور البحثية
 المحورميزانية جملة 
 جنيه باأللف 

 مصادر التمويل

 74040م:ماظغذا مواظزراسي.األول

م

م

م

مقازغيماظعوعيمظؾدوظياٌ (0

 اٌصودرماظذاتقي (7

ماظؾقـقياٌـحم (3

م

م

م

 00675 :ماٌقاردماٌوئقيمواظؾقؽي.اظـوغل

 7775875 :معقاردماظطوضياظـوظٌ

 8479 :ماظطىموسؾقممايقوة.اظرابع

 7365 :ماظدرادوتماالجؿؿوسقيمواإلغلوغقي.اًوعس

 77151 :ماظؿطؾقؼوتماظؿؽـقظقجقيمواظعؾقمماٌلؿؼؾؾقي.اظلودس

 04731 :ماالدؿـؿورمواظؿفورةمواظـؼؾ.اظلوبع

 7409 :ماظؿعؾقؿمأعـمضقعل.اظـوعـ

 70262م:متؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمواالتصولمواظػضو .عاظؿود

 0.148732 )باآلالف ( إجمالً تكلفة تنفٌذ الخطة

المنح 
 البحثٌة

تموٌل 
 الذاتً

 مٌزانٌة الدولة
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م.يمسؾكمدـقاتماًطيعقزاغقيماًطيماظؾقـقيمىوععيمبـفومرؾؼومحملوورماًطيمعقزسم(:49)جدولم

2017/2018 المحاور البحثٌة  2018/2019  2019/2020  2020/2021  2021/2022  األجمالى 

 24.141.000 4.828.200 4.828.200 4.828.200 4.828.200 4.828.200 :ماظغذا مواظزراسي.األول

 11.675.000 2.235.000 2.235.000 2.235.000 2.235.000 2.235.000 :ماٌقاردماٌوئقيمواظؾقؽي.اظـوغل

 27.258.050 5.051.610 5.051.610 5.051.610 5.051.610 5.051.610 :معقاردماظطوضياظـوظٌ

 8.429.000 1.685.800 1.685.800 1.685.800 1.685.800 1.685.800 :ماظطىموسؾقممايقوة.اظرابع

:ماظدرادذذذذذذذوتماًذذذذذذذوعس

 االجؿؿوسقيمواإلغلوغقي.
473.000 473.000 473.000 473.000 473.000 2.365.000 

:ماظؿطؾقؼذذذذذذوتمماظلذذذذذذودسم

اظؿؽـقظقجقذذذذذذيمواظعؾذذذذذذقممم

 اٌلؿؼؾؾقي.

5.410.000 5.410.000 5.410.000 5.410.000 5.410.000 27.050.000 

:ماالدذؿـؿورمواظؿفذورةممماظلوبع

مواظـؼؾ.
2.946.000 2.946.000 2.946.000 2.946.000 2.946.000 14.730.000 

 2.419.000 483.800 483.800 483.800 483.800 483.800مقعل.:ماظؿعؾقؿمأعـمضاظـوعـ

ماٌعؾقعوتمعاظؿود :متؽـقظقجقو

مواالتصولمواظػضو .
4.353.000 4.353.000 4.353.000 4.353.000 4.353.000 21.765.000 

 130.832.050 26.166.410 26166.410 26.166.410 26.166.410 26.166.410 أجمالً

م
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 التصنٌف العالمً لجامعة بنها:خطة البحثٌة وتحسٌن تفعٌل ال .تاسعا.
مس الجامعة لتحسٌن التصنٌف العالمً لجامعة بنها:للرارات مج   9-1

م) (1 مرضؿ مذبؾسماىاععة مضرار م116صدور مبؿارؼخ م27/10/2014( ماٌاجلؿمباذرتاطم مرداظة محبثمؼلؿكؾ معـ مريغشر

ماضشةماظرداظة.طشرطمٌـمWebbedإظؽرتوغلمواظدطؿقراهمسيمذبؾةمذاتمعقضعم

صرفمطاعؾمعؽاصلةماظـشرماظعؾؿلمظؾؾقثماٌلؿكؾ معـمرداظةمسؾؿقةم)عاجلؿريمأومدطؿقراه(مظؾطاظبمصاحبماظرداظةمعامداممعـم (2

مرؾؼامظؼرارمذبؾسماىاععةمسيمػذاماظشلن.مبـفاموذظؽػقؽةماظؿدرؼسمجباععةممألسضاءػقؽةماٌعاوغةم

أومحضقرماٌممتراتمأوماظؿؼدؼؿممظإلجازاتسـدماظؿؼدمممuploadingسمهؿقؾماظؾققثماًاصةمبعضقمػقؽةماظؿدرؼماذرتاط (3

ماٌكؿؾػةم)ربؾقةم موذظؽمسؾكماٌقاضعماإلظؽرتوغقةم–اضؾقؿقةمم–ظؾفقائز  Research،مGoogle Scholarدوظقة(

Gateإسطاءمصرتةممجاععةمبـفامععمبادؿوسؾكماظؾقابةماإلظؽرتوغقةمىاععةمبـفامواظؿلطدمعـمأنماألحباثماٌـشقرةمضدمغشرتمم

مظذظؽ.ماغؿؼاظقة

ػقؽةماظؿدرؼسمعـمعـلقبلمجاععةمبـفامألحباثفؿماٌـشقرةموإغؿاجفؿماظعؾؿلمسؾكمعقضعممأسضاء Uploadingهؿقؾمماذرتاط (4

م موطذظؽمسؾكمعقضعمماإلظؽرتوغقةاظؾقابة أدادلمسـدممطشرط Research Gateم،Google Scholarظؾفاععة

مدائؾفؿ.تؼدمماظطالبماٌلفؾنيمععفؿمٌـاضشةمر

 عـمأحباثفؿمخاللمصرتةماظؾعـة.ماظعؾؿلماإلغؿاجإظزامماٌؾعقثنيمعـمجاععةمبـفامبقضعمادؿماىاععةمسؾكم (5

م

 فً التصنٌفات العالمٌة للجامعات:ترتٌب جامعة بنها متابعة  9-2
 :Webometrics الوٌبومٌتركس جامعة بنها فى التصنٌف العالمً  9-2-1

جاععة،مؼصدرمسيمإدؾاغقامم12000أظػمجاععةموؼـشرمعـفؿمم20000اٌقةمحقثمؼغطلمأطـرمعـمػقمأطربمغظاممظؿؼققؿماىاععاتماظعم

سـماجملؾسماظعاظلمظؾؾقثماظعؾؿل،مؼرتؾ ممبعقارماألحباثمواٌؾػاتماظػـقة،موؼؿؿمهدؼـفمبشؽؾمدوريمطؾمدؿةمأذفر،موؼؿؿمتصـقػم

 رمسيمعقاضعفاماإلظؽرتوغقة.أصضؾماىاععاتمسؾكمعلؿقىماظعاملمسؾكمأداسمأنمغشاراتمأيمجاععةمتظف

مػدفماظؿؼققؿمو  ػقمهلنيموجقدمعمدلاتماظؿعؾقؿماظعاظلمواظؾقثماظعؾؿلمسؾكماإلغرتغتموتشفقعمغشرماٌؼاالتماظعؾؿقةمالؽؿةمػذا

م.Open accessبطرؼؼةماظقظقجماٌػؿقحم

م

م.2017اىلمم2011رتةمعـمخاللماظػمظؾفوععوتمWebometricsترتقىمجوععيمبـفوميفماظؿصـقػوتماظعوٌلم(:50جدولم)

 العام
 شهر ٌولٌو  تمٌٌم تمٌٌم شهر ٌناٌر

 مصر عربٌا افرٌمٌا عالمٌا مصر عربٌا افرٌمٌا عالمٌا
2017 1783 24 18 6 1857 22 21 7 

2016 1238 14 11 4 1316 17 14 5 

2015 1419 16 12 4 14139 387 375 38 

2014 1590 16 13 6 1493 17 13 5 

2013 2573 35 30 6 4117 79 70 14 

2012 6120 94 Not 
ranked 

19 3280 46 45  

2011 10250 Not 
ranked 

Not 
ranked 

 10250 Not 
ranked 

Not 
ranked 
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 :U.S. Newsجامعة بنها فى التصنٌف العالمً   9-2-2

لػريماظجزءمعـمعمدلةممScopusؽقبقسمتعدماظؿصـقػاتماظيتمتعؿؿدمسؾكماظؾقاغاتماظؾؾؾققعرتؼةمواٌعاؼريماظؾقـقةماٌؼدعةمعـمد

موظقسممElsevier Research Intelligenceظؾؾققثم مظؾؿمدلة ماألطادميل ماظؾقث موأداء مزبرجات مسؾك مترطز حقث

 براذبفاماٌـػصؾةماًاصةمباظؾؽاظقرؼقسمواظدراداتماظعؾقا.

ةمظؿقدؼدمأيمعـفامدؿؽقنمعمػؾةمإلدراجفامسيمجاععةمباٌـطؼةماظعربقم800مشؾتماًطقةماألوديمسيمإجراءماظؿصـقػماظعاممأطـرمعـم

اظؿقؾقؾمحقثمتعاوغتمؼقمإسمغققزمععمخرباءماظؾؾؾققعرتؼةمسيمعمدلةمآلمدػريمظؿقدؼدماظػرتةماظزعـقةماظؿقؾقؾقةمظؾؿصـقػاتموضدممشؾت:م

تمباٌـطؼةماظعربقةمبدأتم،موضدممتماخؿقارمػذهماظػرتةمألنماظؽـريمعـماىاععا2013إديمم2009األحباثماٌـشقرةمسيمزيسمدـقاتمعـم

وسيماظلقاقمغػلفممصؼ معمخرامسيماظؿلطقدمسؾكمأػؿقةمغشرماألحباثماًاصةمبؽؾقاتفامسيماجملالتمإديمجاغبماالغشغالمبنجراءماألحباث.

جاععةموذظؽمسـمررؼؼماالدؿعاغةممبمذراتموغلبماظؿصـقػماظؿلعةماظيتمم91جاءتماًطقةماظـاغقةميلابماظؿصـقػاتماًاصةمبالم

.م2013إديمم2009حددتفامؼقمإسمغققزمظؼقاسمزبرجاتماظؾققثمباإلضاصةمإديماألداءمحقثمرطزتمذيقعماٌمذراتمسؾكماظػرتةمعـم

مباحـقنمآخرونمإديم مبفا مسيماجملالتمواٌـشقراتماظيتمادؿعان ماظـشر مألػؿقة مباظـلؾة متؼرؼؾا ماظـلبمعؿلاوؼة ماظؼقاداتمسؾكمأن وتمطد

مطـ ماجملالجاغبموجقدمحبثممتماضؿؾادف مسيمػذا مصؾؼدموصؾمريا مسؾكمموأخريا مبـفا سؾكمعلؿقىممU. S. Newsتصـقػمجاععة

م.16موسؾكمعلؿقىماىاععاتماٌصرؼةمرضؿم44اىاععاتماظعربقةمرضؿ:م

 

 : International Colleges &Universities الكلٌات والجامعات الدولٌة تصنٌف  9-2-3

حبثمودظقؾمظؾؿعؾقؿماظعاظلماظدوظلمحقثمؼلؿعرضممربرك International Colleges &Universitiesمتصـقػمؼعدم

م200طؾقةموععفدممتمتصـقػفؿمسؾكمذؾؽةماالغرتغتمعـمم113307سؾكممicu.orgاىاععاتمواظؽؾقاتماٌعؿؿدةمسيماظعامل.موؼشؿؿؾم

مدلاتماٌدرجةمصالمؼؿطؾبمظقسمطغريهمعـمالرطاتماألخرىمصفقمربركمحبثمذباغلمظؾزوارمواٌمicu.orgإنمػذامععماظعؾؿممدوظة.

متلفقؾ ممأي موصؾ مصؾؼد مبـفاوأخريا مجاععة معلؿقىممInternational Colleges &Universities تصـقػ سؾك

 .7وسؾكمعلؿقىماىاععاتماٌصرؼةمرضؿم25ماىاععاتماألصرؼؼقةمرضؿ

 

 :2022-2017للجامعة  البحثٌة وتنفٌذ الخطةآلٌة مراجعة  9-2-4

وذظؽمظؿؼققؿموتؼقؼؿماًطوةموادوؿـؿاجماالجيابقواتممممم2022ادماظـظرمصقفامدـقؼامحؿكمغفاؼةمعدتفامسيمؼؿؿمعراجعةمػذهماًطةموؼع

ذيقوعماظؿكصصواتمممماٌكؿؾػوةمسيماظؽؾقواتممؼؿؿمتشوؽقؾمىـوةمعوـمأدواتذةمممممموتقضعموتداركماظلؾؾقاتمعـمخاللمعامدؾؼمتـػقذهمعـماًطة.

تماظضرورؼةمٌراجعةماًطةماظؾقـقةموتؼدؼؿمعؼرتحاتمتطقؼرػاموذظؽمعـمخاللماظعؾؿقةمظؿؽقنمعفاممتؾؽماظؾفـةمسؼدماالجؿؿاساتمواٌـاضشا

موطوذظؽمغؼواطممتؼدؼؿماظؿؼارؼرماظدورؼةمسـمتـػقذماًطةماظؾقـقةمؼقضحمصقفمعاممتمانازهمعـماًطةماظؾقـقةموهدؼودماٌعقضواتمواٌشوؽالتمممم

ماٌؼرتحةمظؾؿطقؼر.مواداظقبماظؿؼقؼؿموهدؼدمررقاظضعػماظيتمزفرتم

 ات ومخاطر التنفٌذ:مؤشر 9-2-5
 

 
 
 
 
 
 
 

 مخاطر التنفٌذ مؤشرات التنفٌذ

 مبرا اتماالخرتاع مسدممطػوؼيمواغؿظومماظؿؿقؼؾ

 مواٌممتراتسددماظـدواتم ماظؼراراتتضوربم

 ماأل وثماٌـشقرة متغقريماإلدارة

 ماظردوئؾماٌؿـقحي مسدممتقاصرمبعضماألجفزةمايدؼـي

 .ماٌشروسوتماظؾقـقيماٌؿقظيمخورجقو مقؼوتتغريماألوظ
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 :للدولة لبحثٌةاطبما للمحاور بجامعة بنها خطة البحث العلمً لمحاور . الخطة التنفٌذٌة عاشرا.
(موعشوروساتماظدوظوةممم2022-2017ميؽـمتؾكق مرباورماًطةماظؿـػقذؼةماظؾقـقةمىاععوةمبـفوامسيمضوقءمخطوةماظدوظوةماظؾقـقوةم)مممممم

مؼادعةمصقامؼؾل:اظؼقعقةماظيتمدقؿؿمتـػقذػاماظػرتةماظ

 
 :الزراعة والغذاءلمحور الخطة التنفٌذٌة . 10-1
  : المراد تحمٌمها الغاٌة 10-1-1

 عـؿفواتم جوقدةم وهلونيم اظغوذاء،م عـ ذاتل اطؿػاء هؼقؼ سي اظزراسة وزارة وعلاسدة اظغذائل، األعـ وعشؽؾة اظغذائقة اظػفقة ععاىة

م.األصات وسالج األراضل

 
 اسووتراتٌجٌةلمحووور الزراعووة والغووذاء )المحووور الرابووع موون البحثٌووة لخطووة فووً اة االهووداف واألنشووط 10-1-2

 (:2030 البحثٌة الدولة

تـؿقةمعػفقمماظزراسةماالبؿؽارؼةموتطقؼرمتؽـقظقجقاماظزراسةموايدمعـمتودػقرماالراضولماظزراسقوةمواظؿقدوعمسيمادؿصوالحموادوؿزراعماراضولمممممممم

ماالدوؿـؿارمعـواخممماالدورتاتقفقةموهلونيمموهؼقؼمدرجةماسؾكمعـماالعـماظغذائلمعوـماظلوؾعمممجدؼدةموعقاجفةمدقءمادؿكدامماٌقاردماٌائقةم

دؿصالحماالراضلمضؿـماٌشروعماظؼقعلموتقدقعمعػفقمماالدؿزراعماظلؿؽلموتطقؼرمتؽـقظقجقاماالغؿاجمايققاغلمواظؿـؿقوةماظرؼػقوةمممأاظزراسلمو

ماظشاعؾةمواظصـاساتماظغذائقة.

 
 محور الزراعة والغذاء:الخطة البحثٌة لفً  الكلٌات المشاركة  10-1-3

 .حادؾاتمومععؾقعات–اآلدابم–مبشؿفراظطبماظؾقطريمم–بـفاماظعؾقممم–ممبشؿفرماظزراسةطؾقاتمم

 
 :محور الزراعة والغذاءفً  بمشتهر الخطة التنفٌذٌة لكلٌة الزراعة  10-1-4

 :)المشروعات العامة( الخطة مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة   10-1-4-1 

ماالدؿكدامماالعـؾمظؾؿقاردماظزراسقةمظؿؼؾقؾماظػفقةماظغذائقة. (1

ماظؿـؿقةماظرؼػقةماظشاعؾة. (2

م.اظريمعقاهرصعمطػاءةم (3

متـؿقةموتطقؼرمتؽـقظقجقاماالغؿاجمايققاغلمواظداجينمواالدؿزراعماظلؿؽل. (4

متطقؼرماظؿؽـقظقجقاماظزراسقةايدؼـة. (5

 دالعةموجقدةماظغذاء. (6

 
 :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلة االنشطة التفصٌلٌ  10-1-4-2

م.حمقرماظزراسيمواظغذا اًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيماظزراسيممبشؿفرميفمأغشطيمم(:51جدولم)

 المشروعات العامة

 )االهداف/مخرجات(
 األنشطة التفصٌلٌة

 فترة التنفٌذ
الجهات المسئولة 

 والمشرفة على التنفٌذ
 مصادر التموٌل

لٌمة 
التموٌل 

نٌة بالج
 الً من المصري

االعـذذؾمماالدذذؿكدامم-1
ظؾؿقاردماظزراسقيمظؿؼؾقؾم

 اظػفقةماظغذائقي.

 اظؿؼـقذذوت .ادذذؿكدام1
 خصذقبيم ظزؼذودةم ايدؼـذيم
 وهلذنيم اظزراسقذيم اظرتبذيم
ـم اغؿوجفذوم  احملودذقؾم عذ

تعدم اظيت ايؼؾقيمواظؾلؿوغقي

سيمجوععذيمبـفذومممطؾقيماظزرا 2022 2017
عرطذذزم ذذقثماالراضذذلممم-

عرطذذزماظؾقذذقثممم-مواٌقذذوه
 اظزراسقيمبقزارةماظزراسي.

اظػرؼذذذذؼماظؾقـذذذذلممم
االراضذذذذلممبلضلذذذذوم

واحملودذذذذذذذذذذذذذقؾم
امـدديمم-واظؾلوتني
رؤدذذو مم-اظزراسقذذيم

400.000 
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 هؼقذؼم يف اظرئقلذلم اٌصدر
م.اظغذائل االعـ

وطقذذذذؾمم-االضلذذذذومم
اظؽؾقذذذذذيمظشذذذذذؽقنمم
م-اظدرادذذوتماظعؾقذذومم

 .سؿقدماظؽؾقي

.هلذذنيماغؿوجقذذيماظؼؿذذحممم2
ودم)عذذدخالتمهذذًماالجفذذم

ماضؾ(.

دذذـدوامحلذذوبماظؾقذذقثمم 2018 2017
 .اظعؾؿقيمجبوععيمبـفو

اظػرؼذذذذؼماظؾقـذذذذلممم
االراضذذذذلممبلضلذذذذوم
رؤدو مم-واحملودقؾم
وطقذذذذؾمم-االضلذذذذومم

اظؽؾقذذذذذيمظشذذذذذؽقنمم
م-اظدرادذذوتماظعؾقذذومم

 سؿقدماظؽؾقي

150.000 

.ايػذذذذوزمسؾذذذذذكماالراضمم3
اظزراسقذذذذيمعذذذذـماظؿذذذذدػقرمم
وادؿصالحموادذؿزراعماراضذلممم

مجدؼدة.

طؾقيماظزراسيمجوععذيمبـفذوممم 2022 2017
االراضذذلممععفذذدم ذذقثم–

عرطذذزماظؾقذذقثممم-مواٌقذذوه
 .اظزراسقيمبقزارةماظزراسي

اظػرؼذذذذؼماظؾقـذذذذلممم
االراضذذذذلممبلضلذذذذوم

واحملودذذذذذذذذذذذذذقؾم
رؤدذذو مم-واظؾلذذوتنيم
وطقذذذذؾمم-االضلذذذذومم

اظؽؾقذذذذذيمظشذذذذذؽقنمم
م-اظدرادذذوتماظعؾقذذومم

م.سؿقدماظؽؾقي

 

300.000 

.تؽوعذؾماالغؿذذوجمايقذذقاغلمم4
مل.واظـؾوت

طؾقيماظزراسيمجوععذيمبـفذوممم 2022 2017
االراضذذلممععفذذدم ذذقثم–

عرطذذزماظؾقذذقثممم-مواٌقذذوه
 اظزراسقيمبقزارةماظزراسي.

اظػرؼذذذذؼماظؾقـذذذذلممم
االغؿذذذذذوجممبلضلذذذذذوم

ايقذذذذذذذذذذذذذذذقاغلم
مواحملودذذذذذذذذذذذذذقؾ

رؤدذذو مم-واظؾلذذوتنيم
وطقذذذذؾمم-االضلذذذذومم

اظؽؾقذذذذذيمظشذذذذذؽقنمم
م-اظدرادذذوتماظعؾقذذومم

 .سؿقدماظؽؾقي

400.000 

 اظؿصذذذقر .عؽوصقذذذي5
 اىػوف آ ور عـ اظؿكػقػو
م.اظزراسقي األراضل سؾك

طؾقيماظزراسيمجوععذيمبـفذوممم 2022 2017
االراضذذلممععفذذدم ذذقثم–

عرطذذزماظؾقذذقثممم-مواٌقذذوه
 اظزراسقيمبقزارةماظزراسي.

اظػرؼذذذذؼماظؾقـذذذذلممم
االراضذذذذلممبلضلذذذذوم

واحملودذذذذذذذذذذذذذقؾم
رؤدذذو مم-واظؾلذذوتنيم
وطقذذذذؾمم-االضلذذذذومم

اظؽؾقذذذذذيمظشذذذذذؽقنمم
م-اظدرادذذوتماظعؾقذذومم

 .ؽؾقيسؿقدماظ

250.000 

.ادذذذذذذؿكدامماظؿؼـقذذذذذذوتم6
عؽوصقذذيمااصذذوتمميفايدؼـذذيم
ضؾؾموبعذدمايصذودمممماظزراسقي

 واظزراسيماحملؿقي.

اظؾقـقذذذيمماٌشذذذروسوت-1 2022 2017
م.بوظؼلؿماظعؾؿل

سؾذذذكممذاتذذذلمتقؼذذذؾمم-2
م.علؿقىماظؾوحٌ

مم-3 مسؾؿذلماتػوضقوتمتعذوون
م.ععمجوععوتمخورجقي

 

ماألضلومماٌعـقي-1

ماظؾقـقذذياٌراطذذزم-2
م.اٌرتؾطي

وطؾذذذذلماظؽؾقذذذذيم-3
م.ظؾدرادوتماظعؾقو

م.سؿقدماظؽؾقيم-4

50.000 

.تطذذذقؼرمادذذذوظقىمحصذذذودم7
احملودذذذقؾموتذذذداومومبعذذذدم

مايصود.

مبلضلذذذوماظػرؼذذذؼماظؾقـذذذلم 2022 2017
اظزراسقذذذذذذيممامـددذذذذذذي

م-واحملودذذقؾمواظؾلذذوتنيمم
وطقذذذؾمم-رؤدذذذو ماالضلذذذومم

اظؽؾقذذيمظشذذؽقنماظدرادذذوتمم
م.سؿقدماظؽؾقيم-اظعؾقوم

مجوععيممطؾقي اظزراسي
م عرطزم قثمم-بـفو

م-مواٌقذذذوهاالراضذذذلم
عرطذذذذذزماظؾقذذذذذقثم

م.اظزراسقي

200.000 
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.تؼؾقؾماظػوضدمعـماحملودقؾم8
ايؼؾقيمواظؾلؿوغقيمضؾؾموبعدم
ايصذودمبودذذؿكدامماٌؽوصقذذيمم

ماظزراسقي.مظمصوتاٌؿؽوعؾيم

مبلضلذذذوماظػرؼذذذؼماظؾقـذذذلم 2022 2017
اظـؾذذوتماظزراسذذلمواعذذراضم

ظـؾذذذوتمماظـؾذذذوتموضوؼذذذيمام
م-واحملودذذقؾمواظؾلذذوتنيمم

وطقذذذؾمم-رؤدذذذو ماالضلذذذومم
اظؽؾقذذيمظشذذؽقنماظدرادذذوتمم

م.سؿقدماظؽؾقيم-اظعؾقوم

مجوععيم ماظزراسي طؾقي
م عرطزم قثمم-بـفو

م-مواٌقذذذوهاالراضذذذلم
عرطذذذذذزماظؾقذذذذذقثم

م.اظزراسقي

300.000 

.إدذذؿكدامماٌصذذودرماظغذذريمم9
متؼؾقدؼيمصكمإغؿوجماظغذا .

سؾقمممومبلضلاظػرؼؼماظؾقـلم 2019 2017
م-رؤدو ماالضلوممم-ماألشذؼي

وطقذذذذؾماظؽؾقذذذذيمظشذذذذؽقنمم
سؿقذذدمم-اظدرادذذوتماظعؾقذذوم

م.اظؽؾقي

عشروعم ـلمممذقلمم
عـماطودلقيماظؾقذٌمم
اظعؾؿذذذذلماٌصذذذذرؼيمم

م.واظؿشقؽقي

200.000 

.ماظؿـؿقيماظرؼػقيم2
 اظشوعؾي.

.دراديماا ذورماالضؿصذودؼيممم1
 واالجؿؿوسقذذيمالدذذذؿكدامم

 ظزؼذودةم ايدؼـذيم اظؿؼـقذوتم
 اظزراسقذيم اظرتبذيم خصذقبيم
 عذذـ إغؿوجفذذو وهلذذني
 تعدماٌصذدرم اظيت احملودقؾ
األعذـمم هؼقذؼم يف اظرئقلذلم
م.اظغذائل

ضلذذذؿماالضؿصذذذودماظزراسذذذلم 2022 2017
اٌعـقذذيممواألضلذذومماألخذذرى

موامقؽوتم ماظؾقـقي واٌراطز
اظؽؾقذذيممؾوطقذذ-اٌؿكصصذذي

سؿقذذدمم-ظؾدرادذذوتماظعؾقذذوم
م.اظؽؾقي

-عشذذذورؼعم ـقذذذيم
-عراطذذذذزم ـقذذذذيم

م.مماظعؾؿقياألضلو

م

100.000 

.درادذذيماظذذدورماالضؿصذذوديم2
واالجؿؿذذذذوسلمظؾؿعووغقذذذذوتمم

اظؿـؿقذذذذيممسؾذذذذكاظزراسقذذذذيم
ماظرؼػقي.

ضلذذذؿماالضؿصذذذودماظزراسذذذلم 2022 2017
اٌعـقذذيممواألضلذذومماألخذذرى

موامقؽوتم ماظؾقـقي واٌراطز
اظؽؾقذذيممؾوطقذذ-اٌؿكصصذذي

سؿقذذدمم-ظؾدرادذذوتماظعؾقذذوم
م.اظؽؾقي

مجوععيم ماظزراسي طؾقي
اٌراطذذذذذزمم-بـفذذذذذوم
م.اظؾقـقي

100.000 

رصعمطػو ةمادؿكداممم-3
 اظري.معقوه

.تؽـقظقجقذذذذذذذذذذذوماالدارةم1
ماٌقذذذذوهاٌلذذذذؿداعيمٌصذذذذودرم

احملذذدودةميفمعـطؼذذيماظؾقذذرمم
ماالبقضماٌؿقدط.

رئذذذقسمم-عذذذدؼرماٌشذذذروعم 2019 2017
وطقذذذؾماظؽؾقذذذيممم-اظؼلذذذؿم

ظشذذؽقنماظدرادذذوتماظعؾقذذوممم
 .سؿقدماظؽؾقيم-واظؾققثم

اطودلقذذذيماظؾقذذذذٌمم
ماظع واظؿؽـقظقجقومؾؿل

 .واالهودماألوربل

300.000 

معقذوهم.رصعمطػو ةمادذؿكداممم2
م.اظري

ضلذذذؿمم-اظػرؼذذذؼماظؾقـذذذلم 2022 2017
ضلذؿممم-امـدديماظزراسقذيمم

ضلؿماظؾلوتنيمم-احملودقؾم
وطقذذؾم-رؤدذذو ماالضلذذوممم-

اظؽؾقذذيمظشذذؽقنماظدرادذذوتمم
 .سؿقدماظؽؾقيم-اظعؾقوم

مجوععيم ماظزراسي طؾقي
اٌراطذذذذذزمم-بـفذذذذذوم
 .ـقياظؾق

400.000 

اىقصقذذيمماٌقذذوه.ادذذؿكدامم3
ماالعطورميفماظزراسي.موعقوه

ضلذذذؿمم-اظػرؼذذذؼماظؾقـذذذلم 2022 2017
ضلذؿممم-امـدديماظزراسقذيمم

ضلؿماظؾلوتنيمم-احملودقؾم
وطقذذؾم-رؤدذذو ماالضلذذوممم-

اظؽؾقذذيمظشذذؽقنماظدرادذذوتمم
 .سؿقدماظؽؾقيم-اظعؾقوم

مجوععيم ماظزراسي طؾقي
اٌراطذذذذذزمم-بـفذذذذذوم
 .اظؾقـقي

400.000 

وهدؼذدممماٌقوه.تؼؾقؾمصقاضدم4
االحؿقوجذذوتماٌوئقذذيمظؽوصذذيممم
ماحملودذذذذذذقؾممبكؿؾذذذذذذذػم

ماالراضل.

اظػرؼذذذؼماظؾقـذذذلمبؼلذذذؿممم 2022 2017
االراضذذذذذذلموامـددذذذذذذيم
اظزراسقذذذذذيمواحملودذذذذذقؾم

رؤدو ماالضلوممم-واظؾلوتنيم
م-وحدةمادارةماٌشروسوتمم-

وطقذذذذؾماظؽؾقذذذذيمظشذذذذؽقنمم
مواظؾقذقثمم اظدرادوتماظعؾقو

 .سؿقدماظؽؾقيم-

مجوععيم ماظزراسي طؾقي
اٌراطذذذذذزمم-بـفذذذذذوم
 .اظؾقـقي

400.000 
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شذريمممعقوه.ادؿكداممعصودرم5
تؼؾقدؼذذذيميفمريماحملودذذذقؾمم

ماظزراسقي.

اظػرؼذذذؼماظؾقـذذذلمبؼلذذذؿممم 2022 2017
االراضذذذذذذلموامـددذذذذذذيم
اظزراسقذذذذذيمواحملودذذذذذقؾم

رؤدو ماالضلوممم-واظؾلوتنيم
م-وحدةمادارةماٌشروسوتمم-

وطقذذذذؾماظؽؾقذذذذيمظشذذذذؽقنمم
مواظؾقذقثمماظدرادوتماظ عؾقو

 .سؿقدماظؽؾقيم-

مجوععيم ماظزراسي طؾقي
اٌراطذذذذذزمم-بـفذذذذذوم
م.اظؾقـقي

400.000 

م-مبلضلذذوماظػرؼذذؼماظؾقـذذلم 2022 2018ماظؾقر.معقوه.هؾقيم6
 .االراضلمواظـؾوت

مجوععيم ماظزراسي طؾقي
اٌراطذذذذذزمم-بـفذذذذذوم
ماظؾقـقيم

200.000 

تـؿقذذذذيموتطذذذذقؼرممم-4
تؽـقظقجقذذذذوماالغؿذذذذوجمم
ايقذذذقاغلمواظذذذداج مم

م.االدؿزراعماظلؿؽلو

.ادذذذذذذؿكدامماظؿؼـقذذذذذذوتم1
ايدؼـذذيمظؾـفذذقضمبذذوظـروةمم
ايققاغقذذذذذذيمواظداجـذذذذذذيممم

م.واظلؿؽقي

مبلضلذذذوماظػرؼذذذؼماظؾقـذذذلم 2022 2017
م-االغؿذذذذذوجمايقذذذذذقاغلممم

ماظزراسقي رؤدو مم-امـددي
وطقذذذؾماظؽؾقذذذيمم-االضلذذذومم

م-ظشؽقنماظدرادذوتماظعؾقذوممم
 .سؿقدماظؽؾقي

مجوععيم ماظزراسي طؾقي
ثمععفدم قم-بـفوم
م-ايقذذقاغلماالغؿذذوجم

عرطذذذذذزماظؾقذذذذذقثم
 .اظزراسقي

400.000 

 حققاغقذفم دذالالتم .اغؿوج2
 إلغؿذوجم سوظقذيم طػوئذفم ذات
مواالظؾون. اظؾققم

مبلضلذذذوماظػرؼذذذؼماظؾقـذذذلم 2022 2017
رؤدذو ممم-االغؿوجمايققاغلم

وطقذذذؾماظؽؾقذذذيمم-االضلذذذومم
م-ظشؽقنماظدرادذوتماظعؾقذوممم

 .سؿقدماظؽؾقي

مجوععيم ماظزراسي طؾقي
ععفدم قثمم-بـفوم
م-ايقذذقاغلماالغؿذذوجم

عرطذذذذذزماظؾقذذذذذقثم
 .اظزراسقي

400.000 

.ادذذذذذذؿكدامماظؿؼـقذذذذذذوتم3
ايدؼـذذذذذيميفماالدذذذذذؿزراعمم

ماظلؿؽلماٌؽـػ.

مبلضلذذذوماظػرؼذذذؼماظؾقـذذذلم 2022 2017
م-االغؿذذذذذوجمايقذذذذذقاغلممم

ماظزراسقي رؤدو مم-امـددي
وطقذذذؾماظؽؾقذذذيمم-االضلذذذومم

م-ظشؽقنماظدرادذوتماظعؾقذوممم
 .سؿقدماظؽؾقي

ما مجوععيمطؾقي ظزراسي
ععفدم قثمم-بـفوم
م-ايقذذقاغلماالغؿذذوجم

عرطذذذذذزماظؾقذذذذذقثم
 .اظزراسقي

200.000 

أدذذذذذذوظقىممادذذذذذذؿكدام.م4
اٌؽوصقذذذذيماٌؿؽوعؾذذذذيمصذذذذكمم
عؽوصقذذيمااصذذوتمايشذذرؼيممم

تصذذذقىمماظذذذيتوايققاغقذذذيم
اظدواجـمواألمسوكموحققاغوتم

 اٌزرسي.

اٌراطذذزم-األضلذذومماٌعـقذذي- 2022 2016
وطقذذؾم-اٌرتؾطذذيماظؾقـقذذي

م-اظؽؾقذذيمظؾدرادذذوتماظعؾقذذو
م.سؿقدماظؽؾقي

اظؾقـقيمماٌشروسوت-
مبوظؼلؿماظعؾؿل.

سؾذكمممذاتذلممتقؼؾمم-
معلؿقىماظؾوحٌ.

اتػوضقذذذوتمتعذذذوونمم-
عذذعمجوععذذوتممسؾؿذذل
 خورجقي.

50.000 

.ادذذذذذذؿكدامماظؿؼـقذذذذذذوتم5 
ايدؼـذيميفمتصذذؿقؿموططذذقطمم
ادذذطؾالتماالغؿذذوجمايقذذقاغلم
مواظداج مواٌزارعماظلؿؽقي.

مبلضلذذذومظػرؼذذذؼماظؾقـذذذلما 2022 2017
م-االغؿذذذذذوجمايقذذذذذقاغلممم

ماظزراسقي رؤدو مم-امـددي
وطقذذذؾماظؽؾقذذذيمم-االضلذذذومم

م-ظشؽقنماظدرادذوتماظعؾقذوممم
م.سؿقدماظؽؾقي

مجوععيم ماظزراسي طؾقي
ععفدم قثمم-بـفوم
م-ايقذذقاغلماالغؿذذوجم

عرطذذذذذزماظؾقذذذذذقثم
م.اظزراسقي

100.000 

.تؼققؿمرالئذؼماظرتبقذيمعذـمممم6
األبؼذذذذورموتؼذذذذدؼرماظؼقؿذذذذيمم

م.اظرتبقؼي

اظػرؼذذذؼماظؾقـذذذلمبؼلذذذؿممم 2022 2017
رؤدذو ممم-االغؿوجمايققاغلم

وطقذذذؾماظؽؾقذذذيمم-االضلذذذومم
م-ظشؽقنماظدرادذوتماظعؾقذوممم

م.سؿقدماظؽؾقي

مجوععيم ماظزراسي طؾقي
ععفدم قثمم-بـفوم
م-ايقذذقاغلماالغؿذذوجم

عرطذذذذذزماظؾقذذذذذقثم
م.اظزراسقي

250.000 

.تعذذذدؼؾمغظذذذومماظؿؾؼذذذقحممم7
ظؾقصقلمسؾكمأطـرمعذـموالدةمم

اظلذذـيميفماالشـذذومممميفواحذذدةم

اظػرؼذذذؼماظؾقـذذذلمبؼلذذذؿممم 2022 2017
رؤدذو ممم-االغؿوجمايققاغلم

وطقذذذؾماظؽؾقذذذيمم-االضلذذذومم

مجوععيم ماظزراسي طؾقي
ععفدم قثمم-بـفوم
م-ايقذذقاغلماالغؿذذوجم

300.000 
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م-ظشؽقنماظدرادذوتماظعؾقذوممممواٌوسز.
م.سؿقدماظؽؾقي

عرطذذذذذزماظؾقذذذذذقثم
م.اظزراسقي

ؾقيم.هلنيماظلالالتماحمل8
 عـماألشـوممواٌوسز.

اظػرؼذذذؼماظؾقـذذذلمبؼلذذذؿممم 2022 2017
رؤدذو ممم-االغؿوجمايققاغلم

وطقذذذؾماظؽؾقذذذيمم-االضلذذذومم
م-ظشؽقنماظدرادذوتماظعؾقذوممم

م.سؿقدماظؽؾقي

مجوععيم ماظزراسي طؾقي
ععفدم قثمم-بـفوم
م-ايقذذقاغلماالغؿذذوجم

عرطذذذذذزماظؾقذذذذذقثم
م.اظزراسقي

200.000 

.هؼقؼمععدلمتلؿنيمسوظلم9
ماظؾنبماٌصرؼي.عوسزمميف

اظػرؼذذذؼماظؾقـذذذلمبؼلذذذؿممم 2022 2017
رؤدذو ممم-االغؿوجمايققاغلم

وطقذذذؾماظؽؾقذذذيمم-االضلذذذومم
م-ظشؽقنماظدرادذوتماظعؾقذوممم

مسؿقدماظؽؾقي

مجوععيم ماظزراسي طؾقي
ععفدم قثمم-بـفوم
م-ايقذذقاغلماالغؿذذوجم

عرطذذذذذزماظؾقذذذذذقثم
ماظزراسقي

200.000 

ماظذذذذذقرا ل.اظؿقلذذذذذنيم10
ظؾلذذالالتماظذذدجوجماحملؾقذذيمم
واٌلذذؿـؾطيمظرصذذعمطػو تفذذذوممم

م.اإلغؿوجقي

اظػرؼذذذؼماظؾقـذذذلمبؼلذذذؿممم 2022 2017
رؤدذو ممم-االغؿوجمايققاغلم

وطقذذذؾماظؽؾقذذذيمم-االضلذذذومم
م-ظشؽقنماظدرادذوتماظعؾقذوممم

مسؿقدماظؽؾقي

مجوععيم ماظزراسي طؾقي
ععفدم قثمم-بـفوم
م-ايقذذقاغلماالغؿذذوجم

عرطذذذذذزماظؾقذذذذذقثم
ماظزراسقي

300.000 

ماظؿؽـقظقجقومم-5 تطقؼر
 راسقيمايدؼـي.اظز

.ادؿكدامماظطوضذيماٌؿفذددةممم1
يفماظزراسذذذذذذذيمايدؼـذذذذذذذيم
 واضؿصودؼوتمادؿكداعفو.

مبلضلذذذوماظػذذذراماظؾقـقذذذيم 2022 2017
م-اظزراسقذذذذذيممامـددذذذذذي
م-اظؾلذذوتنيمم-احملودذذقؾم

وطقذذؾم-االضؿصذذودماظزراسذذلم
اظؽؾقذذيمظشذذؽقنماظدرادذذوتمم

سؿقذذدمم-اظعؾقذذومواظؾقذذقثمم
 .اظؽؾقي

مجوععيم ماظزراسي طؾقي
ٌراطذذذذذزمام-بـفذذذذذوم
ماظؾقـقي

200.000 

.ادذذذؿكدامماظؿؽـقظقجقذذذوممم2
ايدؼـذذيمصذذكمرصذذعماغؿوجقذذيمم
رقائػمدمؾماظعلذؾمودؼذدانممم

م.ايرؼر

 

اٌراطذذذزم-األضلذذذومماٌعـقذذذي 2022 2017
مؾقذذوط-اٌرتؾطذذيماظؾقـقذذي

م-اظؽؾقذذيمظؾدرادذذوتماظعؾقذذو
 .سؿقدماظؽؾقي

اظؾقـقيمماٌشروسوت-
م-بوظؼلذذذذؿماظعؾؿذذذذل

سؾذذكممذاتذذلمتقؼذذؾم
-علذذذؿقىماظؾوحذذذٌ
اتػوضقذذذذوتمتعذذذذوونمم

عذذعمجوععذذوتممسؾؿذذل
 .خورجقي

100.000 

.إدذذذذذذؿكداممتطؾقؼذذذذذذوتم3
عذذـماظؾعذذدموغظذذؿمماالدؿشذذعور

اٌعؾقعذذذذوتماىغراصقذذذذيميفمم
م.اظزراسي

مبلضلذذذوماظػذذذراماظؾقـقذذذيم 2018 2017
م-اظزراسقذذذذذيممامـددذذذذذي
م-اظؾلذذوتنيمم-احملودذذقؾم

وطقذذؾم-االضؿصذذودماظزراسذذلم
اظؽؾقذذيمظشذذؽقنماظدرادذذوتمم

سؿقذذدمم-اظعؾقذذومواظؾقذذقثمم
م.اظؽؾقي

اظؾقـقذذيمماٌشذذروسوت
م-بوظؼلذذذذؿماظعؾؿذذذذل

سؾذذكممذاتذذلمتقؼذذؾم
-علذذذؿقىماظؾوحذذذٌ
اتػوضقذذذذوتمتعذذذذوونمم

عذذعمجوععذذوتممسؾؿذذل
م.خورجقي

400.000 

.ادؿكداممتؼـقوتماظزراسذيمم4
م.بدونمتربي

مبلضلذذذوماظػذذذراماظؾقـقذذذيم 2022 2017
م-اظزراسقذذذذذيممامـددذذذذذي
م-اظؾلذذوتنيمم-احملودذذقؾم

وطقذذؾم-االضؿصذذودماظزراسذذلم
ؽؾقذذيمظشذذؽقنماظدرادذذوتمماظ

سؿقذذدمم-اظعؾقذذومواظؾقذذقثمم
م.اظؽؾقي

م-طؾقذذذذيماظزراسذذذذيمم
م.اٌراطزماظؾقـقي

300.000 

.تشذذذغقؾماالبذذذورمبوظطوضذذذيم5
م.اظشؿلقي

مبلضلذذذوماظػذذذراماظؾقـقذذذيم 2022 2017
وطقذؾمم-اظزراسقذيمممامـددي

اظؽؾقذذيمظشذذؽقنماظدرادذذوتمم
سؿقذذدمم-اظعؾقذذومواظؾقذذقثمم

 .اظؽؾقي

م-طؾقذذذذيماظزراسذذذذيمم
م.قـقياٌراطزماظؾ

300.000 
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ماظزراسقذيممم6  ماظذـظؿ .ادؿكدام
واظـظؿماًذؾريةميفمممواحملوطوة

متطقؼرماالغؿوجماظزراسل.

مبلضلذذذوماظػذذذراماظؾقـقذذذيم 2022 2017
م-اظزراسقذذذذذيممامـددذذذذذي
م-اظؾلذذوتنيمم-احملودذذقؾم

وطقذذؾم-االضؿصذذودماظزراسذذلم
اظؽؾقذذيمظشذذؽقنماظدرادذذوتمم

سؿقذذدمم-اظعؾقذذومواظؾقذذقثمم
م.اظؽؾقي

م-طؾقذذذذيماظزراسذذذذيمم
م.راطزماظؾقـقياٌ

300.000 

.تطذذذذقؼرمػـددذذذذيمغظذذذذؿم7
ماظزراسيماحملؿقي.

مبلضلذذذوماظػذذذراماظؾقـقذذذيم 2022 2017
م-اظزراسقذذذذذيممامـددذذذذذي
االضؿصذذذذذودمم-اظؾلذذذذذوتنيم
وطقذذؾماظؽؾقذذيممم-اظزراسذذلمم

ظشذذؽقنماظدرادذذوتماظعؾقذذوممم
م.سؿقدماظؽؾقيم-واظؾققثم

م-طؾقذذذذيماظزراسذذذذيمم
م.اٌراطزماظؾقـقي

300.000 

جقذذوتم.إدذذؿكدامماظؿؽـقظق8
ايدؼـذذيمواٌـودذذؾيمظؿصذذـقعمم
اٌقادماًومماٌؿوحيمصكماظؾقؽيم

ماالدذذؿػودةاٌصذذرؼيموتعظذذقؿمم
ماظغذذذذذائلعـفذذذومظؾؿصذذذـقعممم
مظؾداخؾمواًورج.

مبلضلذذذوماظػذذذراماظؾقـقذذذيم 2022 2017
م-اظزراسقذذذذذيممامـددذذذذذي
اظصذذذذذـوسوتمم-االظؾذذذذذونم
وطقذذؾماظؽؾقذذيمم-اظغذائقذذيم

ظشذذؽقنماظدرادذذوتماظعؾقذذوممم
م.يسؿقدماظؽؾقم-واظؾققثم

م-طؾقذذذذيماظزراسذذذذيمم
م.اٌراطزماظؾقـقي

300.000 

.إدذذؿكدامماظؿؽـقظقجقذذوتمم9 
ايدؼـذذذذيمصذذذذكماظؿصذذذذـقعمم

م.اظغذائل

مبلضلذذذوماظػذذذراماظؾقـقذذذيم 2022 2017
م-اظزراسقذذذذذيممامـددذذذذذي
اظصذذذذذـوسوتمم-االظؾذذذذذونم
وطقذذؾماظؽؾقذذيمم-اظغذائقذذيم

ظشذذؽقنماظدرادذذوتماظعؾقذذوممم
م.سؿقدماظؽؾقيم-واظؾققثم

م-طؾقذذذذيماظزراسذذذذيمم
م.ظؾقـقياٌراطزما

400.000 

.هلذذنيمجذذقدةماًؾذذزمم10
ماٌصري.

مبلضلذذذوماظػذذذراماظؾقـقذذذيم 2017 2017
م-اظزراسقذذذذذيممامـددذذذذذي

وطقذؾمم-اظصـوسوتماظغذائقيم
اظؽؾقذذيمظشذذؽقنماظدرادذذوتمم

سؿقذذدمم-اظعؾقذذومواظؾقذذقثمم
م.اظؽؾقي

اطودلقذذذيماظؾقذذذذٌمم
م.اظعؾؿل

150.000 

.ادذذذذذذؿكدامماظطوضذذذذذذيم11
اظشؿلقيميفموػقػماظـؾوتوتم

مواظعطرؼي.اظطؾقيم

ضلذذذؿمم-اظػرؼذذذؼماظؾقـذذذلم 2018 2017
مم-امـددذذذذذيماظزراسقذذذذذيم
دذذذـدوامحلذذذوبماظؾقذذذٌم

م-رؼذذسماظؼلذذؿممم-اظعؾؿذذلم
وطقذذذذؾماظؽؾقذذذذيمظشذذذذؽقنمم

سؿقذذدمم-اظدرادذذوتماظعؾقذذوم
م.اظؽؾقي

دذذذذذـدوامحلذذذذذوبم
اظؾقذذذذقثماظعؾؿقذذذذيم

م.جوععيمبـفو

150.000 

دذذذذالعيموجذذذذقدةممم-6
 .اظغذا 

مجدؼذدةمم1 متؽـقظقجقو .تطقؼر
 قي.ظؾصـوسوتماظغذائ

مبلضلذذذوماظػرؼذذذؼماظؾقـذذذلم 2022 2017
اظصذذذذذـوسوتمم-االظؾذذذذذونم

م-اظغذائقيمرؤدذو ماالضلذومممم
وطقذذذذؾماظؽؾقذذذذيمظشذذذذؽقنمم

سؿقذذدمم-اظدرادذذوتماظعؾقذذوم
 .اظؽؾقي

مجوععيم ماظزراسي طؾقي
عرطذذذذذزمم-بـفذذذذذوممم

اظؾقذذذقثماظزراسقذذذيم
 .بقزارةماظزراسي

150.000 

.ماظؿـقعمايقذقيمظؾؾؽرتؼذوممم2
يفماٌرضذذقيمواٌلذذؾؾيمظؾػلذذودمم

ماظغذائقي.ماٌـؿفوت

مبلضلذذذوماظػرؼذذذؼماظؾقـذذذلم 2022 2017
اظصذذذذذـوسوتمم-االظؾذذذذذونم
مم-اظـؾذذذذذوتمم-اظغذائقذذذذذي

وطقذذذؾمم-رؤدذذذو ماالضلذذذومم
اظؽؾقذذيمظشذذؽقنماظدرادذذوتمم

 .سؿقدماظؽؾقيم-اظعؾقوم

مجوععيم ماظزراسي طؾقي
عرطذذذذذزمم-بـفذذذذذوممم

اظؾقذذذقثماظزراسقذذذيم
 .بقزارةماظزراسي

100.000 
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.تعظقؿماالدؿػودةمعـماظـظؿم3
اظغذائقذذيماظـؾوتقذذيماٌكؿؾػذذيمم
مواألشذؼيماظقزقػقيماىدؼدة.

مبلضلذذذوماظػرؼذذذؼماظؾقـذذذلم 2018 2017
اظصذذذذذـوسوتمم-االظؾذذذذذونم

م-اظغذائقيمرؤدذو ماالضلذومممم
وطقذذذذؾماظؽؾقذذذذيمظشذذذذؽقنمم

سؿقذذدمم-اظدرادذذوتماظعؾقذذوم
 .اظؽؾقي

دذذذذذـدوامحلذذذذذوبم
اظؾقذذذذقثماظعؾؿقذذذذيم

 .جبوععيمبـفو

100.000 

اظؿؼـقذذذذذوتممادذذذذذؿكدام.م4
مؿؼؾقذذذؾموتؼذذذدؼرمظايدؼـذذذيم

 اظغذا .ميفعؿؾؼقوتماٌؾقداتم

اٌراطذذذزم-األضلذذذومماٌعـقذذذي 2022 2017
مقذذؾوط-قذذيماٌرتؾطذذيمـاظؾق

م-اظؽؾقذذيمظؾدرادذذوتماظعؾقذذو
م.سؿقدماظؽؾقي

اظؾقـقذذيمماٌشذذروسوت
م-بوظؼلذذذذؿماظعؾؿذذذذل

سؾذذكممذاتذذلمتقؼذذؾم
-علذذذؿقىماظؾوحذذذٌ
اتػوضقذذذذوتمتعذذذذوونمم

عذذعمجوععذذوتممسؾؿذذل
 .خورجقي

50.000 

غؾذذذذوتمم.االدذذذذؿػودةمعذذذذـ5
بعذذذذدمموخمؾػوتذذذذفاظؽقـذذذذقام

مطنحذذذدىاظؿصذذـقعماظغذذذذائلمم
اٌصذذذذودرماظقاسذذذذدةمظؾؿذذذذقادم

ماظـشطيمحققؼوميفمعصر.

وطقذذؾمم-اظػرؼذذؼماظؾقـذذلمم 2019 2017
اظؽؾقذذيمظشذذؽقنماظدرادذذوتمم

ميسؿقدماظؽؾقم-اظعؾقوم

اطودلقذذذيماظؾقذذذذٌمم
مواظؿؽـقظقجقوم اظعؾؿل
بوظؿعذذذذذذوونمعذذذذذذعمم
اطودلقذذذذيماظعؾذذذذقممم

ماظؾؾغورؼي

900.000 

قيماالعراضماظـؾوتقيم.عؽوص6
مشذا مدؾقؿمواعـ.مإلغؿوج

مبلضلذذذوماظػرؼذذذؼماظؾقـذذذلم 2022 2017
م-االغؿذذوجماعذذراضماظـؾذذوتم
وضوؼذذذذيماظـؾذذذذوتمرؤدذذذذو م

وطقذذذؾماظؽؾقذذذيمم-االضلذذذومم
م-ظشؽقنماظدرادذوتماظعؾقذوممم

م.سؿقدماظؽؾقي

مجوععيم ماظزراسي طؾقي
عرطذذذذذزمم-بـفذذذذذوممم

اظؾقذذذقثماظزراسقذذذيم
مبقزارةماظزراسي.

200.000 

جمبعضمأشذؼيماالظؾذونمم.أغؿو7
ماظقزقػقيمذاتمجقدةمسوظقي.

اظػرؼذذذؼماظؾقـذذذلمبؽؾقذذذيمم 2022 2017
م-اظزراسذذيم)ضلذذؿماالظؾذذونممم

وطقذذذؾمم-رؤدذذذو ماالضلذذذومم
اظؽؾقذذيمظشذذؽقنماظدرادذذوتمم

م.سؿقدماظؽؾقي(م-اظعؾقوم

مجوععيم ماظزراسي طؾقي
عرطذذذذذزمم-بـفذذذذذوممم

اظؾقذذذقثماظزراسقذذذيم
 .بقزارةماظزراسي

200.000 

تم.أدذذذذذؿكدامماظلذذذذذالالم8
اٌقؽروبقذذذيماومعـؿفوتفذذذوميفم
ايػذذوزمسؾذذكمدذذالعيماظغذذذا مم

موزؼودةمجقدتف.

اظػرؼذذذؼماظؾقـذذذلمبؽؾقذذذيمم 2022 2017
م-االضلومماظـؾوتماظزراسيم)
اظصذذذذذـوسوتمم-االظؾذذذذذونم
رؤدذو ماالضلذوممممم-اظغذائقيم

وطقذذذؾماظؽؾقذذذيمظشذذذؽقنممم-
سؿقذذدمم-اظدرادذذوتماظعؾقذذوم

م.اظؽؾقي(

مجوععيم ماظزراسي طؾقي
عرطذذذذذزمم-بـفذذذذذوممم
ثماظزراسقذذذيماظؾقذذذق

 .بقزارةماظزراسي

150.000 

متؼـقذوتمحققؼذيممم9 .أدؿكدام
جدؼدةمظؾؽشػمسذـماظؾؽرتؼذوممم

ماٌرضقيميفماظغذا .

مألضلذذذوماظػرؼذذذؼماظؾقـذذذلم 2022 2017
م-االظؾذذذذذذونمم-اظـؾذذذذذذوتم

م-اظصذذذذـوسوتماظغذائقذذذذيمم
وطقذذذؾمم-رؤدذذذو ماالضلذذذومم

اظؽؾقذذيمظشذذؽقنماظدرادذذوتمم
م.سؿقدماظؽؾقيم-اظعؾقوم

مجوععي ماظزراسي مطؾقي
عرطذذذذذزمم-بـفذذذذذوممم

اظؾقذذذقثماظزراسقذذذيم
 .بقزارةماظزراسي

150.000 

اظطذذذذذراممادذذذذذؿكدام.م10
اظلذذذذرؼعيمظؾؽشذذذذػمسذذذذـممم
اٌضذذذوداتمايققؼذذذيموبؼوؼذذذوم
اٌؾقذذداتمواٌعذذودنماظـؼقؾذذيميفم
ماالظؾونمواٌـؿفوتماظغذائقي.

مألضلذذذوماظػرؼذذذؼماظؾقـذذذلم 2022 2017
م-االظؾذونممم-وضوؼيماظـؾذوتمم

م-اظصذذذذـوسوتماظغذائقذذذذيمم
وطقذذذؾمم-الضلذذذوممرؤدذذذو ما

اظؽؾقذذيمظشذذؽقنماظدرادذذوتمم
مسؿقدماظؽؾقي.م-اظعؾقوم

مجوععيم ماظزراسي طؾقي
عرطذذذذذزمم-بـفذذذذذوممم

اظؾقذذذقثماظزراسقذذذيم
 .بقزارةماظزراسي

100.000 

.ايػوزمسؾكماألشذؼيمعـم11
اظؿؾقثمواظػلودمأ ـو ماظؿصـقعم

-اظػرؼذذؼماظؾقـذذلمظؼلذذؿممم 2022 2017
ضلذؿممم-ائقيماظصـوسوتماظغذ

مجوععيم ماظزراسي طؾقي
عرطذذذذذزمم-بـفذذذذذوممم

150.000 
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م-رؤدو ماالضلذومممم-االظؾونممواظـؼؾمواظؿداولمواظؿكزؼـ.
وطقذذذذؾماظؽؾقذذذذيمظشذذذذؽقنمم

سؿقذذدمم-اظدرادذذوتماظعؾقذذوم
م.اظؽؾقي

اظؾقذذذقثماظزراسقذذذيم
 .بقزارةماظزراسي

.تطؾقذذذؼمغظذذذؿماىذذذقدةم12م
ايدؼـيمصكمإغؿوجماظغذا موصكم

معصوغعماألشذؼي.

-اظػرؼذذؼماظؾقـذذلمظؼلذذؿممم 2022 2017
ضلذؿممم-صـوسوتماظغذائقيماظ

م-رؤدذو ماالضلذوممممم-االظؾون
وطقذذذذؾماظؽؾقذذذذيمظشذذذذؽقنمم

سؿقذذدمم-اظدرادذذوتماظعؾقذذوم
م.اظؽؾقي

مجوععيم ماظزراسي طؾقي
عرطذذذذذزمم-بـفذذذذذوممم

اظؾقذذذقثماظزراسقذذذيم
 .بقزارةماظزراسي

200.000 

.اظؽشػمسـموجقدماٌذقادمم13
اظغريمحذاللمودذالعيماظغذذا مممم
ظؾؿقادمايوصظذيميفماٌـؿفذوتممم

م.اظغذائقي

-اظػرؼذذؼماظؾقـذذلمظؼلذذؿممم 2022 2017
ضلذؿممم-اظصـوسوتماظغذائقيم

م-رؤدذو ماالضلذوممممم-االظؾون
وطقذذذذؾماظؽؾقذذذذيمظشذذذذؽقنمم

سؿقذذدمم-اظدرادذذوتماظعؾقذذوم
م.اظؽؾقي

مجوععيم ماظزراسي طؾقي
عرطذذذذذزمم-بـفذذذذذوممم

اظؾقذذذقثماظزراسقذذذيم
 بقزارةماظزراسي.

200.000 

 12.600.000 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري

م

 :محور الزراعة والغذاءبنها فً بخطة التنفٌذٌة لكلٌة العلوم ال  10-1-5
 :)المشروعات العامة( الخطة مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة   10-1-5-1 

 سؾقمماظزراسةمواٌصادرماظغذائقة.

 
 :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة   10-1-5-2

م.حمقرماظزراسيمواظغذا ؾـفوميفمباظعؾقممظؽؾقيماًطيماظؿـػقذؼيمأغشطيمم(:52جدولم)

 المشروعات العامة

 )االهداف/
 مخرجات(

 األنشطة التفصٌلٌة
 فترة التنفٌذ

الجهات المسئولة 
 والمشرفة على التنفٌذ

 مصادر التموٌل

لٌمة 
التموٌل 
بالجنٌة 
 الً من المصري

.حصذذذرموتصذذذـقػمم1
وعؽوصقذذذذذيمااصذذذذذوتم
ايشذذذذرؼيمظؾـؾذذذذوتمم

اٌصذذذودرموعـؿفوتذذذفمو
 اظغذائقيماألخرى.

.درادذذذوتمعؼورغذذذيمسؾذذذكمم1
االدؿفوبوتماٌـوسقذيمظعذوئؾنيممم
عذذذذـمحرذذذذذػقيماالجـقذذذذيمم

بققظقجقذذذومموتل ريػؿذذذومسؾذذذك
مصقـؿذذذقراماظطػقؾذذذلاظذذذدبقرم

طوغقلـسم)ششوئقيماالجـقذيمم
ماطـققعقغقدى(.م–

 2022م2017
بؽؾقذيماظعؾذقممممماظؾقـذلماظػرؼؼم

وطقؾمم-)رئقسمضلؿمايشرات
دوتماظعؾقذومماظؽؾقيمظشؽقنماظدرا

 .سؿقدماظؽؾقي(م-

م

م-طؾقذذذذذيماظعؾذذذذذقم
 .جوععيمبـفو

15000 

 

.طؾقذذؼموودذذػمجزؼؽذذوتم2
اظـوغقدذذؾقؽومواظـذذوغقمأظقعقـذذومم
اٌؿطذذذقرةمٌؽوصقذذذيماألصذذذوتمم

ماظزراسقي.

بؽؾقذيماظعؾذقممممماظؾقـذلماظػرؼؼم 2022م2017
وطقذؾممم-)رئقسمضلؿماظؽقؿقذو م

اظؽؾقيمظشؽقنماظدرادوتماظعؾقذومم
 سؿقدماظؽؾقي(م-

م-ظعؾذذذذذقمطؾقذذذذذيما
 .جوععيمبـفو

م16000

.درادذذذذذيمتذذذذذل ريمم2
اإلضذذذوصوتماظغذائقذذذيمم
اٌكؿؾػذذذذيموعضذذذذوداتم
األطلذذدةموغذذقعماظغذذذا م
وعؽقغوتفماٌكؿؾػيمسؾكم
غذذذقاحلمصلذذذققظقجقيمم

ودذذذذذققيموحققؼذذذذذيم

.تذذل ريمزؼذذًمجذذـنيماظؼؿذذحم1
سؾذذذذذكمبعذذذذذضماظؼقودذذذذذوتم

ذطذذذذذذقرمميفاظػلذذذذذذققظقجقيم
اىذذذرذانماظؾقضذذذو ماٌصذذذوبيمم

مبوظلؽرى.

 2022م2017
بؽؾقذيماظعؾذقممممماظؾقـذلماظػرؼؼم

وطقذؾممم-)رئقسمضلذؿمايقذقانمم
اظؽؾقيمظشؽقنماظدرادوتماظعؾقذومم

 سؿقدماظؽؾقي(م-

م-طؾقذذذذذيماظعؾذذذذذقم
 .جوععيمبـفو

م10000

 10000م-طؾقذذذذذيماظعؾذذذذذقمبؽؾقذيماظعؾذقممممماظؾقـذلماظػرؼؼم 2022م2017.اظػطرؼذذوتموضذذدرتفومسؾذذكمم2
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بذذذذذورمميفتؽذذذذقؼـماظلذذذذؿقمم .خمؿؾػي
 حصودػو.ماظؾؼقظقوتمبعد

وطقذذؾمم-)رئذذقسمضلذذؿماظـؾذذوت
ظؽؾقيمظشؽقنماظدرادوتماظعؾقذومما
 .سؿقدماظؽؾقي(م-

 .جوععيمبـفو

.اظؿـظذذذذقؿماظؽقؿقحقذذذذقىمم3
ميفماظؿؽـقظذذذذقجلواظؿطؾقذذذذؼم
 .اظػطرياظالطقزم

بؽؾقذيماظعؾذقممممماظؾقـذلماظػرؼؼم 2022م2017
وطقذذؾمم-)رئذذقسمضلذذؿماظـؾذذوت

اظؽؾقيمظشؽقنماظدرادوتماظعؾقذومم
 .سؿقدماظؽؾقيم-

م-طؾقذذذذذيماظعؾذذذذذقم
 .ععيمبـفوجو

10000 

.تطؾقؼمبعضماٌقادماظـؾوتقيم4
ععوىيمميفاٌضودةمظؾػريودوتم

 اظػريودوتماحملؿقظيمبوظغذا .

بؽؾقذيماظعؾذقممممماظؾقـذلماظػرؼؼم 2022م2017
وطقذذؾمم-)رئذذقسمضلذذؿماظـؾذذوت

اظؽؾقيمظشؽقنماظدرادوتماظعؾقذومم
 .سؿقدماظؽؾقيم-

م-طؾقذذذذذيماظعؾذذذذذقم
 .جوععيمبـفو

10000 

ـؿذذذقم.اغؿذذذوجمحمػذذذزاتماظم5
اظـؾوتقذذذذيمبقادذذذذطيمبعذذذذضم
اظؽوئـوتمايقيماظدضقؼيمهًم

ماظظروفماٌؾققي.

بؽؾقذيماظعؾذقممممماظؾقـذلماظػرؼؼم 2022م2017
وطقذذؾمم-)رئذذقسمضلذذؿماظـؾذذوت

اظؽؾقيمظشؽقنماظدرادوتماظعؾقذومم
 .سؿقدماظؽؾقيم-

م-طؾقذذذذذيماظعؾذذذذذقم
 .جوععيمبـفو

10000 

.درادذذذذوتمسؾذذذذكمبعذذذذضم6
األعذذذراضماظػطرؼذذذيمظؾذذذذورمم

مر.عصميفاظطؿورؿم

اظػرؼؼماظؾقـذكمبؽؾقذيماظعؾذقممممم 2022م2017
وطقذذؾمم-)رئذذقسمضلذذؿماظـؾذذوت

اظؽؾقيمظشؽقنماظدرادوتماظعؾقذومم
 .سؿقدماظؽؾقيم-

م-طؾقذذذذذيماظعؾذذذذذقم
 جوععيمبـفو

10000 

.درادذذذذذيمتذذذذذل ريمم3
اإلضذذذوصوتماظغذائقذذذيمم
اٌكؿؾػذذذذيموعضذذذذوداتم
األطلذذدةموغذذقعماظغذذذا م
وعؽقغوتفماٌكؿؾػيمسؾكم
غذذذقاحلمصلذذذققظقجقيمم

يمودذذذذذققوحققؼذذذذذيم
م.خمؿؾػي

حػذظماألشذؼذيمممميف.اظػوجوتم7
م.اٌعؾؾي

اظػرؼؼماظؾقـذكمبؽؾقذيماظعؾذقممممم 2022م2017
وطقذذؾمم-)رئذذقسمضلذذؿماظـؾذذوت

اظؽؾقيمظشؽقنماظدرادوتماظعؾقذومم
 .سؿقدماظؽؾقيم-

م-طؾقذذذذذيماظعؾذذذذذقم
 جوععيمبـفو

10000 

.درادذذذوتمجزؼؽقذذذيمسؾذذذكم8
بعذذضماظػطرؼذذذذذذذذذذذذذذذذوتمم
اٌـؿفيمظؾلذؿقمماظػطرؼذيمصذكمممم

م.األشذؼيمبعض

اظػرؼؼماظؾقـذكمبؽؾقذيماظعؾذقممممم 2022م2017
وطقذذؾمم-)رئذذقسمضلذذؿماظـؾذذوت

اظؽؾقيمظشؽقنماظدرادوتماظعؾقذومم
 .سؿقدماظؽؾقيم-

م-طؾقذذذذذيماظعؾذذذذذقم
 .جوععيمبـفو

10000 

.اظؼذذدرةماالظققبو قذذيمبرؼذذيمم6
ععقـذذذيمسؾذذذذذذذذذذذكمبعذذذضممم
األمنذذوطماظػلذذققظقجقيمظـؾذذوتم

م.اظؾلؾذذذذذذذذذذذذذذذذذذي

اظػرؼؼماظؾقـذكمبؽؾقذيماظعؾذقممممم 2022م2017
وطقذذؾمم-)رئذذقسمضلذذؿماظـؾذذوت

اظؽؾقيمظشؽقنماظدرادوتماظعؾقذومم
 سؿقدماظؽؾقيم-

م-طؾقذذذذذيماظعؾذذذذذقم
 .جوععيمبـفو

10000 

.االدذذذذذؿػودةمعذذذذذـم4
اٌكؾػذذذذوتماظـؾوتقذذذذيمم
وايققاغقذذذيماٌلذذذؾؾيمم

م.ظؿؾقثماظؾقؽي

.تطؾقؼمضشماألرزمظؾلذقطرةمم1
اظطقوظذذىمصذذكمممازدػذذورسؾذذكم

 .اٌزارعماظلؿؽقي

اظػرؼؼماظؾقـذكمبؽؾقذيماظعؾذقممممم 2022م2017
وطقذذؾمم-)رئذذقسمضلذذؿماظـؾذذوت

اظؽؾقيمظشؽقنماظدرادوتماظعؾقذومم
 سؿقدماظؽؾقيم-

م-طؾقذذذذذيماظعؾذذذذذقم
 .جوععيمبـفو

م20000

.درادذذوتمهؾقؾقذذيمم5
سؾذذذذذذكماٌؿؾؼقذذذذذذوتمم

أومم)عؾقذذداتاظزراسقذذيم
م–األدوؼيمم–عغذؼوت(م
مامرعقغوت.

ورا قذيممم-.درادوتمخؾقؼيم1
قذذذداتموجزؼؽقذذذيمظذذذؾعضمعؾ

ااصوتموتل ريػذومسؾذكمبعذضمممم
 .اظـؾوتوتماالضؿصودؼي

 2022م2017
اظػرؼؼماظؾقـذكمبؽؾقذيماظعؾذقممممم

وطقذذؾمم-)رئذذقسمضلذذؿماظـؾذذوت
اظؽؾقيمظشؽقنماظدرادوتماظعؾقذومم

 سؿقدماظؽؾقيم-

م-طؾقذذذذذيماظعؾذذذذذقم
 .جوععيمبـفو

م10000

 151.000 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري

 
 :محور الزراعة والغذاءلطب البٌطري بمشتهر فً الخطة التنفٌذٌة لكلٌة ا  10-1-6

 :)المشروعات العامة( الخطة مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة   10-1-6-1 

 .اظغذاء ودالعة اظعاعة اظصقة وايػازمسؾكمواٌشرتطة واظقاصدة اظقبائقة األعراض عـ ايققاغقة اظـروة رياؼة (1
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 االجفاضمواظدرنمسؾكمعلؿقىمرباصظةماظؼؾققبقة.ماظلقطرةمواظؿقؽؿمصكمعلؾؾاتماالعراضماٌعدؼةمواعراض (2

 اخؿؾاراتماظؾـقة.مبادؿكدامصقؾةمصكماجملرتاتمواًققلمالؾقةمألهدؼدموتصـقػمايققاغاتما (3

 
 :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة   10-1-6-2

م.حمقرماظزراسيمواظغذا يفمرفاًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيماظطىماظؾقطريممبشؿأغشطيمم(:53جدولم)

 المشروعات العامة

 مخرجات(ال)االهداف/
 األنشطة التفصٌلٌة

 فترة التنفٌذ
الجهات المسئولة 

 والمشرفة على التنفٌذ
 مصادر التموٌل

لٌمة التموٌل 
بالجنٌة 
 الً من المصري

.تقصريمايؿوؼيماظالزعذيمم1
معذذذـمظؾـذذذروةمايققاغقذذذيم

ماألعراضماظقبوئقيمواظقاصدة
موايػذذوزمسؾذذكواٌشذذرتطيم

اظصذذقيماظعوعذذيمودذذالعيممم
م.اظغذا 

م

مردذذذذدماألعذذذذراضم.م1
اظقبوئقذذذذذيمواظقاصذذذذذدةمم
واٌشذذرتطيموايذذدمعذذـممم

ماغؿشورػو.

ضلذذذؿم-اظؾذذذو قظقجلضلذذذؿمم2022م2017
وضلذذؿمماظصذذقيمواظلذذؾقطقوت

رىمايققانموضلذؿمأعذراضممم
وضلذذذؿمماظطقذذذقرمواالراغذذذى

-رسوؼذذيموأعذذراضماالمسذذوك
ضلؿماظرضوبذيماظصذققيمسؾذكمممم

قممواالظؾونموعـؿفذوتفؿمماظؾق
ماظػورعوطقظقجل ضلذؿمم-وضلؿ

مايققاغل.االغؿوجم

م-األوروبذذلاالهذذودم
ماظؾقطذريمطؾقيماظطىم
 .جوععيمبـفو

 

 

1.500.000 

.هدؼذذذذذدمعلذذذذذؾؾوتمم2
االعراضماٌعدؼذيمواعذراضممم
االجفذذوضمواظذذدرنمسؾذذكممم
علؿقىمحموصظيماظؼؾققبقذيمم
ظلفقظيماظلقطرةمواظذؿقؽؿمم

مصقفو.

م

م.مهدؼذذذذدماٌؾق ذذذذوت2
قذذيموآ ورػذذومسؾذذكمممؽاظؾق

واظدواجـممدقيمايققان
 واألمسوك.

م2022م2017

اٌـؿفذذذذوتمتؼقذذذذقؿمم.3
ايققاغقذذيمظؾؿلطذذدمعذذـممم
دذذذذذقفومودذذذذذالعؿفومم
موخؾقػومعـماٌؿؾؼقوت.

م2022م2017

.مادذذذؿكدامموتطؾقذذذؼم4
امـددذذذذذيماظقرا قذذذذذيم
وتؼـقوتفذذذذذومطذذذذذدالئؾم

م.اظؾقؽلحققؼيمظؾؿؾقثم

م2022م2017

.اغؿذذذذوجماظؾؼوحذذذذوتمم1
ؼذذذومرياألعصذذذولمواظؾؽؿو

وعـؿفوتفذذذذذوماألعـذذذذذيم
صذذذذذذكممالدذذذذذذؿكداعفو

اظلذذقطرةمواظذذؿقؽؿمصذذكمم
ماالعراض.

االضلذذوممم-اٌرطذذزياٌعؿذذؾمم2022م2017
م.اظعؾؿقيمبوظؽؾقي

وحذذذذذذذذذذذذدةمادارةم
عشذذذروسوتمتطذذذقؼرم

-اظعذذذذوظلاظؿعؾذذذذقؿم
دذذذذـدواماظؾقذذذذقثم
ماظعؾؿقيمبوىوععي.

 

7.300.000 

م

علذذذذذذحمذذذذذذذوعؾممم-2
ظؾقققاغوتمصكمحموصظذيمم

مماظؼؾققبقي.

اسذذذذدادمخرؼطذذذذيممم-3
وبوئقيمسـماػؿماالعراضم
 صكمحموصظيماظؼؾققبقي.

ؼذذذذذدموتصذذذذذـقػم.هد3
ايققاغذذوتماالدذذقؾيمصذذكممم
اتذذذذذرتاتمواًقذذذذذقلم

مورصذذذعماظؽػذذذو ةاحملؾقذذذيم
ماإلغؿوجقي.

.متصذذـقػماظلذذالالتمم1
احملؾقذذذيمواالغؿكذذذوبمم

مبودذذذذؿكدامماظذذذذقرا ل
 اخؿؾوراتماظؾـقة.

ضلذذذذذؿمتـؿقذذذذذيماظـذذذذذروةمم 2022 2017
ماظػلذذققظقجلمم-يققاغقذذيما
م–اظؿشذذرؼحممم-اظقرا ذذيمممم-

م-مايقذذذذذذقاغلاالغؿذذذذذذوجم
م.دؾقطقوتمايققان

ماظؾقطذريمطؾقيماظطىم
م-جوععذذذذيمبـفذذذذومم
دذذذذـدواماظؾقذذذذقثم
ماظعؾؿقيمبوىوععي

م600.000

م600.000طؾقيماظطىماظؾقطذرىممضلذذذذذؿمتـؿقذذذذذيماظـذذذذذروةمم 2022 2017هدؼذذدمايققاغذذوتمم-2
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اظػلذذققظقجكممم-ايققاغقذذيم االدقؾي.
م–اظؿشذذرؼحممم-اظقرا ذذيمممم-
م-مايقذذذذذذقاغلالغؿذذذذذذوجما

مدؾقطقوتمايققان

م-جوععذذذذيمبـفذذذذومم
دذذذذـدواماظؾقذذذذقثم
ماظعؾؿقيمبوىوععي

اظؿقلذذنيماظذذقرا كممم-3
مورصعماظؽػذو ةمظؾلالالتم
 اإلغؿوجقي.م

تـؿقذذذذيماظـذذذذروةمم)ضلذذذذؿم 2022 2017
اظػلذذققظقجكممم-ايققاغقذذيم

م–اظؿشذذرؼحممم-اظقرا ذذيمممم-
م-مايقذذذذذذقاغلاالغؿذذذذذذوجم

م(.قوتمايققاندؾقط

طؾقيماظطىماظؾقطذرىمم
م-جوععذذذذيمبـفذذذذومم
دذذذذـدواماظؾقذذذذقثم
م.اظعؾؿقيمبوىوععي

م600.000

هلذذذذنيماظؾقؽذذذذيمم-4
االغؿوجقذذيمصذذكمتربقذذيممم

 ورسوؼيمايققان.

تـؿقذذذذيماظـذذذذروةمم)ضلذذذذؿم 2022 2017
اظػلذذققظقجكممم-ايققاغقذذيم

م–اظؿشذذرؼحممم-اظقرا ذذيمممم-
م-مايقذذذذذذقاغلاالغؿذذذذذذوجم

م(.دؾقطقوتمايققان

طىماظؾقطذرىممطؾقيماظ
م-جوععذذذذيمبـفذذذذومم
دذذذذـدواماظؾقذذذذقثم
م.اظعؾؿقيمبوىوععي

م600.000

 11200000 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري

 
 :محور الزراعة والغذاءالخطة التنفٌذٌة لكلٌة األداب فً   10-1-7

 :()المشروعات العامة الخطة مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة   10-1-7-1 

م.اظغذائلصقفمودؾؾمهؼقؼماألعـمماٌمثرةاعؾمواظعقماظزراسلدرادةماالغؿاجم (1

 واظؿفارة.وأمناطماالدؿفالكمماظزراسلاإلغؿاجممخرائ معـارؼاغؿاجم (2

مودؾؾمحؾفا.ماظزراسلرصدمعشؽالتماالغؿاجم (3

 .اظرتبةًصائ مودرجةمجقدةمماىغراسياظؿؼققؿم (4

 صقفا.ماٌؿقؽؿةواظعقاعؾمماإلغؿاجقةوجدارتفامماظرتبةتؼققؿمطػاءم (5

 
  :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة   10-1-7-2

م.حمقرماظزراسيمواظغذا اًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيماألدابميفمأغشطيمم(:54جدولم)

 المشروعات العامة

 مخرجات( )االهداف/
 األنشطة التفصٌلٌة

الجهات المسئولة  فترة التنفٌذ
والمشرفة على 

 التنفٌذ
 مصادر التموٌل

لٌمة 
تموٌل ال

بالجنٌة 
 الً من المصري

.درادذذذذذذيماالغؿذذذذذذوجم1
ماٌذم رةمواظعقاعؾمماظزراسل

صقفمودؾؾمهؼقذؼماألعذـممم
 ماظغذائل.

.إدذذدارمدرادذذوتمسذذـممم1
أػؿقيماحملودقؾماظزراسقيم

م.مواظـؾوتقي

2017 2022 

أسضذذو مػقؽذذيماظؿذذدرؼسممم
بؼلذذؿماىغراصقذذوموغظذذذؿممم

م-اىغراصقذذذوماٌعؾقعذذذوتم
مرذذالبماظدرادذذوتماظعؾقذذوم

ؿماىغراصقذذوموغظذذذؿممبؼلذذم
مم-اٌعؾقعذذوتماىغراصقذذوممم
رئذذقسمضلذذؿماىغراصقذذوممم

 .وغظؿماٌعؾقعوت

متقؼذذؾمعذذـماىوععذذيممم
بوظـلذذذذؾيمظؾؿذذذذدرؼىمم

مواظرحؾذذذذي.اظعؿؾذذذذلم
عؽوصذذذذذلةماإلذذذذذذرافم

ردذذذذذذؿمم-اظعؾؿذذذذذذلم
اظؾققثماظؿطؾقؼقيمعذـمم
عصذذذذورؼػماظطذذذذالبمم
اظقاصذذذدؼـمعوجلذذذؿريمم

 .ودطؿقراه

15000 

مخذذرائطمعـذذورؼ.اغؿذذوجم2
وأمنذذوطمملاظزراسذذاإلغؿذذوجم

ماالدؿفالكمواظؿفورة.

.هؾقذذذذذؾماًذذذذذرائطمم1م
واظؾقوغوتماًوديمبؿقزؼعم

 2022 2017ماظزراسقي.األراضلم

طؾقيم-ضلؿماىغراصقو
م.اظزراسي

متقؼذذذؾمذاتذذذلمسؾذذذكمم
حلذذوبمأسضذذو مػقؽذذيمم

ماٌشذذروسوتاظؿذذدرؼسم
اظؾقـقذذذذذيمبوظؼلذذذذذؿمم

 .اظعؾؿل

10000 

 10000متقؼذذذؾمذاتذذذلمسؾذذذكممطؾقيم-ضلؿماىغراصقو 2022 2017.ماغؿذذوجمخذذرائطمرضؿقذذيمم2
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حلذذوبمأسضذذو مػقؽذذيممم.اظزراسيمممم.ظؾؿـورؼماظصوييمظؾزراسي
ماٌشذذروسوتاظؿذذدرؼسم

اظؾقـقذذذذذيمبوظؼلذذذذذؿمم
م.اظعؾؿل

.رددمعشؽالتماالغؿذوجمم3
مودؾؾمحؾفو.ماظزراع

تطذذذذذقؼرمأدذذذذذوظقىمم.1 
م-ماالرذذذذذذودماظزراسذذذذذلم

عقاجفذذذذذذيماظذذذذذذؿغرياتم
 اٌـوخقي.

2017 2022 

طؾقيم-ضلؿماىغراصقو
م.اظزراسي

ؼذذذؾمذاتذذذلمسؾذذذكمممتق
حلذذوبمأسضذذو مػقؽذذيمم

ماٌشذذروسوتاظؿذذدرؼسم
اظؾقـقذذذذذيمبوظؼلذذذذذؿمم

 .اظعؾؿل

20000 

.درادذذذذذيمعشذذذذذؽالتمم2
سؾذذكمماظعؿراغذذلاظزحذذػم
 2022 2017  اظزراسقي.ماألراضل

متقؼذذذؾمذاتذذذلمسؾذذذكمم .ضلؿماىغراصقو
حلذذوبمأسضذذو مػقؽذذيمم

ماٌشذذروسوتاظؿذذدرؼسم
اظؾقـقذذذذذيمبوظؼلذذذذذؿمم

م.اظعؾؿل

10000 

ماظرتبي.دراديمعشؽالتم3
....ماظؿغذذذدامم–)اظذذذؿؿؾحم
 2022 2017 شريػو(.

طؾقيم-ضلؿماىغراصقو
 .اظزراسي

متقؼذذذؾمذاتذذذلمسؾذذذكمم
حلذذوبمأسضذذو مػقؽذذيمم

ماٌشذذروسوتاظؿذذدرؼسم
اظؾقـقذذذذذيمبوظؼلذذذذذؿمم

م.اظعؾؿل

10000 

ماىغذذذذرايف.اظؿؼقذذذذقؿم4
ًصوئصمودرجذيمجذقدةممم

م.اظرتبي

ماظرتبذذي.درادذذيمطػذذو ةمم1
ماإلغؿوجقذذذذيوجذذذذدارتفوم
 2022 2017مصقفو.ماٌؿقؽؿيواظعقاعؾم

طؾقيم-ضلؿماىغراصقو
م.اظعؾقم

متقؼذذذؾمذاتذذذلمسؾذذذكمم
حلذذوبمأسضذذو مػقؽذذيمم

ماٌشذذروسوتاظؿذذدرؼسم
اظؾقـقذذذذذيمبوظؼلذذذذذؿمم

 .اظعؾؿل

15000 

اظؿقزؼذذعممإغؿذذوجمخذذرائط.2
ممماظرتبي.اٌؽوغلمٌؾق وتم

2017 2022 

طؾقيم-ضلؿماىغراصقو
م.اظعؾقم

متقؼذذذؾمذاتذذذلمسؾذذذكمم
حلذذوبمأسضذذو مػقؽذذيمم

ماٌشذذروسوتاظؿذذدرؼسم
ـقذذذذذيمبوظؼلذذذذذؿمماظؾق
م.اظعؾؿل

10000 

 100.000 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري

 
 :محور الزراعة والغذاءفً  الحاسبات والمعلوماتالخطة التنفٌذٌة لكلٌة   10-1-8

 :)المشروعات العامة( الخطة مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة  10-1-8-1 

 ؿفارة.اغؿاجمخرائ معـارؼماإلغؿاجماظزراسلموأمناطماالدؿفالكمواظ (1

 اظؿؼققؿماىغراسيمًصائ مودرجةمجقدةماظرتبة. (2

 تطقؼرماظؿؽـقظقجقاماظزراسقةمايدؼـة (3

 
  :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة   10-1-8-2

م.حمقرماظزراسيمواظغذا يفممايودؾوتمواٌعؾقعوتاًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيمأغشطيمم(:55جدولم)

 ةالمشروعات العام

 )االهداف/مخرجات(
 األنشطة التفصٌلٌة

الجهات المسئولة  فترة التنفٌذ
والمشرفة على 

 التنفٌذ
 مصادر التموٌل

لٌمة 
التموٌل 
بالجنٌة 
 الً من المصري

.اغؿذذذوجمخذذذرائطمعـذذذورؼمم1
اإلغؿذذذوجماظزراسذذذلموأمنذذذوطمم

ماالدؿفالكمواظؿفورة.

.هؾقذذذذذؾماًذذذذذرائطمم1م
واظؾقوغوتماًوديمبؿقزؼعم

 2022 2017مظزراسقي.األراضلما

غظؿماٌعؾقعوتم،مغظؿمضلؿم
م.اٌعؾقعوتماىغراصقي

متقؼذذذؾمذاتذذذلمسؾذذذكمم
حلذذوبمأسضذذو مػقؽذذيمم

ماٌشذذروسوتاظؿذذدرؼسم
اظؾقـقذذذذذيمبوظؼلذذذذذؿمم

 اظعؾؿل.

10000 
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.ماغؿذذوجمخذذرائطمرضؿقذذيمم2
مظؾؿـورؼماظصوييمظؾزراسي.ممم

2017 2022 

غظؿماٌعؾقعوتم،مغظؿمضلؿم
م.اٌعؾقعوتماىغراصقي

تذذذلمسؾذذذكمممتقؼذذذؾمذا
حلذذوبمأسضذذو مػقؽذذيمم

ماٌشذذروسوتاظؿذذدرؼسم
اظؾقـقذذذذذيمبوظؼلذذذذذؿمم

 اظعؾؿل.

10000 

اظؿؼقذذذذذذذذذذذذذقؿمم2
اىغرايفمًصذوئصمودرجذيممم

مجقدةماظرتبي

إجذرا معلذحمظؾؿـذورؼمممم.1 
اظزراسقيمبودذؿكداممدذقرممم

 2022 2017 ماألضؿورماإلدطـوسقي

غظؿماٌعؾقعوتم،مغظؿمضلؿم
م.اٌعؾقعوتماىغراصقي

متقؼذذذؾمذاتذذذلمسؾذذذكمم
و مػقؽذذيمحلذذوبمأسضذذ
ماٌشذذروسوتاظؿذذدرؼسم

اظؾقـقذذذذذيمبوظؼلذذذذذؿمم
 اظعؾؿل.

20000 

هؾقؾمعـورػماظزحذػمم2
  اظعؿراغلمواظؿصقر

2017 2022 

غظؿماٌعؾقعوتم،مغظؿمضلؿم
 .اٌعؾقعوتماىغراصقي

متقؼذذذؾمذاتذذذلمسؾذذذكمم
حلذذوبمأسضذذو مػقؽذذيمم

ماٌشذذروسوتاظؿذذدرؼسم
اظؾقـقذذذذذيمبوظؼلذذذذذؿمم

ماظعؾؿل.

10000 

ادذذذذذؿكداممتؼـؾذذذذذوتم.3
يمذذذقو مظؼقودذذإغرتغذذًماأل
اظؿغذذذدام....مم–)اظذذذؿؿؾحم
 شريػو(.

2017 2022 

سؾقممايودىم،مضلؿم
 .األتظؿيماٌدتي

متقؼذذذؾمذاتذذذلمسؾذذذكمم
حلذذوبمأسضذذو مػقؽذذيمم

ماٌشذذروسوتاظؿذذدرؼسم
اظؾقـقذذذذذيمبوظؼلذذذذذؿمم

ماظعؾؿل.

10000 

تطذذذذذذذذذذذذذذقؼرمم3
اظؿؽـقظقجقذذذذذوماظزراسقذذذذذيم

م.ايدؼـي

هؾقؾمأعراضماظـؾوتذوتمم1
م.عـمخاللمععوىيماظصقر

2017 2022 

متقؼذذذؾمذاتذذذلمسؾذذذكممم.غظؿماٌعؾقعوتضلؿم
حلذذوبمأسضذذو مػقؽذذيمم

ماٌشذذروسوتاظؿذذدرؼسم
اظؾقـقذذذذذيمبوظؼلذذذذذؿمم

 اظعؾؿل.

20000 

إغشذذذو مغظذذذؿمخذذذؾريةمم.2
مم.مإلرذودمذؾوبماٌزارسني

2017 2022 

متقؼذذذؾمذاتذذذلمسؾذذذكممم.غظؿماٌعؾقعوتضلؿم
حلذذوبمأسضذذو مػقؽذذيمم

ماٌشذذروسوتاظؿذذدرؼسم
اظؾقـقذذذذذيمبوظؼلذذذذذؿمم

ماظعؾؿل.

10000 

 90.000 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري

م
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 :ةالموارد المائٌة والبٌئلمحور الخطة التنفٌذٌة   10-2
 : المراد تحمٌمها الغاٌة  10-2-1

مودسؿمبراعجمصقنماظطؾقعة.ماٌعدغقة،ورصعماظؽػاءةماإلغؿاجقةمظؾؿقادماًاممواظـروةمماظطؾقعقة،رياؼةماظؾقؽةموتـؿقةماٌقاردم

 

من  الخامس)المحور ة الموارد المائٌة والبٌئلمحور  لخطة البحثٌةفً ااألنشطة االهداف و  10-2-2
 (:2030الدولة  استراتٌجٌة

م.اظؿؽقػمواظؿكػقػمعـمأثارماظؿغرياتماٌـاخقة .1

م.ادارةماٌكؾػاتماظزراسقة .2

م.اظؾقؽلعؽاصقةماظؿؾقثم .3

 .عـماظؿؾقثماٌقاهرياؼةمعصادرم .4

 

 :ةالموارد المائٌة والبٌئمحور حثٌة لالخطة البالكلٌات المشاركة فً   10-2-3

 .ايؼققم-ماآلدابم–اظطبماظؾقطريمم–ؾـفامبـددةماهلم-شربابـددةماهلم-اظعؾقممم–اظزراسةمطؾقاتممم

 
 :ةالموارد المائٌة والبٌئمحور الخطة التنفٌذٌة لكلٌة الزراعة بمشتهر فً   10-2-4
 :العامة( )المشروعات الخطة مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة   10-2-4-1

م.عقاجفةماالثارمالؿؿؾةمظؾؿغرياتماٌـاخقةمسيماظزراسة (1

م.تدوؼرمزبؾػاتماٌـؿفاتماظزراسقةمواظؿصـقعماظغذائل (2

 .واٌائلم.االعانماظؾقؽل (3

 

  :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة  10-2-4-2

م.ييفمحمقرماٌقاردماٌوئقيمواظؾقؽمشؿفراًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيماظزراسيممبمأغشطيم(:56جدولم)

 المشروعات العامة

 )االهداف/
 مخرجات(

 األنشطة التفصٌلٌة
 فترة التنفٌذ

الجهات المسئولة 
 والمشرفة على التنفٌذ

مصادر 
 التموٌل

لٌمة 
التموٌل 
بالجنٌة 
 المصري

 الً من

.عقاجفذذذذيماال ذذذذورممم1
احملؿؿؾذذذيمظؾذذذؿغرياتمم
 .اٌـوخقيميفماظزراسي

ادذذذذوتمخودذذذذيم.در1
بذذذوظؿغرياتماٌـوخقذذذيمم
مواظؽقارثماظزراسقي.

ضلذؿمامـددذيمممم-اظػرؼؼماظؾقـلم 2022 2017
ضلذذذذؿماالغؿذذذذوجمممم-اظزراسقذذذذيم
م-احملودذذذذذذقؾمم-ايقذذذذذذقاغلم
ضلذذذؿمم-االراضذذذلمم-اظؾلذذذوتنيم
وطقذؾممم-رئقسماظؼلؿمم-اظؾلوتنيم

م-اظؽؾقيمظشؽقنماظدرادوتماظعؾقذومم
 .سؿقدماظؽؾقي

م ممطؾقي م-اظزراسذي
قـقذذيماٌراطذذزماظؾ
 .جوععيمبفو

250.000 

.تذذذذو ريماالجفذذذذودمم2
اظؾقؽذذذذلمسؾذذذذكممنذذذذقم

ماحملودقؾ.

م-ضلؿماالراضلمم-اظػرؼؼماظؾقـلمم2018م2016
وطقذذؾماظؽؾقذذيمظشذذؽقنماظدرادذذوتمم

 .سؿقدماظؽؾقيم-اظعؾقومواظؾققث

ماظؾقٌم اطودلقي
اظعؾؿذذذذذذذذذذذذذلم
واظؿؽـقظقجقذذذذذوم
)عذذذذـحمسؾؿذذذذو مم
 اىقؾماظؼودمم(.

24.000 

 اظؿؼؾؾذوتم .درادذفم3
 سؾذكم واظعؿؾ خقياٌـو
 اظلذقؽيم آ ورػو تػودي
 اظزراسقي األراضل سؾك
ماٌقوه. وعقارد

م-ضلؿماالراضلمم-اظػرؼؼماظؾقـلم 2022 2017
م-احملودقؾم-امـدديماظزراسقيم

وطقذؾماظؽؾقذيمظشذؽقنممممم-اظؾلوتنيم
م-اظعؾقذذذومواظؾقذذذقثمماظدرادذذذوت
 .سؿقدماظؽؾقي

طؾقذذذيماظزراسذذذيم
م-جوععذذيمبـفذذومم
 .اٌراطزماظؾقـقي

200.000 

.مادؿكدامماظدرادوتم4
اظؾقؽقيمايدؼـيمظؾؿـؾمم

ماظؾقـقذيماٌراطذزمم-األضلومماٌعـقذيم 2022 2016
مظؾدرادذوتمممقؾوط-اٌرتؾطي اظؽؾقي

ماٌشذذذذذذذذروسوتم
اظؾقـقذيمبوظؼلذؿممم

50.000 
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بؿعذذذذذذدادمااصذذذذذذوتمم
ماظزراسقي.

متقؼذؾممم-اظعؾؿلممسؿقدماظؽؾقيم-اظعؾقو
سؾذذذذذكممذاتذذذذذل

علذذذذذذذذذذذذؿقىم
-اظؾوحذذذذذذذذذذٌ
اتػوضقذوتمتعذذوونمم

عذذذذذذعممسؾؿذذذذذلم
جوععذذذذذذذذذذذوتم

 .خورجقي

.تطقؼرمغظذؿماظذؿقؽؿممم5
اظؾقؽلمظؿؼؾقؾمعـماال ورم
احملؿؿؾذذذيمظؾذذذؿغرياتم

ماٌـوخقي.

ضلذؿمامـددذيمممم-اظػرؼؼماظؾقـلم 2022 2016
م-ضلذذؿماحملودذذقؾممم-اظزراسقذذيم

وطقذذؾماظؽؾقذذيممم-ضلذذؿماظؾلذذوتنيمم
سؿقذدممم-ظشؽقنماظدرادذوتماظعؾقذوممم

م.اظؽؾقي

مم ماظزراسذي م-طؾقي
م.اٌراطزماظؾقـقي

200.000 

مدرادذذذذذيماا ذذذذذورم.6
االضؿصذذذذذذذذذذذذذذذذودؼيم
مواالجؿؿوسقذذيماظـو ذذي

ماٌـوخقذيماظؿؼؾؾذوتمم سـ
 آ ورػذوم تػودي واظعؿؾ
 األراضذلممسؾك اظلقؽي
ماٌقوه. وعقارد اظزراسقي

ضلذذؿماالضؿصذذودممماظػرؼذذؼماظؾقـذذلم 2022 2016
وطقذؾماظؽؾقذيمظشذؽقنممممم-اظزراسلم

م-اظدرادذذذوتماظعؾقذذذومواظؾقذذذقثم
 .سؿقدماظؽؾقي

طؾقذذذيماظزراسذذذيم
م-ـفذذومجوععذذيمب

 .اٌراطزماظؾقـقي

100.000 

تذذذدوؼرماٌكؾػذذذوتممم-2
ماظزراسقي

.ادذذؿكدامماظؿؼـقذذوتم1
ايدؼـذذذذيمظؾفـددذذذذيمم
اظزراسقذذيميفماالدذذؿػودةم
االضؿصذذذذذذودؼيمعذذذذذذـمم
ماٌكؾػوتماظزراسقي.

امـددذيمممبلضلذومماظػرؼؼماظؾقـلم 2022 2016
م-احملودذذذذذذقؾمم-اظزراسقذذذذذذيم
رؤدذو ممم-ماألشذؼذيماظؾلوتنيمسؾقمم
ظؽؾقذذيمظشذذؽقنموطقذذؾمام-االضلذذومم

 .سؿقدماظؽؾقيم-اظدرادوتماظعؾقوم

طؾقذذذيماظزراسذذذيم
م-جوععيمبـفوممم
عرطذذزماظؾقذذقثمم
مبقزارةم اظزراسقي

ماظزراسي.

200.000 

.تؽذذذذقؼـماظعالئذذذذؼمم2
اٌؿؽوعؾيمظؾقققاغوتمعـم
خاللمتذدوؼرماٌكؾػذوتممم

ماظزراسقي.

االغؿذذوجممبلضلذذوماظػرؼذذؼماظؾقـذذلم 2022 2017
م-امـدديماظزراسقيمم-ايققاغلم
اظؾلذذذوتنيمسؾذذذقمممم-احملودذذذقؾم
وطقؾمم-رؤدو ماالضلوممم-ماألشذؼي

م-اظؽؾقيمظشؽقنماظدرادوتماظعؾقذومم
 .سؿقدماظؽؾقي

طؾقذذذيماظزراسذذذيم
م-جوععيمبـفوممم
عرطذذزماظؾقذذقثمم
مبقزارةم اظزراسقي

 اظزراسي.

150.000 

.اٌعوىيماظؽقؿقوئقذيمم3
ظؾؿذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذقادم
اظؾقفـقدذذذذذذذذقؾققزؼيم
إلغؿوجمعقادمذاتمضقؿذيمم

م.اضؿصودؼي

اظػرؼذذؼماظؾقـذذلمبؼلذذؿماظؽقؿقذذو مم 2022 2016
وطقذؾممم-رئقسماظؼلؿمم-ايققؼيم

م-اظؽؾقيمظشؽقنماظدرادوتماظعؾقذومم
 سؿقدماظؽؾقي

طؾقذذذيماظزراسذذذيم
 .جوععيمبـفو

30.000 

.هلذذذذنيماظؼقؿذذذذيمم4
اظغذائقذذذذذذيمظذذذذذذؾعضم
اٌكؾػذذذذوتماظزراسقذذذذيم

م.واظصـوسقي

اظػرؼذذؼماظؾقـذذلمبؼلذذؿماظؽقؿقذذو مم 2022 2016
وطقذؾممم-لؿمرئقسماظؼم-ايققؼيم

م-اظؽؾقيمظشؽقنماظدرادوتماظعؾقذومم
 سؿقدماظؽؾقي

طؾقذذذيماظزراسذذذيم
 .جوععيمبـفو

40.000 

.إدذذؿكدامماٌكؾػذذوتم5
ماظزراسقيميفماألراضل.

م-االراضلممبلضلوماظػرؼؼماظؾقـلمم2022م2016
رؤدذذو مم-اظؾلذذوتنيم-احملودذذقؾم
وطقذذؾماظؽؾقذذيمظشذذؽقنمم-االضلذذومم

م.سؿقدماظؽؾقيم-اظدرادوتماظعؾقوم

قذذذيماظزراسذذذيمطؾ
م-جوععيمبـفوممم
عرطذذزماظؾقذذقثمم
مبقزارةم اظزراسقي

 اظزراسي.

200.000 

.ادذذؿكدامماٌكؾػذذوتم6
اظزراسقذذذذيميفماغؿذذذذوجمم
اظطوضذذذذذذيمايققؼذذذذذذيم

biofuel. 

+2022م2018
م17

م-اظـؾذوتمممبلضلذومماظػرؼؼماظؾقـلم
رؤدو مم-ماألشذؼيسؾقممم-االراضلم
وطقذذؾماظؽؾقذذيمظشذذؽقنمم-االضلذذومم

م.قدماظؽؾقيسؿم-اظدرادوتماظعؾقوم

طؾقذذذيماظزراسذذذيم
م-جوععيمبـفوممم
عرطذذزماظؾقذذقثمم
مبقزارةم اظزراسقي

 اظزراسي.

200.000 

.إسذذذذذودةمتصذذذذذـقعمم7م
اٌكؾػذذذذوتماظزراسقذذذذيم
وخمؾػذذذذوتماظؿصذذذذـقعم

ٌـؿفذذذذذوتمماظغذذذذذذائل

اظػرؼؼماظؾقـذلمبؼلذؿماظصذـوسوتممممم2017م2016
وطؾذؾممم-رئقسماظؼلؿمم-اظغذائقيم

ؾقذذوماظؽؾقذذيمظشذذؽقنماظدرادذذوتماظع
م.سؿقدماظؽؾقي-واظؾققثم

عشروعمممقلمعـم
ماظؾقٌم اطودلقي
اظعؾؿذذلمبذذقزارةمم

م.اظعؾؿلماظؾقٌ

150.000 
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مشذائقيمأعوغي.

.االدذذذذذؿػودةمعذذذذذـمم8
اٌكؾػذذوتماظزراسقذذيميفمم
مسؿؾقيماظغذا مواظؿغذؼي.

اظػرؼؼماظؾقـذلمبؼلذؿماظصذـوسوتممممم2017م2016
وطؾذؾممم-رئقسماظؼلؿمم-اظغذائقيم

اظؽؾقذذيمظشذذؽقنماظدرادذذوتماظعؾقذذوم
م.سؿقدماظؽؾقي-واظؾققثم

دذذـدوامحلذذوبم
ماظعؾؿقيم اظؾققث
م.جوععيمبـفو

100.000 

االعذذذذونماظؾقؽذذذذلممم-3
مواٌوئل.

.ادذذؿكدامماٌؽوصقذذيمم1
اٌؿؽوعؾذذذذذيموبذذذذذدائؾمم

سؾذذكمماٌؾقذذداتمظؾؼضذذو 
ايشذذذذذرؼيمماألصذذذذذوت
 واٌرضقي.

ضلذذؿموضوؼذذيممم-اظػرؼذذؼماظؾقـذذلمم 2019 2016
م-ضلؿماعذراضماظـؾذوتمممم-اظـؾوتم

وتموطقذذؾماظؽؾقذذيمظشذذؽقنماظدرادذذم
 .سؿقدماظؽؾقيم-اظعؾقومواظؾققثم

طؾقذذذيماظزراسذذذيم
م-جوععذذيمبـفذذومم
 .اٌراطزماظؾقـقي

100.000 

.اإلدذذذذذؿػودةمعذذذذذـمم2
اٌـؿفذذذذوتماظـوغقؼذذذذيمم
ظألظؾونميفمإغؿذوجمبعذضممم
اٌـؿفذذوتماظؾؾـقذذيمذاتم
اظؼقؿذذذذذذيماظغذائقذذذذذذيم

م مواالضؿصودؼيواظقزقػقي
ماظعوظقي.

م-اظػرؼذذؼماظؾقـذذلمبؼلذذؿماالظؾذذونم 2019 2016
وطقذذؾماظؽؾقذذيممم-ؿمرئذذقسماظؼلذذم

ظشؽقنماظدرادوتماظعؾقومواظؾققثم
م.سؿقدماظؽؾقيم-

دذذـدوامحلذذوبم
ماظعؾؿقيم اظؾققث
 .جبوععيمبـفو

165.000 

.االدذذذذذؿػودةمعذذذذذـمم3
ماالظؾونم خمؾػوتمدـوسي

عرطؾوتمجدؼذدةمممإلغؿوج
م-)اظؾؽؿقؿذذذذذذذذذذذذذقلم

ماظالطؿقؾقز(.

م-اظػرؼذذؼماظؾقـذذلمبؼلذذؿماالظؾذذونم 2019 2016
كماظػرؼذؼماظؾقـذممم–رئقسماظؼلذؿمم

مبفؿذذذذذعماٌعوعذذذذذؾماظؾقـقذذذذذيمم
وطقذذؾماظؽؾقذذيمظشذذؽقنمم-مبشذذؿفر

م-اظدرادذذذوتماظعؾقذذذومواظؾقذذذقثم
مسؿقدماظؽؾقي.

-طؾقذذيماظزراسذذي
ادارةمدسؿماظؿؿقزم

وزارةماظؿعؾذذقؿمم–
ماظعوظل.

200.000 

.أدذذذذذذذذذذذذذذذؿكدامم4
اظؿؽـقظقجقذذومايدؼـذذيم
يفمدذذذذـوسيمعـؿفذذذذوتم
االظؾونمظؿؼؾقذؾماظؿؾذقثممم

ماظؾقؽل.

م-االظؾذذونمماظػرؼذذؼماظؾقـذذلمبؼلذذؿم2019م2017
وطقذذؾماظؽؾقذذيممم-رئذذقسماظؼلذذؿمم

ظشؽقنماظدرادوتماظعؾقومواظؾققثم
 سؿقدماظؽؾقيم-

 200.000مطؾقيماظزراسي

.صصذذذذذذؾموتـؼقذذذذذذيم5
عضذذذذذوداتماألطلذذذذذدةم
ماظطؾقعقذذذذذذذذذذذذذذذذذذي
يفمموادذذذذذذذذذذذؿكداعفو
ماألشراضماٌكؿؾػي.

2016 2022 
اظػرؼذذؼماظؾقـذذلمبؼلذذؿماظؽقؿقذذو مم

وطقذؾممم-رئقسماظؼلؿمم-ايققؼيم
م-رادوتماظعؾقذومماظؽؾقيمظشؽقنماظد
مسؿقدماظؽؾقي

طؾقيماظزراسيم
-جوععيمبـفوم
 .اٌراطزماظؾقـقي

150.000 

.إغؿذذذذذوجموتـؼقذذذذذيمم6
موهؿقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذؾ

موادؿكداعفواألغزلوتم
ميفماألشراضماظصـوسقي.

اظػرؼذذؼماظؾقـذذلمبؼلذذؿماظؽقؿقذذو مم 2022 2016
وطقذؾممم-رئقسماظؼلؿمم-ايققؼيم

م-اظؽؾقيمظشؽقنماظدرادوتماظعؾقذومم
 قيسؿقدماظؽؾ

 20.000 عشروعم ـل

.اٌعوىذذوتماٌكؿؾػذذيم7
ٌقوهماظصذرفماظصذـوسلممم

ماالدذذذؿػودةوإعؽوغقذذذيم
معـفو.

م

اظػرؼذذؼماظؾقـذذلمبؼلذذؿماظؽقؿقذذو مم 2022 2016
اظػرؼؼماظؾقـكممبفؿعمم-ايققؼي

رئقسمم-اٌعوعؾماظؾقـقيممبشؿفرم
وطقذذؾماظؽؾقذذيمظشذذؽقنمممم-اظؼلذذؿم

 سؿقدماظؽؾقيم-اظدرادوتماظعؾقوم

م-طؾقيماظزراسيم
م-جوععيمبـفوم
 اٌراطزماظؾقـقي

150.000 

.تؾقثمعقوهماظـقؾمعـم8
خمؾػذذذذذوتماظصذذذذذرفم

ماظصـوسل.

اظػرؼذذؼماظؾقـذذلمبؼلذذؿماظؽقؿقذذو مم 2022 2016
اظػرؼؼماظؾقـكممبفؿعمم-ايققؼي

رئقسمم-اٌعوعؾماظؾقـقيممبشؿفرم
وطقذذؾماظؽؾقذذيمظشذذؽقنمممم-اظؼلذذؿم

 سؿقدماظؽؾقيم-اظدرادوتماظعؾقوم

 20.000 متقؼؾمذكصل

.ادذذؿكداممتؼـقذذوتمم9م
اظقضوؼذذذذذيمايدؼـذذذذذيمم
وبذذذذذدائؾماٌؾقذذذذذداتمم
ظؾـفقضموايػوزمسؾذكمم

ماظؾققظذذذذقجلاظؿـذذذذقعم
م.اظؾقؽلواألعونم

اظػرؼؼماظؾقـكمم-األضلومماٌعـقي- 2022 2016
مبفؿذذذذذعماٌعوعذذذذذؾماظؾقـقذذذذذيمم

وطقؾماظؽؾقيمظؾدرادذوتمم-مبشؿفر
م.سؿقدماظؽؾقيم-اظعؾقو

ماٌشذذذذذذذذروسوتم
اظؾقـقذيمبوظؼلذؿممم

متقؼذذؾمم-اظعؾؿذلم
سؾذذذذذكمماتذذذذذلذ

علذذذذذذذذذذذذؿقىم
-اظؾوحذذذذذذذذذذٌ

100.000 
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اتػوضقذوتمتعذذوونمم
عذذذذذذعممسؾؿذذذذذلم

جوععذذذذذذذذذذذوتم
 .خورجقي

.ردذذذدمعلذذذؿقؼوتم10
اظؿؾقثميفماظرتبيمواٌقوهم

مواظـؾوت.

م-االراضلممبلضلوماظػرؼؼماظؾقـلم 2022 2016
م-اظؽقؿقذذو ماالعذذراضممم-اظـؾذذوتم

وطقذذؾماظؽؾقذذيمظشذذؽقنماظدرادذذوتمم
م.سؿقدماظؽؾقيم-اظعؾقوم

مم ماظزراسذي م-طؾقي
م.طزماظؾقـقياٌرا

100.000 

.إدذذذذذذذذذذذذؿكدامم11
خمصذذؾوتمتربذذيمأعـذذفمم

مظؾؾقؽي.

اضلذومماالراضذلممم-اظػرؼؼماظؾقـلم 2022 2016
م-اظؾلذذذذذوتنيمم-احملودذذذذذقؾمم-

وطقذؾممم-رؤدو ماالضلوممم-اظـؾوتم
اظؽؾقذذيمظشذذقنماظدرادذذوتماظعؾقذذومم

مسؿقدماظؽؾقيم-واظؾققثم

مم ماظزراسذي م-طؾقي
م.اٌراطزماظؾقـقي

150.000 

ؿقذذو م.إدذذؿكداممطق12
اظلذذذطقحميفمععوىذذذذيمم

ماظرتبيمواٌقوه.

االراضلمم-مبلضلوماظػرؼؼماظؾقـلم 2022 2017
م-رؤدذذو ماالضلذذوممم-اظؽقؿقذذو مم-

وطقذذؾماظؽؾقذذيمظشذذؽقنماظدرادذذوتمم
م.سؿقدماظؽؾقيم-اظعؾقومواظؾققثم

مم ماظزراسذي م-طؾقي
م.اٌراطزماظؾقـقي

200.000 

.تطذذذذذقؼرمغظذذذذذؿمم13
اظذذذذؿقؽؿماظؾقؽذذذذلميفمم
وتمعزارعماالغؿوجمواٌـش

ماظزراسقي.

م-اضلذذذذومم-اظػرؼذذذذؼماظؾقـذذذذلمم 2022 2018
االغؿذذذوجمم-امـددذذذيماظزراسقذذذيم

احملودقؾمم-االراضلم-ايققاغلم
رؤدذذو مم-اظـؾذذوتمم-اظؾلذذوتنيمم-

وطقذذؾماظؽؾقذذيمظشذذقنممم-االضلذذومم
م-اظدرادذذذوتماظعؾقذذذومواظؾقذذذقثم

م.سؿقدماظؽؾقي

مم ماظزراسذي م-طؾقي
ماٌراطزماظؾقـقي

200.000 

.ادذذذؿكداممعذذذقادمم14
دةمدذذدؼؼيمظؾؾقؽذذيمجدؼذذ

يفمسؿؾقذذذذذوتمشلذذذذذقؾم
وتـظقذذذذػموتطفذذذذريمم
ماالظؾونم ععداتموعصوغع

مواظؿغذؼي.

2018 2022 
اظػرؼذذؼماظؾقـذذلمبؼلذذؿمػـددذذيممم

رئذقسممم-مبؼلؿماالظؾذونم-زراسقيم
وطقذذؾماظؽؾقذذيمظشذذؽقنمممم-اظؼلذذؿم

م.سؿقدماظؽؾقيم-اظدرادوتماظعؾقوم

مم ماظزراسذي م-طؾقي
م.اٌراطزماظؾقـقي

200.000 

يم.تطؾقؼوتماٌؽوصق15
اظؾققظقجقذذذذيمهذذذذًمم
زذذذذذذروفماظصذذذذذذقبم

ماحملؿقي.

اظػرؼذذذؼماظؾقـذذذلمبؼلذذذؿموضوؼذذذيم 2018 2016
م-اظـؾذوتمممبؼلؿمأعذراضم-اظـؾوتم

وطقذذؾماظؽؾقذذيممم-رئذذقسماظؼلذذؿمم
سؿقذدممم-ظشؽقنماظدرادذوتماظعؾقذوممم

م.اظؽؾقي

دذذـدوامحلذذوبم
مجوععذيمم اظؾققث

م.بـفو
100.000 

مايقذذقي.اظؿقذذقلم16
ظؾؿذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذقادم
اظؾفـقدذذذذذذذذؾققظقزؼيم

م.ايققيإلغؿوجماظقضقدم

م-اظػرؼذذؼماظؾقـذذلمبؼلذذؿماظـؾذذوتم 2018 2016
وطقذذؾماظؽؾقذذيممم-رئذذقسماظؼلذذؿمم

سؿقذدممم-ظشؽقنماظدرادذوتماظعؾقذوممم
م.اظؽؾقي

دذذـدوامحلذذوبم
مجوععذيمم اظؾققث

م.بـفو
100.000 

.االدذذذذؿػودةمعذذذذـم18
اٌكؾػذذذذوتماظزراسقذذذذيم
واظؿصذذـقعماظغذذذائلميفمم
اغؿذذذوجماظعالئذذذؼمشذذذريم
اظؿؼؾقدؼذذذذذيمظؿغذؼذذذذذيم
مايققاغوتمواظدواجـ.

االغؿذذوجممبلضلذذوماظػرؼذذؼماظؾقـذذلمم2022م2016
م-اظؽقؿقذو مايققؼذيمممم-ايققاغلم

رؤدذذذو مم-اظصذذذـوسوتماظغذائقذذذيم
وطقذذؾماظؽؾقذذيمظشذذؽقنمم-االضلذذومم

م-اظدرادذذذوتماظعؾقذذذومواظؾقذذذقثم
م.سؿقدماظؽؾقي

طؾقذذذيماظزراسذذذيم
م-جوععذذيمبـفذذومم
م.عراطزماظؾققث

150.000 

.ادؿكدامماٌكؾػوتم19
م-اظزراسقيم)ضذشماالرزم

حطىمم-اظـكقؾممدعػ
يفماغشذو معؾذوغلمممماظذرة(

دذدؼؼيمظؾؾقؽذيمظرتبقذيمممم
مايققانمواظدواجـ.م

م2022م2016
االغؿذذوجممألضلذذوماظػرؼذذؼماظؾقـذذلم

م-اظزراسقيممامـدديم-ايققاغلم
وطقذذؾماظؽؾقذذيمم-رؤدذذو ماالضلذذومم

ظشؽقنماظدرادوتماظعؾقومواظؾققثم
م.سؿقدماظؽؾقي-

طؾقذذذيماظزراسذذذيم
م-جوععذذيمبـفذذومم
م.عراطزماظؾققث

150.000 

 4.349.0000 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري
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 :الموارد المائٌة والبٌئةمحور فً بنها ب العلومالخطة التنفٌذٌة لكلٌة   10-2-5
 :)المشروعات العامة( الخطة مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة   10-2-5-1 

 إسادةمتدوؼرمعقاهماظصرفماظصقلمواظصـاسلمظالدؿػادةمعـفا. (1

مقةمظؾؾقثمسـمعصادرماٌقاهموادارتفا.دراداتمجققظقج (2

 أعاطـمتقاظدماظؾعقضمدونماألضرارمبـقسقةماٌقاه.موادرتاتقفقاتمٌؽاصقةتصؿقؿمآظقاتم (3

 
  :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة  10-2-5-2

م.يوئقيمواظؾقؽردماٌؾـفوميفمحمقرماٌقاباًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيماظعؾقمممأغشطيم(:57جدولم)

 المشروعات العامة

 )االهداف/مخرجات(
 األنشطة التفصٌلٌة

الجهات المسئولة  فترة التنفٌذ
والمشرفة على 

 التنفٌذ
 مصادر التموٌل

لٌمة 
التموٌل 
بالجنٌة 
 الً من المصري

.إسذذودةمتذذدوؼرمعقذذوهممم1
اظصذذذذذذرفماظصذذذذذذقلمم
واظصذذذـوسلمظالدذذذؿػودةمم

 .عـفو

.إسودةمتذدوؼرمعقذوهماظصذرفمممم1
اٌعوىذذذذذذذذيممؿكدامبودذذذذذذذذ
 اظؾققظقجقي.

2017 2022 
اظػرؼؼماظؾقـكم
ضلؿممبوظؼلؿمورئقس
 اظـؾوتمواٌشرصني
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ج
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ى
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15000 

.دراديمسذـمغشذوطمعضذوداتمممم2
اظـذذوغقماظؾؽرتؼذذومعذذـماٌرطؾذذوتم

ماظؾؽذؿرييمضذدماظؿؾذقثممممؼيعرت
م.ظؾؿقوه

2018 2022 15000 

عـم.تؼققؿمجقدةمعقوهماظشربم3
اظـوحقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيم

يمواظؽقؿقوئقذذيمجقذذاظؾؽؿريؼقظق
ممبدؼـيمبـفو.

2018 2022 15000 

ماٌقذوهم.أزاظيمظذؾعضمعؾق ذوتممم4
مبودؿكداممعقؽروبوتمخمؿؾػي.

2017 2018 15000 

وهماظشذذربم.تؼقذذقؿمجذذقدةمعقذذ5
مبدؼـذذذذذيمضفذذذذذوممبقوصظذذذذذيم

ماظؼؾققبقي.
2017 2018 15000 

.درادوتمسؾكمععوىذيمعقذوهممم6
بقادطيمأغقاعمماظصـوسلاظصرفم

مبؽؿريؼيمخمؿؾػي.
2017 2022 15000 

.درادذذذوتمسؾذذذكماظؾؽرتؼذذذومم7
اعقؾقزمصكمم-اظػومألغزؼؿاٌـؿفيم
صذكمحموصظذيمممماظػرسذقغلماظؾقرم
 اٌـقصقي.

2017 2022 15000 

.حموطوةمإزاظيماٌعودنماظـؼقؾيم8
اظغريمعشعيمعـماٌقذوهماظعودعذيممم
بقادذذذذطيماظؽربذذذذقنماٌـشذذذذطم

مواظؾقظقؿر.

2017 2022 

اظػرؼؼماظؾقـكم
ضلؿممبوظؼلؿمورئقس

 و مواٌشرصنيقؿقاظؽ
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 10000 

.طؾقذذذؼموتقدذذذقػمبعذذذضم9
وتطؾقؼوتفذوممماظؾقظقؿريؼذيماٌقادم

م.اٌقوهصكمععوىيم
2017 2022 10000 

.تشذذذذذذذذققدمبؾؿذذذذذذذذراتم10
األعقذذدواطزؼؿموتطؾقؼوتفذذومصذذكم

ماظصرف.معقوهععوىيم
2017 2022 10000 

.ععوىذذذيماٌقذذذوهماٌؾق ذذذيمم11
مبودذذذؿكدامبذذذوٌقادماظعضذذذقؼيم

2017 2022 10000 

http://www.stdf.org.eg/
http://www.stdf.org.eg/
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م.أغقاعمخمؿؾػيمعـماًؿرية

.هضذذذذذذريموتقدذذذذذذقػم12 
عرتؼذذذيمعذذذـممتقظقػذذذوتمغذذذوغق

دذذذذذذقؾقؽوتماظلرتاغشذذذذذذققمم
زطقؿذذذذذذذقزانمظؿطؾقؼوتفذذذذذذذوم

م.اٌقوهاظؿقؾقؾقيمصكمععوىيم

2017 2022 

اظػرؼؼماظؾقـكم
ضلؿممبوظؼلؿمورئقس

 اظؽقؿقو مواٌشرصني
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16000 

.درادذذذوتمسؾذذذكماإلزاظذذذيم13
اظؽفروطقؿقوئقذذذذيمواظؿؽلذذذذريم

احملػزمظؾعضمعرطؾوتمماظضقئل
ماظصؾغوتمصكماألودوطماٌوئقي.

2017 2022 10000 

.ازاظذذذيمبعذذذضماظعـودذذذرمم14
اٌؾق ذذذيممهاظـؼقؾذذذيمعذذذـماٌقذذذومم

بودذذذؿكداممعذذذقادمعـكػضذذذيممم
ماظؿؽؾػي.

2017 2022 10000 

.إزاظذذذيمأؼقغذذذوتماٌعذذذودنمم15
اظرتـفذذوتممبودذذؿكداماًطذرةمم

ماٌكؾؾقيمعـماحملوظقؾماٌوئقي.
2017 2022 10000 

.درادذذوتمجققظقجقذذيم2
ظؾؾقٌمسـمعصودرماٌقذوهمم

موادارتفو.

.درادذذذذذذذذذوتمبقؽقذذذذذذذذذيم1
وػقدروجققطقؿقوئقيمسؾكماٌقوةم
ماىقصقذذيممبـطؼذذيمشذذربمطذذقمم

ماعؾق.

2017 2022 

اظػرؼؼماظؾقـكم
ضلؿممبوظؼلؿمورئقس
اىققظقجقوم
ماظ واٌشرصني
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10000 

 

.درادذذذذذذوتمجققظقجقذذذذذذيم2
وػقدروجققظقجقذذيمصذذكمواحذذيم
اٌغذذرةموتووراتفذذو،معذذـكػضم

ماظؼطورة.

2017 2022 
10000 

 

صذذذذذؿقؿمآظقذذذذذوتمم.مت3
موادرتاتقفقوتمٌؽوصقذيم
أعذذوطـمتقاظذذدماظؾعذذقضممم
دونماألضذذذرارمبـقسقذذذيمم

ماٌقوه.

.تؼقذذذقؿمعلذذذؿكؾصمغؾذذذوتمم1
وةضمطقعقػقرامعقٌقلم)اٌر(م

دقؾلقؾقؽم)االدربؼـ(ممادقؿقؾ
سؾكمؼرضوتمبعقضماظؽقذقظؽسمم

مبؾقـز.

2017 2022 

اظػرؼؼماظؾقـكم
ضلؿممبوظؼلؿمورئقس
 واٌشرصنيمايشرات
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15000 

.اظقيمسؿؾمعلؿقـوتماظضذق مم2
سؾكمؼرضوتمبعقضماظؽقذقظؽسمم
-بؾقـذذذزم) ـوئقذذذيماالجـقذذذيم

مطؾققدقدى(.

2017 2022 15000 

 241.000 موٌل بالجنٌه المصرياجمالً الت

 
 :محور الموارد المائٌة والبٌئةالهندسة بشبرا فً خطة التنفٌذٌة لكلٌة ال  10-2-6

 :)المشروعات العامة( الخطة مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة  10-2-6-1 

 هلا. جدؼده عصادر سـ واظؾقث اٌائقة اٌقارد زؼادة (1

 اجملاالت. وذؿك واظصـاسة واظري اظزراسة صكمظؾؿقاه االدؿفالك وترذقد اظػاضد تؼؾقؾ (2

 .ادؿكداعفا وإسادة اظصرف عقاه ٌعاىة اظؿؼـقات أحدث دؿكداما (3

 .واٌقاهماىقصقةمواألعطار اظلققل عقاه عـ االدؿػادة تعظقؿ (4

 .اٌكؾػات وادارة اظطؾقعقة ظؾؿقارد اٌلؿداعة اإلدارة (5

ماظؿؾقث. عـ عصادرماٌقاه ورياؼة اظؾقؽل اظؿؾقث عؽاصقة (6

 عؽاصقةمزاػرةماظؿصقر. (7

http://www.stdf.org.eg/
http://www.stdf.org.eg/
http://www.stdf.org.eg/
http://www.stdf.org.eg/
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مم:وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلالتفصٌلٌة  االنشطة 10-2-6-2

م.حمقرماٌقاردماٌوئقيمواظؾقؽياًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيمامـدديمبشرباميفممأغشطيم(:58جدولم)

 المشروعات العامة

 )االهداف/مخرجات(
 األنشطة التفصٌلٌة

الجهات المسئولة  فترة التنفٌذ
والمشرفة على 

 التنفٌذ
 مصادر التموٌل

لٌمة 
التموٌل 
بالجنٌة 
 الً من المصري

ماٌقاردم1 معـ .االدؿػودة
موتؼؾ معـمقاظطؾقعقي ماظػوضد ؾ

 اٌقوه.

.إدارةماٌذذذقاردماٌوئقذذذيمم1
ودرادذذيماٌشذذوطؾماٌؿعؾؼذذيم
بذذذذذوظـقرمواالرؿذذذذذو ميفمم

 اظؼـقاتماٌؽشقصي.

2017 2019 

أسضو مػقؽيماظؿدرؼسم
واٌشرصنيمسؾكم
اظردوئؾماظؾقـقيم
 اٌدغقيبؼلؿمامـدديم

طؾقيمامـدديمبشربام
جوععيمبـفوم+م
 اظؾقـقيماٌشروسوت

50.000 

.تذذذذذل ريماظعؿؾقذذذذذوتمم2
اظصذذذذـوسقيمواظزراسقذذذذيمم
اٌكؿؾػيمسؾكمجذقدةماٌقذوهممم

 اظلطققيمواىقصقي.

2017 2019 50.000 

.درادذذيمعشذذؽؾيمغذذدرةمم3
اٌقذذذوهمواظطذذذراماٌكؿؾػذذذيم

 ظؾؿغؾىمسؾقفو.
2017 2022 50.000 

اغهم.ػـددذذذذذذيماٌذذذذذذق4
واظشذذذذذقارهمواٌالحذذذذذيمم

 اظداخؾقي.
2017 2019 50.000 

.درادذذيمتذذل ريمارتػذذوعمم5
دذذطحماظؾقذذرمسؾذذكمجذذقدةم

 اٌقوهماىقصقي.
2017 2019 50.000 

.رصذذعمطػذذو ةمحمطذذوتممم6
تـؼقذذذيماٌقذذذوهموحمطذذذوتم
 ععوىيماظصرفماظصقل.

2017 2022 100.000 

.اسذذذذذذودةمادذذذذذذؿكدامم7
واظذذذؿكؾصمااعذذذـمعذذذـممم

اسقذذذذذيماٌكؾػذذذذذوتماظزر
 واظصـوسقي.

2017 2019 150.000 

.اظطراماٌكؿؾػيمظؿـؼقذيمم8
عقذذوةماظصذذرفماظزراسذذلمممم

مواسودةمادؿكداعفو.
2017 2022 100.000 

.االدذذذذؿكدامماالعـذذذذؾم9
ظؾؿقاردماظطؾقعقذيمواسذودةممم
 ادؿكداممخمؾػوتماظؾـو .

2017 2022 50.000 

 Water .ععوىيماٌقوه2
Treatment 

.تطذذذذذقؼرماظعؿؾقذذذذذوتم1
اٌكؿؾػيمألغظؿذيمامفذنيممم

اغؿذوجماٌقذوهممم ظؿؼؾقؾمتؽؾػي
 احملالة.

2019 2022 

أسضو مػقؽيماظؿدرؼسم
واٌشرصنيمسؾكم
اظردوئؾماظؾقـقيم
بؼلؿمامـدديم
ماٌقؽوغقؽقي

طؾقيمامـدديمبشربام
جوععيمبـفوم+م
ماظؾقـقيماٌشروسوت

50.000 

.ادؿكداممرذرامجدؼذدةممم2
موععوىذيممظعؿؾقوتمهؾقيم

 اٌقوه.
  50.000 

م.ةوؼيماظؾقؽي3

Environment 
Protection 

.تؼؾقؾماغؾعو وتماظعذودممم1
 اظؽربقن.مو وغلماطلقد

2019 2022 50.000 

.تؼؾقذذذذذؾماغؾعو ذذذذذوتمم2
اظضقضذذو معذذـماٌوطقـذذوتممم

 اظؿقربقـقي.موآالتم
  50.000 

 50.000طؾقيمامـدديمبشربامأسضو مػقؽيماظؿدرؼسم 2022 2017.درادذذذيمادذذذؿعؿوالتمم1.رددمتغرياتماظغطو م4
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 األرضلموادؿكداعوتف

Land Use and 
Land Cover 
Change 
Detectionم

األراضذذذذذلموعراضؾؿفذذذذذوم
وإسدادمخرائطفومواظقضقفم

مسؾكمتغرياتفو.

واٌشرصنيمسؾكم
اظردوئؾماظؾقـقيم

مبؼلؿمػـدديماٌلوحي

جوععيمبـفوم+م
ماظؾقـقيماٌشروسوت

.ايصقلمسؾكمععؾقعوتم2
وطذؿمممدضقؼيمسـمأبعودماٌدن

وأغذذذذقاعماظطذذذذرامبفذذذذوممم
وادذذذؿكداعوتمعـورؼفذذذومم

م-وورؼذذذذيمم-)دذذذؽـقيمم
 دـوسقي(.

2017 2022 100.000 

 .إدارةماٌـورؼماظلوحؾقي5

Coastal Zone 
Management 

رددماظؿغرياتميفمخذطمم.1
اظشذذورهموهدؼذذدمأعذذوطـمم

ماظـقرمواظرتدقى.
2017 2022 50.000 

.اظؿـؾذذذذذممبوٌعذذذذذدالتم2
اٌلذذذذذذذؿؼؾؾقيمظؿكطذذذذذذذؾم

 اره.اظشق
2017 2022 30.000 

درادذذيمتذذل ريمارتػذذوعمم.3
عـلقبمعقوهماظؾقورمسؾذكمم

 اٌـورؼماظلوحؾقي.
2017 2022 40.000 

موعراضؾذيمعصذودرممم.4 ردد
اظؿؾذذذذذذذقثمبوٌـذذذذذذذورؼمم

ماظلوحؾقي.
2017 2022 30.000 

.رددمزوػرةماظؿصقر6  

Monitoring of 
Desertification 

.إسدادمخذرائطماظؿصذقرممم1
وضقذذوسمموعذذدىماغؿشذذورهم
مععدالتمزؼودتف.

2017 2022 35.000 

.ضقوسمػؾقطمدطحماألرضم7
 وتشقػوتماٌـشكت

Measurement of 
Surface 

Subsidence & 
Structure 

Deformation 

.درادذذيمػؾذذقطمدذذطحممم1
األرضمبودذذؿكدامماظصذذقرم

ماظرادارؼي.
2017 2022 

أسضو مػقؽيماظؿدرؼسم
واٌشرصنيمسؾكم
اظردوئؾماظؾقـقيم
ماٌلوحيمبؼلؿمػـددي

طؾقيمامـدديمبشربام
جوععيمبـفوم+م
ماظؾقـقيماٌشروسوت

100.000 

.ضقذذذذذوسمتشذذذذذقػوتمم2
مأغظؿذيمم اٌـشكتمبودؿكدام
هدؼذذدماٌقضذذعمبوألضؿذذورممم

 اظصـوسقي.

2017 2022 35.000 

طشذذذذذػمتشذذذذذقػوتمم.3
اٌـشكتمبودؿكداممأجفزةم
ماظؾقزرم ال لماألبعود.

2017 2022 60.000 

ؼموعـور.دراديمتوريم8
األعطورموماظلققلموؿع  

Stream Network 
Analysis 

.إسدادمخرائطمتذوريمم1
اظلذذذذققلمظؾؿلذذذذوسدةميفمم
اطذذوذماظؿذذدابريماظالزعذذيمم
مٌقاجفيمأخطورماظلققل.

2017 2022 30.000 

.درادذذذذذذيماألعذذذذذذوطـم2
اٌـكػضذذيموأعذذوطـموؿذذعم
عقذذوهماظلذذققلمظالدذذؿػودةمم

 عـفوميفماظزراسي.

2017 2022 40.000 

ديموهدؼدمعـذورؼممدرا.3
اظؿـؿقيمااعـيمعـمخموررم

ماظلققل.
2017 2022 30.000 

موادارةماظؽقارث.رددم9
 اظطؾقعقي

Disaster 
Monitoring and 

Management 

.ادذذذذؿكداممتؼـقذذذذوتمم1
االدؿشعورمسـمبعذدموغظذؿممم
اٌعؾقعذذوتماىغراصقذذيميفمم

موإدارةماظؽذذذذقارثردذذذذدم
ماظطؾقعي.

2017 2022 

طؾقيمامـدديمبشربام
عيمبـفوم+مجوع

 50.000ماظؾقـقيماٌشروسوت

 35.000 2022 2017.تؼقذذذذذذقؿماًلذذذذذذوئرم2
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اظـو ذذذيمسذذذـماظؽذذذقارثم
مأعذوطـممم اظطؾقعقيموهدؼذد
اٌـذذورؼماٌـؽقبذذيمودذذؾؾممم

ماظقدقلمإظقفو.

عراضؾذذذيماالغفقذذذوراتمم.3
ماظصكرؼيمواظرتابقي.

2017 2022 

.دراديماظؿؾقثماظؾقؽلم10
وررامتربي(مم–ػقا مم–)عو م
مؿفوععوى

Studying the 
Environmental 
Pollutions in 
Water, Air, and 
Soil, and Their 
Treatment 

.هضذذذذذذريمبعذذذذذذضمم1
واٌذذذذذقادماظؾذذذذذقظقؿرياتم
وعذذذذذذذذدىمماظـوغقؼذذذذذذذذي
يفمععوىذذذيممادذذذؿكداعفو

 اٌقوه.

2017 2022 

أسضو مػقؽيماظؿدرؼسم
واٌشرصنيمسؾكم
اظردوئؾماظؾقـقيم
بؼلؿماظرؼوضقوتم
مواظػقزؼو مامـددقي

ؾقيمامـدديمبشربامط
جوععيمبـفوم+م
 50.000ماظؾقـقيماٌشروسوت

.درادذذيمتؾذذقثمامذذقا مم2
مبقوصظذذيمموعقذذوهماظشذذرب
موطذذذظؽمتؼقذذقؿماظؼؾققبقذذيم

اظؿؾذذقثماظصذذـوسلمظؾؾقؽذذيم
 احملقطي.

2017 2022 50.000 

موضقوسمخقاص.هضريم3
بعذذضماٌرطؾذذوتماٌعؼذذدةممم

ماظـذذذوغقمعرتؼذذذيممواٌذذذقادم
ماٌلؿكدعيميفمضقوسمتؾقث
اٌذذذذو مومععوىؿذذذذفمعذذذذـم

ماظؿؾقث.

2017 2022 50.000 

.هدؼدماظؿغرياتماظذيتمم4
هذذدثميفمعقذذوهماظصذذرفمم
معطقوفماالذعيم بودؿكدام

ماٌرئقي.-اظػقامبـػلفقي

2017 2022 50.000 

 1.765.000 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري

 
 :المائٌة والبٌئة محور المواردالخطة التنفٌذٌة لكلٌة الهندسة ببنها فً   10-2-7

 : )المشروعات العامة( الخطة مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة  10-2-7-1 

معقاهماظشربموإعدادػا.معلؿداعةمظؿـؼقةتطقؼرموتصؿقؿمأغظؿةم (1

م.واظصـاسلماٌـزظلماظصقلتطقؼرموتـظقؿمأغظؿةمعلؿداعةمظؿفؿقعموععاىةمعقاهماظصرفم (2

مسؾؿقةمدبدمماظصـاسةمواجملؿؿعمالق .دراداتمم_ردائؾمعاجلؿريمودطؿقراهمم_حبقثمسؾؿقة (3

مذؾؽاتمايادؾاتماظالدؾؽقة. (4

 اغرتغتماألذقاء. (5

 

مم:وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة   10-2-7-2

م.حمقرماٌقاردماٌوئقيمواظؾقؽييفمبؾـفوماًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيمامـدديممأغشطيم(:59جدولم)

 المشروعات العامة

 هداف/مخرجات()اال
 األنشطة التفصٌلٌة

الجهات المسئولة  فترة التنفٌذ
والمشرفة على 

 التنفٌذ
 مصادر التموٌل

لٌمة التموٌل 
بالجنٌة 
 الً من المصري

.تطذقؼرموتصذؿقؿمأغظؿذذيممم1
عقذذذوهممعلذذذؿداعيمظؿـؼقذذذيم
 اظشربموإعدادػو.

.اظؿـؼقذذذيماٌلذذذؿداعيمٌقذذذوهمم1
ماظشرب.

مأسضو مػقؽيماظؿدرؼس 2022 2017
واٌشرصنيمسؾكماظردوئؾم
اظؾقـقيمبؼلؿمامـدديم

طؾقيمامـدديمبـفوم
جوععيمبـفوم+م
ماظؾقـقيماٌشروسوت

50.000 

 50.000 2022 2017م.هؾقؾماٌقوه.2



  2017-2022البحثٌة الخمسٌة لجامعة بنها ةالخط

 

  
135 

 

  

.اإلعذذذذدادماٌلذذذذؿداممٌقذذذذوهم3
ماظشرب.

2017 2022 
ماٌدغقي

50.000 

.تطذذقؼرموتـظذذقؿمأغظؿذذيم2
علؿداعيمظؿفؿقعموععوىيم

مصذذذقلاظعقذذذوهماظصذذذرفمم
 .واظصـوسلماٌـزظل

.اٌعوىذذذيماٌلذذذؿداعيمٌقذذذوهم1
م.اظصقلاظصرفم

2017 2022 
50.000 

 50.000 2022 2017ماٌقوه.مادؿكدام.إسودةم2

.اظؿفؿقذذذذذذذعماٌلذذذذذذذؿداممم3
ٌقذذذوهماظصذذذرفممواالضؿصذذذودي
م.اظصقل

2017 2022 
50.000 

.توبفذذذيمتؾذذذقثماٌذذذقاردمم4
ماٌوئقي.

2017 2022 
50.000 

وتمامقدروظقؽقذذذيم.درادذذذ5
ظؾؾـقيماألدودذقيمظؾؿشذروسوتممم

ماظؼقعقي.

2017 2022 
50.000 

.اظدرادذذوتمامقدروظقؽقذذيمم6
وايرارؼذذذذيمظذذذذـظؿمتربؼذذذذدمم
حمطذذوتماظؽفربذذو ماظؾكورؼذذيم

مواظـقوؼي.

2017 2022 

50.000 

ردذوئؾممم_. قثمسؾؿقي3
م_عوجلذذذذؿريمودطؿذذذذقراهم
درادذذذوتمسؾؿقذذذيمطذذذدممم
اظصذذذذذذـوسيمواتؿؿذذذذذذعم

ماحملقط.

دارةماٌقاردماٌوئقيموتعظقؿم.إ1
ًدعذذذيمأػذذذدافممماالدذذذؿػودة

ماظؿـؿقيماظشوعؾي.

2017 2022 
50.000 

 50.000 2022 2017ماٌصرؼي.ماظشقاره.ةوؼيم2

.ذذذذذؾؽوتمايودذذذذؾوتم4
ماظالدؾؽقي.

ماظذريم.اظؿقؽؿمصذكمذذؾؽوتممم1
مواظصرف.

أسضو مػقؽيماظؿدرؼسم 2022 2017
واٌشرصنيمسؾكماظردوئؾم

امـدديماظؾقـقيمبؼلؿم
ماظؽفربقي

مامـدديمبـفوطؾقيم
جوععيمبـفوم+م
ماظؾقـقيماٌشروسوت

50.000 

م.اغرتغًماألذقو .5
ماظذريم.اظؿقؽؿمصذكمذذؾؽوتممم1

مواظصرف.
2017 2022 50.000 

.ررامجـذكماظطوضذيمعذـمممم6
ماٌقوه.

م.جـكماظطوضيمعـماٌقوه.1
2017 2022 

50.000 

.اظؽشذذذػمسذذذـماٌقذذذوهممم7
اٌقجذذذذذذوتممبودذذذذذذؿكدام

معغـورقلقي.اظؽفرو

ظؽشذذػمماالحذذرتايف.اظذذرادارم1
ماٌقوه.

2017 2022 
50.000 

.ععوىيماٌقوهمبودؿكدامم8
 اظؿؾودلماالؼقغل.

.تطذذذذقؼرماٌذذذذقادماٌصذذذذـعيم1
وضقودوتمععؿؾقفمًقاصمعقادم

ماظؿؾودلماالؼقغل.

أسضو مػقؽيماظؿدرؼسم 2022 2017
واٌشرصنيمسؾكماظردوئؾم
اظؾقـقيمبؼلؿمػـدديم

مياظعؾقمماألدودق

طؾقيمامـدديمبـفوم
جوععيمبـفوم+م
ماظؾقـقيماٌشروسوت

600.000 
.تطذذذقؼرمسؿؾقذذذيماٌعوىذذذيمم2

وضقودذذذذوتماظؽػذذذذو ةمتذذذذل ريم
مدرجوتمايرارة.

2017 2022 

.ععوىذذيمعقذذوهماظصذذرفم9
اظصذذذذذذذـوسلمبطرؼؼذذذذذذذفم

مطفروطقؿقوئقي.

.تطذذذذقؼرماٌذذذذقادماٌصذذذذـعيم1
ظؾعقاعذذؾم وضقودذذوتمععؿؾقذذف

ماٌم رة.

2017 2022 

400.00 

.تطذذذقؼرمسؿؾقذذذيماٌعوىذذذيمم2
موضقودوتماظؽػو ة.

2017 2022 

.ععوىيمعقوهماظصذرفمم10
اظصذذذذذذذـوسلمبطرؼؼذذذذذذذفم

مبققظقجقي.

.تطذذذذقؼرماٌذذذذقادماٌصذذذذـعيم1
ظؾعقاعذذؾم وضقودذذوتمععؿؾقذذف

ماٌم رة.

2017 2022 

400.00 

.تطذذذقؼرمسؿؾقذذذيماٌعوىذذذيمم2
موضقودوتماظؽػو ة.

2017 2022 

.سؿؾقذذذوتمامـددذذذيمم11
.إدارةماٌقاردماٌوئقيموتعظقؿم1

ًدعذذذيمأػذذذدافممماالدذذذؿػودة
 50.000مامـدديمبـفوطؾقيمأسضو مػقؽيماظؿدرؼسم 2020 2017
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واٌشرصنيمسؾكماظردوئؾمماظؿـؿقيماظشوعؾي.مؽقياظؾق
اظؾقـقيمبؼلؿمامـدديم

 اٌدغقي

جوععيمبـفوم+م
ماظؾقـقيماٌشروسوت م.ةوؼيماظشقارهماٌصرؼي.2

2017 2020 50.000 
.توبفذذذيمتؾذذذقثماٌذذذقاردمم3

ماٌوئقي.
2017 2020 50.000 

.درادذذذوتمامقدروظقؽقذذذيمم4
األدودذقيمظؾؿشذروسوتممممظؾؾـقي
ماظؼقعقي.

2017 2020 
50.000 

.اظدرادذذوتمامقدروظقؽقذذيمم5
وايرارؼذذذذيمظذذذذـظؿمتربؼذذذذدمم
حمطذذوتماظؽفربذذو ماظؾكورؼذذيم

م.واظـقوؼي

2017 2020 

50.000 

.تطقؼرموتصذؿقؿمغظذومممم12
اممإلدارةماٌكؾػذذذوتمعلذذذؿد
ماظصؾؾي.

.تطذذذذذذقؼرمغظذذذذذذوممإلدارةمم1
ماٌكؾػوتماظصؾؾيماٌـزظقي.

2017 2020 50.000 

.تطذذذذذذقؼرمغظذذذذذذوممإلدارةمم2
اٌكؾػذذوتماظصذذؾؾيماظصذذـوسقيممم

مواظؿفورؼي.

2017 2020 
50.000 

.تطذذذذذذقؼرمغظذذذذذذوممإلدارةمم3
ماٌكؾػوتماظصؾؾيماًطرة.

2017 2020 50.000 

.تطقؼرموتصذؿقؿمغظذومممم13
علذذؿداممظؾقذذدمعذذـمتؾذذقثمم

مامقا .

.تطقؼرمغظوممعلذؿداممظؾقذدممم1
عـمتؾذقثمامذقا مصذكماٌـذورؼممممم

مايضرؼيمواظؼروؼي.

أسضو مػقؽيماظؿدرؼسم 2020 2017
واٌشرصنيمسؾكماظردوئؾم
اظؾقـقيمبؼلؿمامـدديم

ماٌدغقي

مامـدديمبـفوطؾقيم
جوععيمبـفوم+م
ماظؾقـقيماٌشروسوت

50.000 

ؾقذدمم.تطقؼرمغظوممعلذؿداممظم2
عـمتؾذقثمامذقا مصذكماٌـذورؼممممم

ماظصـوسقي.

2017 2020 
50.000 

.تطقؼرموتصذؿقؿمغظذومممم14
علذذؿداممظؾقذذدمعذذـمتؾذذقثمم

ماظرتبي.

.تطقؼرمغظوممظؾقدمعـمتؾقثم1
ماظرتبيماظزراسقيمواظصقراوؼي.

أسضو مػقؽيماظؿدرؼسم 2020 2017
واٌشرصنيمسؾكماظردوئؾم
اظؾقـقيمبؼلؿمامـدديم

ماٌدغقي

مبـفوامـدديمطؾقيم
جوععيمبـفوم+م
ماظؾقـقيماٌشروسوت

50.000 

.تطقؼرمغظوممظؾقدمعـمتؾقثم2
اظرتبذذذذيمبلذذذذؾىماألغشذذذذطيمم

ماظصـوسقي.

2017 2020 
50.000 

.ذذذؾؽوتمايودذذؾوتمم15
ماظالدؾؽقي.

.عراضؾذذيماظظذذروفماظؾقؽقذذيمم1
مواظؿقؽؿمصقفو.

أسضو مػقؽيماظؿدرؼسم 2020 2017
واٌشرصنيمسؾكماظردوئؾم
دديماظؾقـقيمبؼلؿمامـ

 اظؽفربقي

مامـدديمبـفوطؾقيم
جوععيمبـفوم+م
ماظؾقـقيماٌشروسوت

50.000 

م.أغرتغًماألذقو .16
.عراضؾذذيماظظذذروفماظؾقؽقذذيمم1

مواظؿقؽؿمصقفو.
2017 2020 50.000 

.تذذذذل ريماتذذذذوالتمم17
سؾذذذكماظؽفروعغـورقلذذذقيم

ماظؾقؽي.

 50.000 2020 2017ماظـؾوتوت..تل ريػومسؾكم1

.تل ريػذذذذومسؾذذذذكمدذذذذقيمم2
ماإلغلون.

2017 2020 
50.000 

.تل ريػذذذذومسؾذذذذكمدذذذذقيمم3
مايققان.

2017 2020 
50.000 

.اظؽشذذػمسذذـماألظذذػمم18
م.واٌعودن

 2020 2017م.االخرتاضك.اظردارم1
50.000 

م ذذوغل.اظذذؿكؾصمعذذـمم19
أطلقدماظؽربقنمبعدمصصذؾيمم

م.ووؿقعف

م ذوغلم.دراديماظذؿكؾصمعذـممم1
أطلذذقدماظؽربذذقنمبعذذدمصصذذؾفممم

مووؿقعف:

موتمععؿؾقي.ضقود--
م.اظؽػو ةذذذمضقودوتم

ذذذذذمتذذل ريماظضذذغطمودرجذذوتممم
م.ايرارة

أسضو مػقؽيماظؿدرؼسم 2022 2017
واٌشرصنيمسؾكماظردوئؾم
اظؾقـقيمبؼلؿمػـدديم

ماألدودقياظعؾقمم

امـدديمطؾقيم
جوععيمبـفوممؾـفوب
ماٌشروسوت+م

ماظؾقـقي
2.000.000 

 3.050.000 المصرى هبالجنٌ التموٌل جمالًا

م

م
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 :محور الموارد المائٌة والبٌئةالخطة التنفٌذٌة لكلٌة الطب البٌطري بمشتهر فً   10-2-8

 :)المشروعات العامة( الخطة مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة   10-2-8-1 

م.ايققاغلعقاجفةماالثارمالؿؿؾةمظؾؿغرياتماٌـاخقةمسيماالغؿاجم (1

متدوؼرمزبؾػاتماٌـؿفاتمايققاغقةمواظؿصـقعماظغذائل. (2

معانماظؾقؽل.اال (3

ماالعانماٌائل. (4

  :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة   10-2-8-2

م.حمقرماٌقاردماٌوئقيمواظؾقؽياًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيماظطىماظؾقطريممبشؿفرميفممأغشطيم(:60جدولم)

 المشروعات العامة

 )االهداف/مخرجات(
 األنشطة التفصٌلٌة

الجهات المسئولة  فترة التنفٌذ
والمشرفة على 

 التنفٌذ

مصادر 
 التموٌل

لٌمة التموٌل 
بالجنٌة 
 الً من المصري

.عقاجفيماال ورماحملؿؿؾيم1
ظؾذذذذذؿغرياتماٌـوخقذذذذذيميفمم

م مواظلذؿؽلممايققاغلاالغؿوج
مواظداجـ.

دراديماظؿغرياتماٌـوخقيمم-1
وتل ريػومسؾكمواظؽقارثم
مواظلؿؽلمايققاغلاالغؿوجم
مواظداجـ.

2017 2021 

ضلؿمم-ضلؿماظصقي
ضلؿمم-اظدواجـ
ضلؿمتـؿقيمم-االمسوك

 اظـروةمايققاغقي

مطؾقيماظطى

م-اظؾقطريم
اٌراطزماظؾقـقيم
 جوععيمبفو

100.000 

االجفودممتل ريدراديمم-2
اظؾقؽلمسؾكمععدلممنقم
مواالمسوك.ايققاغوتمواظطققرم

2017 2022 

ضلؿمم-ضلؿمرىمايققان
 ضلؿماالمسوكم–اظداجـم

اظطىممطؾقي
م-اظؾقطري

دـدواماظؾققثم
 اظعؾؿقيمبوىوععي

100.000 

تطقؼرمغظؿماظؿقؽؿماظؾقؽلمم-3
ظؾؿؼؾقؾمعـماال ورماحملؿؿؾيم

سؾكمععدلممظؾؿغرياتماٌـوخقي
منقمايققاغوتمواظطققرم

م.واالمسوك

2017 2022 

ضلؿمرىمم-ضلؿماظصقي
ضلؿماظداجـمم-ايققان

مضلؿماالمسوكم–

طؾقيماظطىم
م-اظؾقطري
ظؾققثمدـدواما

ماظعؾؿقيمبوىوععي
200.000 

االضؿصودؼيممدراديماا ورم-4
سـممواالجؿؿوسقيماظـو ي

اظؿؼؾؾوتماٌـوخقيموتػوديم
آ ورػوماظلقؽيمسؾكماغؿوجقيم
اظـروةمايققاغقيمواظداجـيم

م.واظلؿؽقي

2017 2022 

طؾقيماظطىم ضلؿماالضؿصود
م-اظؾقطري

دـدواماظؾققثم
 اظعؾؿقيمبوىوععي

200.000 

ؼرمخمؾػوتماٌـؿفوتم.تدو2
واظؿصذذذذذذـقعممايققاغقذذذذذذي
ماظغذائل.

تؽقؼـماظعالئؼماٌؿؽوعؾيم-1
ظؾقققاغوتمعـمخاللمتدوؼرم

ماٌكؾػوتمايققاغقي.م
2017 2022 

ضلؿمتـؿقيماظـروةم
ضلؿمعراضؾيمم-ايققاغقي
مضلؿماظؿغذؼيم-االشذؼي

طؾقيماظطىم
جوععيمماظؾقطري
عرطزمم-بـفوممم

اظؾققثماظزراسقيم
م.بقزارةماظزراسي

300.000 

إسودةمتصـقعماٌكؾػوتم-2
ايققاغقيموخمؾػوتماظؿصـقعم

مٌـؿفوتمشذائقيمأعـي.مماظغذائل
2017 2022 

ضلؿمتـؿقيماظـروةم
ضلؿمعراضؾيمم-ايققاغقي
مضلؿماظؿغذؼيم-االشذؼي

ادؿكدامماظؿؼـقوتم-3
ايدؼـيميفماالدؿػودةمعـم
ماٌكؾػوتمايققاغقي.

2017 2022 
م-مضلؿمعراضؾيماالشذؼي
م-ضلؿماظؽقؿقو مايققؼي

ضلؿمم-اظؿغذؼيمضلؿم
ضلؿماالغؿوجمم-اظصقي
مايققاغل هلنيماظؼقؿيماظغذائقيمم-4

ممظؾعضماٌكؾػوتمايققاغقي.
2017 2022 

اإلدؿػودةمعـماٌـؿفوتم-5
اظـوغقؼيمظألظؾونمواظؾققمميفم
إغؿوجمبعضماٌـؿفوتمذاتم
اظؼقؿيماظغذائقيمواظقزقػقيم

 عوظقي.اظمواالضؿصودؼي

2017 2022 
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.تدوؼرمخمؾػوتماٌـؿفوتم2
واظؿصذذذذذذـقعممايققاغقذذذذذذي
ماظغذائل.

تطؾقؼماظؿؽـقظقجقوم-1
ايدؼـيميفمدـوسيمعـؿفوتم
االظؾونمواظؾققممواالمسوكم
مظؿؼؾقؾماظؿؾقثماظؾقؽل.م

2017 2022 

ضلؿمتـؿقيماظـروةم
ضلؿمعراضؾيمم-ايققاغقي
ضلؿماظؿغذؼيمم-االشذؼي
ضلؿماظؽقؿقو ممم-

مؼيايقق

طؾقيماظطىم
جوععيمماظؾقطري
عرطزمم-بـفوممم

اظؾققثماظزراسقيم
مبقزارةماظزراسي.

100.000 

ادؿكداممعضوداتماالطلدةم-2م.ايققي.االعونم3
اًوديممألسالفمطنضوصوت

بويققاغوتمواظدواجـم
مواالمسوك.م

2017 2022 

اظطىممطؾقي
جوععيمماظؾقطري
اٌراطزمم-بـفوم
ماظؾقـقي

600.000 

معلؿقؼوتمرددموتؼـني-3
ماظؿؾقثمصكماٌـؿفوتماظغذائقي.م

2017 2022 

تطقؼرمغظؿماظؿقؽؿماظؾقؽلم-4
مايققاغليفمعزارعماالغؿوجم

 .واظلؿؽلواظداجـم
2017 2022 

االدؿػودةمعـماٌكؾػوتم-1
مايققاغقيماٌكؿؾػي.

2017 2020 

اظؿكؾصمعـماٌكؾػوتممم-2مل.ئ.االعونماٌو4
طرؼؼيمايققاغقيماظـوصؼيمب

 أعـي.
2017 2020 400.000 

 2.000.000 المصرى هبالجنٌ التموٌل جمالًا

م

 :محور الموارد المائٌة والبٌئةالخطة التنفٌذٌة لكلٌة اآلداب فً   10-2-9

 :)المشروعات العامة( الخطة مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة   10-2-9-1 

مفا.عـماالدؿػادةوعشؽالتفامودؾؾمماٌائقةتؼققؿماٌقاردم (1

 .إلدارتفاواظؿكطق ماألعـؾممواظؾشرؼةماظطؾقعقةماظؾقؽةعقاردممماظؿؼققؿماظؾقؽلمودؾؾمتـؿقة (2

 رصدموتقضعماألخطارمواظؽقارثمووضعمأغلبمايؾقلمٌقاجفؿفامواغؿاجماًرائ مواظـؿاذج. (3

ومنواذجمممققعرصقظقجقوةماىوعقاضوعماألخطوارمواغؿواجماًورائ مممممماظؿـؿقةإسدادمدراداتمجققعقرصقظقجقفمتطؾقؼقفمظؿقدؼدمعـارؼم (4

م.الاطاة

 

  :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة   10-2-9-2

م.حمقرماٌقاردماٌوئقيمواظؾقؽياًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيماادابممبشؿفرميفممأغشطيم(:61جدولم)

المشروعات 
 )االهداف/ العامة

 مخرجات(
 األنشطة التفصٌلٌة

هات المسئولة الج فترة التنفٌذ
والمشرفة على 

 التنفٌذ
 مصادر التموٌل

لٌمة التموٌل 
بالجنٌة 
 الً من المصري

ماٌوئقي.تؼققؿماٌقاردم1
وعشذذذذؽالتفومودذذذذؾؾم

 عـفو.مماالدؿػودة

.ادذذؿكداممأجفذذزةماظردذذدماٌكؿؾػذذيمممم1
مماٌوئقي.ظؿؼققؿماٌقاردم

 .اٌقوهماىقصقي جقدة اغؿوجمخرائطم.2

2016 2022 

ؽيماظؿدرؼسمأسضو مػق
بؼلؿماىغراصقوموغظؿم

م-اىغراصقوماٌعؾقعوتم
مرالبماظدرادوتماظعؾقو
بؼلؿماىغراصقوموغظؿم
اٌعؾقعوتماىغراصقوممم

رئقسمضلؿممم-
اىغراصقوموغظؿم

 اٌعؾقعوت

متقؼؾمعـماىوععيم
بوظـلؾيمظؾؿدرؼىم

مواظرحؾي.اظعؿؾلم
عؽوصلةماإلذرافم

ردؿمم-اظعؾؿلم
اظؾققثماظؿطؾقؼقيم

معـمعصورؼػ
اظطالبماظقاصدؼـم
 عوجلؿريمودطؿقراه

15.000 
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.اظؿؼقذذذقؿماظؾقؽذذذلمم2م
ودذذؾؾمتـؿقذذيمعذذقاردمم

ماظطؾقعقذذذذذيماظؾقؽذذذذذي
واظؿكطذذقطممواظؾشذذرؼي
م.ألدارتفاألعـؾم

ماظصذذقراوي.درادذذيمتـؿقذذيماظظفذذريمم1
هؾقذؾماٌرئقذذوتممم–حملوصظذيماظؼؾققبقذذيمم

اظردذذذدماظؾقؽذذذلممواًذذذرائط.اظػضذذذوئقيم
بودذذؿكدامماالدؿشذذعورمسذذـمبعذذدموغظذذؿممم

 اىغراصقي.مم ٌعؾقعوتا

2017 2022 

مضلؿماىغراصقو

مطؾقيماظزراسي

متقؼؾمذاتلمسؾكم
حلوبمأسضو مػقؽيم

اظؿدرؼسم
اظؾقـقيمماٌشروسوت

 بوظؼلؿماظعؾؿل

15.000 

.ردذذذذذدموتقضذذذذذعمم3
األخطذذذورمواظؽذذذقارثم
ووضعمأغلذىمايؾذقلممم
ٌقاجفؿفذذذذومواغؿذذذذوجم
ماًرائطمواظـؿوذج.

.دراديمأخطورماظؿعدؼوتماظؾشرؼيمسؾكم1
درادذيمممدعقوطمصكمحموصظيماظؼؾققبقيمصرع

 2022 2017 .األرضلعشؽالتمارتػوعمعـلقبماٌو م

مضلؿماىغراصقو

مطؾقيماظعؾقم

متقؼؾمذاتلمسؾكم
حلوبمأسضو مػقؽيم

اظؿدرؼسم
اظؾقـقيمماٌشروسوت

 بوظؼلؿماظعؾؿل

20.000 

.إسذذذذدادمدرادذذذذوتم4
جققعقرصقظقجقذذذذذذذفمم
تطؾقؼقذذذذفمظؿقدؼذذذذدمم

م.اظؿـؿقيعـورؼم

مر1 ممنوذج م.إسداد ادؿكداممم–ضؿقي
ماألعقاجم مضقوس ميف ماظرؼوضقي اظـؿوذج

ماظؾقرؼي موجققعرصقظقجقيم-واظؿقورات
مواظشقاره ماظـؿوذجمم–اظلقاحؾ ادؿكدام

ماظرؼوضقيميفماظعالضوتماٌؽوغقيمظؾؿدن.مم

2017 2022 

مضلؿماىغراصقو

مطؾقيماظعؾقم

متقؼؾمذاتلمسؾكم
حلوبمأسضو مػقؽيم

اظؿدرؼسم
اظؾقـقيمماٌشروسوت
 عؾؿلبوظؼلؿماظ

20.000 

 70.000 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري

م

 :محور الموارد المائٌة والبٌئةالخطة التنفٌذٌة لكلٌة الحموق فً   10-2-10

 :)المشروعات العامة( الخطة مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة   10-2-10-1 

 تطقؼرمضقاسدمرياؼةماظؾقؽة.م

 

  :لتنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلوفترة وجهات ااالنشطة التفصٌلٌة   10-2-10-2

م.حمقرماٌقاردماٌوئقيمواظؾقؽياًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيمايؼقاميفممأغشطيم(:62جدولم)

 المشروعات العامة

 )االهداف/مخرجات(
 األنشطة التفصٌلٌة

 فترة التنفٌذ
الجهات المسئولة 

 والمشرفة على التنفٌذ
مصادر 
 التموٌل

لٌمة 
التموٌل 
بالجنٌة 
 المصري

 الً من

وضعمإرورمضوغقغلميؿوؼذيمم.1
 اظؾقؽيمعـماألضرارمواظؿؾقث.

إسذذدادماأل ذذوثمواظدرادذذوتمم
اظالزعيميفماتوالتماظؾقـقذيمم

مااتقي:

دورماظؼضذذذذو ماإلداريميفمم-1م
مةوؼيمايؼميفماظؾقؽي.

2018 2020 

 ضلؿماظؼوغقنماظعوم

 ضلؿماظؼوغقنماظدوظلماظعوم

 ضلؿماظؼوغقنماىـوئل

اظدوظلماظعومضلؿماظؼوغقنم  

 ضلؿماظؼوغقنماٌدغل

 

200.000 

ةوؼذذيماظؾقؽذذيمماتػوضقذذوتم-2
معـماظؿؾقث.

مسؾذذذكماالسؿذذذدا جذذذرائؿمم-3
ماظؾقؽي.

دولمحذذذذقضمماتػوضقذذذذوتم-4
بـذذذو ممسؾذذذكاظـقذذذؾموأ رػذذذوم

ماظلدود.

.اٌلؽقظقيماٌدغقيمسـمأضرارم5
 اظؽوئـوتماحملقرةمورا قًو.

دغقذذذيمسذذذـممم.اٌلذذذؽقظقيما6ٌ
 األضرارماظؾقؽقي.

 200.000 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري
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 :موارد الطالةلمحور الخطة التنفٌذٌة   10-3

 : المراد تحمٌمها الغاٌة  10-3-1

ماالدؿفالك. وترذقد جدؼدة، عصادر سـ واظؾقث عصر، سي اظطاضة عـظقعة طػاءة رصع

 

 )المحور الرابع من اسوتراتٌجٌة الدولوة الطالة مواردلمحور لخطة البحثٌة افً االهداف واألنشطة   10-3-2
 (:2030 البحثٌة

 اظطاضة. عقارد تلعني .1

 الؾقة. اظطاضة عقارد عـ االدؿػادة تعظقؿ .2

م واٌؿفددة. اىدؼدة اظطاضة ذبال صك اظرؼادة .3

 

 :موارد الطالةمحور ل البحثٌةالخطة الكلٌات المشاركة فً    10-3-3

 .ايؼققم-ماآلدابم–ماظعؾقمم–مؾـفاباهلـددةمم-شرباباهلـددةماتمطؾقم

 

 :موارد الطالةمحور الخطة التنفٌذٌة لكلٌة الهندسة بشبرا فً   10-3-4

 :)المشروعات العامة( الخطة مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة   10-3-4-1

 واٌؿفددة. اىدؼدة اظطاضة صـاسة وتقرني غؼؾ (1

 اظطاضة. واغؿاج اظلؾؿقة االدؿكداعات سي ؼةاظـقو اظؿؽـقظقجقا ادؿكدام (2

 جدؼدة. عصادر سـ واظؽشػ ظؾطاضة، االعـ واظؿكزؼـ ترذقد سي ايدؼـة اظؿؽـقظقجقا ادؿكدام (3

 علؿفؾؽة. طؿقف بلضؾ عـفا سائد أطرب سؾك ظؾقصقل اظطاضة عـظقعف طػاءة زؼادة (4

 م.واظعضقؼة اظصؾؾة اٌكؾػات عـ اظطاضة تقظقد (5

ماظطاضة. اغؿاج ربطات طػاءة وزؼادة صقاغة ظؽقػقف اظقدائؾ أحدثاتؾاعم (6

 

  :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة   10-3-4-2

م.عقاردماظطوضيحمقرمظؽؾقيمامـدديمبشرباميفمماًطيماظؿـػقذؼيمأغشطيم(:63جدولم)

 المشروعات العامة

 مخرجات( )االهداف/
 األنشطة التفصٌلٌة

الجهات المسئولة  فٌذفترة التن
والمشرفة على 

 التنفٌذ

مصادر 
 التموٌل

لٌمة 
التموٌل 
بالجنٌة 
 الً من المصري

.االدؿداعيموترذقدم1
ماظطوضيميفماظعؿورة

Sustainability 
and Energy 

Saving in 
Architecture 

.ادؿكدامماظقدوئؾماظطؾقعقيم1
 يفمتربؼدموتدصؽيماٌؾوغل.

2017 2019 
اظؿدرؼسمأسضو مػقؽيم

واٌشرصنيمسؾكماظردوئؾم
ماظؾقـقيمبؼلؿماظعؿورة

طؾقيمامـدديم
بشربامجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
 اظؾقـقي

50000 

.اظؿصؿقؿماٌعؿوريموتل ريهم2
 سؾكمترذقدمروضيماٌؾـك.

2017 2019 50000 

.تطؾقؼوتماظعؿورةماٌلؿداعيم3
 وترذقدماظطوضي.

2018 2019 50000 

 120000 2021 2017 ورةماًضرا ..تطؾقؼوتماظعؿ4
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.سالضيمتقجقفماٌؾوغلم5
 برتذقدمادؿفالكماظطوضي.

2018 2022 120000 

.اٌدنماٌلؿداعيموحؿؿقيم6
 ادؿكدامماظطوضيماظـظقػي.

2018 2022 120000 

.تل ريمأمنوطماظـلقٍم7
اظعؿراغلمسؾكمتؾقثمامقا م
 تطؾقؼمسؾكماٌدنماىدؼدة.

2017 2019 60000 

.االرتػوعماألعـؾمظؾؿؾوغلم8
 وأ رهمسؾكماٌـوخماظداخؾل.

2017 2018 60000 

.اظقاحماظطوضيماظشؿلقيمطلحدم9
 سـودرماظؿشؽقؾماٌعؿوري.

2019 2020 60000 

.اظطوضيماىدؼدةمواٌؿفددةم10
 وادؿكداعوتفوميفماٌؾوغل.

2017 2019 60000 

.اٌقاردماٌوئقيمواظؾقؽقيم11
 اظصقرا .موسؿورة

2019 2021 60000 

م.دؾقكماٌـشلت2

Structures 
Behavior 

.اإلدارةماٌؿؽوعؾيمٌشروسوتم1
اظؿشققدمضؾؾموأ ـو موبعدم

 سؿؾقيماظؿشققد.
2016 2019 

أسضو مػقؽيماظؿدرؼسم
واٌشرصنيمسؾكماظردوئؾم
اظؾقـقيمبؼلؿمامـدديم

ماٌدغقي

طؾقيمامـدديم
بشربامجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت

 ؾقـقياظ

200.000 

.دراديماظعـودرماالغشوئقيم2
اٌصـقسيمبودؿكدامماظؼؾقؾمعـم
اظطوضيمعـؾماظؼطوسوتماٌعدغقيم

 اٌلققبيمسؾكماظؾورد.

2016 2019 150.000 

م.دؾقكماٌـشلت2

Structures 
Behavior 

.اظؿصؿقؿماالعـؾمظؾعـودرم3
االغشوئقيمبفدفمتؼؾقؾماظػوضدم
 واالدؿكدامماالعـؾمظؾطوضي.

2017 2019 
أسضو مػقؽيماظؿدرؼسم
واٌشرصنيمسؾكماظردوئؾم
اظؾقـقيمبؼلؿمامـدديم

ماٌدغقي

طؾقيمامـدديم
بشربامجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي

150.000 

.دراديمدورةمحقوةماظعـودرم4
االغشوئقيمظؿقدؼدماظعؿؾقوتم
اظيتمتلؿفؾؽماظؼدرماالطربمعـم

 اظطوضي.

2017 2022 100.000 

دؾقكماٌـشكتمم.درادي5
اٌرطؾيمواظعـودرماإلغشوئقيم

تل ريماألةولماٌكؿؾػيممهً
 واظعقاعؾماظؾقؽقي.

2017 2022 200.000 

م.اٌقادماٌؿؼدعيمايدؼـي3

New Advanced 
Material 

.دراديماًقاصماٌكؿؾػيم1
مظؾؿقادماٌلؿقد ي.

2017 2022 100.000 

ظؾؿقادمماإلغشوئل.اظؿقؾقؾم2
ماٌلؿقد ي.

2017 2019 100.000 

 .اٌقادماظؾدؼؾيمظألمسـ4ً

Cement 
Replacement 
Material 

 150.000 2019 2017م.دراديمدلقعيماًردوغي.3

 50.000 2019 2017م.اظؿؽقؼـماظدضقؼمظؾكردوغي.4

.اًقاصماالغؿؼوظقيم5
مظؾكردوغي.

2017 2019 150.000 

م.اظطوضيماظؿؼؾقدؼي5

Conventional 
Energy 

موهلنيماغؿؼول.دراديم1
 ايرارة.

2017 2019 
أسضو مػقؽيماظؿدرؼسم
واٌشرصنيمسؾكماظردوئؾم
اظؾقـقيمبؼلؿمامـدديم

ماٌقؽوغقؽقي

طؾقيمامـدديم
بشربامجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي

30.000 

مودراديمادا .تصؿقؿم2
 اٌؾودالتمايرارؼي.

2017 2019 30.000 

بقىم.دراديمادا ماالغو3
 ايرارؼي.

2017 2019 30.000 
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.دراديمادا معـظقعوتم4
 اظؿربؼد.

2017 2019 30.000 

.دراديمادا معـظقعوتم5
 اظؿؽققػ.

2017 2019 30.000 

.دراديمادا معـظقعوتم6
 اظؿؽققػماظغريمتؼؾقدؼي.

2017 2019 30.000 

.دراديماظراحيمايرارؼيم7
امقا مموهلنيمجقدةظإلغلونم
 اخؾلميفماالعوطـماٌؽقػي.اظد

2017 2019 30.000 

مودراديماغظؿي.تصؿقؿم8
 عؽوصقيمايرؼؼ.

2017 2022 30.000 

م.اظطوضيماظؿؼؾقدؼي5

Conventional 
Energy 

.دراديماالدا مايراريم9
ظؾؿػوسالتمموامقدمودؼـوعقؽل

اظـقوؼيميفمايوالتماٌلؿؼرةممم
 وحوالتمايقادث

2017 2022 

اظؿدرؼسممأسضو مػقؽي
واٌشرصنيمسؾكماظردوئؾم
اظؾقـقيمبؼلؿمامـدديم

ماٌقؽوغقؽقي

طؾقيمامـدديم
بشربامجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي

30.000 

.هؾقؾمادا ماالغظؿيم10
 ايرارؼي

2017 2022 30.000 

.دراديمترذقدمادؿفالكم11
 اظطوضيميفماٌؾوغلماالدارؼي

2017 2022 30.000 

تؽـقظقجلم.اظـوغقم12
تولمهلنيمموتطؾقؼوتفوميف
 اغؿؼولمايرارة

2017 2022 30.000 

.اظطوضيماىدؼدةم6
مواٌؿفددة

New and 
Renewable 
Energyمممممممممممممممممم
 ممممممم

.دراديمادا ماغظؿيماظؿلكنيم1
بوظطوضيممواغؿوجماظؽفربو 
 اظشؿلقي.

2017 2019 25.000 

.دراديمررامهلنيم2
 وضيماظشؿلقي.ادؿغاللماظط

2017 2019 25.000 

.هؾقؾمادا معـظقعوتم3
هؾقيماٌقوهمبودؿكدامماظطوضيم

 اظشؿلقي.
2017 2019 25.000 

.دراديمادا ماظؿقربقـوتم4
 امقائقيمواٌوئقي.

2017 2019 25.000 

.دراديمادا معصودرماظطوضيم5
 اىدؼدةمواٌؿفددة.

2019 2022 25.000 

لؿؼؾؾقيمعـؾم.اظطوضوتما6ٌ
خالؼوماظقضقدموإغؿوجم

 امقدروجني.
2019 2022 25.000 

.روضيماعقاجماظؾقرم7
 وتطؾقؼوتفو.

2019 2022 25.000 

.درادوتمألدوظقىموفقزم8
وادؿكدامماظؽؿؾمواظغوزاتم

 Biomass)ممايققؼيم
& Biogas) يفمإغؿوجمم

 اظطوضي.

2019 2022 25.000 

.االحرتااموحمرطوتم7
 ااماظداخؾلاالحرت

.دراديمادا محمرطوتم1
 االحرتااماظداخؾل.

2017 2019 
أسضو مػقؽيماظؿدرؼسم
واٌشرصنيمسؾكماظردوئؾم

طؾقيمامـدديم
بشربامجوععيم

35.000 
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 Combustion 
and Internal 
Combustion 
Engines 

ؿؾقيم.درادوتمحلوبقيموعع2
ًصوئصماالحرتاامألغقاعم

-solid)اظقضقدماٌكؿؾػي
liquid-gas) موعؽقغوت

 غقاتٍماالحرتااموجقدتف.

2017 2019 

اظؾقـقيمبؼلؿمامـدديم
ماٌقؽوغقؽقي

بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي

35.000 

ادا ممسؾك.تل ريمغقعماظقضقدم3
 احملرطوت.

2017 2019 35.000 

.درادوتمحلوبقيموععؿؾقيم4
 ظعؿؾقوتماالحرتاا.

2017 2019 35.000 

 35.000 2022 2019م.االحرتااماٌلؿؿر.5

 35.000 2022 2019 .ايرائؼمواالغػفورات.6

.عقؽوغقؽوماٌقائعم8
 واٌوطقـوتماظؿقربقـقي

Fluid 
Mechanics and 
Turbo 
Machines 

.دراديماظلرؼونمحقلم1
 االجلومماالغلقوبقيمواٌؾوغل.

2017 2019 35.000 

.دراديمادا مآالتماٌقائعم2
م–عراوحمم–)عضكوتم

 بقـوتم....ماخل.تقر
2017 2019 35.000 

.دراديماظلرؼونميفماتوريم3
 امقائقي.

2017 2019 35.000 

وععؿؾقيم.درادوتمحلوبقيم4
حقلمتوالتممخمؿؾػي

اظلرسوتمواظضغقطمظؾلرؼونم
اظؿقربقـقيمميفماٌوطقـوت
 اٌكؿؾػي.

2017 2019 35.000 

موععؿؾقي.درادوتمحلوبقيم5
 ال لماظطقر.ظؾلرؼونم ـوئلمو 

2019 2022 35.000 

.اظلرؼونماٌضطربم6
 وتطؾقؼوتف.

2019 2022 35.000 

.اظؼقوسمواظؿـؾممألدا م7
 ااالتماظؿقربقـقي.

2019 2022 40.000 

م.ػـدديماالغؿوجمواظؿصؿقؿ9

Production 
Engineering 
and Design 

.دراديمجقدةمزروفم1
ماظؿشغقؾ.

2019 2022 
رؼسمأسضو مػقؽيماظؿد

واٌشرصنيمسؾكماظردوئؾم
اظؾقـقيمبؼلؿمامـدديم

ماٌقؽوغقؽقي

طؾقيمامـدديم
بشربامجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي

35.000 

.دراديمادارةمسؿؾقوتم2
 اظؿشغقؾ.

2017 2019 35.000 

.دراديمادارةمسؿؾقوتم3
ماظؿشغقؾماظغريمتؼؾقدؼي.

2017 2019 35.000 

.دراديمادا مطرادلم4
 وور.احمل

2017 2019 35.000 

.دراديماجفزةماظؿلػقؾم5
ماظؿعقؼضقي.

2017 2019 35.000 

 35.000 2022 2022م.تصؿقؿماالغظؿيماٌقؽوغقؽقي.6

غظؿممواظؿقؽؿميف.اظؿقؾقؾم1م.ػـدديماظؿقؽؿمااظل10
ماألذرعماالظقي.

2019 2022 35.000 

.هؾقؾماظـظؿماظذطقيميفم2
ماظعؿؾقوتماظصـوسقي.

2019 2022 35.000 

Fault diagnosis 
using vibration 
analysis. 

2019 2022 35.000 
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.االػؿزازمعـماألغظؿيم4
ماإلظؽرتوعقؽوغقؽقي.

2017 2019 35.000 

.هؾقؾماظـظؿماظدؼـوعقؽقيم5
ظؾصقوغيماظؿـؾمؼيم واالػؿزازات
م.واظؿعرفمسؾقفو

2017 2019 35.000 

قؼم.هؾقؾماغظؿيماظؿعؾ6
مظؾؿرطؾوت.

2017 2019 35.000 

مواخؿؾوراتماٌقاد.هؾقؾم1م.ػـدديماٌقاد11
ماٌكؿؾػي.

2017 2019 35.000 

.دراديمتل ريماٌعوىوتم2
مسؾكوايرارؼيماظلطققيم
ماٌقاد.

2017 2019 35.000 

.تصـقعمواخؿؾوراتماٌقادم3
ماٌمتؾػي.

2017 2019 35.000 

م.اظؿؼـقوتمايدؼـيميف4
االغؿوجمبودؿكدامماظؾقومم

اظؿؼؾقيبماالحؿؽوطلمظـقسقوتم
مخمؿؾػيمعـماٌعودن.

2017 2019 35.000 

.اظؿقؽؿميفمذؾؽوتم12
اظؼقيماظؽفربقيموهلنيم

م.أدا ػو

.ادؿؼرارماىفدميفمغظؿم1
اظؼقيماظؽفربوئقيمععماظؿطؾقؼم

 غظومماظؼقيماٌصري.مسؾك
2017 2018 

أسضو مػقؽيماظؿدرؼسم
كماظردوئؾمواٌشرصنيمسؾ
امـدديماظؾقـقيمبؼلؿم
ماظؽفربوئقي

طؾقيمامـدديم
بشربامجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
 اظؾقـقي

17.500 

.ادؿكداممغظومماٌـطؼماٌؾفؿم2
ظؾؿقؽؿماظالخطلميفماىفدم

وعصودرماظؼدرةماظغريمصعوظيمععم
م.إغذاريععوجلم

2017 2018 17.500 

.هلنيمادا مغظؿماظؼقيم3
اجفزةمكدامماظؽفربوئقيمبودؿ

FACTS.م
2017 2020 17.500 

.هلنيمادؿؼرارماىفدميفم4
غظؿماظؼقيماظؽفربقيم

بودؿكدامماظؼدرةماالدؿوتقؽقيم
ماظغريمصعوظي.

2017 2017 17.500 

يفم .تصققحمععوعؾماظؼدرة5م
غظؿماظؿقزؼعماظؽفربوئقيم

مبودؿكداممتؼـقيماٌـطؼماٌؾفؿ.
2018 2022 17.500 

ػـقيمواالضؿصودؼيم.اٌػوػقؿماظ6
مظزؼودةمدعيماًطقطمامقائقي.

2017 2019 17.500 

.دراديمغظوممغؼؾماظؿقورم7
ماٌلؿؿرمذاتماىفدماظػوئؼ.

2017 2018 17.500 

.غظؿماظؿقظقدم13
 .اظؽفربوئل

م

.غظوممعلؿؼؾمخمؾطمظؿقظقدم1
اظطوضيماظؽفربوئقيمعـماظرؼوحم
واظشؿسمععمأةولمحمرطوتم

 طفربوئقي.

2017 2020 17.500 

.منذجيموحموطوةماظؿقؽؿميفم2
رؼوحممتربقـفغظوممعؽقنمعـم

موعقظدمحـلموحمقلمعصػقصي.
2017 2019 17.500 

.هؾقؾمادا مخالؼوماظقضقدم3
مٌقظدمعؿقزع.

2017 2022 17.500 
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 ..غظؿماظؿقزؼعماظؽفربل14

م

.اظؿـؾممبوألةولم1
اظؽفربوئقيمععمتطؾقؼمإدارةم

 ايؿؾ.مسؾكاظطؾىم
2017 2019 17.500 

اظطوضيممسؾك.أ رمإدارةماظطؾىم2
 اسؿؿودؼيمغظومماظؼقي.مسؾك

2017 2021 17.500 

.اظؿـؾممبوألةولم3
اظؽفربوئقيموتطقراتماظـظومم
 ععماسؿؾورمسقاعؾماظطؼس.

2018 2022 17.500 

.اظؿـؾممبوألةولم1 ..احملطوتماظػرسقي15
اظؽفربوئقيمععمتطؾقؼمإدارةم

 ايؿؾ.مسؾكاظطؾىم
2017 2019 

أسضو مػقؽيماظؿدرؼسم
واٌشرصنيمسؾكماظردوئؾم

امـدديماظؾقـقيمبؼلؿم
ماظؽفربوئقي

طؾقيمامـدديم
بشربامجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي

17.500 

اظطوضيممسؾك.أ رمإدارةماظطؾىم2
 اسؿؿودؼيمغظومماظؼقي.مسؾك

2017 2021 17.500 

.اظؿـؾممبوألةولم3
قراتماظـظومماظؽفربوئقيموتط

 ععماسؿؾورمسقاعؾماظطؼس.
2018 2022 17.500 

.اظؿقؽؿميفمااالتم16
 .اظؽفربوئقي

.خصوئصماظعزلمٌكوظقطم1
اظغوزمداخؾماجفزةماظغوزم

 اٌضغقط.

2019 2022 17.500 

.دراديماىفقدماظزائدةم2
 بوحملطوتماظػرسقي.

2018 2017 17.500 

.اظؿقؽؿميفمغظؿمهقؼؾم17
فربوئقيمواظطوضيماظطوضيماظؽ

م.اىدؼدةمواٌؿفددة

.دراديمغظؿماظقضوؼيم1
حملقالتماظؼقيمداخؾم
 احملطوتماظػرسقي.

2017 2016 17.500 

.اظؿقؽؿميفماحملرطوتمذاتم2
 اٌؿوغعيماٌغـورقلقيماٌؿغرية.

2017 2022 17.500 

.اظؿقؽؿميفمااالتمايـقيم3
 ذاتماظؿغذؼيماٌزدوجي.

2017 2022 17.500 

.جقدةمعصودرمتغذؼيم18
م.اظطوضي

.غظؿماظؼدرةماظغريمضوبؾيم1
مظالغؼطوع.

2017 2022 17.500 

.تطؾقؼوتماظـوغقم19
تؽـقظقجلمظؿقلنيم
خصوئصماٌقادماظعوزظيم
اٌلؿكدعيميفمعؽقغوتم
 .اظشؾؽيماظؽفربقي

.هلنيمخصوئصمسزلم1
 XLPE اظؽوبالت

 بودؿكدامماظـوغقمتؽـقظقجل.
2017 2018 

ظؿدرؼسمأسضو مػقؽيما
واٌشرصنيمسؾكماظردوئؾم

امـدديماظؾقـقيمبؼلؿم
ماظؽفربوئقي

طؾقيمامـدديم
بشربامجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
 اظؾقـقي

17.500 

.تطؾقؼوتماظـوغقمتؽـقظقجلم2
يفمهلنيمخصوئصمسزلم
 طوبالتماظؼقىماظؽفربقي.

2017 2020 17.500 

.هلنيمخصوئصماظزؼقتم3
اظعوزظيمواٌلؿكدعيميفم

قالتماظؽفربوئقيماحمل
 بودؿكدامماظـوغقمتؽـقظقجل.

2017 2021 17.500 

.ادؿكداممعقادماظـوغقمظرصعم4
طػو ةماظزؼقتماظعوزظيم

واٌلؿكدعيميفماحملقالتم
 اظؽفربوئقي.

2017 2019 17.500 

.دراديمتل ريمعقادماظـوغقم5
سؾكمخصوئصمشوزمدودسم

 صؾقرؼدماظؽربؼً.
2018 2022 17.500 
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خصوئصمشوزمم.هلني6
دودسمصؾقرؼدماظؽربؼًم

 بودؿكدامماظـوغقمتؽـقظقجل.
2017 2018 17.500 

.تطؾقؼوتمورصعمطػو ةم20
اظؿقظقدمبودؿكدامماظطوضيم

 اىدؼدةمواٌؿفددة

.رصعمطػو ةمعـظقعيماظؼقىم1
اظؽفربقيمبربطفومبوٌقظداتم

 اٌقزسي.
2017 2021 17.500 

.دراديماظطراماٌكؿؾػيمظربطم2
اظطوضيماىدؼدةمععممعقظدات
 اظشؾؽي.

2017 2018 17.500 

.دراديماٌشوطؾماظـوويمسـم3
ربطماٌقظداتماٌقزسيممبـظقعيم
 اظؼقىماظؽفربقيموحؾقمو.

2017 2020 17.500 

.ربطموحداتماظؿقظقدماٌقزعم4
 مبـظقعيماظؼقىماظؽفربقي.

2017 2021 17.500 

.هلنيمأدا ماٌقظداتم5
اظؿقظقدماٌؿفوغسماٌلؿكدعيميفم

 ظؾطوضيماظشؿلقيموروضيماظرؼوح.
2017 2019 17.500 

.دراديمتل ريماىفقدم6
اظدصعقيمسؾكمأدا ماٌقظداتم

اٌلؿكدعيميفمتقظقدماظطوضيمعـم
 اظرؼوح.

2017 2018 17.500 

.تطؾقؼوتمورصعمطػو ةم20
اظؿقظقدمبودؿكدامماظطوضيم

م.اىدؼدةمواٌؿفددة

صؾقيم.تطؾقؼوتماظشؾؽيماظع7
االدطـوسقيميفمهؾقؾماىفقدم
اظػوئؼيماظؾقظقيمسؾكمأدا م
 عقظداتماظطوضيماىدؼدة.

2017 2020 

أسضو مػقؽيماظؿدرؼسم
واٌشرصنيمسؾكماظردوئؾم

امـدديماظؾقـقيمبؼلؿم
ماظؽفربوئقي

طؾقيمامـدديم
بشربامجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي

17.500 

.ططقطمغظؿماظؼقىم21
ممغظؿماظؽفربقيمبودؿكدا
 اظذطو ماالدطـوسل

Power System 
Planning Using 
Artificial 
Intelligence 
System. 

.ادؿكداممغظؿماظذطو م1
االدطـوسلمظؾقصقلمسؾكم
عـظقعيمغؼؾمضقىمطفربوئقيم
 ذاتمجقدةمسوظقيمبلضؾمتؽؾػي.

2017 2021 17.500 

.اظؿشغقؾماالضؿصوديم22
األعـؾمحملطوتمتقظقدم

 اظؼقىماظؽفربقي

Optimal 
Economic 
Dispatch for 
Power 
Generation 
Plants. 

.دراديمهلنيمأدا م1
واضؿصودؼوتمغظؿماظشؾؽوتم
امفقـيمظؾقصقلمسؾكم

اظؿشغقؾماالضؿصوديماألعـؾم
حملطوتمتقظقدماظؼقىم

ماظؽفربقي.
2017 2021 17.500 

ماظـوغقمعرتؼي.اٌقادم23
موتطؾقؼوتفومامـددقي

Nanomaterials 
and Their 
Engineering 

 اظؽفربقي.هلنيماًقاصم1
واٌقؽوغقؽقيموايرارؼيم

اٌلؿكدعيميفممظؾؾقظقؿرات
وذظؽماظؽوبالتماظؽفربقيم

اظـوغقمبؾعضماٌقادممبدتفو
 .عرتؼي

2017 2018 

أسضو مػقؽيماظؿدرؼسم
واٌشرصنيمسؾكماظردوئؾم

اظؾقـقيمبؼلؿم
واظػقزؼؼوماظرؼوضقوتم
ومبشورطيممامـددقي
-اظؽؾقيم)طفربو مماضلو

طؾقيمامـدديم
بشربامجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
 اظؾقـقي

20.0000 
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Applications. 
مودراديمخقاص.هضريم2

ودراديمماظـوغقمعرتؼياٌقادم
هلنيمخقاصمميفمتل ريػو
 .اإلمسـؿقياًردوغيم

2017 2020 

معقؽوغقؽو(م–معدغل

100.000 

.هلنيمطػو ةمدورةماظؿربؼدم3
زؼقتماظؿشققؿمسـمررؼؼمميف

 .غوغقعرتؼفدتفوممبقادم
2017 2018 50.000 

مودراديمخقاص.هضريم4
ماظـوغقمعرتؼيبعضماٌقادم

وتل ريػومسؾكماظؿقدقؾقيم
موخقاصماظعزلايرارؼيم

اظؽفربلمظزؼقتماظؿشققؿم
اٌلؿكدعيميفماحملقالتم

 اظؽفربقي.م

2017 2018 

أسضو مػقؽيماظؿدرؼسم
واٌشرصنيمسؾكماظردوئؾم

اظؾقـقيمبؼلؿم
ضقوتمواظػقزؼؼوماظرؼو

ومبشورطيمامـددقيم
-اظؽؾقيم)طفربو ماضلوم
معقؽوغقؽو(م–معدغل

طؾقيمامـدديم
بشربامجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
 اظؾقـقي

150.000 

.ضقوسمددأماٌعودنمسـدم5
ورراماظظروفماٌكؿؾػيم

 .ايؿوؼي
2017 2018 50.000 

.اىدوىماالضؿصودؼيمعـم6
 اظؿلؾقح.اظؿقؽؿميفمددأمحدؼدم

2017 2019 30.000 

.سؾقمماظؾقزرم24
 وتطؾقؼوتفو

Laser Sciences 
and Their 
Applications. 

.هضريمبعضماٌقادم1
مودتفومبؾعضماظؾقظقؿريؼي

دؾغوتماظؾقزرمالدؿكداعفوم
 يفمتولماتؿعوتماظشؿلقي.

2017 2022 100.000 

ورقػم.تطؾقؼوتمسؾؿماظؾقزرم2
 .االغؾعوث

2017 2022 100.000 

.هلنيمطػو ةم25
 .اظؾطورؼوتماظشؿلقي

Improving the 
Efficiency of 
Solar Cells. 

.دراديماًقاصماظضقئقيم1
ضقئقيمألذؾوهمم-واظؽفرو
ماظـوغقمعرتؼياٌقدالتم
هلنيمطػو ةمميفوتطؾقؼوتفوم
مواظرابعمعـاىقؾماظـوظٌم

 اظؾطورؼوتماظشؿلقي.م

2017 2022 50.000 

وغقماظـ.هضريمبعضماٌقادم2
وعدىممودراديمخقادفومعرتؼي
اظؾطورؼوتمميفمتطؾقؼفو
بدائؾمموبعضماظشؿلقيم
 اظطوضي.

2017 2022 50.000 

.صقزؼو ماٌقادماظصؾؾيم26
 .وتطؾقؼوتفو

Solid State 
Physics and 
Their 
Application. 

.هضريمسقـوتمغوغقؼيم1
ألطودقدمبعضماظػؾزاتم

االغؿؼوظقيمواٌطعؿيمأوماظغريم
ضماظعـودرمعطعؿيمبؾع

 االغؿؼوظقيماظشؾيمصؾزؼي.

2017 2022 50.000 

.صقزؼو ماٌقادماظصؾؾيم26
 .وتطؾقؼوتفو

Solid State 
Physics and 
Their 
Application. 

.هضريسقـوتمذوظؽقجقـقيم2
)أضراصمدؾؾيموأششقيمرضقؼي(م
موماظؾـقيماظرتطقؾقيماظـوغقؼيم

اٌؿؾؾرةمواظغريمعؿؾؾرةم
قادفوم)األعقرصقي(مودراديمخ
اتفرؼيماظرتطقؾقيم
مواظضقئقيمواظؽفربقي

الدؿكداعفوميفماظؿطؾقؼوتم
واألجفزةماظؿؽـقظقجقيم

 ايدؼـي.

2017 2018 

أسضو مػقؽيماظؿدرؼسم
واٌشرصنيمسؾكماظردوئؾم

اظؾقـقيمبؼلؿم
مواظػقزؼو اظرؼوضقوتم

امـددقيمومبشورطيم
-اضلومماظؽؾقيم)طفربو 

معقؽوغقؽو(م–معدغل

طؾقيمامـدديم
جوععيممبشربا
بـفوم+م
ماٌشروسوت
 اظؾقـقي

50.000 
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مودراديماًقاص.هضريم3
اظػقزؼوئقيمظزجوجمعطعؿم
وسـودرمبعـودرمارضقيمغودرةم

موادؿكداعوتفوميفماغؿؼوظقي
 اظؿطؾقؼوتماظضقئقي.

2017 2018 50.000 

.دراديماظرتطقىم4
واالعؿصوصماظضقئلمظزجوجم
اظػقدػوتماٌطعؿمبعـودرم
 ذحمضقئل.اغؿؼوظقيمظقعؿؾمطؿر

2017 2022 50.000 

.اٌقادماظـقوؼيم27
 وتطؾقؼوتفومصكمتولماظطوضي

Nuclear 
Materials and 
Their Energetic 
Applications 

.اظؿصودعوتماظـقوؼيمسوظقيم1
ماظطوضيمواًوديمبؿصودعوت
اظـقاةمععم"امودرون"ماوم

تصودعوتماألغقؼيمععمبعضفوم
مغظرياظؾعضموارمودممنقذجم

ػماظؿػوسالتمعـودىمظقد
 اٌؿؽـيما ـو ماظؿصودعوت.

2017 2019 50.000 

.دراديمخقاصماٌقادم2
اىلمحوظيمماظـقوؼيموهقالتفو
 جؾقون".م-اظؾالزعوم"طقارك

2017 2022 
 

50.000 

.اظؾقٌمسـمعصودرمجدؼدةم3
وطقػقيمموأعـيمظؾطوضي

ادؿكداعفومطؿصدرمعؿفددم
 ظؾطوضي.

2017 2022 50.000 

 2.4473211 بالجنٌه المصرياجمالً التموٌل 

م

 :موارد الطالةمحور التنفٌذٌة لكلٌة الهندسة ببنها فً  الخطة  10-3-5

 :)المشروعات العامة( الخطة مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة   10-3-5-1 

 .اٌلؿؼؾؾ عصر سي اظطاضة باحؿقاجات ظؾؿـؾم منقذج تطقؼر (1

 .واٌؿفددة اىدؼدة اظطاضة صـاسة وتقرني غؼؾ (2

 .اظطاضة واغؿاج اظلؾؿقة االدؿكداعات سي اظـقوؼة اظؿؽـقظقجقا ؿكداماد (3

 اظغاز ادؿؽشاصات وخباصة جدؼدة عصادر سـ واظؽشػ ظؾطاضة، االعـ واظؿكزؼـ ترذقد سي ايدؼـة اظؿؽـقظقجقا ادؿكدام (4

 .اٌائقة واٌصادر واظؾرتول

 .علؿفؾؽف فطؿق باضؾ عـفا سائد أطرب سؾك ظؾقصقل اظطاضة عـظقعف طػاءة زؼادة (5

 .واظعضقؼة اظصؾؾة اٌكؾػات عـ اظطاضة تقظقد (6

 .اظطاضة اغؿاج ربطات طػاءة وزؼادة صقاغة ظؽقػقف اظقدائؾ أحدث (7

 عـاصلة تؽـقظقجقاتمورـقة اعؿالك بفدف اىدؼدة اظطاضة صـاسة ذباالت سي اظقرـقة واالبؿؽارات اظعؾؿل اظؾقث حػز (8

 .2020مسام حبؾقل

ماظصني واسدة دول عع واٌؿفددة اىدؼدة اظطاضة ذباالت سي اظدوظل ظؾؿعاون ةعؿؿقز براعج وتطقؼر متؽني (9  ورودقا عـؾ

 واهلـد.

 اٌقصرة. اظطاضة تصؿقؿات اسؿؿاد بنظزام اٌصري اظؾـاء طقد تعؿقؿ (10
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  :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة    10-3-5-2

م.عقاردماظطوضيحمقرميمظؽؾقيمامـدديمبؾـفوميفماًطيماظؿـػقذؼمأغشطيم(:64جدولم)

لٌمة التموٌل 
بالجنٌة 
 المصري

مصادر 
 التموٌل

الجهات 
المسئولة 

والمشرفة على 
 التنفٌذ

 فترة التنفٌذ

 األنشطة التفصٌلٌة
 المشروعات العامة

 من الً مخرجات( )االهداف/

م1000000

امـدديمطؾقيم
جوععيممبـفو
بـفوم+م
ماٌشروسوت
مـقياظؾق

أسضو مػقؽيم
اظؿدرؼسمواٌشرصنيم
سؾكماظردوئؾم
اظؾقـقيمبؼلؿم
امـدديم
ماٌقؽوغقؽقي

م2022 م2017

.تطقؼرمتؽـقظقجقوتمجدؼدةم1
ظؿقلنيمأدا موحداتماظؿربؼدم

ماٌقادماٌؿغريةماظطقر.مبودؿكدام

موتطقؼرموحذداتمم1 .تصؿقؿ
اظؿربؼذذذذذدمسوظقذذذذذيماألدا مم

اٌذذقادماٌذذؿغريةمممبودذذؿكدام
فذذقمميفمادعذذوجماٌػم–اظطذذقرم

م–اظقحذذذذذداتماحملؾقذذذذذيم
هلذذنيماألدا موادذذؿفالكمم

 اظطوضي.

م200000 م2022 م2017
.تطقؼرمتؽـقظقجقوتمشريمتؼؾقدؼيم1

مألغظؿيمتؽققػمامقا .
وضذذعمإجذذرا اتمجدؼذذدةم.2

وتطقؼرماٌعداتمذاتماظصؾيم
م–ألغظؿذذيمتؽققذذػمامذذقا م
مهلنيمأدا ماظـظؿماظؼوئؿي.

م500000 م2022 م2017
وتماظرضؿقيم.ادؿكدامماظؿؼـق2

واظؿفرؼؾقيمظػفؿمآظقيماظػؼدميفم
ماظؿقربقـوت.

م200000 م2022 م2017
.اظـقرمواظؿكطؾمواظرتدقىميفم3

معؽقغوتمغظؿماظطوضي.

م200000 م2022 م2017
.هلنيماًؾطمبنيماظقضقدموامقا م4

ماظؿقربقـوتماظغوزؼي.ماحرتاايفمشرفم

م400000 م2022 م2017
نمدقا م.تؼؾقؾماٌػوضقدميفماظلرؼو1

ماظداخؾلمأومسؾكماألدطح.
 .رصعمطػو ةماظطوضي.3

م200000 م2022 م2017
اظلرؼونموتؼؾقؾمماغػصول.اظؿقؽؿميفم2

ماظػؼد.

م200000 م2022 م2017
.تؼؾقؾمصؼدماظطوضيميفماألغظؿيم3

مامفني.

م2022 500000 م2017
.رصعمطػو ةماظطوضيميفمحمطوتمتقظقدم4

ماظطوضي.

م2022 300000 م2017
تطقؼرمتؽـقظقجقوتمادؿكدامم.1

ماٌكؾػوتميفمإغؿوجماظطوضي.
موحدةم4 موتصؿقؿ .تطقؼر

ماٌكؾػوتم معـ ماظطوضي إلغؿوج
ماظعضقؼي.

م2022 200000 م2017
.دراديمسددؼيموورؼؾقيمظؾؿدصؼميفم1

مصقادؾماإلسصور.
متؽـقظقجقوم5 .تطقؼر

مجدؼدةمظؿدصؼماظػصؾ.

300000 
امـدديمطؾقيم
جوععيممبـفو
بـفوم+م
مسوتاٌشرو
ماظؾقـقي

أسضو مػقؽيم
اظؿدرؼسمواٌشرصنيم
سؾكماظردوئؾم
اظؾقـقيمبؼلؿم
امـدديم
ماٌقؽوغقؽقي

م2022 م2017
.طزؼـماظطوضيمايرارؼيموإغؿوجم1

اظطوضيمايرارؼيمواظؽفربقيمعـماظطوضيم
ماظشؿلقيمعؾوذرةموشريمعؾوذرة.

موحداتم.6 موتصؿقؿ تطقؼر
م ماظطوضي مبودؿكدامإغؿوج

ماظشؿلقي ماظطوضي متطؾقؼوت
م ماظرؼوح اظطؾؿؾوتمم–وروضي
ماظغريمتؼؾقدؼي.

م2022 200000 م2017

.اٌقادماٌرطؾيماٌؿؼدعيمألغظؿيم2
تطؾقؼوتماظطوضيمم–اظؿربؼدماتػػيم

مبوالعؿصوصاٌؿفددةمععمأغظؿيماظؿربؼدم
م.بوالعؿزازوأغظؿيماظؿربؼدم
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م2022 200000 م2017
احملؾؾيمظؿكزؼـمماظؿقرؼي.إدؿكدامم3

مي.اظطوضيمايرارؼ

م2022 200000 م2017
.إدؿكداممحؾقؾوتماظـوغقميفمأغظؿيم4

ماظطوضي.

م2022 1000000 م2017
.إدؿكداممروضيماظرؼوحميفمتقظقدم5

ماظطوضي.

م2022 1000000 م2017
.إدؿكدامماألغظؿيمامفقـيمعـمروضيم6

ماظرؼوحمواظطوضيماظشؿلقيمظؿقظقدماظطوضي.

م2022 200000 م2017
ايققيمعـماظزؼقتم.إغؿوجماظقضقدم1

ماظـؾوتقيماظغريمعلؿكدعيميفماظؿغذؼي.
مغظقػيم7 مبقؽي .تطقؼر

مووضقدمددؼؼمظؾؾقؽي.

م2022 250000 م2017 موضقدماظـوغق.ماحرتاا.خصوئصم2

م2022 200000 م2017
وضقدماظدؼزلمماحرتاا.خصوئصم3

مايققي.م

م2022 250000 م2017
.خصوئصمإحرتااماظقضقدميفمزؾم4

ماظـوغقماٌكؿؾػي.وجقدمعرطؾوتم

م2022 200000 م2017
اظـو يمسـمماالغؾعو وت.اظؿقؽؿميفم5

مإحرتااماظقضقدميفماظؿقربنيماظغوزي.

200000 
 طؾقيمامـددي
بـفومجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي

أسضو مػقؽيم
اظؿدرؼسمواٌشرصنيم
سؾكماظردوئؾم
اظؾقـقيمبؼلؿم
امـدديم
ماٌقؽوغقؽقي

2022 2017 
اٌلؾؼماًؾطمماالحرتاامؿؼراراد.سدمم1

م.ماالحرتاايفمشرفم
.غوغقموضقدماظدؼزلم8

م.االحرتااايققيموأغظؿيم

م2022 200000 م2017 ميفمأصرانماإلسصور.ماالحرتاا.سؿؾقيم2

م2022 200000 م2017
.دراديمحموطوةمتذرؼيموحراماظقضقدم3

اظلوئؾماظؿؼؾقديموايققيمداخؾمشرفم
ماحرتاا.م

م2022 1000000 م2017
.دراديمععؿؾقيمظؿذرؼيماظقضقدم4

أغظؿيممبودؿكداماظؿؼؾقديمواظؾدؼؾم
محؼـمعؿطقرة.

م2022 250000 م2017
اظـو يمسـمماالغؾعو وت.اظؿقؽؿميفم5

م.االحرتاايفمأغظؿيمماالحرتاا

م2022 300000 م2017
.تؼؾقؾماٌؾق وتمغؿقفيموجقدمرؾؼيم6

عـمسوعؾمحػوزميفماظلطحماظداخؾلم
مؼؼ.ظغرصيماير

م2022 200000 م2017
.دراديمخقاصماظؾفىماٌلؿؼرمصقام7

معـؾًماظؾفىماظدواعل.

1000000 

امـدديمطؾقيم
جوععيممبـفو
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي

أسضو مػقؽيم
اظؿدرؼسمواٌشرصنيم
سؾكماظردوئؾم
اظؾقـقيمبؼلؿم

مامـدديماظؽفربقي

م2020 م2017
.إدؿؼرارماىفدمصكمغظؿماظؼقىم1

ععماظؿطؾقؼمسؾكمغظومماظؽفربوئقيم
م.اٌصرياظؼقىم

.دراديمرصعمطػو ةم9
ذؾؽوتمغؼؾموتقزؼعماظؿقورم

م.اظؽفربوئل

)اظؿقؽؿمصكمذؾؽوتماظؼقىم
اظؽفربقيموطقػقيمهلنيم

مأدا ػو(
م2020 م2017

.إدؿكداممغظومماٌـطؼماٌؾفؿمظؾؿقؽؿم2
ماظالخطكمصكماىفد.م

م2020 م2017
اىفدمصكمغظؿممادؿؼرار.هلنيم3
اظؼدرةممبودؿكدامقىماظؽفربقيماظؼ

ماإلدؿوتقؽقيماظغريمصعوظي.
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م2020 م2017
.هلنيمأدا مغظؿماظؼقىماظؽفربقيم4

 .FACTSأجفزةممبودؿكدام

م2020 م2017
.تصققحمععوعؾماظؼدرةمصكمغظؿم5

تؼـقيممبودؿكداماظؿقزؼعماظؽفربوئقيم
ماٌـطؼماٌؾفؿ.

1000000 

امـدديمطؾقيم
جوععيممبـفو
بـفوم+م

مٌشروسوتا
ماظؾقـقي

أسضو مػقؽيم
اظؿدرؼسمواٌشرصنيم
سؾكماظردوئؾم
اظؾقـقيمبؼلؿم

 امـدديماظؽفربقي

م2017 2020
ظزؼودةممواالضؿصودؼي.اٌػوػقؿماظػـقيم6

مدعيماًطقطمامقائقي.
مطػو ةم9 مرصع .درادي

ذؾؽوتمغؼؾموتقزؼعماظؿقورم
م.اظؽفربوئل

م ماظؼقىمميف)اظؿقؽؿ ذؾؽوت
مهلنيم موطقػقي اظؽفربقي

ما ػو(أد

م2020 م2017
.دراديمغظوممغؼؾماظؿقورماٌلؿؿرمذاتم7

ماىفدماظػوئؼ.

م2020 م2017
.دراديمذؾؽوتماظطوضيماظذطقيم8

موتطؾقؼوتفو.

م2019 م2017
.دراديمغظوممعلؿؼؾمخمؾطمظؿقظقدم9

اظطوضيماظؽفربوئقيمعـماظرؼوحمواظشؿسم
م.طفربوئقيععمأةولمحمرطوتم

م2019 م2017
غظوممميفوحموطوةماظؿقؽؿم.منذجيم10

موعقظدمحـلرؼوحممتربقـفمعؽقنمعـم
موحمقلمعصػقصي.

م2019 م2017
مطؿقظد.هؾقؾمادا مخالؼوماظقضقدم11
معؿقزع.

م2019 م2017
.اظؿـؾممبوألةولماظؽفربوئقيمععم12

مايؿؾ.مسؾكتطؾقؼمإدارةماظطؾىم

م2020 م2017
.أ رمإدارةماظطؾىمسؾكماظطوضيمسؾكم13
مؼيمغظومماظؼقي.اسؿؿومد

م2020 م2017
.اظؿـؾممبوألةولماظؽفربوئقيم14

اظـظوممععماسؿؾورمسقاعؾمموتطقراتم
ماظطؼس.

م2020 م2017
.خصوغصماظعزلمٌكوظقطماظغوزم15

م.اٌضغقطداخؾمأجفزةماظغوزم
مطػو ةم9 مرصع .درادي

ذؾؽوتمغؼؾموتقزؼعماظؿقورم
م.اظؽفربوئل

)درادذذذذيمأدا ماحملطذذذذوتم
مواضرتاحفومعشوطؾماظػرسقي،
محؾقمو(

م2020 م2017
ماظزائدة.دراديماىفقدم16

مبوحملطوتماظػرسقي.

م2020 م2017
.دراديمغظؿماظقضوؼيمحملقالتم17

ماظؼقيمداخؾماحملطوتماظػرسقي.

م2020 م2017
.حلوبيماتولماظؽفربلم ال لم18

األبعودمداخؾمحمطوتماظؿققؼؾم
ممتـقؾماظشقـوت.مبودؿكدام

1000000 

ميمامـدديطؾق
بـفومجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي

أسضو مػقؽيم
اظؿدرؼسمواٌشرصنيم
سؾكماظردوئؾم
اظؾقـقيمبؼلؿم

مامـدديماظؽفربقي

م2017 2020
.دراديمطػو ةماظعوزالتمصكمحمطوتم1

ماذمػوضاظؼقىماظؽفربقيموأدؾوبم
مذدتفو.

اظعوظلم.ػـدديماىفدم10
دراديمدؾؾمهلنيمأدا م)

مدوذؾؽوتماىفحمطوتم
م.(اظعوظل

م2020 م2017
.دراديماتوالتماظؽفربقيمصكم2

مذؾؽوتماظؼقى.

م2020 م2017
.دراديماتوالتماٌغـورقلقيم3

مًطقطماظـؼؾ.



  2017-2022البحثٌة الخمسٌة لجامعة بنها ةالخط

 

  
154 

 

  

1000000 

م2020 م2017

.هلنيمأدا ماٌقظداتمايـقيموررام1
ربطفومععماظشؾؽيمواظؿقؽؿمصقفومحقٌم

تقظقدماظطوضيماظؽفربقيمميفأغفومتلؿكدمم
مؼوح.عـماظر

.اظطوضيماىدؼدةم11
مواٌؿفددة

)تقظقدماظطوضيماظؽفربقيمعـم
ماظرؼوح(

م2020 م2017
.دراديمهلنيماظؼدرةماٌـؿفيمعـم2

ماًالؼوماظضقئقي.

م2020 م2017
ماظشؿلل:.اظؽفربْوماظشؿلقيمواظقضقدم3

مواٌلعقل.مايوظلاظقضعم

م2020 م2017
.ادؿكدامماظطوضيماظشؿلقيمالدؿكراجم4
موهمعـماألبور.اٌق

1000000 

م2019 م2017
اظلقوراتمميفماظذطل.اظؿقؽؿم1

ماظؽفربوئقيماظــوئقيماظؿغذؼي.
.دراديمرراماظؿقؽؿم12
األالتماظؽفربوئقٌيمورصعمميف

مطػو تفو.

م2019 م2017
.دراديمغظؿماظؿقؽؿمايدؼـيم2

اٌلؿكدعيمصكمغظؿماظؼقىمواألالتم
ماظؽفربقي.

م2019 م2017
تؼؾقؾمم–وعؾمضدرةم.)هلنيمعع3

هلنيمجقدةماظؼدرةمم–تقاصؼقوتم
مماظؽفربقي.

م2019 م2017
غظؿماظؼقىممادؿؼرار.هلنيم4

ماظؽفربقي.م

م2019 م2017
.اظؿقؽؿماٌؾوذرمصكمسزمماحملرطوتم5

مايـقي.

م2019 م2017
.اظؿقؽؿمصكماحملرطوتماًطقؼيم6

مبؿقجقفماتول.

م2019 م2017
سؾكمماالدطـوسل م.تطؾقؼمغظؿماظذطو7

ماألىل.غظؿماظؼقىماظؽفربقيمواظؿقؽؿم

200000 

مطؾقيمامـددي
بـفومجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي

أسضو مػقؽيم
اظؿدرؼسمواٌشرصنيم
سؾكماظردوئؾم
اظؾقـقيمبؼلؿم

مامـدديماظؽفربقي

م2019 م2017
واالدا ماألعـؾمماظذطل.اظؿقؽؿم1

مظؾلقوراتماظؽفربقي.
قيم.اٌرطؾوتماظؽفرب13

موعلؿؼؾؾماظطوضي.

م2019 م2017
.احملرطوتماظؽفربقيمواظؽرتوغقوتم2

ماظؼقىماظؽفربقيمصكماظلقورةماظؽفربقي.

م2019 م2017
اىدؼدةم.ادؿكداعوتماظطوضيم3

مواظلقوراتماظؽفربقي.مواٌؿفددة

1000000 

م2019 م2017
.األدؿكدامماالعـؾمٌصودرماظطوضيم1

ماٌؿفددة.
يم.اضؿصودؼوتماظطوض14

ماٌؿفددة.

م2019 م2017
ظالدؿـؿورم.األووػوتماظعوعيم2

مصكماظطوضي.ماٌلؿؿر

م2019 م2017
صكممواإلددارات.هؾقؾماالووػوتم3

 عوظقوتماظطوضيماٌؿفددة.

م2019 م2017 متطقرماظدول.ماظطوضيمصك.طػو ةم4

1000000 

م2019 م2017 اظؿقؽؿمصكم.اظـؿذجيمو15 اظرؼوح.مواظؿقؽؿمظطوضي.اظـؿذجيم1
ماظطوضي.

م2019 م2017
.اظـؿذجيمأإلحصوئقيمظؾرؼوحمصكم2

معصر.
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200000 

مطؾقيمامـددي
بـفومجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي

أسضو مػقؽيم
اظؿدرؼسمواٌشرصنيم
سؾكماظردوئؾم
اظؾقـقيمبؼلؿم
مامـدديماٌدغقي

م2020 م2017

.دراديماٌـصوتماظؾقرؼيمايوعؾيم1
مظؾرتبقـوتمامقائقي.

.اظطوضيماٌؿفددةم)روضيم16
ماظرؼوح(.

200000 

مطؾقيمامـددي
بـفومجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
 اظؾقـقي

أسضو مػقؽيم
اظؿدرؼسمواٌشرصنيم
سؾكماظردوئؾم
اظؾقـقيمبؼلؿم
امـدديماظعؾقمم

ماألدودقي

م2020 م2017

ظؾكالؼومماٌصـعي.تطقؼرماٌقادم1
م.اظشؿلقي

م.اًالؼوماظشؿلقي.17

2000000 

مـدديطؾقيمام
بـفومجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي

أسضو مػقؽيم
اظؿدرؼسمواٌشرصنيم
سؾكماظردوئؾم
اظؾقـقيمبؼلؿم
امـدديماظعؾقمم

ماألدودقي

م2020 م2017

مإلغؿوجماظغوزمورؼؾف.دراديمحملطيم1
 .ايققياظػقؿمواظقضقدم

م

اظػقؿم.هقؼؾم18
مظغوز.ماظزراسقيمواٌكؾػوت

م2020 800000 م2017

جدؼدةمالدؿؿرارماظغوزمم.اجرا ات1
 .اظطؾقعل

م

.تطقؼرمسؿؾقوتم19
واظغوزمععوىيماظؾرتولم

م.اظطؾقعل

 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري 20.650.000

 

 :موارد الطالةمحور الخطة التنفٌذٌة لكلٌة العلوم ببنها فً   10-3-6

 :)المشروعات العامة( الخطة مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة  10-3-6-1 

 ظؿققؼؾماظطاضةماظشؿلقةمإديمراضةمطفربقة.ماظـاغقمعرتؼةالؼاممشلقةمبادؿكداممتؽـقظقجقامتطقؼرمخ (1

مدراداتمسؾكمحاظةماظؾالزعاموصقزؼاءماظؾقزرموتطؾقؼاتفامسيماجملاالتماظصـاسقةمواظطاضة. (2

 دراداتمسؾكماىلقؿاتماألوظقةمواظرتطقبماظـقويموتطؾقؼاتفامسيمذبالماظطاضةماظـقوؼة. (3

م (4 ماظشؿلقةممقعرتؼفغاغهضريمعقاد مواظطاضة ماظؽفربقة ماظؼقاسمواظدوائر موأجفزة مصكماظؿطؾقؼاتماظؿؽـقظقجقة بغرضمادؿكداعفا

 واٌـظػاتماظذاتقة.

م.ممايققيدراداتمإلغؿاجماظقضقدم (5

 

  :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة   10-3-6-2

م.عقاردماظطوضيحمقرماظعؾقممبؾـفوميفماًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيممأغشطيم(:65جدولم)

لٌمة التموٌل 
بالجنٌة 
 المصري

 مصادر التموٌل

الجهات 
المسئولة 
والمشرفة 
 على التنفٌذ

 فترة التنفٌذ

 األنشطة التفصٌلٌة
 المشروعات العامة

 مخرجات( )االهداف/
 من  الً
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اظػرؼؼماظؾقـكم
مبوظؼلؿمورئقس

ماظػقزؼو ضلؿم
مواٌشرصني

2022 2017 

.درادوتمسؾكماًقاصم1
مألذؾوهموايرارؼيماظضقئقي

عقدالتمغوغقعرتؼفم
صكماًالؼومماٌلؿكدعي
 .اظشؿلقي

تطقؼرمخالؼوممشلقيم.م1
اظـوغقمبودؿكداممتؽـقظقجقوم

ظؿققؼؾماظطوضيممرتؼيع
 اظشؿلقيمإىلمروضيمطفربقي.

م10.000 م2022 .هضريموتقدقػم2 2017
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ماظضقئقيماظشؿلقياًالؼوم
م.ضقئقيواظغريم

م10.000 م2022 2017 
.هضريموتقدقػمأدؾوغم3

دقدا مخمؿورةمتلؿكدمم
محرارةماظشؿس.مالعؿصوص

م10.000 م2022 2017 

مغوغقعرتي.دراديمخمؾقطم4
قؿوغققممعـماطلقدماظؿ

ودػوئحماىراصنيمطلغقدم
ماٌوشـلققم.ظؾطورؼيم

م10.000 م2022 2017 

.تعقنيماًقاصماظضقئقيم5
وايرارؼيمظؾؿقادماٌؿـوػقيم
اظصغرمبودؿكداممرقػم

ماظضق .م

م10.000 م2019 2017 
.دراديمطػو ةماًؾقيم6

اظشؿلقيموذظؽمسـمررؼؼم
مهلنيمعؽقغوتف.

م10.000 م2019 2017 

زمواظؿـظقػم.االعؿزا7
ظؾـػوؼوتماظصـوسقيمماظذاتل

اوطلقدمم وغلبودؿكدامم
اظؿقؿوغققممغؼكموعطعؿم

ممبلوسدةماظطوضيماظشؿلقي.

10.000 2021 2017 
ماظدؼـوعقؽل.اظلؾقكم1

 ظؾالزعومسدؼدهماٌؽقغوت.
.درادوتمسؾكمحوظيم2

اظؾالزعوموصقزؼو ماظؾقزرم
وتطؾقؼوتفوميفماتوالتم

 اظصـوسقيمواظطوضي.
م10.000 م2020 2017 

.االتالفماظـوتٍمعـماذعيم2
اظؾقزرمصكماششقيمععدغقيم

مرضقؼي.

م15.000 م2020 2017 
.دراديماًقاصماظطؾقعقيم3

ظؾعضماٌقادمبودؿكدامم
متؼـقيماالدؿدارة.

م10.000 م2020 2017 
.ا ورةموتقظقدماٌقجوتم4

ماظؽؿقي.داخؾماظؾالزعوم

م10.000 م2020 2017 
شؿلقيم.هقؼؾماظطوضيماظ5

بودؿكدامماالجؿـوثم
مبوظؾالزعو.ماظؿصودعل

م10.000 م2020 2017 
ماظؽفربل.ايفزم6

ضطىمميفماظذاتلبوظؼصقرم
م.داخؾلضـصممأدطقاغل
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اظػرؼؼماظؾقـكم
موظؼلؿمورئقسب

ماظػقزؼو ضلؿم
مواٌشرصني

م2020 م2017
.اظؿػوسؾماظؽوؼقغوتمععم1

االغقؼيمسـدماظطوضوتم
 اٌؿقدطي.

.درادوتمسؾكم3
اىلقؿوتماألوظقيم
واظرتطقىماظـقويم

وتطؾقؼوتفوميفمتولماظطوضيم
 اظـقوؼي.

م2020 10.000 م2017

.ادؿطورةمامودرونمعفم2
(معـم3-م)ػقؾققمغقاةم

ماظؾصريمخاللمتؼرؼىمايد
ظـؿقذجمجالوبرمظالم
مدؿطوراتماٌؿعددة.

م2020 10.000 م2017
.االدؿػودةمعـماٌرتاطؾوتم3

صكمتقػنيمماظؾقظقؿريؼي
ماظـققتقغوت.
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ماظػرؼؼماظؾقـك
مبوظؼلؿمورئقس

ماظػقزؼو ضلؿم
مواٌشرصني

م2021 م2017

.هضريموتقدقػم1
ودراديماٌؿغرياتم

اظػقتقعرتؼيمواظؽفروضقئقيم
أطلقدماظزغؽممأدودفظؽو قدم

اظـوغقموأغوبقىماظؽربقنم
ظؾقصقلمسؾكمدؿومممعرتؼي
مسوظلبوسٌمظؾضق مم ـوئل
ماظؽػو ة.

مغوغقعرتؼفهضريمعقادم.4
ميفبغرضمادؿكداعفوم

اظؿؽـقظقجقيماظؿطؾقؼوتم
وأجفزةماظؼقوسمواظدوائرم
اظؽفربقيمواظطوضيماظشؿلقيم

 واٌـظػوتماظذاتقي.

م2021 10.000 م2017

.تطقؼرمعرتاطؾوتم2
بقظقؿرؼيمغوغقعرتؼيمططال م

ماظشؿللظؾطقػمماغؿؼوئل
العؿصوصماظطوضيماظشؿلقيم

مايرارؼي.

م2021 10.000 م2017
.تصـقعمغؾوئطماظؽرتوغقيم3

اظعضقؼيمبودؿكدامماٌقادم
مسضقؼي.واظغريم

م10.000
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اظػرؼؼماظؾقـكم
مبوظؼلؿمورئقس
ضلؿماظؽقؿقو م
مواٌشرصني

م2019 2017 
ذاتمماظـوغقمعرتؼي.اٌقادم4

صكمموادؿكداعوتفواظؿـظقػم
موجمواظؾقظقؿرات.اظزج

م10.000 م2019 2017 
.طؾقؼمعقادمغوغقمعرتؼيم5

حوصظيم
مظؾطوضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي

م15.000 م2018 2017 

مجلقؿوتمتقؿوغقً.6
اظـوغقماظؽقبؾًمواظـقوسم

هضريموتقدقػممعرتؼي:
وتطؾقؼوتفؿمصكماظـوغقم

م.تؽـقظقجل

م10.000 م2018 2017 

مرقػل.هضريموتقدقػم7
أطلقدماظؽوظلققممظؿقظقػوتم

واظزرطقغققمماظـوغقؼيم
موتطؾقؼوتفو.

م10.000 م2018 2017 

.اظؿقضريواظؿقدقػم8
تقؾريؼداتمظؾعضمماظطقػل
واظؽودعققمماظـوغقمماظزغؽ

عرتؼيموتطؾقؼوتفومصكمإغؿوجم
امقدروجنيمسـمررؼؼم

ماٌو .ماغشطور

م10.000 م2018 2017 
.درادوتمهؾقؾقيمسؾكم9

ممتقظقػوتمأطلقدماظلريؼق
م.اظـوغقمعرتؼيوايدؼدم

م10.000 م2018 2017 

هضريمػفنيمعـم10
اىراصنيمواغوبقىماظؽربقنم

احملؿؾيمجبلقؿوتمماظـوغقؼي
الدؿكداعفومماظـوغقؼياظػضيم

وطزؼـمماظضقئلصكمايػزم
ماظطوضي.
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اظػرؼؼماظؾقـكم
بوظؼلؿممورئقسم
ضلؿماظؽقؿقو م
مواٌشرصني

م2018 2017 

.اظؿقضريمواظؿقدقػم11
ظؾعضماظؿقظقػوتمماظطقػل

ألطلقدماظـقؽؾمماظـوغقمعرتؼي
وأطلقدماٌـفـقزموتطؾقؼوتفوم

ماظؿقؾقؾقي.

مغوغقعرتؼفهضريمعقادم.4
ميفبغرضمادؿكداعفوم
ظقجقيماظؿطؾقؼوتماظؿؽـق

وأجفزةماظؼقوسمواظدوائرم
اظؽفربقيمواظطوضيماظشؿلقيم

مواٌـظػوتماظذاتقي.
م10.000 م2018 .اظؿقضريمواظؿقدقػم12 2017
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ظؾعضمدقؾقـقداتمماظطقػل
اظـوغقماظزغؽمواظؽودعققمم

وتطؾقؼوتفومصكمإغؿوجممعرتؼي
امقدروجنيمسـمررؼؼم

ماغشطورماٌو .

م15.000 م2018 2017 

م.اٌؿقاظػوتمشري13
اظـوغقمعرتؼي،ماظعضقؼيم
وخصوئصفوممطؾقؼفو

ودورػذذذذذذذوم
صذذذذذذذذذذذذذذذذذكماظؿطؾقؼوتم

ماظؾققظقجقي.

م10.000 م2018 2017 

.هضريمػفنيم14
أطلذذذذذذذذذذذذذذذذقدماظزغذؽم

جراصقذـموأطلقدماظزغؽمم-
طربقنمغوغذذذذذذذذذذذذقمتققبم

موتطؾقؼوتفو.

م10.000 م2018 2017 

كمأغؿوجم.درادوتمسؾ15
اٌو مماغشطورامقدروجنيمعـم

بودؿكداممجلقؿوتم
غوغقعرتؼيمعـماطلقدم
اظؿقؿوغققمماٌطعؿم
مبوظالغــققم.

م10.000 م2018 2017 

.تؼدؼرمبعضماألؼقغوتم16
اظػؾزؼيمصكمسقـوتماٌقوةم

ؿؾػيمكاٌ
بودؿذذذذذذذذذذذذذكدامم

اٌعدظيمماالغؿؼوظقياألضطوبم
تعؿؿدمسؾكمأغوبقىمماظيت

م.اظـوغقؼياظؽربقنم

م10.000 م2018 2017 

.هضريموتقدقػم17
أغظؿيمسوظقيماظؽػو ةمظؿكزؼـم

ػفنيمعـممبودؿكداماظطوضيم
اظؾطورؼوتمواٌؽـػوتم

ماظؽفربقي.

م10.000 م2018 2017 

.ععوعالتماظدؼـوعقؽوم18
بعضممإلذابيايرارؼيم

موعرتاطؾؿوػواألعالحماظـوغقم
مصكماحملوظقؾماٌكؿؾػي.

م15.000 م2018 2017 

.هضريموتقدقػم19
ظؾعضمماظؾققظقجلواظؿؼققؿم
شريمماظػؾقرمدقـقياٌقادم

م.اظـوغقؼياظعضقؼيم

م10.000 م2018 2017 

.اٌرتاطؾوتماظػؾزؼيم20
جدؼدممطلدؾقباٌكؿؾطيم

اظـوغقمظؿقضريماألطودقدم
وتطؾقؼوتفوممعرتؼي

ماظؿقؾقؾقي.مم

م10.000 م2018 2017 

.درادوتمهؾقؾقيمسؾكم21
ماظـوغقمعرتؼياىلقؿوتم

احملضرةمظؿقؿوغوتم
ماظؽوظلققممواظؾورؼقم.

م16.000 م2020 2017 
.هضريمودرادوتم22

هؾقؾقيمسؾكمجلقؿوتم
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أظقعـقوتماظؽوظلققمم
واألدرتوغشقذذذذذذذذذذقمم

م.اظـوغقمعرتؼي

م10.000 م2018 2017 

قيم.درادوتمصقزؼؼ23
موطقؿقوئقذذذذذذذذذذذذذذيمسؾك
بعضمعرطؾوتماألدقـقؾم

غقعرتؼيموبعضماظـو
ماظؿطؾقؼوت.

م10.000
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اظػرؼؼماظؾقـكم
مبوظؼلؿمورئقس
ضلؿماظؽقؿقو م
مواٌشرصني

م2018 2017 

.هضريمودرادوتم24
هؾقؾقيمسؾكمجلقؿوتم
قممأظقعـقوتماظؽوظلق

واألدرتوغشقذذذذذذذذذذقمم
ماظـوغقعرتؼي.

مغوغقعرتؼفهضريمعقادم.4
ميفبغرضمادؿكداعفوم

اظؿطؾقؼوتماظؿؽـقظقجقيم
وأجفزةماظؼقوسمواظدوائرم
اظؽفربقيمواظطوضيماظشؿلقيم

مواٌـظػوتماظذاتقي.

م10.000 م2018 2017 

.اظؿقضريمواظؿقدقػم25
اظـوغقمظؾعضماظؿقظقػوتم

ألطلقدماظؿقؿوغققمممعرتؼي
واىراصنيموبقظقؿرم
موتطؾقؼوتفوماظؿقؾقؾقي.

م10.000 م2019 2017 

.اظؿقضريمواظؿقدقػم26
ىلقؿوتمماظطقػل

بريوصقدػوتماظزغؽم
اظـوغقعرتؼيمواٌطعؿيم
بوظؾورؼقمموتطؾقؼوتفوم

ماظؿقؾقؾقي.

م10.000 م2019 2017 

.هضريمبعضم27
اٌذذذذذذذذذقادمذاتماظـشوطم

دراديمموإعؽوغقفماظلطقل
اظـوغقعرتؼيماًقاصم
مظؿطؾقؼوتفو.

م15.000 م2018 2017 

.هضريموتقدقػم28
بعضمتقظقػوتمغوغقغقيم
ماٌعدظيظؾقظقؿراتماظؽقؿقزانم

موتطؾقؼوتف.

م10.000 م2018 2017 

.درادوتمهؾقؾقيمسؾكم29
تقظقػوتمغوغذذذذذذذذذذذذذقم

عرتؼيمعـمأطلقدم
ماظؽوظلققم.ماٌوشـلققم،
ماظلقؾقؽقن.

م15.000
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اظػرؼؼماظؾقـكم
مبوظؼلؿمورئقس

ماظػقزؼو ضلؿم
مواٌشرصني

م2018 2017 

.درادوتمسؾكمادؿكدامم1
مظإلغؿوجدالالتمبؽؿريؼيم

عـماٌكؾػوتممايققياظقضقدم
ماظزراسقيمواظؼؿوعي.م

دوتمإلغؿوجماظقضقدم.درا5
مى.ممايقق

م10.000 م2018 2017 

.درادوتمسؾكماظطقؾىم2
االخضرمماظؾقري

مإلغؿوجغوغقطؾقروبلسم
مايققي.اظقضقدم

م10.000
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اظػرؼؼماظؾقـكم
مورئقسمبوظؼلؿ

ضلؿماظؽقؿقو م
مواٌشرصني

م2019 2017 
عـمعصودرممحققي.وضقدم3

عؿفددةمبودؿزراعم
مامقدروطربقغوت.

م10.000 م2019 2017 

.أدؿـؾوطماظظروفماٌـؾكم4
مايػزيظؾؿؽلريم

ظؾزؼقتممامقدروجق 
محققياظـؾوتقيمإلغؿوجموضقدم

http://www.stdf.org.eg/
http://www.stdf.org.eg/
http://www.stdf.org.eg/
http://www.stdf.org.eg/
http://www.stdf.org.eg/
http://www.stdf.org.eg/
http://www.stdf.org.eg/
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مددؼؼماظؾقؽي.

م10.000 م2018 2017 

.درادوتمسؾكمإغؿوجموضقدم5
عـممايققياظدؼزلم

األةوضماظدػـقيم
مبودؿكداموعشؿؼوتفوم

مماألطلفني.حمػزاتمإلزاظيم

م10.000 م2018 2017 

.درادوتمسؾكمإغؿوجموضقدم6
عـممايققياظدؼزلم

األةوضماظدػـقيم
مبودؿكداموعشؿؼوتفوم

ممماألطلفني.حمػزاتمإلزاظيم

 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري 546.000

 

 :موارد الطالةمحور التنفٌذٌة لكلٌة األداب ببنها فً الخطة   10-3-7

 :)المشروعات العامة( الخطة مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة  10-3-7-1 

م.ايدؼـةماىغراصقةبادؿكدامماظؿؼـقاتمماٌؿفددةماظطاضةهدؼدمأغلبماٌقاضعمظؾـاءمربطاتمتقظقدم .1

موخدعاتف.مماياظقةماظطاضةواظـؿاذجمٌقاضعمماىغراصقةاغؿاجمضقاسدماظؾقاغاتم .2

 .اٌؿفددةماظطاضةهدؼدمعقاضعماغؿاجممسيواالدؿشعارمسـمبعدمماىغراصقةادؿكداممغظؿماٌعؾقعاتم .3

 

  :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة  10-3-7-2

م.عقاردماظطوضيحمقرماًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيماألدابمبؾـفوميفممأغشطيم(:66جدولم)

لٌمة 
التموٌل 
بالجنٌة 
 المصري

 مصادر التموٌل
الجهات المسئولة 
والمشرفة على 

 التنفٌذ

 فترة التنفٌذ
 االنشطة التفصٌلٌة

 المشروعات العامة

 )االهداف/مخرجات(
 من الً

250.000 

متقؼذذؾمعذذـماىوععذذيم
بوظـلذذذؾيمظؾؿذذذدرؼىم

مواظرحؾذذذي.اظعؿؾذذذلم
عؽوصذذذذلةماإلذذذذذرافم

ردذذذذذؿمم-اظعؾؿذذذذذلم
اظؾقذذقثماظؿطؾقؼقذذيمم

ـمعصورؼػماظطالبمع
اظقاصذذدؼـمعوجلذذؿريمم

 ودطؿقراه

أسضو مػقؽيماظؿدرؼسم
موغظؿم ماىغراصقو بؼلؿ

اىغراصقذذوماٌعؾقعذذوتم
رذذذالبماظدرادذذذوتمم-

بؼلؿماىغراصقومماظعؾقو
وغظذذذذذؿماٌعؾقعذذذذذوتم

رئقسممم-اىغراصقوممم
ضلؿماىغراصقذوموغظذؿممم

 اىغراصقي.اٌعؾقعوتم

2022 2017 

ماظؾقـوتماظػضذوئقيمم.1 هؾقؾ
حمطذذذوتمتقظقذذذدممظؿقدؼذذذدم
مم.اظطوضي

هدؼدمأغلذىماٌقاضذعمممم-1
ماظطوضذيمظؾـو محمطوتمتقظقدم

بودذذذذذذؿكداممماٌؿفذذذذذذددة
ماىغراصقذذذذذياظؿؼـقذذذذذوتم
 .ايدؼـي

20.000 

متقؼذذؾمذاتذذلمسؾذذكممم
ماظؾوحذذذذٌ.حلذذذذوبم
اظؾقـقذذيمماٌشذذروسوت

 بوظؼلؿماظعؾؿل.

اظػرؼؼماظؾقـلمبؼلذؿمم
اىغراصقذذذذوموغظذذذذذؿمم
ماىغراصقذيمممم اٌعؾقعوت

وطقذذذذذؾماظؽؾقذذذذذيممم-
 اظعؾقو.رادوتمظؾد

م2019 م2017

هؾقؾماًرائطمواٌرئقوتم.1
اغؿوجمخرائطمرضؿقيمٌقاضذعممم-

ماظطوضي.

.اغؿذذوجمضقاسذذدماظؾقوغذذوتمم2
مٌقاضذعممماىغراصقي واظـؿوذج
موخدعوتف.مايوظقيماظطوضي

م

25.000 

متقؼذذؾمذاتذذلمسؾذذكممم
حلوبمأسضذو مػقؽذيممم

ماٌشروسوتماظؿدرؼس.
اظؾقـقذذذذيمبوظؼلذذذذؿمم

 اظعؾؿل.

رذذذذالبماظدرادذذذذوتمم
عؾقومبؼلؿماىغراصقوماظ

وغظذذذذذؿماٌعؾقعذذذذذوتم
رئقسممم-اىغراصقوممم

ضلؿماىغراصقذوموغظذؿممم
 اٌعؾقعوتماىغراصقي

2022 2018 

اظؿؽوعذذؾمبذذنيماالدؿشذذعورم.1
سذذـمبعذذدموغظذذؿماٌعؾقعذذوتمممم

ماىغراصقيمم

ادؿكداممغظؿماٌعؾقعوتم-3
واالدؿشعورمسذـممماىغراصقي

بعذذدمصذذكمهدؼذذدمعقاضذذعممم
 .اٌؿفددةماظطوضياغؿوجم
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25.000 

متقؼذذؾمذاتذذلمسؾذذكممم
حلوبمأسضذو مػقؽذيممم

ماٌشروسوتماظؿدرؼس.
اظؾقـقذذذذيمبوظؼلذذذذؿمم

 اظعؾؿلم..

رذذذذالبماظدرادذذذذوتمم
اظعؾقومبؼلؿماىغراصقوم
وغظذذذذذؿماٌعؾقعذذذذذوتم

رئقسممم-اىغراصقوممم
ضلؿماىغراصقذوموغظذؿممم

 اىغراصقي.اٌعؾقعوتم

2022 2018 

م2 ًدعوتمماىغرايف.اظؿؼققؿ
ماإلغؿوجقذذذذذذذذيماظطوضذذذذذذذذي
مواتؿؿعقي.

 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري 320.000

 

 :موارد الطالةمحور الخطة التنفٌذٌة لكلٌة الحموق ببنها فً    10-3-8

 )المشروعات العامة(:الخطة  مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة   1 -10-3-8 

ماظطاضة.مادؿكداموضعمغظاممضاغقغلميؾماٌشؽالتماظـاوةمسـمم

 

  :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة    10-3-8-2

م.عقاردماظطوضيحمقرماًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيمايؼقامبؾـفوميفممأغشطيم(:67جدولم)

لٌمة 
التموٌل 
بالجنٌة 
 المصري

مصادر 
 التموٌل

الجهات المسئولة 
 والمشرفة على التنفٌذ

 فترة التنفٌذ
 االنشطة التفصٌلٌة

 المشروعات العامة

 من الً جات()االهداف/مخر

300000  
مضلؿماظؼوغقنماٌدغل

مضلؿماظؼوغقنماظدوظلماًوص
2022 2017 

اٌلؽقظقيماٌدغقيماظـوذذؽيمسذـممم.1
ماألضرارماظـقوؼي.

إغشذذذو مإرذذذورمضذذذوغقغلمم.1
ظؿـظذذذذقؿمسؼذذذذقدماظطوضذذذذيمم
مواٌلؽقظقيماظـوذؽيمسـفو.م

ماظؾرتوظقي.ماالعؿقوزسؼقدمم-2

روضذذيمسؼذقدمإرمذذورمحمطذوتمممم-3
ماظرؼوح.

اظطوضذذذذيممارتػذذذذواحؼذذذذقامم-4
ماظشؿلقي.

ماٌؿفددة.سؼقدماظطوضيمم-5

اظلذذذؾؿلمماالدذذذؿكدامسؼذذذقدمم-6
 ظؾطوضيماظـقوؼي.

اظؿقؽذذذقؿميفمسؼذذذقدماظطوضذذذيمم-7
مواظؼوغقنماظقاجىماظؿطؾقؼمسؾقفو.

م

 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري 300.000

 

 

 

م  
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 :وعلوم الحٌاة الطبلمحور ة التنفٌذٌة الخط  10-4

  :المراد تحمٌمها الغاٌة  10-4-1

 .واالضؿصادؼةحقاةمصققةمدؾقؿةمآعـةمظؽاصةماٌقارـنيمظؿقؼقؼماظرخاءمواظرصاػقةمواظلعادةمواظؿـؿقةماالجؿؿاسقةم

 

اسوتراتٌجٌة  )المحوور الرابوع مون الطب وعلوم الحٌاةلمحور لخطة البحثٌة فً ااالهداف واألنشطة   10-4-2
 (:2030 البحثٌة الدولة

 وضعمدقاداتمصققةموشذائقةموخرؼطةمظألعراضمسيمعصر. .1

 االدؿػادةماظػعؾقةمعـماالحباثموادؿـؿارػامسيمذبابفةماألعراضماظيتمتـؿشرمسيماجملؿؿعموادباذماظؼراراتماٌؾـقةمسؾكماظدظقؾ. .2

مذبابفةماظلؿـةمواألعراضماٌرتتؾةمسؾقفا. .3

 

 :وعلوم الحٌاةالطب شاركة فً الخطة البحثٌة لمحور الكلٌات الم  10-4-3

حادؾاتموم-اظطبماظؾقطرىممبشؿفرم-ايؼققم-ماألدابم–مرؼاضقةاظاظرتبقةمم-اظعؾقممم-اظؿؿرؼضمم–اظطبماظؾشرىمطؾقاتممم

م.ععؾقعات

 

 :الطب وعلوم الحٌاةمحور الخطة التنفٌذٌة لكلٌة الطب البشرى ببنها فً  4 -10-4

 )المشروعات العامة(:الخطة  مخرجاتوف الرئٌسٌة األهدا  10-4-4-1 

 اظؼؾققبقةمواٌلاػؿةمسيمردؿمخرؼطةمعصرماظصققة.مرباصظة سي ظألعراض خرؼطة وردؿ اظصققة تطقؼرماظلقادات .1

ماألعراض. عـ واظقضاؼة ظؾعالج جدؼدة ررق وادؿقداث اظصققة تطقؼرماٌـظقعة  .2

مواظعالجل. اظؿشكقصل يباظط اجملال سي تؽـقظقجقةمحدؼـف تطؾقؼات اطؿشاف  .3

ماظؾدؼؾ. اظطب حبقث وتؼـني تعؿقؼ  .4

م:اتوالتماظؾقـقيماظرئقلقي

 اظعؾقمماظطؾقةماالدادقة. .1

 )اظلرؼرؼة(.ماإلطؾقـقؽقةاألحباثم .2

 

  :وفترة وجهات التنفيذ ومصادر وقيمة التمويلاالنشطة التفصيلية  10-4-4-2

م.اظطىموسؾقممايقوةحمقرمرىمبؾـفوميفماًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيماظطىماظؾشمأغشطيم(:68جدولم)

 . وضع سٌاسات صحٌة وغذائٌة وخرٌطة لألمراض فً مصر:1

لٌمة 
التموٌل 
بالجنٌة 
 المصري

مصادر 
 التموٌل

الجهات المسئولة 
والمشرفة على 

 التنفٌذ

 فترة التنفٌذ
 األنشطة التفصٌلٌة

 المشروعات العامة

 من الً مخرجات( )االهداف/

800.000 
طذذذذذزمدسذذذذذؿمعر

ماظؾقذٌمم وتطقؼر
جبوععذيممماظعؾؿل

اظػراماظؾقـقذيمبلضلذومممم
طؾقذذذيماظطذذذىماظؾشذذذرىمم

اظؾورـيم-)اظصقيماظعوعيم
2020 2017 

.اٌلذذذذذذوػؿيمصذذذذذذكماٌلذذذذذذحمم1
اظدلقجراصكمظؾصقيمصكمعصرمطؾم

مدـقات.م3

.اٌلذذذحماظذذذدلقجرايفمم1
ظؾصذذذقيمصذذذكمحموصظذذذيمم

 اظؼؾققبقي.
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800.000 

 بـفو.
م ماٌذدغلماتؿؿع
م.واألػؾل

موزارةماظصقي.
ذذذذذذذذذذذذذرطوتم

ماألدوؼي.
ذذذرطوتماظغذذذا م
 واٌشروبوت.

ماظشرسلاظطىم-األرػول-
األضلذذذذذومم-واظلذذذذذؿقم

ذاتمماإلطؾقـقؽقذذذذذذذذذذذي
ماظصؾي(.

 ؼي.وزارةماظصقيماٌصر

م2019 مظـلىم2 ظؾؼؾققبقي.ماظصقل.اٌلحم1 2017 .درادوت
ماألعراضم اغؿشور
ممبقوصظيم واألوبؽي
مواظؿؼققؿم اظؼؾققبقي

ماالضؿصوديممو.

.درادذذيمغلذذىماظغقذذوبماٌرضذذكم2 2017 2019
موأدؾوبف.

وهدؼذذذدم.درادذذذوتماظؿغذؼذذذيم3 2017 2019
بذذنيماظؿؾذذقثمواألعذذراضممماظعالضذذي
 اٌؿػشقي.

200.000 

عرطذذذذذزمدسذذذذذؿم
ماظؾقذٌمم وتطقؼر

جبوععذيممماظعؾؿل
مبـفو.

 

اظػذذراماظؾقـقذذيمبلضلذذوممم
طؾقذذذيماظطذذذىماظؾشذذذرىمم

اظطذذىماظشذذذرسلممم)ضلذذؿم
 واظلؿقمماالطؾقـقؽقي(.

 

ظؾقطذذذريمطؾقذذيماظطذذذىمام
اظشذرسلمممأضلوم:ماظطذىم)

اظؿغذؼذذذذذيمم-واظلذذذذذؿقم
م-وأعراضمدذق ماظؿغذؼذيمم
أعذذذذذذذراضمورسوؼذذذذذذذيم

ماالمسوك(.

 

ظؾفقـذذذذوتمماظلذذذذؿل.اظؿذذذذل ريم4 2017 2019
اظـذذوتٍمسذذـمتـذذوولممممواظلذذرروغل
اٌعؾؾذيمطؿصذدرممممواظؿقغذومماألمسوكم
ماٌقـقؾذل:مظؾؿعرضمظؾزئؾؼممرئقلل

درادذذذذيمبروتققعقذذذذيموجقـقذذذذيم
متعؾريؼي.

موامقدروطربقغوتم5 2017 2019 .األطرؼالعقد
اظعطرؼذذذذيمعؿعذذذذددةمايؾؼذذذذوتممم
واظؾريوطلذذذقداتماٌؿقاجذذذدةمصذذذكم
رضذذوئؼماظؾطذذورسماٌؼؾقذذيمطؿذذقادممم
دذوعيمظؾفقـذوتموعلذررـيمتفذددممممم

مدقيماالرػول.

800.000 

ذذذذذذذذذذذذرطوتم
ماألدوؼي.

دذذذذذذذذذذـدوام-
هلذذذذذذذذذذذنيمم

ماًدعي.
وزارةماظصذذقيم-

ماٌصرؼي.
م

 

اظػذذراماظؾقـقذذيمبلضلذذوممم
مضلؿ)طؾقيماظطىماظؾشرىم

اظطىماظشذرسلمواظلذؿقمممم
 االطؾقـقؽقي(.

 

طؾقذذذيماظطذذذىماظؾقطذذذريم
اظشذرسلمممأضلوم:ماظطذىم)

اظؿغذؼذذذذذيمم-واظلذذذذذؿقم
م-وأعراضمدذق ماظؿغذؼذيمم
أعذذذذذذذراضمورسوؼذذذذذذذيم

 االمسوك(.

2018 
 ةیاظطذذى .درادذذيماظذذـظؿم1 2017

 .اظدوظقي
 ری.درادذذوتمظؿطذذق3
 اٌعؾقعوتتؽـقظقجقومغظؿم

ودرادذيمم ظؾعالجماٌؿؽوعؾ
 2018 2019م.ةیاظطى اظـظؿ

ماظؿذلعنيم غظذؿم ظذؾعضم .درادوت2
 .ایحول اٌطؾؼي

2020 2019 

 اظصقل اظؿلعني تؿطؾؼ.دراديم3
 اظشوعؾ.

. االستفادة الفعلٌة من االبحاث واستثمارها فً مجابهة األمراض التً تنتشر فى المجتمع واتخاذ المرارات المبنٌة على 2
 الدلٌل.

200.000 

عرطذذذذذذزمدسذذذذذذؿم
وتطذذذقؼرماظؾقذذذٌم

جبوععذذذيمماظعؾؿذذذل
مبـفو.

ماٌذذذدغلاتؿؿذذذعم
م.واألػؾل

موزارةماظصقي.
 ذرطوتماألدوؼي.
ذذذذرطوتماظغذذذذا مم

 واٌشروبوت.
م

مبلضلومم ماظؾقـقي اظػرا
مطؾقيماظطىماظؾشرى:

-اظؿشذذذذذذذذذذذذرؼح.م)
اظؽقؿقذذو م-األغلذذفي.م
وزذذذوئػم-.ايققؼذذذي
األعذذراض)م-األسضذذو .

-(.اظؾذذذذذذذذذو قظقجل
-اظصذذذذذذذذذقدالغقوت.
-اظطػقؾقذذذذذذذذذذذذوت.

اظصذذذقيم-اظؾؽؿريؼذذذو.
اظطذذذذذىم-عوعذذذذذي.اظ

م-واظلذذؿقم.ماظشذذرسل
األضلذذومماإلطؾقـقؽقذذيمم

مذاتماظصؾي.

2022 2017 

.اظدرادوتماٌرجعقذيموايدؼـذيممم1
متول:صكم

اظؿشذذذرؼحمواألغلذذذفيمواظؽقؿقذذذو م
ايققؼذذيمووزذذوئػماألسضذذو موسؾذذؿم
األعذذذذذذذراضمواظصذذذذذذذقدالغقوتمم

ماظؾؽؿريؼو.مواظطػقؾقوتمو

.درادذذوتمصذذكماظعؾذذقمم1
ماظطؾقيماألدودقي.

 

2022 2017 

.اظدرادوتماٌرجعقذيموايدؼـذيممم2
متول:صكم

درادذذيمصفذذؿمااظقذذوتماٌشذذرتطيمممم
موسالضؿفومبؿطقريدوثماألعراضم

ماٌرض.

2022 2017 
.دراديمصفؿماظعالضيمبنيماظصقيم1

م.واظشقكقخيمواٌرض
.أ وثمظربطماظعالضذيمم2

بنيماظصقيمواظشقكقخيم
مواٌرض.

200.000 
مبلضلومم ماظؾقـقي اظػرا

ماظؾشرى:طؾقيماظطىم 2022 2017 
- Risk factor for 

fatty liver. 

.أ ذذذذذوثمأعذذذذذراضم3
ماظؽؾد.
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-اظؾوطؿريؼذذذذذذذذذو.م-
-اظطػقؾقذذذذذذذذذذذوت.م

اظؽقؿقذذو م-االغلذذفي.
اظصذذذقيم-ايققؼذذذي.
اظطذذذذذىم-اظعوعذذذذذي.
-واظلذذؿقم.ماظشذذرسل

اظؾو قظقجقذذذذذذذذذذذذذذوم
م.اإلطؾقـقؽقي
م-اظعوعذذذي.ماظؾورـذذذيم

اظؽؾذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدم
-واىفوزامضذذذذذؿك
ماىراحيماظعوعي.

م

- Non-HCV origin of 
HCC. 

 

- HBV vaccine. 

- HCV vaccine. 

-Epigenetic 
alteration of micro 
RNA expression in 
nonalcoholic fatty 
liver 
disease(NAFLD). 

200.000 2022 2017 
متشذذكقص.أ ذذوثمصذذكمتذذولمم1

األعذذذراضموعؿوبعذذذيماظؿذذذل رياتممم
 اظعالجقي.

اتوالتم.أ وثمصكم4
وماظعالجقذيمممياظؿشكقصق
اظػعؾقذيمعذـمممممواالدؿػودة
ماأل وثم.

200.000 

موتطقؼرم مدسؿ عرطز
ماظعؾؿذذذلاظؾقذذذٌم

 جبوععيمبـفو.

 

مبلضلومم ماظؾقـقي اظػرا
ماظطىم اظؾشذرى:ممطؾقي

بو قظقجقذذذذذذذذذذذذذذوم-
ماطؾقـقؽقي.

-أرػذذذذذذذذذذذذذذذول.م-
مػلؿقظقجل.

م

2022 2017 

Screening of 
NKX2-5,GATA4 
and TBX5 
mutations in 
congenital heart 
disease in 
Kalubeya. 

مبلضلومم ماظؾقـقي اظػرا
ماظطىم اظؾشذرى:ممطؾقي

األضلومماإلطؾقـقؽقيمم-
م.

م

2022 2017 

أ ذذذوثمعرجعقذذذيمعـففقذذذيم-3
الدذذذؿـؾوطمإرذذذذوداتمإطؾقـقؽقذذذيم

 ضوئؿيمسؾكماظدظقؾ.

ماألضلومماإلطؾقـقؽقي.

األضلذذذوممذاتماظصذذذؾيم
اظزراسذذذذذيممبؽؾذذذذذقيت
مواظعؾقم.

2022 2017 

طمررامسالجقيمأ وثمالدؿـؾو-4
جراحقذذيمودوائقذذذيمجدؼذذذدةمعذذذعمم

بوظـؾوتذذذوتماظؾقؽقذذذيممماالدذذذؿعوغي
 وخوديمغؾوتوتمدقـو .

 . مجابهة السمنة واألمراض المترتبة علٌها.3

500.000 

عرطذذذذزمدسذذذذؿممم-
وتطذذقؼرماظؾقذذٌمم

جبوععذذيمماظعؾؿذذل
مبـفو.
واماظعؾذذقممددذذـ-

واظؿـؿقذذذذذذذذذذذذيم
ماظؿؽـقظقجقي.

أطودلقذذذذذذذذذذيم-
ماظؾقٌماظعؾؿل.

عشذذذذذذذذروسوتم-
مدماالوربل.االهو
عـظؿذذذذذذذذذذذوتم-

اتؿؿذذعماٌذذدغلمم
مورجولماالسؿول.

عرطذذزمهذذدؼٌمم-
ماظصـوسي

طؾقذذيماظطذذىماظؾشذذريمم-
خودذذيمأضلذذومممم)بصذذػي

-اظصذذذذذذقيماظعوعذذذذذذي
م-األرػذذذذولم-اظؾورـذذذذي
اظؼؾذذذذذىمم-اىراحذذذذذي

-واالوسقذذذذيماظدعقؼذذذذي
اظروعذذذذوتقزممم-اظعظذذذذوم

اظؽؾذذذذذذدم-واظؿلػقذذذذذذؾ
-واىفذذذذوزمامضذذذذؿل

واألضلذذذوممم-اىراحذذذي
مذاتماظصؾي(

مطىماظؾقطري.طؾقيماظ-

طؾقذذذذذذيماظزراسذذذذذذيمم-
ممبشؿفر.

2022 2017 

مغلؾيم1 مظؿقدؼد مدرادي .
مظػؽوتفؿم مرؾؼو اٌصوبنيمبوظلؿـي

 اظعؿرؼيموجـلفؿ.

.هدؼذذذذدماألدذذذذؾوبمم1
اظرئقلذذذذذذقيمظؾلذذذذذذؿـيم
واألعذذذذذراضماٌرتتؾذذذذذيم

 سؾقفو.
م2 ماظؿل ري ماظصقل.درادي

ٌرضممواالضؿصوديمواالجؿؿوسل
ماظلؿـي.

ماظ3 مظؿقدؼد عالضيم.درادوت
بنيمدق ماظؿغذؼيمواظلؿـيمسؾكم

ماظلؽرموعضوسػوتف.

ماظعالضيم4 مظؿقدؼد .درادوت
مواظلؿـيمسؾكبنيمدق ماظؿغذؼيم

مم– اظؽؾدم–مايرطلاىفوز
م اىفوزمم–مامضؿلواىفوز
ماظؼؾىمم-اظؿـػلل أعرض

م ماظدعقؼي اظلؽؿيمم–واالوسقي
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م ماىـلقيمم–اظدعوشقي اظصقي

 اظصقيماظـػلقي.م–

500.000 

2019 2017 

.درادذذذذيمتذذذذل ريماظعذذذذالجمم1
اظطؾقعذذلمواظؿؿذذورؼـماظرؼوضذذقيم
واظؿكلقسمظؾقضوؼيمعـماظلؿـيم
ووضعمبراعٍمخوديمبويذوالتمم

 اٌكؿؾػي.

.وضذذذذذذعمااظقذذذذذذوتمم2
اظلؿـيممٌعوىياٌـففقيم

واألعذذذذذراضماٌرتتؾذذذذذيم
 سؾقفو.

2020 2019 
.درادذذيمتذذل ريماظعالجذذذوتممم2

 اظدوائقيمسؾكماظلؿـي.

2021 2020 
.درادذذيمتذذل ريماظعالجذذذوتممم3

اىراحقذذذذيمظؾذذذذؿكؾصمعذذذذـمم
 اظلؿـي.

2022 2021 

مسالجذذل.وضذذعمبروتقطذذقلمم4
ظؾذذؿكؾصمعذذـماظلذذؿـيمرؾؼذذومممم
ظؾؾقؽذذذيماٌصذذذرؼيموايذذذوالتممم

 اٌرضقي.

 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري 4.400.000

 

 :الطب وعلوم الحٌاةمحور التمرٌض ببنها فً كلٌة الخطة التنفٌذٌة ل  10-4-5

 )المشروعات العامة(:الخطة  مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة   10-4-5-1

 بشرؼة(.-)عادؼةاظعؾؿلتطقؼرماٌقاردماٌؿاحةمظؾؾقثم .1

 إسدادمبراعجمتعؾقؿقةمظالرتؼاءممبفـةماظؿؿرؼضمصكمذيقعماظؿكصصات. .2

 تقاجفمصؽاتماجملؿؿعماٌكؿؾػة.ماظيتهدؼدماٌشؽالتماظصققةم .3

 اظؿؿرؼضقة.ؿنيمسؾكماظرساؼةمظؾؼائماٌشؽالتماٌفـقةهدؼدم .4

 اظعؿؾمظؾؼائؿنيمسؾكماظرساؼةماظؿؿرؼضقة.مجقدةمبقؽةهلنيم .5

 داخؾمعمدلاتماجملؿؿعماٌكؿؾػة.ماظصقلماظقسلهلنيم .6

 صكماظؿكصصاتماظؿؿرؼضقةماٌكؿؾػةمباظؿعاونمععماظقزاراتماٌكؿصة.ماظعؾؿلتطؾقؼمزبرجاتماظؾقثم .7

 االورامموعرضكماالعراضماٌزعـة.موعرضكماًاصةماالحؿقاجاتممويظذايقاةمموهلنيمجقدةإسدادمبراعجمظؿلػقؾم .8

 

  :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة  10-4-5-2

 .اظطىموسؾقممايقوةحمقرماظؿؿرؼضمبؾـفوميفمؽؾقيماًطيماظؿـػقذؼيمظمأغشطيم(:69جدولم)

لٌمة 
التموٌل 
بالجنٌة 
 المصري

مصادر 
 التموٌل

ات المسئولة الجه
والمشرفة على 

 التنفٌذ

 فترة التنفٌذ
 األنشطة التفصٌلٌة

المشروعات 
 )االهداف/ العامة

 من الى مخرجات(

م

م

م1000

 

عقزاغقيم
 اىوععي

وطقؾماظؽؾقيمظؾدرادوتم
 .اظعؾقومععماألضلومماٌعـقي

2022 2017 

عؿؿقذزمبوظؽؾقذيمممم ـذلم.اسدادمصرؼؼم1
ورمصكمرم ـقيمضودرةمسؾكماالبؿؽوطقاد

مخمؿؾػماظؿكصصوت.

.تطمؼرماٌقاردم1
اٌؿوحيمظؾؾقٌم

-)عودؼياظعؾؿل
مبشرؼي(.
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م

3000 
2022 2017 

وتدرؼؾفؿم.تـؿقيمعفوراتماظؾوحـنيم2
سؾذذذكمعشذذذورؼعم ـقذذذيممممظؾقصذذذقل
م.وتـوصلقي

م

م3000
2022 2017 

.تـؿقذذيمعفذذوراتماظؾذذوحـنيمظرصذذعممم3
م-اظعؾؿذلم)اظـشرمماظعؾؿلطػو ةماظؾقٌم
م(.اظعؾؿلماظقوتماالضؿؾوس

م

م1000

.تذذدرؼىماظؾذذوحـنيمظؾقصذذقلمسؾذذكمم4 2018 2022
م.مموبعـوتعـحم

م

م100000

ظـشذرممماٌعوعؾمواغشو متؾذيم.تطقؼرم5 2017 2022
م.اظعؾؿلاالغؿوجم

5000 
جدؼدةمظؾدرادوتممادؿقداثمبراعٍ.6 2018 2022

م.واظؾقٌماظعؾؿلقومؾاظع

6000 

عقزاغقيم
 اىوععي

مؽؾقياالضلومماظعؾؿقيمبوظ

2022 2017 

.اسذذذدادمبذذذراعٍمظؿطذذذقؼرماظعؿؾقذذذيم1
رذذذذالبمموهلذذذذنيمادا اظؿعؾقؿقذذذذيم
صذذذكمخمؿؾذذذػمعمدلذذذوتمماظؿؿذذذرؼض
ماٌكؿؾػي.ماظؿؿرؼضلاظؿعؾقؿم

.إسدادمبراعٍم2
تعؾقؿقيمظالرتؼو م

مبفـيماظؿؿرؼضمصكم
م قعماظؿكصصوت.

6000 2022 2017 
.ادذذؿكداممتؽـقظقجقذذوماظؿعؾذذقؿمصذذكم2

متولماظؿؿرؼض.

6000 2022 2017 
بؽوصذذذيممادا ماظؿؿذذذرؼض.تطذذذقؼرم3م

ماظؿكصصوت.م

6000 2022 2017 
وبعذذدمضؾذذؾممادا ماظؿؿذذرؼض.تطذذقؼرم4

م.واٌـوزرياىراحقيمماظعؿؾقوت

6000 
عقزاغقيم
 اىوععي

ماالضلومماظعؾؿقيمبوظؽؾقي
2022 2017 

وبعدمضؾؾممادا ماظؿؿرؼض.تطقؼرم5
ماظدضقؼي.ماىراحوت

.إسدادمبراعٍم2
الرتؼو متعؾقؿقيمظ

مبفـيماظؿؿرؼضم
صكم قعم
ماظؿكصصوت.

6000 2022 2017 
.تطقؼرماالدا ماظؿؿرؼضمداخؾمعراطزم6

م.واظطقارئرسوؼيمايوالتمايرجيم

6000 2022 2017 
.اسدادمبراعٍمتدرؼؾقيمظؿطقؼرمادا م7

م.اظؿؿرؼضلاظؼوئؿنيمسؾكماظؿعؾقؿم

6000 
عقزاغقيم
 اىوععي

ماالضلومماظعؾؿقيمبوظؽؾقي

-األرػولملؿممترؼضض)
-ضلؿممترؼضماظؾوظغني

ضلؿممترؼضمدقيماٌرأةم
م(.واظؿقظقد

2022 2017 
واظـػلقيم.هدؼدماٌشؽالتماظصققيم1
متقاجفمصؽوتماالرػولمواٌراػؼني.مماظيت

.هدؼدماٌشؽالتم3
واظـػلقيماظصققيم
تقاجفمصؽوتمماظيت

 2017 2022 6000ماتؿؿعماٌكؿؾػي.
واظـػلقيمم.هدؼدماٌشؽالتماظصققي2
متقاجفمصؽوتماظؾوظغني.ماظيت

6000 2022 2017 
واظـػلقيم.هدؼدماٌشؽالتماظصققيم3
تقاجفماٌرأةمصكمعراحؾمايقوةمماظيت

ماٌكؿؾػي.

6000 2022 2017 
واظـػلقيم.هدؼدماٌشؽالتماظصققيم4
 تقاجفمصؽوتماٌلـني.ماظيت

6000 

عقزاغقيم
 اىوععي

بوظؽؾقيماالضلومماظعؾؿقيم
ضلؿممترؼضماالرػول.م)

ضلؿممترؼضماظصقيم
م.واظعؼؾقياظـػلقيم

ضلؿممترؼضماظصقيم
ماظعوعي.(

2022 2017 

واظـػلقيم.هدؼدماٌشؽالتماظصققيم1
متقاجفمصؽوتماالرػولمواٌراػؼني.مماظيت

.هدؼدماٌشؽالتم4
واظـػلقيماظصققيم
تقاجفمصؽوتمماظيت

 اتؿؿعماٌكؿؾػي.

6000 

مبوظؽؾقياالضلومماظعؾؿقيم
ماظؾور ضلؿممترؼضم)

/مضلؿممترؼضماىراحل
اظصقيماظـػلقيم

2022 2017 

.هدؼدماٌشؽالتماظصققيمواظـػلقيم2
متقاجفمصؽوتماظؾوظغني.ماظيت
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م.(واظعؼؾقي

6000 

بوظؽؾقيماالضلومماظعؾؿقيم
ضلؿممترؼضمدقيماٌرأةم)

ضلؿممترؼضم-واظؿقظقد
اظصقيماظـػلقيم

م.واظعؼؾقي(

2022 2017 

واظـػلقيمتماظصققيم.هدؼدماٌشؽال3
تقاجفماٌرأةمصكمعراحؾمايقوةمماظيت

ماٌكؿؾػي.

6000 

عقزاغقيم
 اىوععي

بوظؽؾقيماالضلومماظعؾؿقيم
ضلؿم-ضلؿماظصقيماظعوعي)

مترؼضماظصقيماظـػلقيم
ضلؿممترؼضم-واظعؼؾقيم
م(.جراحلمبور 

2022 2017 

واظـػلقيم.هدؼدماٌشؽالتماظصققيم4
 تقاجفمصؽوتماٌلـني.ماظيت

6000 
عقزاغقيم
 اىوععي

ماالضلومماظعؾؿقيمبوظؽؾقي

-اإلدارة))ضلؿممترؼضم
ضلؿممترؼضماظصقيم

م.(واظعؼؾقياظـػلقيم
2022 2017 

ماظيت.هدؼدماٌشؽالتماٌفـقيم1
تقاجفمضقوداتمعفـيماظؿؿرؼضم
ممبمدلوتماظرسوؼيماٌكؿؾػي.م

.هدؼدماٌشؽالتم5
تقاجفمماظيت

اظؼوئؿنيمسؾكم
اظرسوؼيماظؿؿرؼضقيم

اظقوتمووضعم
 6000مظؾؿعوعؾمععفو.

ماٌفـقيماظيت.هدؼدماٌشؽالتم2
تقاجفماٌؿرضوتممبمدلوتماظرسوؼيم

ماٌكؿؾػي.

6000 
عقزاغقيم
 اىوععي

ماالضلومماظعؾؿقيمبوظؽؾقي

-اإلدارة)ضلؿممترؼضم
ضلؿممترؼضماظصقيم

م.(واظعؼؾقياظـػلقيم
2022 2017 

واظؽقارثمداخؾم.إدارةماالزعوتم1
ماظعؿؾ.مبقؽي

جقدةمهلنيم.6
اظعؿؾممبقؽي

ظؾؼوئؿنيمسؾكم
 بقؽيماظعؿؾ.ماظقضًمداخؾ.ادارةم2 6000ماظرسوؼيماظؿؿرؼضقي.

 .إدارةماظؿقادؾمداخؾمبقؽيماظعؿؾ.3 6000

 بقؽيماظعؿؾ.ماظصراسوتمداخؾمةدار.ا4 6000

6000 
عقزاغقيم
 اىوععي

ماالضلومماظعؾؿقيمبوظؽؾقي

-اإلدارة)ضلؿممترؼضم
رؼضماظصقيمضلؿممت
م(واظعؼؾقياظـػلقيم

2022 2017 

ظؾطالبمماظصقلماظقسل.هلنيم1
داخؾمعمدلوتماظؿعؾقؿم

مطؾقوت(.-ععوػد-اٌكؿؾػي)عدارس

ماظقسل.هلنيم7
ظالصرادمماظصقل

داخؾمعمدلوتم
ماتؿؿعماٌكؿؾػي.

6000 
ماظصقلمظؾعوعؾني.هلنيماظقسكم2

اظصقيماٌكؿؾػيم)داخؾماعوطـماظعؿؾم
ماٌفـقي(.

6000 
ظؾؿرأةمصكمماظصقلماظقسل.هلنيم3

م.اٌكؿؾػيعمدلوتماتؿؿعم

6000 
ظؾؾوظغنيمصكمماظصقلماظقسل.هلنيم4

م.اٌكؿؾػيعمدلوتماتؿؿعم

6000 
ظؾؿلـنيمصكمماظصقلماظقسل.هلنيم5

 .اٌكؿؾػيعمدلوتماتؿؿعم

6000 
عقزاغقيم
 اىوععي

ماالضلومماظعؾؿقيمبوظؽؾقي

-اإلدارةم)ضلؿممترؼض
ضلؿممترؼضماظصقيم

م(واظعؼؾقياظـػلقيم

2022 2017 

صكمماظعؾؿل.تطؾقؼمخمرجوتماظؾقٌم1
متولممترؼضماالرػول.

.تطؾقؼم8
خمرجوتماظؾقٌم

صكمماظعؾؿل
اظؿكصصوتم

اظؿؿرؼضقيماٌكؿؾػيم
بوظؿعوونمععم

ماظقزاراتماٌكؿصي.

6000 
صكمماظعؾؿل.تطؾقؼمخمرجوتماظؾقٌم2

م.واظؿقظقدتولممترؼضمدقيماٌرأةم

6000 
صكمماظعؾؿل.تطؾقؼمخمرجوتماظؾقٌم3

ممترؼضماظؾوظغني.

6000 
صكمماظعؾؿل.تطؾقؼمخمرجوتماظؾقٌم4

تولممترؼضمرسوؼيمايوالتم
م.واظطقارئايرجيم

6000 
صكمماظعؾؿل.تطؾقؼمخمرجوتماظؾقٌم5

تولممترؼضماىراحوتماظعوعيم
م.واظدضقؼي

6000 
صكمماظعؾؿلاظؾقٌمم.تطؾقؼمخمرجوت6

متولممترؼضماظصقيماظعوعي.
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6000 
صكمماظعؾؿل.تطؾقؼمخمرجوتماظؾقٌم7

متولممترؼضماٌلـني.

6000 
صكمماظعؾؿل.تطؾقؼمخمرجوتماظؾقٌم8

تولممترؼضماظصقيماظـػلقيم
م.واظعؼؾقي

6000 
صكمماظعؾؿل.تطؾقؼمخمرجوتماظؾقٌم9

متولمادارةماظؿؿرؼض.

6000 
يمعقزاغق
 اىوععي

ماالضلومماظعؾؿقيمبوظؽؾقي

-اإلدارة)ضلؿممترؼضم
ضلؿممترؼضماظصقيم

م(واظعؼؾقياظـػلقيم

2022 2017 

موهلنيمجقدةإسدادمبراعٍمظؿلػقؾم.1
االحؿقوجوتممذويمظألرػولايقوةم
ماًودي.

.إسدادمبراعٍم9
وهلنيمظؿلػقؾم
مظذويايقوةممجقدة

االحؿقوجوتم
اًوديمومعرضكم
االعراضماٌزعـيموم

م.االورام

6000 
موهلنيمجقدة.إسدادمبراعٍمظؿلػقؾم2

ماٌصوبنيمبلورام.مظألرػولايقوةم

6000 
موهلنيمجقدة.إسدادمبراعٍمظؿلػقؾم3

مبوألعراضاٌصوبنيممظألرػولايقوةم
ماٌزعـي.

6000 
موهلنيمجقدة.إسدادمبراعٍمظؿلػقؾم4

ايقوةمظؾؾوظغنيمذوىماالحؿقوجوتم
ماًودي.

6000 
عقزاغقيم
 اىوععي

عقزاغقيم
 اىوععي

ماالضلومماظعؾؿقيمبوظؽؾقي

-اإلدارة)ضلؿممترؼضم
ضلؿممترؼضماظصقيم

م(واظعؼؾقياظـػلقيم

2022 2017 

موهلنيمجقدة.إسدادمبراعٍمظؿلػقؾم5
مايقوةمظؾؾوظغنيماٌصوبنيمبلورام.

.إسدادمبراعٍم9
موهلنيمظؿلػقؾم

جقدةمايقوةمظذوىم
االحؿقوجوتم
رضكماًوديمومع

االعراضماٌزعـيموم
م.مإسداد.االورام

براعٍمظؿلػقؾم
موهلنيمجقدة

مظذويايقوةم
االحؿقوجوتم

اًوديمومعرضكم
االعراضماٌزعـيم

م.واالورام

6000 
موهلنيمجقدة.إسدادمبراعٍمظؿلػقؾم6

مبوألعراضايقوةمظؾؾوظغنيماٌصوبنيم
ماٌزعـي.

6000 
.إسدادمبراعٍمظؿقلنيمجقدةمايقوةم7

ظؾلقداتماٌصوبوتمبلوراممصكماىفوزم
م.اظؿـودؾل

6000 
.إسدادمبراعٍمظؿقلنيمجقدةمايقوةم8

مظؾلقداتمخاللمدـماظقوس.

6000 
موهلنيمجقدة.إسدادمبراعٍمظؿلػقؾم9

االحؿقوجوتممذويايقوةمظؾؿلـنيم
ماًودي.

6000 
وهلنيم.إسدادمبراعٍمظؿلػقؾم10
صوبنيمايقوةمظؾؿلـنيماٌمجقدة

ماٌزعـي.مبوألعراض

6000 
وهلنيم.إسدادمبراعٍمظؿلػقؾم11
ايقوةمظؾؿلـنيماٌصوبنيممجقدة
م.بوألورام

 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري 301.000

 

 الطب وعلوم الحٌاة:محور الخطة التنفٌذٌة لكلٌة العلوم ببنها فً   10-4-6

 )المشروعات العامة(: الخطة مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة   10-4-6-1 

مسؾكماظؽائـاتماظدضقؼةماٌؿرضةمظإلغلان.معؽروبققظقجقةدراداتم .1

م.دراداتمسؾكماظػريوداتماظؽؾدؼة .2

ماظرتطقبماظـلقفلمواظػلققظقجلمظؾعضمأسضاءمايققاغات.مسؾكدرادةمتلثريماألدوؼةمواٌقادماظؽقؿقائقةمواٌؾقثاتماظؾقؽقةم .3
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ماك.ماألمسمسؾكودؼـاعقؽقةمدراداتمبققظقجقةم .4

مدراداتمسؾكماظؿلثرياتماظػقزؼائقةمسؾكماًالؼامايقة. .5

متصؿقؿمادرتاتقفقاتمعؽاصقةمغقاضؾمأعراضماإلغلانموايققان. .6

 ادؿكداممايشراتمسيماظطبماظشرسل. .7

 

  :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة   10-4-6-2

 .اظطىموسؾقممايقوةحمقرمعؾقممبؾـفوميفماًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيماظمأغشطيم(:70جدولم)

لٌمة 
التموٌل 
بالجنٌة 
 المصري

مصادر 
 التموٌل

الجهات 
المسئولة 

والمشرفة على 
 التنفٌذ

 فترة التنفٌذ
 األنشطة التفصٌلٌة

 المشروعات العامة

 )االهداف/مخرجات(
 من  الى

8000 
عقزاغقيم
اىوععيم
دـدوام
اظؾققثم
أطودلقيم
اظؾقٌم
ماظعؾؿلم

STDFم

اظػرؼؼماظؾقـكم
بؽؾقيماظعؾقمم
)رئقسمضلؿم
وطقؾمم-اظـؾوت

اظؽؾقيمظشؽقنم
اظدرادوتماظعؾقوم

مسؿقدماظؽؾقي(م-

2022 2017 

.درادذذذوتمعؽروبققظقجقذذذيموبقذذذقمممم1
طقؿقوئقذذذيمسؾذذذكماظعذذذدوىماظؾؽؿريؼذذذيمم

 اٌلؾؾيمظؾؿلؿؿماظدعقي.

.درادذوتمعؽروبققظقجقذيممم1
سؾذذذكماظؽوئـذذذوتماظدضقؼذذذيممم

ماٌؿرضيمظإلغلون.

10000 

.درادذذذذيمسذذذذـمغشذذذذوطمعضذذذذوداتممم2
اٌقؽروبذذذذذذذوتمعذـمجزؼؽذوتمأطودذقدمممم
اٌعودنماظـوغقمعرتؼيمضدمأغذقاعمممرضذيممم

معـماٌقؽروبوت.

8000 

.هدؼدماظؾؽرتؼوماٌـؿفيمإلغزؼؿمبقؿذومم3
الطؿومموادعماٌدىمصكمحوالتماظؿفوبذوتمم
اٌلوظؽماظؾقظقذيمصذكمضلذؿماألرػذولمصذكمممممم

معلؿشػكمبـفوماىوععل.

8000 
.درادذذذذوتمجزؼؽقذذذذذذذذذذذذيموبقذذذذقم4

طقؿقوئقذذيمسؾذذكمجذذنيمبذذروتنيماظؾذذىمممم
مظػريوسماظؿفوبماظؽؾديمدل.

8000 
.عذذدىماغؿشذذورمصذذريوسمسموصذذريوسم5

بلمبذنيماٌؿذربسنيمبوظذدممصذكمحموصظذيمممممم
ماظؼؾققبقي.

8000 

.إدذذؿفوبيمبعذذضماظؾؽرتؼذذوماٌؿرضذذيمم6
اٌعزوظذذذذيمعذذذذـماظؿفوبذذذذوتماىذذذذروحم

يمواظزؼقتماألدودذقيممظؾؿضوداتمايققؼ
عذذـمضلذذؿماىراحذذيممبلؿشذذػكمجوععذذيم

مبـفو.

8000 
.تل ريماظؿؾقثماٌقؽروبلمصكماىفذوزمم7

اظؿـودذذؾلمصذذكماظلذذقداتمسؾذذكمغؿذذوئٍمممم
ماظعالجمبويؼـماتفري.

8000 

.درادذذذيمتقاجذذذدماألجلذذذومماٌضذذذودةم8
ظالظؿفوبماظروعذوتزعلمصذكماٌرضذذذذذذكمممم

ظػريودذلمماٌصوبنيمبوالظؿفوبماظؽؾذديمام
مبلمومدلماٌزعـ.

8000 

عقزاغقيم
اىوععيم
دـدوام
اظؾققثم
أطودلقيم
اظؾقٌم

اظػرؼؼماظؾقـكم
بؽؾقيماظعؾقمم
)رئقسمضلؿم
وطقؾمم-اظـؾوت

اظؽؾقيمظشؽقنم
اظدرادوتماظعؾقوم

2022 2017 

.درادذذذيمعذذذذدىماغؿشذذذورمبؽرتؼذذذذوممم9
ترؼؾقـقعذذوممبذذالمعذذدؼوماٌلذذؾؾيمٌذذرضمممم

يمصذذذكمحموصظذذذيمدذذذقػوجمعذذذـماظزػذذذر
خذذذذذذذذذذذذذذذذذذاللمعؿذذذربسنيمبوظذذذدمممم
بذذوٌرطزماإلضؾقؿذذلمًذذدعوتمغؼذذؾماظذذدممم

ماظؼقعقي.
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8000 

ماظعؾؿلم

STDF 

مسؿقدماظؽؾقي(م-
ظقجذقدمصذريوسمممماىزؼؽذلم.اظؿؼققؿم10
"Bمصكماظغالفمواظؽقرمبنيماٌؿربسنيمم"

"مBاظػذريوس"مممدذوظؾقفمبوظدممصكمحوظيم
مصكمعصر.ماظلطقل

8000 

وٌقغقالماظلذذ.درادذذيمبعذذضمأغذذقاعمم11
صكمعرضكمعلؿشػكمةقوتمبـفوممتوؼػك

تؼـقذذوتمخمؿؾػذذيمواٌعوىذذيممبودذذؿكدام
مبوظػوجوت.

8000 

.دورماالدذذقـقؿقبوطرتمصذذكمحذذدوثمم12
اظعذذذدوىماٌؽؿلذذذؾيمصذذذكماٌلؿشذذذػقوتمم
اًودذذيممبرضذذكماظعـوؼذذيماٌرطذذزةمصذذكمم

معلؿشػكمبـفو.

م8000

.دورماالدذذقـقؿقبوطرتمصذذكمحذذدوثمم13
صذذذكماٌلؿشذذذػقوتمماظعذذذدوىماٌؽؿلذذذؾي

اًودذذيممبرضذذكماظعـوؼذذيماٌرطذذزةمصذذكمم
معلؿشػكمبـفو.

م8000
ماظؾؽذذؿريي.درادذذوتمسؾذذكماظؿلذذؿؿم14

مظألرػولمصكمايضوغوت.

م8000

.هدؼذذذدمتشذذذؽقؾماظؾقذذذقصقؾؿمصذذذكم15
دالالتماظؾؽرتؼوماظعـؼقدؼيماٌعزوظيمعـم
اٌرضذذكماٌصذذرؼنيمبودذذؿكدامماظؿؼـقذذوتم

ماىزؼؽقي.

8000 
عقؽذذذذذروبمماغؿشذذذذذور.درادذذذذذيم16

أدذذرتبؿقطقطسمإجوالطؿقذذومبذذنيماظـلذذو م
مايقاعؾ.

م8000
مإؼروجقـذقزامم17 .إغؿشوراظلقدوعقغوس

وعؼووعؿفمظؾؿضذوداتمايققؼذيمطؿلذؾىمممم
مبـفو.ماٌلؿشػقوتممبلؿشػقوتظعذدوىم

م15.000

عقزاغقيم
اىوععيم
دـدوام
اظؾققثم
أطودلقيم
اظؾقٌم
 اظعؾؿلم

STDF 

اظػرؼؼماظؾقـكم
يماظعؾقممبؽؾق

)رئقسمضلؿم
وطقؾمم-ايققان

اظؽؾقيمظشؽقنم
اظدرادوتماظعؾقوم

مسؿقدماظؽؾقي(م-

2022 2017 

.اظـشذذوطماظلذذؿلمظذذؾعضماتؿقسذذوتم1
اظؽقؿقوئقذذيماظـؾوتقذذيماٌلؿكؾصذذيمعذذـممم
غؾذذذوتماظعشذذذذذذذذذذذذرم)مطذذذوظقتروبسمم
بروبلريام(مودذالظيمبؽؿريؼذومبودذقؾسمممم

(مضذذذذذذذذدمHD-1 قذذذذذذذذقرنـس)
ـزظقذذذذيمعقدذذذذؽوماظذبوبذذذذذذذذذذذذذذذذيماٌ

م-دورعلذذذذذذؿقؽومصقـلقو)علذذذذذذؽقدىم
مدؼؾرتا(.

.درادذذيمتذذذل ريماألدوؼذذذيمم2
مواٌؾق ذوتمم ماظؽقؿقوئقي واٌقاد
اظؾقؽقذذذذيمسؾذذذذكماظرتطقذذذذىم
اظـلذذذذقفلمواظػلذذذذققظقجلم
مظؾعضمأسضو مايققاغوت.

م15.000

.درادوتمورا قيمخؾقؼيمسؾكماظؿذل ريمم2
اظذذقاضلمظـذذقعمععذذنيمعذذـماٌلؿكؾصذذوتممم

اظلذذؿلماظذذقرا كمماظـؾوتقذذيمضذذدماظؿذذل ري
مظؾعضمعضوداتمأدوؼيماظلررونمظؾػؽران.

10.000 
.هلنيمأدا مإحدىماظعؼوضريماٌضذودةمم3

ظؾلذذذذذذررونمبودذذذذذذؿكداممإحذذذذذذدىممم
ماٌـؿفذذذذذذذذذذوتماظطؾقعقي.

م10.000
.اظؿل رياتماظػلققظقجكمظغذا معؾؽوتم4

اظـقذذؾمسؾذذكمذطذذقرماىذذرزانماظؾقضذذو مم
مسوظقيمطقظلرتولماظدم.

م10.000

.تل ريمتعوركمسؼورماظرتاعذودولمسؾذكممم5
درجذذيمخصذذقبيماظذذذطرموسؾذذكمبعذذضمممم
اظعؿؾقذذذوتماظػلذذذققظقجقيمصذذذكمذطذذذقرمم

ماىرزان.

م10.000 اظػرؼؼماظؾقـكم .تطذذقؼرمبعذذضماٌضذذوداتمايققؼذذيمممم6 2017 2022
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بؽؾقيماظعؾقمم
)رئقسمضلؿم
وطقؾمم-اظؽقؿقو 

اظؽؾقيمظشؽقنم
اظدرادوتماظعؾقوم

مسؿقدماظؽؾقي(م-

مماألةوضماألعقـقيموعرطؾذوتممبودؿكدا
ماظػؾقردـً.

م15.000
.درادذذذوتمطقؿقوئقذذذيمسؾذذذكمبعذذذضمم7

اظعـودرماظـؼقؾيموتراطؿفومايقذقيمصذكممم
مأمسوكماظؾؾطلماظـقؾل.

م10.000
.اظؿكؾقذذذذؼمواظؿقدذذذذقػماظطقػذذذذلممم8

ظؿقظقػوتمغوغقعرتؼفمعـمأطلقدمايدؼذدمم
ماظلقؾؽقنمطـظؿمإلؼصولماألدوؼي.

م10.000
عقزاغقيم
وععيماى

دـدوام
اظؾققثم
أطودلقيم
اظؾقٌم
 اظعؾؿلم

STDF 

اظػرؼؼماظؾقـكم
بؽؾقيماظعؾقمم
)رئقسمضلؿم
وطقؾمم-اظؽقؿقو 

اظؽؾقيمظشؽقنم
اظدرادوتماظعؾقوم

مسؿقدماظؽؾقي(م-

2022 2017 

ضذدمممغوغقعرتؼذفم.هضريموتؼققؿمعقادم9
اظلذذذذذذذررونمظذذذذذذذؾعضمعشذذذذذذذؿؼوتم

مبريازوظقبريعقدؼـماىدؼدة.

م10.000
اظػؾذذقرومقدذذقػمعذذودةم.هضذذريموت10
اٌلذذؿكدعيممFET)تريوزؼذذـم)مإؼـقذذؾ

مظؿصقؼرمأورامماٌخ.

10.000 
ظؾعضماٌـؿفذوتممماظـصػل.اظؿكؾقؼم11

ماظطؾقعقيماٌضودةمظؾلررون.

م10.000
.ادذذذذؿكداممبعذذذذضماظؿػذذذذوسالتممم12

اظؽقؿقوئقذذيمظؿؼذذدؼرمبعذذضماٌضذذوداتمممم
مايققؼيمرقػقو.

م15000
قؼمظذذؾعضماظذذدضماظطقػذذل.اظؿؼذذدؼرم13

ماظـؼقيموعرتاطؾؿوػواألدوؼيمصكمدقرتفوم
ماظصقدالغقي.

م150.00
.تؼذذدؼرمبعذذضماظعؼذذوضريمايذذدؼٌمم14

متؼـقفماظؽروعوتقجرايف.مبودؿكدام

م150.00
.طؾقذذذذؼموتقدذذذذقػمودرادذذذذوتم15

بققظقجقيمسؾكمبعضماٌرطؾوتماٌكؾؾقذيمم
ماظػؾزؼي.موعرتاطؾؿوػو

م10.000
ماظطقػذذذذل.اظؿشذذذذققدمواظؿقدذذذذقػم16

احملقرممظؾلقؾققظقزواظؿؼققؿماظؾققظقجكم
م.وتطؾقؼوتف

م10.000

.هضذذريموتؼقذذقؿمبعذذضماٌشذذؿؼوتمم17
عذـمممدذطقلماظدػـقيماٌؿقضعممذومغشذوطممم

اٌذذودةماظدػـقذذيماٌلؿكؾصذذيمعذذـماظؾذذذورم
ماظـؾوتقي.

م10.000
م ـذذذذوئلم3و1.تصذذذذؿقؿموتشذذذذقدم18

عشؿؼوتماظؽقـوزوظـقنيمودراديمتل ريػوم
مصكمسالجماظلررون.مجلاظؾققظق

م10.000

واظؿؼقذذذقؿمماظؽقؿقذذذوئل.اظؿكؾقذذذؼم19
مألغذذزؼؿٌـؾطذذوتمجدؼذذدةممماظؾققظذذقجل

اظلريؼـمبرتقوزمبػريوسماظؿفوبماظؽؾدم
مج.

م10.000
اظػرؼؼماظؾقـكم 

بؽؾقيماظعؾقمم
)رئقسمضلؿم
وطقؾمم-اظؽقؿقو 

اظؽؾقيمظشؽقنم
اظدرادوتماظعؾقوم

مسؿقدماظؽؾقي(م-

2022 2017 

عشؿؼوتمجدؼدةمعـمبروتنيمم.طؾقؼ20
اظػؾقردذذـًماألخضذذرمطلدوؼذذيمحلودذذيمم

مظؾضق 

م

م10.000
.تشققدموتؼققؿماًقاصماٌقؽروبقذيمم21

مواظلطققيمظؾـقؽؾققزؼداتماىدؼدة.

م10.000
.درادذذيمهؾقؾقذذيمظذذؾعضماألدوؼذذيمم22
مسؾكمتؿقسيماألعني.مهؿقيماظيت

م10.000 .تؼذذذذذذذدؼرمبعذذذذذذذضماألدوؼذذذذذذذيم23
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ذذذذذذذذذذذذذذذذذذكماٌلؿقضذذذذراتمصذذذذذذذذذ
رذذراممبودذذؿكداماظصذذقدالغقيماٌكؿؾػذذيم

م.اىفديضقوسم

15.000 

عقزاغقيم
اىوععيم
دـدوام
اظؾققثم
أطودلقيم
اظؾقٌم
ماظعؾؿل

 STDFم

اظػرؼؼماظؾقـكم
بؽؾقيماظعؾقمم
)رئقسمضلؿم
وطقؾمم-ايققان

اظؽؾقيمظشؽقنم
اظدرادوتماظعؾقوم

مسؿقدماظؽؾقي(م-

2019 2017 
ظؿعذذذذذؾريماىذذذذذق م.اظؿلؾلذذذذذؾموا1

ظؾروبقلؽقمجنيمصكماظشذعوبماٌرجوغقذيممم
ماظلؾقؿيمواٌرؼضيمعـماظؾقرماألةر.

.درادذذذذوتمبققظقجقذذذذيمم3
مودؼـوعقؽقيمسؾلماألمسوك.

10.000 

اظػرؼؼماظؾقـكم
بؽؾقيماظعؾقمم
)رئقسمضلؿم
وطقؾمم-ايققان

اظؽؾقيمظشؽقنم
اظدرادوتماظعؾقوم

مسؿقدماظؽؾقيم-

2019 2017 

داتم.درادذذذذيمسذذذذـمغشذذذذوطمعضذذذذومم1
اٌقؽروبذذذذذذذوتمعذـمجزؼؽذوتمأطودذقدمممم
اٌعودنماظـوغقمعرتؼيمضذدمأغذقاعمممرضذيمممم

 عـماٌقؽروبوت.

ماظؿذل رياتمم4 .درادوتمسؾك
اظػقزؼوئقذذذيمسؾذذذكماًالؼذذذوم

مايقي.

10.000 
اظػرؼؼماظؾقـكم
بؽؾقيماظعؾقمم
)رئقسمضلؿم
وطقؾمم-اظـؾوت

اظؽؾقيمظشؽقنم
اظدرادوتماظعؾقوم

مسؿقدماظؽؾقي(م-

2019 2017 
.اظؿكؾقؼمايققيمىزؼؽوتماظـوغقمعـم2

اٌعذذذودنمبقادذذذطيمدذذذالالتمبؽؿريؼذذذيمم
موتطؾقؼوتفوماظطؾقي.

10.000 2020 2017 
.تطؾقؼوتمسؾكمبعذضمأغذقاعمصطرؼذوتمممم3

اظرتبيمإلغؿوجمعرطؾوتمحققؼيمبودؿكدامم
متؼـقيماظـوغق.

10.000 2020 2017 
.اظؿكؾقؼمايققيمظؾؽفربو مبودؿكدامم4

ماظطوضيماظؽفربقي.متؽـقظقجقومخؾقي

10.000 

اظػرؼؼماظؾقـكم
بؽؾقيماظعؾقمم
)رئقسمضلؿم
وطقؾمم-اظـؾوت

اظؽؾقيمظشؽقنم
اظدرادوتماظعؾقوم

مسؿقدماظؽؾقي(م-

2022 2017 

.درادوتمسؾكماٌرطؾوتماظغريمبقظقـقيم5
اٌضذذذودةمظؾػطرؼذذذوتمواظؾؽرتؼذذذومعذذذـمممم
األطؿقـقعوؼلذذذؿوتماحملؾذذذيمظذذذدرجوتمم

مايرارة.

10.000 2022 2017 

.ادذذؿكدامماظقرا ذذذيماىزؼؽقذذيمصذذذكممم6
تعرؼذذػموهدؼذذدمسؿذذرمبعذذضماغذذقاعممممم
ايشذذراتماموعذذيمصذذكماظطذذىماظشذذرسلم

ممبصر.

15.000 

اظػرؼؼماظؾقـكم
بؽؾقيماظعؾقمم
)رئقسمضلؿم
وطقؾمم-ايشرات

اظؽؾقيمظشؽقنم
اظدرادوتماظعؾقوم

مسؿقدماظؽؾقي(م-

2022 2017 

.درادذذذذيمسذذذذـمغشذذذذوطمعضذذذذوداتممم7
ؼؽذوتمأطودذقدممماٌقؽروبذذذذذذذوتمعذـمجزم

اٌعودنماظـوغقمعرتؼيمضذدمأغذقاعمممرضذيمممم
 عـماٌقؽروبوت

 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري 488.000

 

 :الطب وعلوم الحٌاةمحور رٌاضٌة ببنها فً التربٌة الالخطة التنفٌذٌة لكلٌة    10-4-7

 )المشروعات العامة(:الخطة  مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة   10-4-7-1 

ماعة.اظصقةماظع .1

ماإلصاباتمواظؿلػقؾماظرؼاضل. .2

ماظؾققظقجقاماىزؼؽقة. .3
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ماظؽقؿقاءمايققؼة. .4

م(.سؾؿماظصقدظة)ماظػارعاطقظقجل .5

ماظؿغذؼة. .6

 صلققظقجقاموبققظقجقاماظرؼاضة. .7

 

  :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة   10-4-7-2

م.اظطىموسؾقممايقوةحمقرمرؼوضقيميفماظمرتبقياظاًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيممأغشطيم(:71جدولم)

المشروعات 
 العامة

 )االهداف/
 مخرجات(

 األنشطة التفصٌلٌة

 فترة التنفٌذ
الجهات المسئولة 

 والمشرفة على التنفٌذ
 مصادر التموٌل

لٌمة التموٌل 
بالجنٌة 
 الى من المصري

.اظـؼوصيماظصققيمواظلؾقكم1م.اظصقيماظعوعي.1
ماظصقل.

اظصذذذذققيم.االووػذذذذوتم2
مواظرتبقيماظصققي.

م.االدمراصوتماظؼقاعقي.3

2017 2022 

مضلؿمسؾقمماظصقيماظرؼوضقي.

مضلؿماٌـوػٍمورراماظؿدرؼس.

 ضلؿماظؿدرؼىماظرؼوضل.

ضلذذذذؿمغظرؼذذذذوتموتطؾقؼذذذذوتم
مرؼوضوتماٌـوزالت.

عقزاغقيماىوععيم

دـدواماظؾققثم

أطودلقيماظؾقٌماظعؾؿلم

STDF 

200.000 

.اإلدذذذذذذذذوبوتم2
واظؿلػقذذذذذذذذذذذذذؾم

موضل.اظرؼ

.االدذذذذوبوتماظرؼوضذذذذقيمم1
 اظشوئعي.

 .اظؿلػقؾماظؼقاعقي.2

.اظؿلػقؾماظؾدغلموايرطلم3
 ظإلدوبوتماظرؼوضقي.

.اظؿلػقذذؾماظؾذذدغلمظذذذويمم4
 االحؿقوجوتماًودي.

2017 2022 

 ضلؿمسؾقمماظصقيماظرؼوضقي.

ضلؿماظؿدرؼىماظرؼوضذلموسؾذقمممم
 ايرطي.

ضلذذذذؿمغظرؼذذذذوتموتطؾقؼذذذذوتم
 رؼوضوتماٌـوزالت.

ٍمورراماظؿذدرؼسميفممضلؿماٌـوػ
 اظرتبقيماظرؼوضقي.

ضلؿماظعؾقمماظرتبقؼيمواظـػلذقيمم
واالجؿؿوسقذذذذذيميفماظرتبقذذذذذيمم

ماظرؼوضقي.

عقزاغقيماىوععيم

دـدواماظؾققثم

أطودلقيماظؾقٌماظعؾؿلم

STDF 

200.000 

.اظؾققظقجقذذذذذذوم3
ماىزؼؽقي.

 .اىقـوتماظقرا قي.1

.األغؿؼذذذذذو ميفماتذذذذذولم2
 اظرؼوضل.

.االحفذذذذومماظؿدرؼؾقذذذذيمم3
 واظؿعىماظعضؾل.

 .اظشػرةماظقرا قي.4

 .اظؿـشقطماىق .5

.اظطوضذذذذذذذوتمايذذذذذذذرةم6
 وايققؼي.

.االغشذذذذذطيماظرؼوضذذذذذقيم7
 واظؿعؾريماىق .

2017 2022 

 ضلؿمسؾقمماظصقيماظرؼوضقي.

ضلؿماظؿدرؼىماظرؼوضذلموسؾذقمممم
 ايرطي.

ضلذذذذؿمغظرؼذذذذوتموتطؾقؼذذذذوتم
 علوبؼوتماٌقدانمواٌضؿور.

ضلذذذذؿمغظرؼذذذذوتموتطؾقؼذذذذوتم
تماىؿوسقيمورؼوضذوتمماظرؼوضو
 اٌضرب.

ضلذذذذؿمغظرؼذذذذوتموتطؾقؼذذذذوتم
مرؼوضوتماٌـوزالت.

عقزاغقيماىوععيم

دـدواماظؾققثم

أطودلقيماظؾقٌماظعؾؿلم

STDF 

200.000 

.اظؽؿقذذذذذذذذذذذو م4
مايققؼي.

م.طقؿقو ماظعضالت.1

م.طقؿقو ماٌخ.2

م.طقؿقو ماظدم.3

.اظرتطقذذذذىماظؽقؿقذذذذوئلم4

2017 2022 

 رؼوضقي.ضلؿمسؾقمماظصقيماظ

ضلؿماظؿدرؼىماظرؼوضذلموسؾذقمممم
 ايرطي.

ضلذذذذؿمغظرؼذذذذوتموتطؾقؼذذذذوتم
 رؼوضوتماٌـوزالت.

عقزاغقيماىوععيم

دـدواماظؾققثم

أطودلقيماظؾقٌماظعؾؿلم

STDF 

م200.000
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مظؾفرعقغوت.

م
ضلذذذذؿمغظرؼذذذذوتموتطؾقؼذذذذوتم
معلوبؼوتماٌقدانمواٌضؿور.

م.اظػورعوطقظقجل5

م(سؾؿماظصقدظي)

 .اٌـشطوت.1

 .األدوؼيمواالسشوب.2

 مرعقغوت..ا3
2017 2022 

 ضلؿمسؾقمماظصقيماظرؼوضقي.

ضلؿماظؿدرؼىماظرؼوضذلموسؾذقمممم
 ايرطي.

ضلذذذذؿمغظرؼذذذذوتموتطؾقؼذذذذوتم
 رؼوضوتماٌـوزالت.

ضلذذذذؿمغظرؼذذذذوتموتطؾقؼذذذذوتم
معلوبؼوتماٌقدانمواٌضؿور.

عقزاغقيماىوععيم

دـدواماظؾققثم

أطودلقيماظؾقٌماظعؾؿلم

STDF 

200.000 

 .اظغذا ماظصقل.1م.اظؿغذؼي.6

 .اظغذا ماٌؿقازن.2

 .ادوظقىمضؾطماظقزن.3

2017 2022 

 ضلؿمسؾقمماظصقيماظرؼوضقي.

ضلؿماظؿدرؼىماظرؼوضذلموسؾذقمممم
 ايرطي.

ضلذذذذؿمغظرؼذذذذوتموتطؾقؼذذذذوتم
 رؼوضوتماٌـوزالت.

ضلذذذذؿمغظرؼذذذذوتموتطؾقؼذذذذوتم
 علوبؼوتماٌقدانمواٌضؿور.

ضلذذذذؿمغظرؼذذذذوتموتطؾقؼذذذذوتم
اظرؼوضوتماىؿوسقيمورؼوضذوتمم

ماٌضرب.

وععيمعقزاغقيماى

دـدواماظؾققثم

أطودلقيماظؾقٌماظعؾؿلم

STDF 

200.000 

.صلذذذذذذققظقجقوم7
وبققظقجقذذذذذذذذذذذوم

ماظرؼوضي.

 .االحفومماظؿدرؼؾقي.1

 .اًالؼوماىذسقي.2

 .اىفوزماظعصيب.3

 .امرعقغوت.4

.ايذذذذذذذراموأحفذذذذذذذومم5
 اظؿدرؼى.

2017 2022 

 ضلؿمسؾقمماظصقيماظرؼوضقي.

ضلؿماظؿدرؼىماظرؼوضذلموسؾذقمممم
 ايرطي.

وتموتطؾقؼذذذذوتمضلذذذذؿمغظرؼذذذذ
 رؼوضوتماٌـوزالت.

ضلذذذذؿمغظرؼذذذذوتموتطؾقؼذذذذوتم
 علوبؼوتماٌقدانمواٌضؿور.

ضلذذذذؿمغظرؼذذذذوتموتطؾقؼذذذذوتم
 اظرؼوضوتماٌوئقي.

ضلؿماظعؾقمماظرتبقؼيمواظـػلذقيمم
واالجؿؿوسقذذذذذيميفماظرتبقذذذذذيمم

 اظرؼوضقي.

م

عقزاغقيماىوععيم

دـدواماظؾققثم

أطودلقيماظؾقٌماظعؾؿلم

STDF 

200.000 

 1.400.000 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري

 

 

 :الطب وعلوم الحٌاةمحور الخطة التنفٌذٌة لكلٌة األداب ببنها فً   10-4-8

 )المشروعات العامة(:الخطة  مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة    10-4-8-1

ماظدراداتماظـػلقةماٌؿعؾؼةمباظصقةماظعاعة. .1

مإسدادمدراداتمسيماإلطؾقـقؽقةماظؿطؾقؼقة. .2

 ـػلقةماظعصؾقة.رصدمظؾدراداتماظ .3
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  :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة   10-4-8-2

م.اظطىموسؾقممايقوةحمقرميفمظؽؾقيماألدابمبؾـفوماًطيماظؿـػقذؼيممأغشطيم(:72جدولم)

ٌمة ل
التموٌل 
بالجنٌة 
 المصري

 مصادر التموٌل

الجهات 
المسئولة 

والمشرفة على 
 التنفٌذ

 ذفترة التنفٌ

 االنشطة التفصٌلٌة

المشروعات 
 العامة

 )االهداف/
 مخرجات(

 من الً

م25.000

متقؼؾمذاتلمسؾكمحلوبم
اظؿدرؼسمأسضو مػقؽيم
اظؾقـقيمبوظؼلؿمماٌشروسوت
 اظعؾؿل.

رئقسمضلؿمسؾؿم
أسضو مم–اظـػسم

-ػقؽيماظؿدرؼسم
طؾقيم-طؾقيماظطى

اظرتبقيمضلؿماظصقيم
ماظـػلقي.

م2017 2022

واالضذذرابوتمم.درادذذيماظلذذؿـيممم1
اظلؽقدذذذذذذذقعوتقيموسالضوتفذذذذذذذوم

مماظـػلقي.مبوإلضرابوت

اظدرادذذذذذذذذذوتم-1م
اظـػلذذذذقيماٌؿعؾؼذذذذيم
مبوظصقيماظعوعي.م

تؿعؾذذذذذؼم.سؿذذذذذؾمدرادذذذذذوتمم2
اظـػلقيمظدىمعرضذكمممبوالضطرابوت

اظلررونموعرضكماظؽؾدمواألعذراضمم
ماٌزعـيممم

.تقجقفمرالبماظدرادذوتماظعؾقذوممم3
مبدرادذذيماٌشذذؽالتماظـػلذذقيمسـذذدم

ممماألرػول.

م30.000

متقؼؾمعـماىوععيمبوظـلؾيم
مواظرحؾذي.مظؾؿدرؼىماظعؿؾلم

م-عؽوصلةماإلذرافماظعؾؿذلمم
ردؿماظؾققثماظؿطؾقؼقيمعـم
عصورؼػماظطالبماظقاصذدؼـمم

 .عوجلؿريمودطؿقراه

رئذذذقسمضلذذذؿمسؾذذذؿم
أسضذذذذو مم–اظذذذذـػسم
 .اظؿذذدرؼسػقؽذذيم
طؾقذذيم-اظطذذىمطؾقذذي

اظرتبقيمضلؿماظصذقيمم
م.اظـػلقي

م2017 2022

مواالطؿؽوباديمأعراضماظؼؾؼم.در1
مم.اظذػـقيواألعراضماظعؼؾقيم

إسذذدادمدرادذذوتمم-2
يفماإلطؾقـقؽقذذذذذذذذذيم

ماظؿطؾقؼقي.م

م25.000

متقؼؾمذاتلمسؾكمحلوبم
أسضو مػقؽيماظؿدرؼسم

اظؾقـقيمبوظؼلؿمماٌشروسوت
 اظعؾؿل.

رئقسمضلؿمسؾؿم
أسضو مم–اظـػسم

ػقؽيماظؿدرؼسم
طؾقيم-)طؾقيماظطى

اظرتبقيمضلؿماظصقيم
مي(ماظـػلق م2017 2022

.اظؼقوممبدرادوتميفماالضطرابوتم1
ماظعصؾقيمظدىماٌلـني.م

.مردذذدمظؾدرادذذوتم3
ماظـػلقيماظعصؾقي.

م
.درادذذيماظؽقؿووؼذذوتماظعصذذؾقيمم2

اظـوضؾذذيموسالضوتفذذومبوالضذذطرابوتمم
ماظـػلقي.م

.اظدرادذذوتماظـػلذذقيماظعصذذؾقيممم3
اىؾطوتموإدوبوتمأوراممسـدمذويم
 اظدعوغ.مم

 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري 80.000

م

 :الطب وعلوم الحٌاةمحور الخطة التنفٌذٌة لكلٌة الحموق ببنها فً   10-4-9

 )المشروعات العامة(: الخطة مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة   10-4-9-1 

 ظلقوحقيموةوؼيماظرضعيماظزراسقي.تطقؼرمضقاسدماظعؼقدماظطؾقيموام
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 - :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌل االنشطة التفصٌلٌة  10-4-9-2

م.اظطىموسؾقممايقوةحمقرماًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيمايؼقامبؾـفوميفممأغشطيم(:73جدولم)

لٌمة 
التموٌل 
بالجنٌة 
 المصري

مصادر 
 التموٌل

الجهات 
المسئولة 
والمشرفة 
 على التنفٌذ

 فترة التنفٌذ
 االنشطة التفصٌلٌة

 المشروعات العامة

 من الً داف/مخرجات()االه

م200.000  
ضلؿماظؼوغقنم
ماٌدغل

م2017 2022

إسذذدادماأل ذذوثمواظدرادذذوتماظالزعذذيميفمممم
ماتوالتماظؾقـقيمااتقي:

اظؼققدماظؼوغقغقيمبشلنماظريمواظصرفمم-1م
مظألراضلماظزراسقي.

سؼذذدماظعذذالجممم-سؼذذدماظعذذالجماظطذذيبممم-2
مبوًالؼوماىذسقي.

ايؿوؼذذيماظؼوغقغقذذيمظؾرضعذذيماظزراسقذذيمم-3
معـمأسؿولماظؿؾقؼرمواظؾـو .

مسؼدماظلقوحيمأوماظرحؾيماظلقوحقيم-4

اظلذذذقوحلمبوظقضذذذًمماالذذذذرتاكسؼذذذدمم-5
م"اظؿوؼؿمذري".

سذذـماظؿذذلعنيمعذذـماٌلذذؽقظقيماٌدغقذذيمممم-6
ماظطؾقي.ماٌكورر

م.اٌلؽقظقيماٌدغقيمظؾطؾقىماظرؼوضلم-7

.وضذذذعمإرذذذورمضذذذوغقغلم1
اظطؾقذذذذذذذيممظؾؼضذذذذذذذوؼومم

مواظلقوحقيمايدؼـي.

 المصرىه بالجنٌ التموٌل جمالًا 200.000

 

 :الطب وعلوم الحٌاةمحور الخطة التنفٌذٌة لكلٌة الطب البٌطرى بمشتهر فً    10-4-10

 :)المشروعات العامة( الخطة مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة    10-10-4-1 

تصذقىمحققاغذوتمممماظيتةمواٌلؿقضراتمايققؼيمصكمسالجماالعراضمادؿكدامماظـؾوتوتماظطؾقيمواألسشوبموعضوداتماألطلد (1

 .اٌزرسيمواظدواجـمواالمسوك

ادؿكدامماالذعيماظؿشكقصقيمواٌـذوزريمصذكمهدؼذدماظعؿذرمظؾقققاغذوتموتشذكقصموسذالجماالوراممواالعذراضماظؿـودذؾقيمممممممممم (2

 واعراضماًققلمواترتاتموايققاغوتماٌـزظقي.

 .اضمحققاغوتماٌزرسيمواظدواجـمواالمسوكاظؿؼـقيمايققؼيمصكمتشكقصماعر (3

 

  :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة   10-4-10-2

م.اظطىموسؾقممايقوةحمقرماًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيماظطىماظؾقطرىممبشؿفرميفممأغشطيم(:74جدولم)

 المشروعات العامة

 مخرجات( )االهداف/
 األنشطة التفصٌلٌة

الجهات المسئولة  لتنفٌذفترة ا
والمشرفة على 

 التنفٌذ

مصادر 
 التموٌل

لٌمة 
التموٌل 
بالجنٌة 
 الً من المصري

.األدذذذذذذؿكدامماالعـذذذذذذؾم1
ظؾـؾوتذذوتماظطؾقذذيمواالسشذذوبم
اظطؾقعقيمصكمتولماالعراضم

ماظؾقطرؼي.

ادؿكدامماظـؾوتوتماظطؾقيمم-1
واالسشوبماظطؾقعقيموعضذوداتمم

موعضذذوداتماظلذذرروناالطلذذدةم
واٌلؿقضذذراتمايققؼذذيمصذذكمم

تصذذقىمماظذذيتسذذالجماالعذذراضم

ضلذذذذذذذؿماظؾو قظقجقذذذذذذذوم 2022م2017
اظؽقؿقذذذو مم-االطؾقـقؽقذذذيم
م-اظػلققظقجكمم-ايققؼيم

م-تـؿقيماظـروةمايققاغقيم
اظدواجـمم-ماظػورعوطقظقجل

طؾقذذذذيماظطذذذذىمم
وععذيمماظؾقطرىمج
عرطذذذزم-بـفذذذوم

ماظصقرا م  قث
طؾقذذذذذذذذذذوتممم-

 

 

م400.000
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حققاغذذوتماٌزرسذذيمواظذذدواجـمم
 واالمسوك.

رىمايققانمم-االمسوكمم-
م.اظؿغذؼيم–

 

 اظزراسيممبصر
 

 

م
ادؿكداممإضذوصوتمغؾوتقذيمممم-2

ألسذذذالفمموسشذذذؾقيمجدؼذذذدةم
اظذذذذذذذدواجـمواتذذذذذذذرتاتم

 واألمسوك.
.أدذذذذذذؿكدامماألذذذذذذذذعيمم2

اظؿشكقصذذقيمواٌـذذوزريمصذذكممم
ماتولماظؾقطرى.

م

.تؼقذذقؿماظؽػذذو ةماظؿـودذذؾقيممم1
يققاغوتماٌزرسذيمبودذؿكدامممم

زماٌقجذوتماظػذقامدذقتقيممممجفو
ماظؿشكقصل.

اضلذذومماظؿقظقذذدمواظؿـودذذؾمم 2022م2017
م-واظؿؾؼذذذقحماالدذذذطـوسلمم

رذىمايقذقانمممم-اىراحيم
-اظؾو قظقجقذذذذذذذذذذذذذومم-

اظطذذذىمم اظػلذذذققظقجكم
مضلؿماىراحي.-اظشرسل

 

 

طؾقذذذذيماظطذذذذىمم
اظؾقطرىمجوععذيمم

عرطذذذزم-بـفذذذوم
ماظصقرا م  قث

طؾقذذذذذذذذذذوتممم-
 اظزراسيممبصر

 

 

م600.000

 

 

م

ظعؿذرمظؾقققاغذوتممم.مهدؼدما2
وتشذذذذكقصموسذذذذالجماالوراممم
مواعذراضمم واالعراضماظؿـودؾقي
اًقذذذذذذذقلمواتذذذذذذذرتاتمم

موايققاغوتماٌـزظقي.

.ادذؿكدامماالذذعيماظلذذقـقيممم3
صذذكمتشذذكقصمعشذذوطؾماظعذذرجمم

مواظؽلقر.
ماظؿؼـقيمايققؼيم3 .ادؿكدام

صذذذذكمتشذذذذكقصماعذذذذراضممم
حققاغوتماٌزرسذيمواظذدواجـممم

م.واالمسوك
م
م

تطؾقؼذذذذذذوتمم.مادذذذذذذؿكدام1
اظؿؽـقظقجقذذذومايققؼذذذيمصذذذكمم
تشذذكقصمأعذذراضمايققاغذذوتم

مواظدواجـمواالمسوك

ضلذذذؿمرسوؼذذذيموأعذذذراضممم 2022م2017
االمسذذذذوكموضلذذذذؿمرذذذذىم
ايقذذقانموضلذذؿماظذذدواجـمم
وضلذذذذذذؿماظؾو قظقجقذذذذذذومم
االطؾقـقؽقيموتـؿقيماظـروةم

اظػريظذذقجكمم–ايققاغقذذيم
 اظؾؽرتؼقظقجلمم–

دـدواماظؾقذقثمم
اظعؾؿقذذذذذذذذذذذذيم

طؾقذيمم-بوىوععي
اظؾقطذذرىمماظطذذى

 جوععيمبـفو.

100.000 

م
.هلنيماالغؿذوجمايقذقاغلممم2

واظذذداج مواظـذذروةماظلذذؿؽقيمم
بودؿكدامماظؿطؾقؼوتمايدؼـذيمم
واظذذذذذذيتمعذذذذذذـمضذذذذذذؿـفوممم

ماظـوغقتؽـقظقجك.

ضلذذذذؿمتـؿقذذذذيماظـذذذذروةمممم2022م2017
ايققاغقيموضلذؿماظذدواجـممم
وضلذذذؿمرسوؼذذذيموأعذذذراضمم

مضلؿماىراحي.-االمسوك

عرطذذذزم ذذذقثمم
طؾقذذيم-اظصذذقرا 
اظؾقطذذرىماظطذذىم

مجوععيمبـفو

طؾقوتماظزراسيم-
 مبصر.

400.000 

 1.500.000 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري

م

 الطب وعلوم الحٌاة:محور فً  الحاسبات والمعلوماتالخطة التنفٌذٌة لكلٌة   11- 10-4

 الخطة )المشروعات العامة(: مخرجاتاألهداف الرئٌسٌة و  10-4-11-1 

مالرتؼو مبصقيمورصوػقيماٌقارـ.تطقؼرماٌـظقعيماظصققيمظ .1

متؽنيموتقرنيماظؿطؾقؼوتماظؿؽـقظقجقيمعـذؾمتطؾقؼذوتماظؿؽـقظقجقذومايققؼذيموتؽـقظقجقذوماظـذوغقمواٌعؾقعوتقذيمايققؼذيممممممممم .2

 .ظؿطقؼرموبـو ماظؼدراتميفماظعؾقمماظطؾقي
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  :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة    10-4-11-2

م.اظطىموسؾقممايقوةحمقرميفممايودؾوتمواٌعؾقعوتاًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيممأغشطيم(:75)جدولم

لٌمة 
التموٌل 
بالجنٌة 
 المصري

مصادر 
 التموٌل

الجهات 
المسئولة 
والمشرفة 
 على التنفٌذ

 فترة التنفٌذ

 االنشطة التفصٌلٌة
 المشروعات العامة

 من الً )االهداف/مخرجات(

م30.000

ممتقؼذذؾمذاتذذل
سؾذذكمحلذذوبم
أسضذذو مػقؽذذيم
اظؿذذذذذذذدرؼسم
ماٌشذذذذذروسوت
اظؾقـقذذذذذذذذيم
بوظؼلذذذذذذذذذذؿم

 اظعؾؿل.

ضلذذذذذؿلمسؾذذذذذقمم
ايودذذذىموغظذذذؿمم

م.اٌعؾقعوت
م2017 2022

تطذذقؼرماأل ذذوثماًودذذيمبوىقـذذوتممم.1
م.موسالضؿفومبوألعراض

تطذذذذذقؼرماٌـظقعذذذذذيممم-1م
اظصذذققيمظالرتؼذذو مبصذذقيممم

مورصوػقيماٌقارـ.م

تؿعؾذؼمبؿقؾقذؾمممدرادوتمتؿعؾذؼمممتطقؼر.2
مممظصقرمآظقومظالطؿشوفماٌؾؽرمظألعراضا

مم

م30.000

متقؼذذذؾمعذذذـمم
اىوععذذذذذذذذيم
بوظـلذذذذذذذذؾيم
ظؾؿذذذذذذذدرؼىم

ماظعؿؾلم

 

ضلذذذذذذؿمغظذذذذذذؿمم
م.اٌعؾقعوت

م2017 2022

إجرا م قثمتطؾقؼقيمظؿطذقؼرمعـظقعذيممم1
األدا ماٌعؿؿدمسؾكماظؿؼـقيماحدؼـيميفمإدارةم

م.ماٌشكتماظصققي.

متؽذذذذذذنيموتذذذذذذقرنيمم-2
ماظؿطؾقؼذذذوتماظؿؽـقظقجقذذذيم
عـؾمتطؾقؼذوتماظؿؽـقظقجقذوممم
ايققؼيموتؽـقظقجقوماظـذوغقمم
واٌعؾقعوتقذذذذذيمايققؼذذذذذيمم

قؼرموبـذذو ماظؼذذدراتميفممظؿطذذ
م.مؾقياظعؾقمماظط

 ً التموٌل بالجنٌه المصرياجمال 60.000
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 :الدراسات االجتماعٌة واإلنسانٌةلمحور الخطة التنفٌذٌة    5 -10

 : المراد تحمٌمها الغاٌة  1 -10-5

مـشاطماالغلان.مظماظلؾؾقةظمثارمماٌـادؾةايؾقلمماظطؾقعقةمووضعماظؾقؽةظعـاصرمماإلجيابلدورمادؿكدامماالغلانمتعظقؿم

 

 الدراسات االجتماعٌة واإلنسانٌةلمحور لخطة البحثٌة فً ااالهداف واألنشطة    10-5-2

ماالغلانموأثرهممايدؼـةماىغراصقةاتمواظؿؼـقماظؿطؾقؼلواٌـاخمماظؿطؾقؼقةماىققعرصقظقجقةعـماظدراداتمماالدؿػادة صكمتؼققؿمدور

روحماالسؿزازمباٌؽانمصكمإرارمتعزؼزمروحممواٌعرسيموتردقخ،مواالرتؼاءممبفاراتماظؿقاصؾماظؾغقيمواألدبلماظطؾقعقةماظؾقؽةسؾكمسـاصرم

ماالغؿؿاءمظؾشكصقةماٌصرؼة.

 

 :واإلنسانٌةاالجتماعٌة دراسات الكلٌات المشاركة فً الخطة البحثٌة لمحور ال   10-5-3

مشربا.بـددةماهلم-ماظرتبقةماظرؼاضقةم-ايؼققم-ماآلدابطؾقاتمم

 

 :ببنها فً محور الدراسات االجتماعٌة واإلنسانٌة اآلدابالخطة التنفٌذٌة لكلٌة     10-5-4

 )المشروعات العامة(:الخطة  مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة    10-5-4-1 

ومناذجمماىققعرصقظقجقةوعقاضعماألخطارمواغؿاجماًرائ مماظؿـؿقةتطؾقؼقفمظؿقدؼدمعـارؼمماسدادمدراداتمجققعقرصقظقجقف .1

م.الاطاة

م.وأثرهمسؾكمصقةماالغلانموراحؿفماظؿطؾقؼلاسدادمدراداتماٌـاخم .2

ممماٌعاصرة.قؼةمواألدبقةمغتـؿقةماالواػاتماظؾ .3

مم.والؾقةاظؿققالتماجملؿؿعقةمصكمضقءماظعقاعؾمواألدؾابماظعاٌقةم .4

مماظشكصقةماٌصرؼة.رصدماظؿققالتمصكم .5

 ماٌعؾقعات.وتؽـقظقجقامماإلسالعلاالرتؼاءمباألداءم .6

 ماظعصقر.سربمماٌصريساداتموتؼاظقدماجملؿؿعم .7

 ماإلغلاغل.هؾقؾمضضاؼاماجملؿؿعمواظػؽرمواظلؾقكم .8

مماجملؿؿع.تؼققؿمدورمعمدلاتماٌعؾقعاتمسيمخدعةم .9

م.عـفاماالدؿػادةؾلقاحةموأداظقبمظمواالجؿؿاسقةتؼققؿماآلثارماالضؿصادؼةم .10

 .عـفاماالدؿػادةودؾؾمحؾفاموتعظقؿمماظلقاحةماظؿـؿقةععقضاتم .11
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  :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة    10-5-4-2

 .بؾـفوميفمحمقرماظدرادوتماالجؿؿوسقيمواإلغلوغقيمااداباًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيممأغشطيم(:76جدولم)

مة لٌ
التموٌل 
بالجنٌة 
 المصري

 مصادر التموٌل
الجهات المسئولة 
والمشرفة على 

 التنفٌذ

 فترة التنفٌذ

 االنشطة التفصٌلٌة

المشروعات 
 العامة

 )االهداف/
 من الً مخرجات(

15.000 

متقؼؾمعـماىوععيم
بوظـلؾيمظؾؿدرؼىماظعؿؾلم

عؽوصلةماإلذرافممواظرحؾي.
ردؿماظؾققثمم–اظعؾؿلم
يمعـمعصورؼػماظؿطؾقؼق

اظطالبماظقاصدؼـمعوجلؿريم
 .ودطؿقراه

أسضو مػقؽيماظؿدرؼسم
بؼلؿماىغراصقوموغظؿم

م-اىغراصقوماٌعؾقعوتم
مرالبماظدرادوتماظعؾقو
بؼلؿماىغراصقوموغظؿم
 -اٌعؾقعوتماىغراصقوم

2018 2017 

.درادذذيمأذذذؽولماظلذذطحموأ رػذذوم1
ردذذدماألخطذذورممم–سؾذذكماظؿـؿقذذيمم

ؿؾقذذوتماظـووذذيمسذذـماظعقاعذذؾمواظعم
ماىققعرصقظقجقي.

.ماغؿذذذذذذذذذذذذوجمخذذذذذذذذذذذذرائطم2م
مممجققعقرصقظقجقف.

إسذذدادمدرادذذوتممم-1
مجققعقرصقظقجقذذذذذذف
تطؾقؼقذذذذيمظؿقدؼذذذذدم
معـورؼماظؿـؿقي.م

10.000 

متقؼؾمذاتذلمسؾذكمحلذوبمممم
اظؿذذذدرؼسمأسضذذذو مػقؽذذذيم
اظؾقـقيمبوظؼلؿمماٌشروسوت
 .اظعؾؿل

مضلؿماىغراصقو

وغظذذذذذذذؿماٌعؾقعذذذذذذذوتم
م.اىغراصقي

م2018 2020

اٌـذذوخمسؾذذكمدذذقيمم.درادذذيمأ ذذر1
ماإلغلون.

م.مدرادوتمأ رماٌـوخمسؾكماظزراسيم2

إسذذذدادمدرادذذذوتم-2
ماظؿطؾقؼل.مسـماٌـوخ

40.000 

متقؼؾمذاتلمسؾكمحلوبم
اظؿدرؼسمأسضو مػقؽيم
اظؾقـقيمبوظؼلؿمماٌشروسوت
 اظعؾؿل

مضلؿماظؾغيماإلنؾقزؼي

م2017 2022

- Environmental 
Poetry 

Nineteenth and 
twentieth century 
Poetry  

تـؿقذذذذذذذذذذذذذيمم-3م
قؼذذيمغاالووػذذوتماظؾ
مواألدبقي.ممم

م25.000

متقؼؾمعـماىوععيم
بوظـلؾيمظؾؿدرؼىماظعؿؾلم

عؽوصلةماإلذرافممواظرحؾي.
ردؿماظؾققثمم–اظعؾؿلم

اظؿطؾقؼقيمعـمعصورؼػم
اظطالبماظقاصدؼـمعوجلؿريم

 ودطؿقراه

م–ضلؿماظؾغيماإلنؾقزؼيم
م–ضلؿماظؾغيماظعربقيم
مضلؿماظؾغيماظػرغلقي

2022 2017 

Cognitive 
Linguistics 

Cognitive stylistics 

NSM 

مواظرتاطقذى.مدراديميفمسؾؿماظدالظذيمم
مدرادوتميفمسؾؿماألدقاتم

25.000 

متقؼؾمذاتلمسؾكمحلوبم
اظؿدرؼسمأسضو مػقؽيم
اظؾقـقيمبوظؼلؿمماٌشروسوت
 اظعؾؿل

رئقسمم–ضلؿماالجؿؿوعم
أسضو مم–ضلؿماالجؿؿوعم

ػقؽيماظؿدرؼسمبؼلؿم
ماظؼقعلاٌرطزممؿؿوع.االج

ظؾؾققثماالجؿؿوسقيم
مواىـوئقي

م2017 2022

إزفذذورماظعالضذذيمبذذنيماظؿقذذقالتمممم
اتؿؿعقيموبعضماظعقاعؾماظعوٌقذيمم
واحملؾقذذذيم)تؿؿذذذعماظؼؾققبقذذذيممم

ممنقذجو(

إسذذدادم ذذقثمتطؾقؼقذذيمتـذذوضشمممم
خمؿؾذذذذػماظؼضذذذذوؼوماالجؿؿوسقذذذذيم

ماٌعودرة.

اظؿققالتم .3
اتؿؿعقيمصذكمضذق ممم
اظعقاعذذذؾمواألدذذذؾوبم

.عوٌقذذذيمواحملؾقذذذياظ
 م

 م

م25.000

متقؼؾمذاتلمسؾكمحلوبم
اظؿدرؼسمأسضو مػقؽيم
اظؾقـقيمبوظؼلؿمماٌشروسوت
 اظعؾؿل

رئقسمم–ضلؿماالجؿؿوعم
أسضو مم–ضلؿماالجؿؿوعم

ػقؽيماظؿدرؼسمبؼلؿم
ماظؼقعلاٌرطزمماالجؿؿوع.

ظؾؾققثماالجؿؿوسقيم
مواىـوئقي م2017 2022

دراديماظعقاعؾماظػوسؾيمصكمأحذداثمم
التمصذكماظشكصذقيماٌصذرؼيمممماظؿقق
  عـؾ:

  .اظعربل قراتماظربقعم-

 .االجؿؿوسلذؾؽوتماظؿقادؾم-

 .واظػؽرياظعقٌيمواظغزوم -

اظؿقذذذقلمصذذذكممدرادذذذيمعراحذذذؾ-
اظشكصذذقيماٌصذذرؼيموسالضذذيمذظذذؽممم

 .اظعربلبـقراتماظربقعم

رددماظؿققالتممم-م5
اظشكصذذذذذذقيمصذذذذذذكم
م.اٌصرؼي

50.000 
متقؼؾمعـماىوععيم
ظعؿؾلمبوظـلؾيمظؾؿدرؼىما

ضلؿمم–ضلؿماإلسالمم
مواٌعؾقعوت.اٌؽؿؾوتم

2022 2017 
وتطذذقؼرمميفمتـؿقذذيوجذذقدم ذذقثمم

 :اإلضؾقؿلاإلسالمم
االرتؼذذو مبذذوألدا مم-6

وتؽـقظقجقومماإلسالعل
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عؽوصلةماإلذرافممواظرحؾي.
ردؿماظؾققثمم–اظعؾؿلم

اظؿطؾقؼقيمعـمعصورؼػم
اظطالبماظقاصدؼـمعوجلؿريم

 ودطؿقراه

تقاجذذفمماظذذيتمدرادذذيماٌشذذؽالتذذذم
مبقوصظذذذفمماإلضؾقؿقذذذيماظصذذذقوصي
 بقي.اظؼؾقق

حصرمأػؿمعؼقعذوتمإغشذو مإذاسذيمممم-
وضـوةمتؾقػزؼقغقفمحمؾقفممبقوصظذفمم

يفمماظدرادذذذوتسؿذذذؾمم–ماظؼؾققبقذذذي
م درادذوتممم–ماإلظؽرتوغقذيماظصقوصي
درادوتمم–ماإلظؽرتوغليفماظؿلقؼؼم

يفماٌقاضذذعماإلذاسقذذيمواظؿؾقػزؼقغقذذيم
درادذذذيم فذذذقرمم–االظؽرتوغقذذذيم

 اىدؼد.اإلسالمم

يفماظؿؽـقظقجقذومايدؼـذيممممادؿكدام
موادذذؿدؼقمػذذوتاٌعوعذذؾماظصذذقػقيم

وادذذؿكدامممواظؿؾقػزؼذذقن،اإلذاسذذيم
اظؿؼـقذذذوتمايدؼـذذذيميفماإلحصذذذو مم

مواظؿقؾقؾ.

 اٌعؾقعوت.مم

25.000 

متقؼؾمذاتذلمسؾذكمحلذوبمممم
اظؿذذذدرؼسمأسضذذذو مػقؽذذذيم
اظؾقـقيمبوظؼلؿمماٌشروسوت
ماظعؾؿل

ضلذذذؿمم–ضلذذذؿماظؿذذذورؼخم
أسضو مػقؽذيممم–ماالجؿؿوع
 ممبوظؽؾقي.اظؿدرؼسم

 

2022 

 

م2017

إدذذدارمدرادذذذوتمتقضذذحمأذذذذؽولممم
اظعذذوداتمواظؿؼوظقذذدمصذذكماتؿؿذذعممم

إنذذوزممم-سذذربماظعصذذقرمماٌصذذري
موتطذذقره.سذذـمتذذورؼخماظػذذـمم ذذقث

إظؼذذو ماظضذذق مسؾذذكمعذذدىمتذذل ريمممممم
 بواخر.ماٌصرياتؿؿعم

سذذوداتموتؼوظقذذدممم-7
سربمماٌصرياتؿؿعم
م اظعصقر.

م20.000

ؼؾمذاتلمسؾكمحلوبممتق
اظؿدرؼسمأسضو مػقؽيم
اظؾقـقيمبوظؼلؿمماٌشروسوت
 اظعؾؿلم.

ضلؿمم–مضلؿماظػؾلػي
ماالجؿؿوعم.

أسضو مػقؽيماظؿدرؼسم
بؼلؿلماظػؾلػيم
مواالجؿؿوع

 

2022 

 

م2017

.دراديماٌـذوػٍماألخالضقذيمسؾذكمممم1
مماتؿؿع.عشؽالتم

.سؿذؾمدرادذذوتميفمصؾلذذػيماظذذدؼـمم2
موصؾلذذػيماظؾغذذيموصؾلذذػيماظؿلوؼذذؾممم

مماٌعودر.

.إسذذذذدادمدرادذذذذوتميفمصؾلذذذذػيمم3
مماٌعودرة.األخالام

.اظؼقوممبدرادوتمتؿعؾذؼمبػؾلذػيممم4
اظؿلذذذوعحمواظدلؼرارقذذذيموحؼذذذقام

مماإلغلون.

.اظؿقجقذذذفمبدرادذذذيمصؾلذذذػوتممم5
اٌلذذذؿؼؾؾموايدا ذذذيموعذذذومبعذذذدممم

 مايدا ي.

هؾقذذذؾمضضذذذوؼومم-8
اتؿؿذذذذعمواظػؽذذذذرم

 ماإلغلوغلواظلؾقكم

م20.000

متقؼؾمعـماىوععيم
ظـلؾيمظؾؿدرؼىماظعؿؾلمبو

عؽوصلةماإلذرافممواظرحؾي.
ردؿماظؾققثمم–اظعؾؿلم

اظؿطؾقؼقيمعـمعصورؼػم
اظطالبماظقاصدؼـمعوجلؿريم

 .ودطؿقراه

رئقسمضلؿماٌؽؿؾوتم
أسضو مم–وغظؿماٌعؾقعوتم

ماظؿدرؼس.ػقؽيم

 

2022 

 

م2017

.درادذذيمدورمعراصذذؼماٌعؾقعذذوتمم1م
سذذذذالجمم–يفمخدعذذذذيماتؿؿذذذذعمم

ؼممبمدلذذوتمتؿعؾذذماظذذيتاٌشذذؽالتم
ممماٌعؾقعوت.

.متقاصرم قثمتلؿكدممتؼـقذوتمم2
مماٌعؾقعوت.غظؿم

.مدراديم قثمتطؾقؼقذيمهؼذؼممم3
اىوغذذىماظـػعذذلمظعؾذذؿماٌؽؿؾذذوتمممم

مواٌعؾقعوت.

.مإسدادمدرادوتمحذقلمادذؿكدامممم4
تؼـقذذذذذذوتماٌعؾقعذذذذذذوتميفمإدارةمم

ممماألرذقػوت.

تؼقذذذذذذذذذقؿمدورمم-9
عمدلذذوتماٌعؾقعذذوتم

ماتؿؿع.يفمخدعيم

 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري 255.000

م
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 :الخطة التنفٌذٌة لكلٌة الحموق ببنها فً محور الدراسات االجتماعٌة واإلنسانٌة   10-5-5
 )المشروعات العامة(:الخطة  مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة    10-5-5-1 

 تطقؼرمضقاسدماظـظامماٌصرسيمواظؿقؽقؿماظدوظلموضقاسدماظعؿؾمبالاطؿ. .1

ماظؿقؽقؿماظدوظل.متطقؼرمغظام .2

 تطقؼرمغظامماظعؿؾمبالاطؿموتـػقذماألحؽام. .3

 

 :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة     10-5-5-2

م.اًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيمايؼقامبؾـفوميفمحمقرماظدرادوتماالجؿؿوسقيمواإلغلوغقيمأغشطيم(:77جدولم)

لٌمة 
التموٌل 
بالجنٌة 
 المصري

ر مصاد
 التموٌل

الجهات 
المسئولة 

والمشرفة على 
 التنفٌذ

 فترة التنفٌذ

 االنشطة التفصٌلٌة

المشروعات 
 العامة

 )االهداف
 /مخرجات(

 من الً

م200.000

متقؼؾمذاتلم
سؾكمحلوبم
أسضو مػقؽيم
اظؿدرؼسم
ماٌشروسوت

اظؾقـقيمبوظؼلؿم
 اظعؾؿل.

وطقؾماظؽؾقيمظشؽقنم
اظداردوتماظعؾقوم

ضلؿممم-واظؾققث
موغقنماٌراصعوت.ض

 

2022 

 

م2017

إسذذدادماأل ذذوثمواظدرادذذوتماظالزعذذيميفمم
ماتوالتماظؾقـقيمااتقي:

اظعؿؾقذوتممم–اظؼوغقنماٌصريفماظذدوظلممم-1م
اٌصذذذرصقيماظدوظقذذذيمواظؼذذذوغقنماظقاجذذذىمم

 اظؿطؾقؼمسؾقفو.

دورماىفذذذذوزماٌصذذذذريفميفمهؼقذذذذؼمم-2
ماظؿـؿقيماالضؿصودؼي.

ٌوظقذيممادرتاتقفقيماظؿـؾممبوألزعذوتمامم-3
مواٌصرصقي.

اظذذذدورماظرضذذذوبلمواإلذذذذرايفمظؾؾـذذذؽمم-4
 اٌرطزيمسؾكماىفوزماٌصريف.

اٌعوعالتماٌصذرصقيماظدوظقذيميفماظػؼذفممممم-5
ماإلدالعل.

اىذذرائؿماٌودذذيمبوٌمدلذذوتماٌوظقذذيمممم-6
 واٌصرصقيمواظضرؼؾي.

.وضذذذذعمإرذذذذورمم1
ضذذوغقغلمظؾعؿؾقذذوتم
اٌصرصقيماظداخؾقذيمم

 واظدوظقي.

م200.000

ممتقؼؾمعـ
اىوععيم
بوظـلؾيم
ظؾؿدرؼىم
اظعؿؾلم
واظرحؾي.م
عؽوصلةم
اإلذرافم
ردؿمم-اظعؾؿلم
اظؾققثم

اظؿطؾقؼقيمعـم
عصورؼػم
اظطالبم
اظقاصدؼـم
عوجلؿريم
 ودطؿقراه

 

2022 

 

م2017

إسذذدادماأل ذذوثمواظدرادذذوتماظالزعذذيميفمم
ماتوالتماظؾقـقيمااتقي:

.مدؾطوتماحملؽؿمودالحقؿفموسقارضذفمم1
ماظؿقؽقؿمسؾكمدرجؿني.م–

.ماظؼقاسذذدماٌودؼذذيماظقاجؾذذيماظؿطؾقذذؼميفمم2
متولماظؿقؽقؿماظؿفوريماظدوظل.

.ماظؼقاسذذذدماظدوظقذذذيمااعذذذرةميفمتذذذولم3
ماظؿقؽقؿماظؿفوريماظدوظل.

.وضذذذذعمإرذذذذورمم2
ضذذذوغقغلمظؼقاسذذذذدمم
موأحؽومماظؿقؽقؿ.

م200.000

وطقؾماظؽؾقيمظشؽقنم
اظداردوتماظعؾقوم

ضلؿم-واظؾققث
صؾلػيماظؼوغقنم
م.وتورخيف

م2017 2022

إسذذدادماأل ذذوثمواظدرادذذوتماظالزعذذيميفمم
ماتوالتماظؾقـقيمااتقي:

مدسوويمايراديماظؼضوئقي..1

محمؽؿيماإلحوظي.مدؾطوتم2م

م.االدؿؽـوف.مغطواماظـزاعميفم3

م.مأ ورمحؽؿمحمؽؿيماظـؼض.4

م.مإذؽوظقوتماظؿـػقذماظقضؿقي.5

.مودذذذوئؾمةوؼذذذيماظذذذدائـميفمتذذذولمم6م

.وضذذذذعمإرذذذذورمم3
ضذذذوغقغلمظؿطذذذقؼرمم
غظذذذذومماحملذذذذوطؿمم
مواظلؾطيماظؼضوئقي.
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ماظؿـػقذماىربي.

اظلذؾطيماظؼضذوئقيمممماللادؿؼ.تطقرمعؾدأم7
يفمعصرمعـذذمإسذالنمايؿوؼذيماظربؼطوغقذيممممم

ماان.موحؿكعصرممسؾك

.ماألدذذوسماظؿذذورخيلمواظػؾلذذػلمٌؾذذدأممم8
ماظػصؾمبنيماظلؾطوت.

.تطقرمدؾطيماظؿشرؼعموعصذودرماظؼذوغقنممم9
ميفمعصرمماالجؿؿوسلوسالضؿفمبوظؿطقرم

اظؿطقرماظؼذوغقغلمواظؼضذوئلميفمعصذرممممم10
مم.2011عـذم قرةم

ظـظذذوممايذذؼميفماظذذدسقىميفمامتطذقرمم011
ماظؼوغقغلمواظؼضوئلماٌصري.

 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري 600.000

م
 :الخطة التنفٌذٌة لكلٌة التربٌة الرٌاضٌة ببنها فً محور الدراسات االجتماعٌة واإلنسانٌة   10-5-6

 )المشروعات العامة(:الخطة  مخرجاتوهداف الرئٌسٌة األ 10-5-6-1 

 .االجؿؿاعسؾؿم .1

 .اظرؼاضلسؾؿماظـػسم .2

 .اظعؾؿلاظؾقثم .3

م.واٌؼاؼقسماالخؿؾارات .4

 
  :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة     10-5-6-2

م.حمقرماظدرادوتماالجؿؿوسقيمواإلغلوغقياًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيماظرتبقيماظرؼوضقيمبؾـفوميفممأغشطيم(:78جدولم)

لٌمة 
التموٌل 
بالجنٌة 
 المصري

 مصادر التموٌل
الجهات المسئولة 

 والمشرفة على التنفٌذ

 فترة التنفٌذ

 االنشطة التفصٌلٌة
 المشروعات العامة

 من الً مخرجات( )االهداف/

م200000

متقؼؾمعـماىوععيم
بوظـلؾيمظؾؿدرؼىم
اظعؿؾلمواظرحؾي.م

لةماإلذرافمعؽوص
ردؿمم-اظعؾؿلم

اظؾققثماظؿطؾقؼقيم
عـمعصورؼػم

اظطالبماظقاصدؼـم
عوجلؿريم
 ودطؿقراه

ضلؿماظعؾقمماظرتبقؼيم -
 واظـػلقيمواالجؿؿوسقي.

مضلؿماإلدارةماظرؼوضقي. -
ضلؿماٌـوػٍموررام -

ماظؿدرؼس.
 ضلؿماظؿدرؼىماظرؼوضل. -
ضلؿمغظرؼوتموتطؾقؼوتم -

 رؼوضوتماٌـوزالت.

ضلؿمغظرؼوتموتطؾقؼوتم
ؼوضوتماىؿوسقيمورؼوضوتماظر

ماٌضرب.

 

2022 

 

م2017

إسدادمأ وثمسؾؿقيمودرادوتميفم
ماتوالتماظؾقـقيمااتقي:

ماظلؾقكماظرؼوضلمواظعـػ.-

مذغىماٌالسىمطظوػرة.-

اظؿقجقفماالجؿؿوسلمواظلؾقطلم-
مٌشفعلماالظرتاس.

ماظؿقجقفماظلؾقطلمظؾرؼوضقني.-

دعٍماالصرادمبوٌمدلوتم-
مؿؿع.ااؼقائقيمداخؾمات

براعٍماظؿعدؼؾماظلؾقطلم-
مواالرذودي.

دورماظرؼوضيميفماظؿـشؽيم-
 االجؿؿوسقيماظلقؼي.

م.ذغىماٌالسى.1

.أدقلموعدخؾماظرتبقيم2
ماظرؼوضقي.

.سؾؿماالجؿؿوعموذويم3
ماالحؿقوجوتماًودي.

.اظؿـؿقيماالجؿؿوسقيم4
مظؾرؼوضقني.

م.االدوارماظرتبقؼي.5

اظرتطقىماظؾـوئلمواالتصولم
مرؼوضقني.اتؿؿعلمظؾ
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200000 

متقؼؾمعـماىوععيم
بوظـلؾيمظؾؿدرؼىم
اظعؿؾلمواظرحؾي.م
عؽوصلةماإلذرافم

ردؿمم-اظعؾؿلم
اظؾققثماظؿطؾقؼقيم
عـمعصورؼػم

اظطالبماظقاصدؼـم
عوجلؿريم
 ودطؿقراه

ضلؿماظعؾقمماظرتبقؼيم .1
مواظـػلقيمواالجؿؿوسقي.

مضلؿماظؿدرؼىماظرؼوضل. .2
ضلؿمغظرؼوتموتطؾقؼوتم .3

مرؼوضوتماٌـوزالت.
ضلؿمغظرؼوتموتطؾقؼوتم .4

اظرؼوضوتماىؿوسقيمورؼوضوتم
ماٌضرب.

مضلؿمسؾقمماظصقي. .5
ضلؿمغظرؼوتموتطؾقؼوتم .6

ماظرؼوضوتماٌوئقي.
ضلؿمغظرؼوتموتطؾقؼوتم .7

معلوبؼوتماٌقدانمواٌضؿور.
ضلؿماٌـوػٍموررام .8

ماظؿدرؼس.
ضلؿماإلدارةماظرؼوضقيم .9

مواظرتوؼح.
ضلؿمغظرؼوتموتطؾقؼوتم .10

ضماىؿؾوزمواظؿؿرؼـوتمواظعرو
ماظرؼوضقي.

م2017 2022

ودرادوتميفمإسدادمأ وثمسؾؿقيم
ماتوالتماظؾقـقيمااتقي:

براعٍماظؿقجقفمواالرذودم -
ماظـػلل.
مبراعٍماظؿؼقؼؿ. -
ماظؿقترميفمصرتاتماٌـوصلي. -
اظربوصقؾماظـػللموسالضؿفم -

مبوظداصعقيمظإلنوز.
اظضغقطماظـػلقيموتل ريػوم -

مسؾكماظرؼوضقني.
اظؿطقرماظـػللمواظؿدرؼىم -
مؾقطل.اظل
صفؿماظلؾقكماظرؼوضلم -

موتػلريه.
ماظصقيماظـػلقيمواظؼؾؼ. -
ماألسدادماظـػلل. -
ماظداصعقيماظرؼوضقي. -
امرعقغوتمواٌـشطوتموضؾؼم -

ماظؾطقالت.

دقؽقظقجقيماظؿعؾؿم .11
 ايرطل.

دقؽقظقجقيماظؿدرؼىم .12
 واٌـوصلوتماظرؼوضقي.

دقؽقظقجقيماظؼقودةم .13
 اظرؼوضقي.

 األسدادماظـػللمظؾرؼوضقني. .14
وسوتمسؾؿمغػسماىؿ .15

 اظرؼوضقي.
سؾؿمغػسماظـؿقمواظؿطقرم .16

 ايرطل.
درادوتمعؿؼدعيميفمسؾؿم .17

 غػسماىؿوسوتماظرؼوضقي.
 اظؿعؾؿماظـػسمحرطل.م .18

م

م200000

ضلؿماظعؾقمماظرتبقؼيم - 
 واظـػلقيمواالجؿؿوسقي.

 ضلؿماظؿدرؼىماظرؼوضل. -
ضلؿمغظرؼوتموتطؾقؼوتم -

 رؼوضوتماٌـوزالت.
ضلؿمغظرؼوتموتطؾقؼوتم -

يمورؼوضوتماظرؼوضوتماىؿوسق
 اٌضرب.
 ضلؿمسؾقمماظصقي. -
ضلؿمغظرؼوتموتطؾقؼوتم -

 اظرؼوضوتماٌوئقي.

م

م2017 2022

إسدادمأ وثمسؾؿقيمودرادوتميفم
م:اتوالتماظؾقـقيمااتقي

 اظدرجوتماٌعقورؼيم
م.وادؿكداعوتفو

 اظدرادوتماٌؼورغيماٌكؿؾػيم
م.وادؿكالصماظـؿوئٍ

 .مبراعٍماظؿؼقؼؿماظرؼوضل
 لمهؾقؾماالدا ماظرؼوض

م.ظالظعوبماظرؼوضقيماٌكؿؾػي
 .ماظدرادوتماٌلققي
 م.اظدرادوتماظؿورخيقيم
 براعٍماظؼقوسمواظؿقجقفم

مايدؼـيم

رراماظؾقٌمواظؿػؽريم .1
م.اظعؾؿل

اٌعرصيمايدؼـيموررام .2
م.اظؿقؾقؾ

م.اظدرادوتماٌؼورغي .3

م.اظؿؼقؼؿماظعؾؿلموأدلف .4

عـوػٍماظؾقٌماظعؾؿلم .5
م.وادؿكداعوتفو

تماظؾقـقيماالجرا ا .6
م.وادؿكداعوتفو

م.رراموأدوظقىماظؿقؾقؾ .7

سرضماظـؿوئٍمم.8
مواالدؿـؿوجوتماظعؾؿقيمايدؼـي.

م200000

متقؼؾمعـماىوععيم
بوظـلذؾيمظؾؿذذدرؼىمم
اظعؿؾذذلمواظرحؾذذي.م
عؽوصذذلةماإلذذذرافمم

ردذذذؿممم-اظعؾؿذذذلم
ماظؿطؾقؼقيم اظؾققث
عذذذذـمعصذذذذورؼػممم
اظطذذالبماظقاصذذدؼـمم
عوجلذذذذذذذذذذذذذؿريم

 ودطؿقراه

تمضلذذؿمغظرؼذذوتموتطؾقؼذذو -
 اظرؼوضوتماٌوئقي.

ضلذذؿمغظرؼذذوتموتطؾقؼذذوتم -
 علوبؼوتماٌقدانمواٌضؿور.

ضلذذذذؿماٌـذذذذوػٍمورذذذذرامم -
 اظؿدرؼس.

ضلذذذذؿماإلدارةماظرؼوضذذذذقيم -
 واظرتوؼح.

ضلذذذؿمغظرؼذذذوتموتطؾقؼذذذوتمم-
اىؿؾوزمواظؿؿرؼـوتمواظعروضم

ماظرؼوضقي.

م2017 2022

 اظدرجوتماٌعقورؼيممادؿكدام
  وبؿفميفماالخؿؾورات.مطؿقوطوت

 ايققؼيميفمماٌقؽوغقؽو
 اتولماظرؼوضل.

 اٌؾودئماالدودقيمظؿكطقطم
 االةولماظؿدرؼؾقيموضقودفو.

 االغؿؼو ماظرؼوضلمسؾكمأدوسم
 اظؼقوسمواالخؿؾور.

 اخؿؾوراتماىفدماظؾدغلم
 واىفوزماظدوريماظؿـػلل.

 وضعمعؼوؼقسمسؾؿقيمجدؼدةم
 ظالخؿؾوراتمواٌؼوؼقسماظرؼوضقي.

 تؼـنيماالخؿؾوراتماظرؼوضقيم
معـمدالحقؿفو.مواظؿلطد

أدواتموأجفزةماظؼقوسم .1
 اظرؼوضل.

تطقؼرمودوئؾماظؼقوسم .2
 واالخؿؾور.

اظؼقودوتماىلؿقيم .3
 وتل ريػو.

رراموأدوظقىماالخؿؾورم .4
 واظؼقوس.

تصؿقؿموابؿؽورمأجفزةم .5
 ضقوسمجدؼدة.

 تؼـنيماالخؿؾورات. .6
سؾقممايرطيموررام .7

 هؾقؾفو.
 اظعؾقممايرطقي. .8
اٌعوعالتماظعؾؿقيمواظؿلطدم .9

 .عـمدقؿفو

ماظدرجوتماٌعقورؼيموادؿكدعفو.

 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري 800.000
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 :الخطة التنفٌذٌة لكلٌة الهندسة بشبرا فً محور الدراسات االجتماعٌة واإلنسانٌة    10-5-7

 الخطة )المشروعات العامة(:مخرجات األهداف الرئٌسٌة و   10-5-7-1 

وصكمماٌؾاغلؿدرؼسمواظؾققثمبؼلؿماظعؿارة،محقثمؼشؽؾمدؾقكماٌلؿكدعنيموعؿطؾؾاتفؿمداخؾمتلاػؿماظدراداتماالغلاغقةمصكمخط ماظم

 Quality of Lifeايقزاتماظعؿراغقةماًارجقةمرباورمعؿـقسةمظؾؾققثمتفدفمصكمذبؿؾفاماديمهلنيمورصعمسـاصرمجقدةمايقاةم

ماٌعؿاريجباغبماالبعادماالضؿصادؼةمظؽؾمعـمتؼـقاتماالغؿاجممفا،وضقؿذاعالمطؾمعامؼؿعؾؼمبدراداتموحبقثماظؾقؽةماجملؿؿعقةموبـقؿفاممم 

موعؿطؾؾاتفماٌادؼةمواظؾشرؼة.

 

 :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة   10-5-7-2

م.اًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيمامـدديمبشرباميفمحمقرماظدرادوتماالجؿؿوسقيمواإلغلوغقيمأغشطيم(:79جدولم)م

 شروعات العامةالم

 مخرجات(ال )االهداف/
 االنشطة التفصٌلٌة

 فترة التنفٌذ
الجهات المسئولة 
والمشرفة على 

 التنفٌذ

مصادر 
 التموٌل

لٌمة 
التموٌل 
بالجنٌة 
 المصري

 إلى من

 تطقرماظعؿران

 Urbanم
Development 

أسضو مػقؽيماظؿدرؼسم 2022 2017 سؿرانمايقوةمواألغلون.
واٌشرصنيمسؾكم
اظردوئؾماظؾقـقيم
مبؼلؿماظعؿورة

طؾقيمامـدديم
بشربامجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي

120.000 

اظلذذؾقكماالغلذذوغلمواظؿشذذؽقؾممم
 اظعؿراغل.

2017 2022 50.000 

اظؿل رياتماٌؿؾودظيمبنيماظـؼوصذيمم
مواظعؿران.

2017 2022 50.000 

اظدرادذذذوتماإلغلذذذوغقيمواظؼذذذقؿم
ماتؿؿعقي.

2017 2022 120.000 

بذنيماظؿعؾذقؿمممماظؿصؿقؿماٌعؿذوريم
مواظؿدرؼى..

2017 2022 60.000 

تطذذذذقرمأدذذذذوظقىمعؽؿلذذذذؾوتم
ماظؼدراتماظؿصؿقؿقي.

2017 2022 
أسضو مػقؽيماظؿدرؼسم

واٌشرصنيمسؾكم
اظردوئؾماظؾقـقيم
 بؼلؿماظعؿورة

طؾقيمامـدديم
بشربامجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
 اظؾقـقي

120.000 

رانموتل رهمبطذرامماظعؿورةمواظعؿ
ماظؿفورةموأحقو مررؼؼمايرؼر.

2017 2022 60.000 

تذذذل ريماظؿصذذذؿقؿوتماٌعؿورؼذذذيم
واظعؿراغقذذذذيمظؾؿؾذذذذوغلمسؾذذذذكم
احملذذذقطمايقذذذقيماظعؿراغذذذلمم
مبلبعودهماإلغلوغقيمواظـؼوصقي.

2017 2022 120.000 

تذذل ريمحرطذذيماظلذذقوحيمسؾذذكممم
تـؿقذذذيمايذذذرفمواظصذذذـوسوتمم

ماظؿؼؾقدؼي.
2017 2022 60.000 

 710.000 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري
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 التطبٌمات التكنولوجٌة والعلوم المستمبلٌةلمحور الخطة التنفٌذٌة   10-6
 : المراد تحمٌمها الغاٌة    10-6-1

قجكمحبووثموتطووقؼرموبـوواءماظؼوودراتمصووكماظؿؽـقظقجقوواتماىدؼوودةمواظعؾووقمماظؾقـقووةمواٌؿداخؾووةمواٌلووؿؼؾؾقةمعـووؾماظـوواغقتؽـقظممم

م.واظؾققتؽـقظقجكمواٌعؾقعاتقةمايققؼة

 
)المحور  التطبٌمات التكنولوجٌة والعلوم المستمبلٌةلمحور لخطة البحثٌة فً اواألنشطة  االهداف    10-6-2

 (:2030 البحثٌة الرابع من استراتٌجٌة الدولة

مؿمظعؾقمموتؽـقظقجقاتماٌلؿؼؾؾ.ائاظدماالدؿعداداظؿؽـقظقجقاموموتضقؼماظػفقةمباظؿؽـقظقجقاتماٌؿؼدعةاظؾقاقمم

 
 :التطبٌمات التكنولوجٌة والعلوم المستمبلٌةالكلٌات المشاركة فً الخطة البحثٌة لمحور     10-6-3

مبـددةماهلم-اظطبماظؾقطرىممبشؿفرم-اظزراسةممبشؿفرطؾقاتم طبماظم-مؿطؾقؼقةاظػـقنماظم-ماظعؾقمم–مشربابـددةماهلم-ؾـفا

م.ؾشرىاظ

 
 :التطبٌمات التكنولوجٌة والعلوم المستمبلٌةمحور فً  الزراعة بمشتهرالتنفٌذٌة لكلٌة الخطة     10-6-4

 الخطة )المشروعات العامة(: مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة    10-6-4-1 

م.تطؾقؼاتماظقراثةماىزؼؽقة .1

م.اإلغؿاجماظزراسلمسيم Biotechnologyتطؾقؼاتماظؿؼـقةمايققؼةم .2

م.سيماإلغؿاجماظزراسلمNano-technologyتطؾقؼاتمتؽـقظقجقاماظـاغقم .3

م.يؾماٌشؽالتماظزراسقةمايققؼةمBio-informaticsتؼـقاتماٌعؾقعاتقةمايققؼةممادؿكدام .4

 
 -:وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة    10-6-4-2

م.قؼوتماظؿؽـقظقجقيمواظعؾقمماٌلؿؼؾؾقياظؿطؾحمقرميفماًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيماظزراسيممبشؿفرممأغشطيم(:80جدولم)

لٌمة التموٌل 
بالجنٌة 
 المصري

مصادر 
 التموٌل

الجهات المسئولة 
والمشرفة على 

 التنفٌذ

 فترة التنفٌذ

 األنشطة التفصٌلٌة

المشروعات 
 العامة

 )االهداف/
 مخرجات(ال

 من الى

250.000 

طؾقذذذيماظزراسذذذيم
م-جوععيمبـفوممم
عرطذذزماظؾقذذقثمم
مب قزارةماظزراسقي
أدارةمم–اظزراسيم

م–دسذذؿماظؿؿقذذزمم
وزارةماظؿعؾذذذذذقؿم

 .اظعوظل

اظػرؼذذذذذذؼماظؾقـذذذذذذلم
-احملودذذذقؾممبلضلذذذوم

اظقرا ذذذيمم-اظؾلذذذوتنيم
اظػرؼذذذذؼماظؾقـذذذذلممم-

مبفؿذذذذذذعماٌعوعذذذذذذؾم
م-اظؾقـقذذذيممبشذذذؿفرم
م-رؤدذذذذذو ماالضلذذذذذومم
وطقذذؾماظؽؾقذذيمظشذذؽقنمم
م-اظدرادذذذوتماظعؾقذذذومم

 سؿقدماظؽؾقي

2022 2017 

.أدذذذؿـؾوطمادذذذـوفمجدؼذذذدةمعذذذـمم1
ودذذذقؾمايؼؾقذذذيمواظؾلذذذؿوغقيممماحمل

تطؾقؼذذوتممبودذذؿكدامماالدذذرتاتقفقي
ماظقرا يماىزؼؽقي.

تطؾقؼذذذذذذذذذوتممم-1
اظؿؼـقذذذيمايققؼذذذيمم
وتؽـقظقجقذذوماظـذذوغقمم

 .اظزراسلماإلغؿوجصكم

400.000 

طؾقذذذيماظزراسذذذيم
م-جوععيمبـفوممم
عرطذذزماظؾقذذقثمم
مبقزارةم اظزراسقي

أدارةمم–اظزراسيم
م–دسذذؿماظؿؿقذذزمم
وزارةماظؿعؾذذذذذقؿم

مبلضلذوممػرؼؼماظؾقـلماظ
م–االغؿذذذوجمايقذذذقاغلم

اظػرؼذذذذذؼمم-اظقرا ذذذذذي
اظؾقـلممبفؿعماٌعوعؾم
م-اظؾقـقذذذيممبشذذذؿفرم
وطقؾمم-رؤدو ماالضلومم

اظؽؾقذذذذذذذيمظشذذذذذذذؽقنم

2022 2017 

.أدذذؿكداممتطؾقؼذذوتماظؿؽـقظقجقذذوم2
ايققؼذذذيموتؽـقظقجقذذذذوماظـذذذذوغقميفمم

مايقذقاغلمواظذداج ممماإلغؿوجهلنيم
مةماظلؿؽقي.وواظـر
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م-اظدرادذذذوتماظعؾقذذذومم .اظعوظل
 سؿقدماظؽؾقي

2.000.000 

طؾقذذذيماظزراسذذذيم
م-جوععيمبـفوممم
عرطذذزماظؾقذذقثمم
مبقزارةم اظزراسقي

أدارةمم–اظزراسيم
م–دسذذؿماظؿؿقذذزمم
وزارةماظؿعؾذذذذذقؿم

 .اظعوظل

مبلضلذومماظػرؼؼماظؾقـلم
م-اظؾلذذوتنيمم-اظـؾذذوتم
اظػرؼذذذذذؼم-اظقرا ذذذذذيم

اظؾقـلممبفؿعماٌعوعؾم
م-اظؾقـقذذذيممبشذذذؿفرم
وطقؾمم-رؤدو ماالضلومم

ؾقذذذذذذذيمظشذذذذذذذؽقنماظؽ
م-اظدرادذذذوتماظعؾقذذذومم

 سؿقدماظؽؾقي

2022 2017 

تطؾقؼذذوتماظؿؽـقظقجقذذوممادذذؿكدام.3
ايققؼذذذيموتؽـقظقجقذذذذوماظـذذذذوغقميفمم

صذذكماحملودذذقؾمماإلغؿوجقذذيهلذذنيم
م-صوطفذيم-خضرواظؾلؿوغقيم)ايؼؾقيم
مزؼـي(.

300.000 

طؾقذذذيماظزراسذذذيم
م-جوععيمبـفوممم
عرطذذزماظؾقذذقثمم
مبقزارةم اظزراسقي

مأدارةم–اظزراسيم
م–دسذذؿماظؿؿقذذزمم
وزارةماظؿعؾذذذذذقؿم

 .اظعوظل

مبلضلذومماظػرؼؼماظؾقـلم
اظؽقؿقذذذو مم-االراضذذذلم
-احملودقؾم-ايققؼيم
اظقرا ذذذيمم-اظؾلذذذوتنيم
اظؾقـلممبفؿعمماظػرؼؼ

اٌعوعذذذذذؾماظؾقـقذذذذذيمم
رؤدذذذذو مم-مبشذذذذؿفرم
وطقؾماظؽؾقيمم-االضلومم

ظشؽقنماظدرادوتماظعؾقوم
 .سؿقدماظؽؾقيم-

2022 2017 

ـقظقجقذذوم.ادذذؿكداممتطؾقؼذذوتماظؿؽ4
ايققؼيموتؽـقظقجقوماظـوغقميفمأغؿذوجمم

ماالمسدةمايققؼيمواٌعدغقي.

4.000.000 

طؾقذذذيماظزراسذذذيم
م-جوععيمبـفوممم
عرطذذزماظؾقذذقثمم
مبقزارةم اظزراسقي

 اظزراسي

مبلضلذومماظػرؼؼماظؾقـلم
م-االغؿذذذوجمايقذذذقاغلم

رؤدذذذذذو مم-اظقرا ذذذذذيم
وطقؾماظؽؾقيمم-االضلومم

ظشؽقنماظدرادوتماظعؾقوم
 ؾقيسؿقدماظؽم-

2022 2017 

 اظقرا قذيم امـددذيم .إدذؿكدامم5
  واحملودقؾأعراضمايققانم ظعالج

ماظزراسقي.

م

50.000 

ماٌشذذذذذذروسوت-
مبوظؼلذؿمم اظؾقـقي

متقؼؾمم-اظعؾؿلم
سؾذذذذذكممذاتذذذذذل

معلؿقىماظؾوحٌ

اتػوضقذذذذذذذذوتم-
عذعمممسؾؿلتعوونم

جوععذذذذذذذذذذذوتم
 خورجقي

-األضلذذذومماٌعـقذذذيمم-
ماظؾقـقذذذذذياٌراطذذذذذزم
ماظؽؾقيم-اٌرتؾطي وطؾقؾ

م-اظعؾقذذذذومظؾدرادذذذذوت
مسؿقدماظؽؾقي 2022 2017 

.ادذذؿكداممتؼـقذذوتماظؿؽـقظقجقذذوممم6
ايققؼيمظؾـفذقضمبذرباعٍمعؽوصقذيمممم

-حشرات-ااصوتماظزراسقيم)اعراض
 حشوئش(.

200.000 

طؾقذذذيماظزراسذذذيم
م-جوععيمبـفوممم
عرطذذزماظؾقذذقثمم
مبقزارةم اظزراسقي

ماظزراسي

اظػرؼذذؼماظؾقـذذلمبؼلذذؿم
م-اظؽقؿقذذذو مايققؼذذذيم
ضلذذؿمم-ضلذذؿماالظؾذذونمم

م-اظصذذـوسوتماظغذائقذذيم
وطقذؾممم-رئذقسماظؼلذؿممم

اظؽؾقذذذذذذذيمظشذذذذذذذؽقنم
م-اظدرادذذذوتماظعؾقذذذومم

 سؿقدماظؽؾقي

2022 2017 

.إدؿكداعوتمتؽـقظقجقذوماظـذوغقميفممم7
جذذقدةمماتذذوالتماٌكؿؾػذذيمظؿقلذذني

 اظغذا .

100.000 

طؾقذذذيماظزراسذذذيم
م-جوععذذيمبـفذذوم
 اٌراطزماظؾقـقي

اظػرؼذذؼماظؾقـذذلمبؼلذذؿم
رؤدذذذذذو مم-االظؾذذذذذونم
وطقؾماظؽؾقيمم-االضلومم

ظشؽقنماظدرادوتماظعؾقوم
 سؿقدماظؽؾقيم-

2022 2017 

.ادذؿكداممرذذراماظؿؼـقذيمايققؼذذيممم8
يفمدراديماظؿـقعمايقذقيمٌقؽروبذوتممم

 األظؾون.

طؾقذذذيماظزراسذذذيم 300.000
م-جوععذذيمبـفذذوم

اظػرؼذذؼماظؾقـذذلمبؼلذذؿم
ضلذذذذذذذؿمم-االظؾذذذذذذذون

.ادذذؿكداممتطؾقؼذذوتمتؽـقظقجقذذوممم9 2017 2022
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م-اظغذائقذذيماظصذذـوسوتم اٌراطزماظؾقـقي
موطقؾم-رؤدو ماالضلومم

اظؽؾقذذذذذذذيمظشذذذذذذذؽقنم
مم-اظدرادذذذوتماظعؾقذذذومم

 سؿقدماظؽؾقي

ماظـوغقميفمتولمسؾقمماألشذؼي.

1.000.000 

STDF- 

أدارةمدسذذذذذذذؿم-
وزارةمم–اظؿؿقذذزم
 .اظعوظلاظؿعؾقؿم

م-اظػرؼذذذذؼماظؾقـذذذذلمم
م-رئقسمضلذؿماظقرا ذيممم
اظػرؼؼماظؾقـلممبفؿعم
اٌعوعذذذذذؾماظؾقـقذذذذذيمم

اظؽؾقيموطقؾمم-مبشؿفر
ظشؽقنماظدرادوتماظعؾقوم

سؿقذذذذدمم-واظؾقذذذذقثم
ماظؽؾقي

2017 2017 

.تطؾقؼوتماظقرا ذيماىزؼؽقذيميفممم10
ٌعوىذيممموادؿكداعفوتؼققؿماظطقوظىم

اظصرفماظصذقلموأغؿذوجماظقضذقدمممممعقوه
مايققي.

م300.000

طؾقذذذيماظزراسذذذيم
م-جوععيمبـفوممم
عرطذذزماظؾقذذقثمم
مبقزارةم اظزراسقي

أدارةمم–اظزراسيم
م–مدسذذؿماظؿؿقذذزم

وزارةماظؿعؾذذذذذقؿم
 .اظعوظل

اظػرؼذذؼماظؾقـذذلمبؼلذذؿم
اظػرؼذذذذذؼمم-االظؾذذذذذونم

اظؾقـلممبفؿعماٌعوعؾم
م-اظؾقـقذذذيممبشذذذؿفرم
وطقؾمم-رؤدو ماالضلومم

اظؽؾقذذذذذذذيمظشذذذذذذذؽقنم
م-اظدرادذذذوتماظعؾقذذذومم

 سؿقدماظؽؾقي

م2020 م2017

.أدذذذذؿكداممتػوسذذذذؾماظؾؾؿذذذذرةمم11
اٌؿلؾلذذؾميفماظؽشذذػمسذذـماىقـذذوتمم
ذاتماألػؿقذذذذذذذيماظؿؽـقظقجقذذذذذذذيمم

وبذذوتماٌلذذؿكدعيميفمدذذـوسيممظؾؿقؽر
ماألظؾون.

 

م300.000

م-طؾقيماظزراسذيمم
 اٌراطزماظؾقـقي

اظػرؼذذؼماظؾقـذذلمبؼلذذؿم
رؤدذذذذذو مم-االظؾذذذذذونم
وطقؾماظؽؾقيمم-االضلومم

ظشؽقنماظدرادوتماظعؾقوم
 سؿقدماظؽؾقيم-

م2020 م2017

.اظؿؼـقيمايققؼيميفمتولمأغؿوجم12
معـؿفذوتماٌرطؾوتماظـشطيمحققؼذوميفمم

رةمواىذذنبمواالشذؼذذيماألظؾذذونماٌؿكؿذذ
ماظقزقػقي.

م200.000

م-طؾقيماظزراسذيمم
 اٌراطزماظؾقـقي

اظػرؼذذؼماظؾقـذذلمبؼلذذؿم
رؤدذذذذذو مم-االظؾذذذذذونم
وطقؾماظؽؾقيمم-االضلومم

ظشؽقنماظدرادوتماظعؾقوم
 سؿقدماظؽؾقيم-

م2020 م2017

اٌضذذذذذودةمماظـوغقؼذذذذذي.ماٌذذذذذقادم13
ظؾؾؽؿريؼذذومصذذكماظؿعؾؽذذيمواظؿغؾقذذػممم

متاٌـؿفذذذوعذذذدةمدذذذالحقيممإلروظذذذي
 اظغذائقي.م

م300.000

طؾقذذذيماظزراسذذذيم
م-جوععيمبـفوممم
عرطذذزماظؾقذذقثمم
مبقزارةم اظزراسقي

أدارةمم–اظزراسيم
م–دسذذؿماظؿؿقذذزمم
وزارةماظؿعؾذذذذذقؿم

 .اظعوظل

اظػرؼذذؼماظؾقـذذلمبؼلذذؿم
م-االغؿذذذوجمايقذذذقاغلم
اظػرؼؼماظؾقـلممبفؿعم
اٌعوعذذذذذؾماظؾقـقذذذذذيمم

رئقسماظؼلؿمم-مبشؿفر
وطقؾماظؽؾقيمظشذؽقنممم-

قذذذذذوماظدرادذذذذذوتماظعؾ
سؿقذذذذدمم-واظؾقذذذذقثم
ماظؽؾقيم

م2022 م2017

.أدؿكدامماظؿؽـقظقجقومايققؼذيمم14
ظالدؿػودةمعذـماٌكؾػذوتماظزراسقذيميفمممم

متغذؼيمايققاغوتمواظدواجـ.

م24.000

ماظؾقٌم اطودلقي
اظعؾؿذذذلم)عذذذـحمم
سؾؿذذذو ماىقذذذؾمم

ماظؼودم(.

اظػرؼذذؼماظؾقـذذلمبؼلذذؿم
اظؽقؿقذذذذو مايققؼذذذذيمم

رئذذذذقسمم-اظزراسقذذذذيم
وطقذؾماظؽؾقذيمممم-اظؼلؿم

ظشؽقنماظدرادوتماظعؾقوم
سؿقذذذذدمم-واظؾقذذذذقثم

ماظؽؾقي

م2019 م2017

.تؼققؿمعلؿكؾصماورااماظزؼؿذقنمم15
يفماظصذذذقرةماظـذذذوغقمعرتؼذذذيمطؿضذذذودم

م.اظػؽرانضدممظألطلدة

 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري 9.724.000
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والعلوم  التطبٌمات التكنولوجٌةمحور فً  الخطة التنفٌذٌة لكلٌة الطب البٌطرى بمشتهر  10-6-5
 :المستمبلٌة

 )المشروعات العامة(:الخطة  مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة    10-6-5-1 

م.تطؾقؼاتماظقراثةماىزؼؽقة .1

موتـؿقةماظـروةمايققاغقةمواظداجـةمواظلؿؽقة.مايققاغلاإلغؿاجممسيم Bio-technologyتطؾقؼاتماظؿؼـقةمايققؼةم .2

 .وتـؿقةماظـروةمايققاغقةمواظداجـةمواظلؿؽقةمايققاغلاإلغؿاجممسيمNano-technologyتطؾقؼاتمتؽـقظقجقاماظـاغقم .3

 

  :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة    10-6-5-2

م.اظؿطؾقؼوتماظؿؽـقظقجقيمواظعؾقمماٌلؿؼؾؾقيحمقرميفمماًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيماظطىماظؾقطرىممبشؿفرمأغشطيم(:81جدولم)

لٌمة التموٌل 
بالجنٌة 
 المصري

 مصادر التموٌل
الجهات المسئولة 
والمشرفة على 

 التنفٌذ

 فترة التنفٌذ

 األنشطة التفصٌلٌة

المشروعات 
 العامة

 )االهداف/
 مخرجات(ال

 من  الى

400.000 

طؾقيماظطىماظؾقطرىم
م–جوععذذذيمبـفذذذوممم
طؾقذذذذوتماظزراسذذذذيم

 مبصر

ضلذذذؿمتـؿقذذذيماظـذذذروةمم
ضلذذذذؿمم–ايققاغقذذذذيم
ضلذذذذذذؿمم-اظذذذذذذدواجـ

ضلذذذذذذؿمم-المسذذذذذذوكا
ماظلؾقطقوت

م2022 2017 

دالالتمجدؼدةمعذـمممادؿـؾوطم-1
االراغذذىمواظذذدواجـمواالمسذذوكممم

تطؾقؼذذذوتماظقرا ذذذيممبودذذذؿكدام
ماىزؼؽقي.

.تطؾقؼوتماظقرا ذيمم1
 اىزؼؽقي.

200.000 

طؾقيماظطىماظؾقطرىم
م-جوععذذذذيمبـفذذذذذوم
دذذذـدواماظؾقذذذقثمم
 اظعؾؿقيمبوىوععيممم

ضلذذذؿمتـؿقذذذيماظـذذذروةمم
ضلذذذذؿمم–ايققاغقذذذذيم
ضلذذذذذذؿمم-اجـاظذذذذذذدو
ضلذذؿمرذذىممم-االمسذذوك
ضلذذذذذذؿمم-ايقذذذذذذقان

 اظؾو قظقجقوماالطؾقـقؽقي

م2022 م2017

ماظقرا قذيممامـدديمادؿكدامم-2
ظؿشذذذذكقصموسذذذذالجمأعذذذذراضمم
حققاغذذذوتماٌزرسذذذيمواظذذذدواجـم

مواالمسوك.م

200.000 

طؾقيماظطىماظؾقطرىم
م-جوععذذذذيمبـفذذذذومم
دذذذـدواماظؾقذذذقثمم
 اظعؾؿقيمبوىوععي

ضلؿمتـؿقيماظـروةم
لؿمضم–ايققاغقيم
ضلؿمم-اظدواجـ
 -االمسوك

م2018 2022

تطؾقؼذذذذذذذوتممادذذذذذذذؿكدامم-1
اظؿؽـقظقجقومايققؼيميفمهلذنيمم

ايقذذذقاغلمواظذذذداج مماإلغؿذذذوج
مواظـروةماظلؿؽقي.

.تطؾقؼوتماظؿؼـقذيمم2
-Bioايققؼذذذذذذيم

technology 
مايقذقاغلماإلغؿوجمميف

وتـؿقذذذذذيماظـذذذذذروةم
مواظداجـذيمم ايققاغقي
 واظـروةماظلؿؽقي.

150.000 

اظؾقطرىمطؾقيماظطىم
م-جوععذذذيمبـفذذذومممم
عرطذذذذزماظؾقذذذذقثمم
اظزراسقذذذيمبذذذقزارةمم

 اظزراسي

ضلؿمم-ضلؿماظؿغذؼي
تـؿقيماظـروةمايققاغقيم

ضلؿمم–ضلؿماظدواجـمم–
ماالمسوك

م2020 م2017

اظؿؽـقظقجقذذذذذوممادذذذذذؿكدامم-2
ايققؼذذذيمصذذذكماغؿذذذوجماضذذذوصوتم

ايققاغذذذوتممألسذذذالفجدؼذذذدةم
مواظدواجـمواالمسوك.

100.000 

طؾقيماظطىماظؾقطرىم
م-ععذذذذيمبـفذذذذوممجو

دذذذـدواماظؾقذذذقثمم
 اظعؾؿقيمبوىوععي.

ضلؿمتـؿقيماظـروةم
ضلؿمرىمم-ايققاغقي
 ايققان

م2017 2020

تطؾقؼذذذذذذذوتممادذذذذذذذؿكدامم-3
اظؿؽـقظقجقومايققؼيميفمهلذنيمم
اظلذذذذذالالتمورصذذذذذعماظؽػذذذذذو ةم

م.ماإلغؿوجقي

100.000 

طؾقيماظطىماظؾقطرىم
م-جوععذذذذيمبـفذذذذومم
دذذذـدواماظؾقذذذقثمم
 اظعؾؿقيمبوىوععي

م-يققانضلؿمرىما
ضلؿماظؾو قظقجقوم
ماالطؾقـقؽقي

م2017 2020

ادذذذذذذذذؿكداممتؼـقذذذذذذذذوتمم-4
اظؿؽـقظقجقذومايققؼذيمظؾـفذقضمممم
بذذذذرباعٍمعؽوصقذذذذيماالعذذذذراضم
ماظقبوئقيمواٌعدؼيمظؾقققاغوت.

 طؾقيماظطىماظؾقطرى 100.000
ضلؿمم-االظؾونمضلؿم
 اظؾققم

م2017 2020
ادؿكدامماظؿؼـقيمايققؼيميفمم-5

مم.عـؿفوتماألظؾونمواظؾقق

 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري 1.250.000
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  :التطبٌمات التكنولوجٌة والعلوم المستمبلٌةمحور فً  بنهابهندسة الالخطة التنفٌذٌة لكلٌة    10-6-6

 )المشروعات العامة(:الخطة  مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة    10-6-6-1

 اظؿؽـقظقجقة اظػفقة واٌلؿؼؾؾقةموتضقؼ اظؾقـقة اظعؾقم سي اظؼدرات وبـاء واظؿطقؼر اظؾقث سبق واالبؿؽار واظؿؽـقظقجقا اظعؾقم ذبؿؿع دصعم

 م.اٌلؿؼؾؾ وتؽـقظقجقات ظعؾقم اظدائؿ واالدؿعداد

 صكماجملاالتماهلـددقة. اٌلؿؼؾؾ وتؽـقظقجقات سؾقم عـ – اٌؿاحة اظؼدرات ضقء سي - اظقرـقة األوظقؼات وهدؼث دسؿ .1

 اهلـددقة. اجملاالت صك اظـاغق تؽـقظقجقا وادؿكدام تقصقػ .2

 بعد. سـ واالدؿشعار اىقي اظؿـؾم صك وادؿغالهلا اظػضاء بؿؽـقظقجقا اٌؿعؾؼة االحباث تشفقع .3

 ايادبميؾماٌشؽالتماهلـددقة. وسؾقم واإلحصاءاظؿطؾقؼقةم اٌعؾقعاتقةمواظرؼاضقات تؼـقات أحدث ادؿكدام .4

 

  :التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌل وفترة وجهاتاالنشطة التفصٌلٌة    10-6-6-2

م.اظؿطؾقؼوتماظؿؽـقظقجقيمواظعؾقمماٌلؿؼؾؾقيحمقرميفممؾـفوبـدديماماًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيممأغشطيم(:82جدولم)

 المشروعات العامة

 مخرجات(ال )االهداف/
 األنشطة التفصٌلٌة

 فترة التنفٌذ
الجهات 
المسئولة 
والمشرفة 
 على التنفٌذ

مصادر 
 التموٌل

مة التموٌل لٌ
بالجنٌة 
 المصري

 الى من

وتؽوعذؾمايودذىمممماالدطـوسل.اظذطو م1
مواظؿصـقع.

.إدذذذذذذؿقداثموخؾذذذذذذؼم1
مظذدعٍممم تؽـقظقجقوتمجدؼذدة
اظذذرباعٍماظذطقذذيموايودذذىم

ظؿقلنيماىذقدةمممواظروبقت
م.واإلغؿوجقي

مم2022م2017
طؾقيم
امـدديم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي

م500.000

اظعالجقذذذذيم.اظصذذذذقوغيماظقضوئقذذذذيموم2
اىدؼدةمظؿشكقصماألسطولممواالووػوت
مواظطرامايدؼـي.ماالػؿزازاتمبودؿكدام

.إدذذذذذذؿقداثموخؾذذذذذذؼم1
تؽـقظقجقوتمجدؼدةمظصقوغيم
عؽـذذذوتموأجفذذذزةماظذذذقرشم

مآدا مااظي(.م)رددواٌصوغعم

مم2022م2017

م100.000

.إدؿكداعوتماظروبقتوتموتؽـقظقجقذومم3
صذذكمعلذذوسدةمطؾذذورماظلذذـممممماالتصذذوالت
 .واٌعوضني

.تصذذؿقؿموتـػقذذذمروبذذقتمم1
علؿؼؾمذاتقومظفماظؼدرةمسؾذكمم

 ايرطيموتلؾؼماظدرج.

م 2022 2017
م300.000

ماٌالحذذذل.هلذذذنيموتطذذذقؼرماظـظذذذومم4
مظالدذذذؿكداعوتظؾروبقتذذذوتماٌلذذذؿؼؾيمم
 اًطرةمسؾكماإلغلون.

عـففقذذذيممسؾؿذذذل.غفذذذٍم1
حذذوالتمسذذدمماظؿذذقؼـممإلدارة

ظؾروبذذقتمصذذكماظؿضذذورؼسممم
 اظقسرة.

م 2022 2017

م700.000

.تؼـقيمػفذنيمبـذو مسؾذكمممم2
اظشؾؽوتماظعصؾقيموتوالتم
اىفذذذدمظؿكطذذذقطمعلذذذورممم
 اظروبقتوتمذاتقيمايؽؿ.

م 2022 2017

.علذذورماظؿكطذذقطماألعـذذؾمم3
اٌؿقركمصذكمبقؽذيممممظؾروبقت
 تفقظي.

م 2022 2017

.ععرصذذذيماٌؽذذذونموردذذذؿمم4
خذذذذذذذذذرائطمعؿذذذذذذذذذزاعـمم

م 2022 2017
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(SLAMمبودذذذذذذؿكدامم)
 عودحمظقزر.

لنيموتطقؼرماظؿقؽؿمصذكمايرطذيممم.ه5
 ظؾؿـووالتماٌؿقازؼي.

.تطذذقؼرمعـففذذلمظـظذذومممم1
اظذذذؿقؽؿمصذذذكمايرطذذذيميفمم
اظقضًمايؼقؼلمظؾروبقتذوتمم

 اٌؿقازؼي.

م 2022 2017
م500.000

ماظؿكطؾمواظؿعرؼذيمم1 .اظطرامايلوبقيميفمسؾؿماٌقاد.6 .منذجي
يفمخطذذذذذذذقطماألغوبقذذذذذذذىم

 واظطؾؿؾوت.

مم2022م2017
طؾقيم
امـدديم

فوم+مبـ
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي

م400.000

ماظؿكطؾمواظؿعرؼذيمم2 .منذجي
ميفماظطؾؿؾوت.

مم2022م2017
م200.000

مسؾذكمم3 مواظلقطرة .اظـؿذجي
ماظػصؾماظؽؾل.

مم2022م2017
م10.0000

.تعزؼذذذزمآدا ماظلذذذراعقؽم1 .اٌقادماٌؾؿؽرة.7
 إضوصوتماظـوغق.مبودؿكدام

مم2022م2017
م400.000

يم.تعذذذدؼؾمآدا ماًردذذذوغ2
إضذذوصوتماظـذذوغقمممبودذذؿكدام
م.اظـوغقمعرتؼيواٌقادم

مم2022م2017
م400.000

اىقاغىماظعؿؾقيمظؿطقؼرم.1 .ػـدديماٌقادموتؽـقظقجقوماظـوغق.8
م–اٌذذذقادماٌعذذذززةمبوظـذذذوغقم
 اغوبقىماظـوغقماظؽربقغقي.

مم2022م2017
م600.0000

.اىقاغذذىماظرتؼؾقظقجقذذيم1م.االحؿؽوك.سؾؿم9
مـوغق.ظؾلطقحماٌعززةمبوظ

مم2022م2017
م100.000

.تصذذؿقؿموتـػقذذذمجفذذوزممم1م.عقؽوتروغقوت.10
ظطؾوسذذذذذذذيمخمططذذذذذذذوتمم

صذذكمسؿؾقذذوتمممالدذذؿكداعفو
م.اظصؾؾياظطؾوسيم

مم2022م2017

.إدذذؿكدامماٌذذقادماظذطقذذيمم1م.عقادمذطقي.11
مصكمغظؿماظؿقؽؿمواظؼقوس.

مم2022م2017

ألذذذذؾوهمماظـذذذوغقعرتمؼذذذف.اظـؾذذذوئطم12
ماٌقدالت.

مظـظرؼذذذذذيا.اظدرادذذذذذوتم1
ماظػقزؼوئقذذذذيومماظرؼوضذذذذقي
 .اٌكؿؾػيظؾـؾوئطم

ماحملوطذذذذذوةم.سؿؾقذذذذذوتمم2
مظؾـؿوئٍ.مايودقبقي

مم2022م2017
م200.000

ظؾؿعذذذذودالتمماظعددؼذذذذي.ايؾذذذذقلم13
م.اظؽلرؼيذاتماظرتىمماظؿػوضؾقي

ماظـظرؼذذذذذي.اظدرادذذذذذوتم1
 .اظرؼوضقي

مم2022م2017
طؾقيم
امـدديم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي

م200.000

ظذـظؿمممواظـؿقذجذيمماظعددؼيقلم.ايؾ14
واظؿؽوعؾقذذذذذيمماظؿػوضذذذذؾقيماٌعذذذذودالتمم
 .دوالماالدوسمبودؿكدام

ماظـظرؼذذذذذي.اظدرادذذذذذوتم1
 .اظرؼوضقي

مم2022م2017
م200.000

وايدؼـذيممماالبؿدائقذيم.علوئؾماظؼقؿم15
ماظؿػوضذذذذؾقياٌعذذذذودالتم200200ميف

 .اىزئقي

ماظـظرؼذذذذذي.اظدرادذذذذذوتم1
 .اظرؼوضقي

مم2022م2017
م200.000
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عؿعذذذذددةممواظربتذذذذيمالعـؾقذذذذفم.ا16
 .االػداف

ماظـظرؼذذذذذي.اظدرادذذذذذوتم1
 .اظرؼوضقي

 200.000مم2022م2017

ماظـظرؼذذذذذي.اظدرادذذذذذوتم1 .ايلوبقي.عقؽوغقؽوماٌقائعم17
 .اظرؼوضقي

 200.000مم2022م2017

ماظـظرؼذذذذذي.اظدرادذذذذذوتم1 ..اإلحصو ماظرؼوضل18
 .اظرؼوضقي

 200.000مم2022م2017

ألذذذذؾوهممفاظـذذذوغقعرتمؼذذذ.اظـؾذذذوئطم19
 .اٌقدالت

ماظـظرؼذذذذذي.اظدرادذذذذذوتم1
مواظػقزؼوئقذذذذذيمماظرؼوضذذذذذقي
سؿؾقذذوتم,.اٌكؿؾػذذيظؾـؾذذوئطم

مايودذذذذذذقبقيماحملوطذذذذذوةم
مظؾـؿوئٍ.

 200.000مم2022م2017

ظؾؿعذذذذودالتمماظعددؼذذذذي.ايؾذذذذقلم20
م.اظؽلرؼيذاتماظرتىمماظؿػوضؾقي

ماظـظرؼذذذذذي.اظدرادذذذذذوتم1
 ماظرؼوضقي

 200.000مم2022م2017

ظذـظؿمممواظـؿقذجذيممؼياظعدد.ايؾقلم21
مواظؿؽوعؾقذذذذذيمماظؿػوضذذذذؾقيماٌعذذذذودالتمم

م.بودؿكداممدوالماالدوس

.اظدرادذذذذذوتماظـظرؼذذذذذفم1
 ماظرؼوضقي

مم2022م2017
طؾقيم
امـدديم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي

200.000 

مايدؼـذيمومماالبؿدائقذيم.علوئؾماضقؿم22
 .اىزئقيماظؿػوضؾقييفماٌعودالتم

.اظدرادذذذذذوتماظـظرؼذذذذذفم1
 ماظرؼوضقي

 200.000مم2022م2017

عؿعذذذذددةمماظربتذذذذي.االعـؾقذذذذفموم23
 االػداف.

.اظدرادذذذذذوتماظـظرؼذذذذذفم1
 ماظرؼوضقي

 200.000مم2022م2017

.اظدرادذذذذذوتماظـظرؼذذذذذفم1 .ايلوبقي.عقؽوغقؽوماٌقائعم24
 ماظرؼوضقي

 200.000مم2022م2017

.اظدرادذذذذذوتماظـظرؼذذذذذفم1 .اإلحصو ماظرؼوضل.25
 ماظرؼوضقي

 200.000مم2022م2017

اظغريمضوبؾفمماظؾزجيماظـوغقؼي.اٌقائعم26
مظالغضغوط.

.اظدرادذذذذذوتماظـظرؼذذذذذفم1
 ماظرؼوضقي

 200.000مم2022م2017

- Mathematical fuzzy 
logic and related 
algebras 

"سذذـماىؿذذعماٌعؿؿذذدمسؾذذكماظرتتقذذىممممم
وغؿوئفذفمسؾذذكماغشذو مسؿؾقذذوتمممماظشذؾؽلم

موؿقعمداتي"

"On the lattice-sum and 
its consequences for 
the construction of 
associative 
aggregation operators" 

.اظدرادذذذذذوتماظـظرؼذذذذذفم1
 ماظرؼوضقي

 200.000مم2022م2017

- Mathematical fuzzy 
logic and related 
algebras 

عقضقسوتمصكمعـطؼماٌلوواةماظػوزىم
موغطوامععوغقفماىربؼي"

"Issues on fuzzy EQ-
logics and their 

.اظدرادذذذذذوتماظـظرؼذذذذذفم1
مماظرؼوضقي

طؾقيممم2022م2017
امـدديم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي

200.000 
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algebraic semantics". 

Logics for reasoning 
under uncertainty and 
vagueness 

.اظدرادذذذذذوتماظـظرؼذذذذذفم1
 ماظرؼوضقي

 200.000مم2022م2017

Uncertainty and 
Plausible reasoning 

دذذذذذوتماظـظرؼذذذذذفم.اظدرا1
 ماظرؼوضقي

 200.000مم2022م2017

.غظرؼيماظؾقون30  

Graph theory  

- Mathematical fuzzy 
logic and related 
algebras 

.اظدرادذذذذذوتماظـظرؼذذذذذفم1
 ماظرؼوضقي

 200.000مم2022م2017

.اظدرادذذذذذوتماظـظرؼذذذذذفم1
 ماظرؼوضقي

 200.000مم2022م2017

.عقضذذذقسوتمصذذذكمعـطذذذؼماٌلذذذوواةم31
موغطوامععوغقفماىربؼي"ماظػوزى

"Issues on fuzzy EQ-
logics and their 
algebraic semantics"م

.اظدرادذذذذذوتماظـظرؼذذذذذفم1
 ماظرؼوضقي

 200.000مم2022م2017

ومماىزئقذذيماظؿػوضذذؾقي.اٌعذذودالتم32
 تطؾقؼوتفو.

طؾقيممم2022م2017 ماظرؼوضقياظدرادوتماظـظرؼفم
امـدديم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي

200.000 

 200.000مم2022م2017 ماظرؼوضقياظدرادوتماظـظرؼفمم.اظؿقؾقؾماظداظلماظؿطؾقؼل.33

.اسودةمتدوؼرم وغلماطلذقدماظؽربذقنممم34
 .اظػضوئقييفماظرحالتم

 200.000ممم2022م2017 ماظرؼوضقياظدرادوتماظـظرؼفم

.ادذذذؿكداممتؽـقظقجقذذذوماظـذذذوغقميفمم35
هلذذنيمتؼـقذذيمسؾذذؿماألرقذذوفمبذذوظؾقزرمم

 أداةمادودقيميفمسؾؿماظؿقؾقؾ.مأدؾحاظذيم

ماظرتطقىممإعؽوغقيم-أ ععرصي
 م.اظؽقؿقوئلمظؾؿقاد

اظؿعذرفمسؾذكممممإعؽوغقيم-ب
اٌذذذقادماٌؿػفذذذرةمواألظغذذذوممم
اٌزروسيمعـمخاللماغعؽذوسمم
م.غؾضوتماظؾقزرمإىلماتس

مم2022م2017
م500.000

تطقؼرمغظؿماظصرفماظصذقلمم .غظؿماظصرفماظصقل.36
 يفماظؼرىماٌصرؼي.

مم2022م2017
م100.000

خذذذذقاصماٌذذذذقادممدرادذذذذيم.ماٌلؿقد ي.اٌقادم37
وتطؾقؼوتفذذذوميفمماٌلذذذؿقد ي
ماٌدغقي.مامـددي

مم2022م2017
م100.000

اظعقاعذذذؾمممتذذذل ريممدرادذذذيم.اًردوغي.هؿؾقفم38
ماًردذذذوغيسؾذذذلممامداعذذذي

ورذذذرامهلذذذنيمهؿؾقذذذفمم
ماًردوغي.

مم2022م2017
م100.000

مسؾلممتل ريمدراديم.خردوغفماظؾؽؿريؼو.39 اظؾؽؿريؼو
ماًردوغي.خصوئصم

مم2022م2017
م100.000

دراديمتطؾقؼوتمتؽـقظقجقذوممم.تؽـقظقجقوماظـوغق.40
ماظـوغقعقرتؼذيممم مواٌذقاد اظـوغق

ميفمامـدديماٌدغقي.

مم2022م2017
م200.000
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.اظلذذذذؾقكماإلغشذذذذوئلمظؾعـودذذذذرممم41
ماًردوغقيماٌلؾقي.

.دراديماظلؾقكماإلغشذوئلمم1
ٌلؾقيمامظؾعـودرماًردوغقي

هذذذذًمتذذذذل ريماألةذذذذولم
 اٌكؿؾػي.

مم2022م2017
طؾقيم
امـدديم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي

م200.000

.دراديماظلؾقكماإلغشذوئلمم2
اٌلؾقيممظؾعـودرماًردوغقي

مبودؿكداممعقادمعلؿقد ي.

مم2022م2017
م100.000

.تطذذقؼرمتؼـقذذوتمتذذرعقؿممم1م.ترعقؿموتدسقؿماٌـشكت.42
 قي.وتدسقؿماٌـشكتماًردوغ

مم2022م2017
م200.000

.درادذذذيمرذذذراماظرتعذذذقؿم2
اإلغشذذوئلمظؾؿؾذذوغلماأل رؼذذيم

مبلغقاسفو.

مم2022م2017
م100.000

.اظلذذذذؾقكماالغشذذذذوئلمظؾعـودذذذذرممم43
م.اٌعدغقي

.دراديماظلؾقكماإلغشذوئلمم1
ماٌدسؿذذيماٌعدغقذذيظؾعـودذذرم

 اٌلؿقد يبودؿكدامماٌقادم

مم2022م2017
م50.000

ئلم.درادفماظلؾقكماالغشذوم2
ماٌرطؾيظؾؼطوسوتم

مم2022م2017
م50.000

.ادذذذذؿكدامماظؼطوسذذذذوتمم3
اٌشذذذؽؾيمسؾذذذكماظؾذذذوردميفممم
اٌـشكتماٌعدغقيمطؾدؼؾمسذـمم
ماٌدرصؾيم اظؼطوسوتماظؿؼؾقدؼي

مسؾكماظلوخـ.

مم2022م2017
م100.000

.اٌـشذذكتماٌعدغقذذيمذاتماظؼطوسذذوتمم44
ماًػقػي.

.إدذذؿكداعوتماظؼطوسذذوتمم1
اٌشذذؽؾيمسؾذذكماظؾذذوردمصذذكمممم

ـشلتماٌعدغقيمطؾدؼؾمسذـمماٌ
ماٌدرصؾيماظؼطوسوتماظؿؼؾقدؼي
مسؾكماظلوحؾ.

مم2022م2017
م100.000

.إدؿكدامماٌـشلتماٌرطؾيم1م.اٌـشلتماٌرطؾي.45
مبومـدديماٌدغقي

مم2022م2017
م100.000

اٌعرضذيمممظؾؿؾوغلماإلغشوئل.اظلؾقكم46
م.واالػؿزازاتظالغػفوراتم

مظؾؿؾوغلماإلغشوئل.اظلؾقكم1
مظالغػفذذذذذوراتعرضذذذذذيماٌ

مواالػؿزازات.

مم2022م2017
طؾقيم
امـدديم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي

م100.000

.اظؿقؾقذذذذذذؾماظعذذذذذذدديم1م.ػـدديمتؼـقيماظرتبيمواألدودوت.47
 ظألدودوتمبلغقاسفو.

مم2022م2017
م100.000

.تصذذذذذؿقؿماألدودذذذذذوتمم2
ايدؼـذذذذذذذيم)اظؼشذذذذذذذرؼيم

واٌكرورقذذذيممواألدذذذطقاغقي
موشريػو(.

مم2022م2017
م100000

.تصؿقؿماألدودذوتمهذًممم3
تذذذذل ريماألةذذذذولماظغذذذذريم

متؼؾقدؼي.

مم2022م2017
م100.000

.درادذذيماظرتبذذيماٌصذذرؼيمم4
وعشذذذذذذذوطؾفوموطقػقذذذذذذذيمم

مهلقـفو.

مم2022م2017
م100.000
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.دراديماألغػواميفماظرتبذيمم5
ماٌصرؼي.

مم2022م2017
م100.000

.ػـدديمتؼـقذيمعلذؿؼؾالتماألضؿذورمممم48
 عيميفماٌالحي.ماظصـوسقيماٌلؿكد

.هلنيمدضذيمعلذؿؼؾالتممم1
األضؿورماظصـوسقيماٌلؿكدعيم
يفماٌالحذذيموذظذذؽمٌلذذؿؼؾؾممم

 واحدموسدةمعلؿؼؾالت

مم2022م2017
م400.000

.تؼـقيماظؿصقؼرماىذقيمذاتماٌذدىممم49
اٌغؾؼماحملؿقظيمسؾكماظطوئراتماٌقجفذيمم

مدونمرقورم

.تقزقػمتؼـقذيماظؿصذقؼرممم1
اىذذقيمذاتماٌذذدىماٌغؾذذؼممم

ؿقظذذيمسؾذذكماظطذذوئراتمماحمل
اٌقجفذذذذذيمدونمرقذذذذذورميفمم

مادؿـؾوطماًرائط.

مم2022م2017
م200.000م

.تؼـقذذذذيماظؾقذذذذزرميفماظؿطؾقؼذذذذوتممم50
ماٌلوحقي

.تقزقذذػمبقوغذذوتماظؾقذذزرم1
األرضذذلماظـوبذذًمواٌؿقذذركمم

مادذذذذذذؿـؾوطماًذذذذذذرائطمميف
ماظطقبقشراصقي.مم

مم2022م2017
م1.000.000

.تؼـقيماألضؿورماظصـوسقيميفمرددمضقؿم51
موذبقياى

.تقزقذذذػمبقوغذذذوتمتؾذذذؽم1
األضؿورماظصذـوسقيميفمتعذقنيممم

مدطحماىقديمٌصر.م

مم2022م2017
م100.000

.تصؿقؿماألدودذوتماٌرغذيممم1م.ػـدديمتؼـقيماظرتبيمواألدودوت52
ظؾؿؾوغلماٌدسؿذيمبذوًقازؼؼممم

ماألبرؼي.م

مم2022م2017
م100.000

 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري
13.610.000 

 

 :التطبٌمات التكنولوجٌة والعلوم المستمبلٌةمحور فً  شبرابهندسة الالخطة التنفٌذٌة لكلٌة     10-6-7

 )المشروعات العامة(:الخطة  مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة    10-6-7-1 

 اٌلؿؼؾؾ. وتؽـقظقجقات ظعؾقم اظدائؿ واالدؿعداد اظؿؽـقظقجقة اظػفقة تضقؼ .1

 .اظصـاسقة جملاالتا صك اظـاغق تؽـقظقجقا وادؿكدام تقصقػ .2

 .اظعاٌل واغظؿةماظؿؿقضع بعد سـ واالدؿشعار اىقي اظؿـؾم صك وادؿغالهلا اظػضاء بؿؽـقظقجقا اٌؿعؾؼة االحباث تشفقع .3

 اجملؿؿعقة. اٌشؽالت يؾ ايادب وسؾقم اإلحصاء، اظؿطؾقؼقة، اظرؼاضقات تؼـقات أحدث ادؿكدام .4

 

  :التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلوفترة وجهات االنشطة التفصٌلٌة   10-6-7-2

م.اظؿطؾقؼوتماظؿؽـقظقجقيمواظعؾقمماٌلؿؼؾؾقيحمقرمبشرباميفمـدديماماًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيممأغشطيم(:83جدولم)

لٌمة 
التموٌل 
بالجنٌة 
 المصري

مصادر 
 التموٌل

الجهات 
المسئولة 

والمشرفة على 
 التنفٌذ

 فترة التنفٌذ

 األنشطة التفصٌلٌة
 عامةالمشروعات ال

 من الً مخرجات( )االهداف/

طؾقيمامـدديم 35000
بشربام+م
ماٌشروسوت

أسضو مػقؽيم
اظؿدرؼسمواٌشرصنيم
سؾكماظردوئؾم

 .اظعؾقمماٌلؿؼؾؾقيممم1 متؽـقظقجلموتطؾقؼوتفو.اظـوغقم1 2017 2019

Future Sciences 
 اظطرامايدؼـيمظؾؿقؽؿ..2 2017 2019 35000
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35000 
ماظؾقـقي اظؾقـقيمبؼلؿم

 2017 2019 امـدديماٌقؽوغقؽقي
.تصذذؿقؿمعـظقعذذوتماٌقؽذذوتروغؽسميفمسؿؾقذذوتم3

 االغؿوج.

م35000  اظؿقؽؿماألىلماٌؿؼدمميفماظعؿؾقوتماظصـوسقي..4 2017 2019

 .MEMSتصؿقؿمغظؿم.5 2019 2022 35000

ٌُعؿؿدةمسؾكمايودقب.6 2019 2022 35000  .أغظؿيماظؿصـقعما

 .تصـقعماظروبقتوت.7م 2019 2022 35000

م17500
طؾقيمامـدديم
بشربام+م
ماٌشروسوت
 اظؾقـقي

أسضو مػقؽيم
اظؿدرؼسمواٌشرصنيم
سؾكماظردوئؾم
اظؾقـقيمبؼلؿم

مامـدديماظؽفربقي

م2021 2017 
.تؾقؿرتىمبودؿكداممغظذؿمذذؾؽوتماالتصذوالتمممم1

ماظالدؾؽقي.
ماظالدؾؽقي.االتصوالتم2

 واٌؿـؼؾي

Wireless and 
Mobile 
Communicationsم

م17500 م2018 2017 
.االدا ماالعـذذؾمظؿلذذؾقؿماظلذذؾطيميفماظشذذؾؽوتمممم2

 اظالدؾؽقيمواٌؿـؼؾي.

م17500 م2020 2017 
.اظؿقؽؿماظذدؼـوعقؽلمظؼذدرةماالردذولميفمغظذومممممم3

 االتصوالتماظشوعؾمظؾؿؾقػقنماحملؿقل.

م17500 م2021 2017 
يماظؿقدذقؾمم.اٌرذقوتماٌصـعيمعذـماٌذقادمصوئؼذممم4

 ظـظؿماالتصوالتماٌؿـؼؾي.

م17500 م2019 2017 
.رغوغذذوتماٌذذقادمصذذوئؼماظؿقدذذقؾمذاتمدرجذذيمممم5

ايرارةماظعوظقيماٌلؿكدعيميفماغظؿذيماالتصذوالتممم
 اظالدؾؽقي.

م17500 م2018 2017 
.تل ريماٌـووظذيماظؾقـذيمسؾذكمتغطقذيماًؾقذيميفمممممم6

 ذؾؽوتماظـػوذماٌؿعددةمبوظؿؼلقؿماظؽقدى.

م17500 م2020 2017 
.تصؿقؿمغظومماظقاىمعوطسمبودذؿكداممعصذػقصيممم7

 اظؾقابوتماٌربتي.

م17500 م2021 2017 
.هلذذنيمادا متطؾقؼذذوتماظقدذذوئطماٌؿعذذددةميفممم8

 غظومماالتصوالتماظشوعؾمظؾؿؾقػقنماحملؿقل.

م17500
طؾقيمامـدديم
بشربام+م
ماٌشروسوت
 اظؾقـقي

أسضو مػقؽيم
اظؿدرؼسمواٌشرصنيم

اظردوئؾمسؾكم
اظؾقـقيمبؼلؿم
امـدديم
ماظؽفربوئقي

م2018 2017 
.تصؿقؿموتـػقذمػقائلماظشرائحماظدضقؼيمسرؼضيم1

ماظـطوامظـظؿماالتصوالتماظالدؾؽقي.
 .امقائقوت3

Antennasم

م17500 م2021 2017 

.تصذذؿقؿموحموطذذوةموتـػقذذذمعصذذػقصيمػقائقذذوتم2
عدتيم ـوئقيمايقزمبؿـؼقيماظذدوائرماظشذرؼطقيممم

اىقذذؾماظرابذذعمألغظؿذذيماالتصذذوالتممظؾعؿذذؾمعذذعم
 اظـؼوظيماظيتمتعؿؾمبؿـؼقيماٌوؼق.

م17500 م2018 2017 
.اظؿشذذؽقؾماظرضؿذذلماألعـذذؾمألذذذعيمامقائقذذوتم3

 اظذطقي.

م17500 م2020 2017 
.امقائقذذوتمضؾقؾذذيماظذذربوزموادذذعيماظـطذذذواممممم4

 بودؿكدامماٌقؿوعقاد.ماظرتددي

م17500

طؾقيمامـدديم
بشربام+م
ماٌشروسوت
 اظؾقـقي

أسضو مػقؽيم
اظؿدرؼسمواٌشرصنيم
سؾكماظردوئؾم
اظؾقـقيمبؼلؿم
امـدديم
ماظؽفربوئقي

م2021 2017 

.صوسؾقذذيمحفذذىماٌقجذذوتماظؽفروعغـورقلذذقيمم1
ظألشطقذذيماٌعدغقذذيمذاتماظػؿقذذوتماالخؿقورؼذذيمممم
اٌؿعذذذددةمضذذذدماٌقجذذذوتماظلذذذوضطيمواٌصذذذودرمممم

ماًورجقي.
م.اٌقجوتماظدضقؼي4

Microwaves 

م17500 م2019 2017 
.تطؾقؼوتماٌرذقوتماظدضقؼيمصكمغطواماٌقجوتم2

 اٌؿـوػقيمصكماظصغر.
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م17500 م2018 2017 
.هلذذذنيمطػذذذو ةمعطقذذذوفماظؼذذذوػرةمظؾققذذذقدم3

 .اظـرتوغل

م17500
طؾقيمامـدديم
بشربام+م
ماٌشروسوت
 اظؾقـقي

أسضو مػقؽيم
اظؿدرؼسمواٌشرصنيم
سؾكماظردوئؾم
اظؾقـقيمبؼلؿم
امـدديم
ماظؽفربوئقي

م2020 2017 
.تذذلعنيمتطؾقؼذذوتماظرسوؼذذيماظصذذققيميفمذذذؾؽيم1

 اظالدؾؽقي.ماتلوت
 .ػـدديمذؾؽوتماالتصوالت5

Communication 
Networks 
Engineeringم17500م م2021  .تطؾقؼوتمذؾؽوتمايلودوتماظالدؾؽقي.2 2017

م17500 م2021  .دراديموهلنيمادا ماٌلؿؼؾالتماظرضؿقي.3 2017

 رضؿقي..االتصوالتماظ6

Digital 
Communications 

م17500 طؾقيمامـدديم
بشربام+م
ماٌشروسوت
 اظؾقـقي

م2018 .ذذذذؾؽوتماىقذذذؾماًذذذوعسم7 . (IoT)  األذقو مذؾؽوتماغرتغً.دراديم1 2017
ماظالدؾؽقي

5G Wireless 
Networks 

م17500 م2020
.درادذذيمذذذؾؽوتماالتصذذولمضصذذريةماٌذذدىمبذذنيم2 2017

  (M2M) ااالت.

م17500 م2021
.دراديموهؾقؾماظشؾؽوتماٌعؿؿذدةمسؾذكمسذددمممم3 2017

 ػوئؾمعـمامقائقوتماظصغرية.

م17500
طؾقيمامـدديم
بشربام+م
ماٌشروسوت
 اظؾقـقي

م2019 م2017
.درادذذذيموهؾقذذذؾمأعذذذـماظشذذذؾؽوتماٌعرصذذذيمم1

 بويودى.
.اظشذذذذذذذذؾؽوتماٌعرصذذذذذذذذيم8

مبوظربتقوت

Software 
Defined 
Networks (SDN) 

م17500 م2018 م2017
.دراديمتقزؼذعماألةذولمبودذؿكدامماظشذؾؽوتممممم2

 اٌعرصيمبويودى.

م17500
طؾقيمامـدديم
بشربام+م
ماٌشروسوت
 اظؾقـقي

م2020 م2017
 أعذنيمظـؼذؾماظؾقوغذوتممممضذقئلم.دراديمعردذولمم1

(Li-Fi) . 9م.ذؾؽوتماالتصوالتماظضقئقي

Optical 
Communication 
Networks 17500م م2021 م2017

داخؾقذذيمعؿـوػقذذيماظصذذغرمعذذـمم.خؾقذذيمضذذقئقي2
 (VLC) خاللمتؼـقيماالتصولماظؾصرىماظضقئل

. 

م17500 م2018 م2017
 .دراديموهؾقذؾماظرادؼذقماٌعذرفمبويودذىمممم1

(SDR). 

م.اظرادؼقماٌعرفمبوظربتقوت9

Software 
Defined Radio 
(SDR) 

 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري 700.000

 

 :التطبٌمات التكنولوجٌة والعلوم المستمبلٌةمحور فً  لٌة العلومالخطة التنفٌذٌة لك   10-6-8

 )المشروعات العامة(:الخطة  مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة    10-6-8-1

مهضريماألصؾاغماظغريمسضقؼةمايرارؼةمالمجدؼدة. .1

مـظػاتمواظؾرتول.تشققدمبعضماٌرطؾاتماٌؿقضعمهلامغشاطمبققظقجلموطذظؽمتشققدمبعضماٌرطؾاتمدبدممذبالمصـاسةماٌ .2

مدراداتمسؾكمتكطؾماٌعادنمواظلؾائؽمبفدفمحؾمعشاطؾماظؿكطؾمصكماظصـاساتماٌعدغقة. .3

متشققدمبعضماٌرطؾاتمسضقؼةمواظيتمهلامتطؾقؼاتمصـاسقةمزبؿؾػة.4 .4

 وتطؾقؼاتفامسيماظصـاسة.مماظػقزؼاءدراداتمسيم .5
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  :لتموٌلوفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة ااالنشطة التفصٌلٌة   10-6-8-2

م.اظؿطؾقؼوتماظؿؽـقظقجقيمواظعؾقمماٌلؿؼؾؾقيحمقرماظعؾقمميفماًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيممأغشطيم(:84جدولم)

لٌمة التموٌل 
بالجنٌة 
 المصري

مصادر 
 التموٌل

الجهات 
المسئولة 

والمشرفة على 
 التنفٌذ

 فترة التنفٌذ

 األنشطة التفصٌلٌة

 المشروعات العامة

 )االهداف/
 من ًال مخرجات(

م16.000

ماظ
سؿ
مد
وا
ـد
د
عم
رؼ
شو
ممٌ
ؼد
ظؿ
+ما

ع
قوم
ج
ظق
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واظ
مم
ؾق

)
w

w
w

.s
td

f.
o

rg
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g
(
م

م
ى.
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اٌو
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ى
وا

م

 

رئقسمضلؿمسؾؿم
ماظؽقؿقو 

ماٌشرصني

م2020 2017 
مواظـؿقذجذيمماظطقػل.اظؿكؾقؼمواظؿقدقػم1

اىزؼؽقذذذيمواظـشذذذوطماظؾققظذذذقجكمظذذذؾعضمم
مرتاطؾوتماظػؾزؼيماظدوائقي.اٌ

تشذذذذذذققدمبعذذذذذذضم.1
اٌرطؾذذوتماٌؿقضذذعممذذوممم

وطذذظؽمممبققظذقجلمغشوطم
تشذققدمبعذضماٌرطؾذوتمممم
طذذدممتذذولمدذذـوسيممم
م10000ماٌـظػوتمواظؾرتول. م2020 2017 

.طؾقذذذؼموتؼقذذذقؿماظلذذذقائؾماألؼقغقذذذيمممم2
موتطؾقؼوتفومصكمدػوغوتماألوسقيماظؾرتوظقي.

م10000 م2020 2017 
قؿماظـشوطماظؾققظقجكمظذؾعضمم.طؾقؼموتؼق3

مبقؾؿقداتمعشؿؼوتماظؾريلقدؼـ.

م10000 م2020 2017 
.اغؿذذوجمسؾذذقاتماظؾذذقىلماؼـذذقؾنيماٌلذذوعقيم4

ميػظماًضرمواظػوطفي.

م10000 م2020 2017 
بعضماظؾؾؿراتماٌؿقضعممتشققدموتػوسالت.5

ممومغشورومبققظقجقو.

م10000 م2020 2017 
عؿفوغلذذيم.تشذققدمبعذضماٌرطؾذذوتمشذريمممم6

احملؿقؼذذذذيمسؾذذذذكمذرةمماموعذذذذيمايؾؼذذذذي
م.بققظقجلغقرتوجنيمواٌؿقضعممومغشوطم

م10000 م2020 2017 
.هضريموتقدذقػمواظؿؼقذقؿماظؾققظذقجكمممم7

شذريماظعضذقؼيمممماظػؾذقرمدذقـقيممظؾعضماٌذقادمم
م.اظـوغقؼي

م10000 م2020 2017 
اظعضذذذقؼيمماإلضذذذوصوت.هضذذذريمبعذذذضم8

ضرةمظؿقلنيمخقاصماظشققمماظؾرتوظقيمحم
محمؾقو.

م10000

م2020 2017 

.هضذذذريمبعذذذضماٌذذذقادمذاتماظـشذذذوطممم9
عـماٌودةماظدػـقيماٌلؿكؾصذيمعذـمممماظلطقل

موادذذؿكداعفومخمؾػذذوتماظؾذذذورماظـؾوتقذذيممم
مطنضوصوتمبرتوظقي.

م10000

.هضريمعقادمسضقؼيمصؾزؼيمذاتمغشوطم10
مالدذؿكداعفومماظـوغقؼذيمموعرتاطؾؿوػومدطقل

ؾذيمذاتماألدذوسمممطؿـؾطوتمظؾؿلطؾمصذكماظطػم
ماٌلؿكدعيمصكمحػرماالبورماظؾرتوظقي.ماٌوئل

م10000 م2020 2017 
.هضريموتقدذقػمودرادذيماًذقاصمممم11

اظؾققظقجقيمظذؾعضمعرطؾذوتمضقاسذدمذذقػممممم
ماظػؾزؼي.موعرتؽؾوتفواىدؼدةم

م10000 م2020 2017 
.تشذذذققدمحذذذدؼٌمظذذذؾعضمعرطؾذذذوتممم12

اظـرتوجنيمشذريمعؿفوغلذيمايؾؼذيماٌؿقضذعممممم
م.بققظقجلوطممومغش

م10000 م2020 .هضذذريموتؼقذذذقؿمبعذذذضماٌذذذقادمذاتمم13 2017
اظؽوتققغقذذيموتطؾقؼوتفذذومماظلذذطقلاظـشذذوطم

http://www.stdf.org.eg/
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مطؿقاغعمظؾؿكطؾ.

م10000
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ضلؿمسؾؿمرئقسم
ماظؽقؿقو 

ماٌشرصني

م2018 م2017
.ضدرةمبعضماٌقادماظطؾقعقذيمسؾذكمتـؾذقطمممم1

مصكماألودوطماٌوئقي.ماظؽربقغلتكطؾماظصؾىم
.درادوتمسؾذكمتكطذؾممم2

اٌعودنمواظلؾوئؽمبفدفم
حؾمعشوطؾماظؿكطذؾمصذكممم

 .اظصـوسوتماٌعدغقي
م10000 م2018 م2017

.تـؾذذقطمتكطذذؾماظـقذذوسمودذذؾقؽيماظـقؽذذؾم2
قذذذؾمةذذذضماظـرتؼذذذؽمدمذذذوسمصذذذكمحموظ

م.اظلطقلعرطؾوتمذاتماظـشوطممبودؿكدام

م10000 م2019 م2017

.هضذذذريموتقدذذذقػمبعذذذضمأششذذذقيمممم1
ماظؾؾؿراتماظؿضؿقـقيماىدؼدةموتطؾقؼوتفو.

.تشذذذذذذققدمبعذذذذذذضم3
واظذيتممماٌرطؾوتمسضقؼي

مذذومتطؾقؼذذوتمدذذـوسقيم
 .خمؿؾػي

 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري 166.000

 

 :التطبٌمات التكنولوجٌة والعلوم المستمبلٌةمحور فً  الفنون التطبٌمٌةكلٌة ذٌة لالخطة التنفٌ   10-6-9

 )المشروعات العامة(:الخطة  مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة    10-6-9-1 

ماظـاغقمصكماجملاالتماظصـاسقةمواظعلؽرؼةمواظطؾقةمواظزراسقة.موادؿكداممتؽـقظقجقاتقصقػم .1

 واٌلؿؼؾؾقة. اظؾقـقة اظعؾقم سي اظؼدرات وبـاء واظؿطقؼر اظؾقث سبق بؿؽارواال واظؿؽـقظقجقا اظعؾقم ذبؿؿع دصع .2

م.اٌلؿؼؾؾ وتؽـقظقجقات ظعؾقم اظدائؿ واالدؿعداد اظؿؽـقظقجقة اظػفقة وتضقؼ .3

 

  :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة    10-6-9-2

م.اظؿطؾقؼوتماظؿؽـقظقجقيمواظعؾقمماٌلؿؼؾؾقيحمقرميفممـقنماظؿطؾقؼقياًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيماظػمأغشطيم(:85جدولم)

 المشروعات العامة

)األهداف / 
 المخرجات(

 األنشطة التفصٌلٌة
الجهات المسئولة  فترة التنفٌذ

والمشرفة على 
 التنفٌذ

 مصادر التموٌل
لٌمة 
 التموٌل

 إلى من

وادذذذذؿكدامم.تقدذذذذقػم1
اظـذذذوغقمصذذذكمممتؽـقظقجقذذذو
ماظصـوسقي.ماتوالت

يفمماظـذذوغقمتؽـقظذذقجل.ادذذؿكدامم1
 عؽقغوتمسفوئـماظطؾوسي.م

م2022م2017

اظػذذذذذراماظؾقـقذذذذذيم
ممم-بلضلذذذذومماظؽؾقذذذذيم
رؤدو ماالضلومموطقذؾمم
اظؽؾقذذذذذيمظشذذذذذمونمم
م–اظدرادذذوتماظعؾقذذومم
مسؿقدماظؽؾقي.

م

طؾقذذذذذيماظػـذذذذذقنم
اظؿطؾقؼقذيمجوععذيممم

اٌرطذذذذزم-بـفذذذذوم
-اظؼقعلمظؾؾققثم
أطودلقذذيماظؾقذذٌم

اىفذذوتم-اظعؾؿذذل
صـوسقيموذرطوتماظ

-اإلسذالنماظراسقذذيم
واظشذذذذذذذذذذذرطوتم
واٌصذذذذذذذوغعمذاتم

ماظصؾي.

م200.000

ماظـوغقموادؿكداعوتفوم2 .تؽـقظقجقو
مصكماظصـوسوتماظـلقفقي.

.تؽـقظقجقوماظـذوغقموتطؾقؼوتذفميفممم3
ماٌالبس.تولم

.ادذذذذذـكدامماظؿؽـقظقجقذذذذذوتمم4م
يفمأذذؽولماإلسذالنممممواٌقدؼومايدؼـي

 اٌكؿؾػي.

.ادذذؿكدامماظـذذوغقمتؽـقظذذقجلميفمم5
ابؿؽذذورمخوعذذوتمحدؼـذذيميفمتذذولمم
اظـقذذذذذًماظؿشذذذذذؽقؾماٌعؿذذذذذوريم

 .مواظرتعقؿ

http://www.stdf.org.eg/
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.سؾذذذذذؿماظـذذذذذوغقمتؽـقظذذذذذقجلمم6
وتطؾقؼوتذذذف.ميفمتذذذولماظؿصذذذؿقؿممم

ماظداخؾل.

.دصذذذعمتؿؿذذذعماظعؾذذذقممم2
واظؿؽـقظقجقذذذومواالبؿؽذذذورمم
دمقماظؾقٌمواظؿطقؼرموبـو م
اظؼدراتميفماظعؾذقمماظؾقـقذيممم
اٌلذذؿؼؾؾقيموتضذذقؼماظػفذذقةم
اظؿؽـقظقجقذذيمواالدذذذؿعدادمم
اظدائؿمظعؾقمموتؽـقظقجقذوتمم

ماٌلؿؼؾؾ.

.ادؿكداممعقادمددؼؼيمظؾؾقؽيمصكم1
مسؿؾقوتماظطؾوسي.ممممممممم

م200.000مم

.اوذذوهمدمذذقمتطذذقؼرماظصذذؾغوتممم2
اظؿففقذذزمماٌلذذوسدةموعذذقادمواٌذذقادم

م)اظصدؼؼيمظؾؾقؽي(م.

ايدؼـذيمممادؿكدامماظؿؽـقظقجقذوم.3
صذذكمسؿؾقذذوتماظصذذؾوشيمواظؿففقذذزمم
ظؾؿلذذذوػؿيمصذذذكمتطذذذقؼرمخطذذذقطممم

 اإلغؿوج.ممممممم

اٌعوىوتمايققؼيموأ ورػذومصذكممم.4
 ايدمعـماظؿؾقث.

ربذذذذطماظؿطذذذذقؼرمواأل ذذذذوثممم.5
بوٌشؽالتماإلغؿوجقيمظؾؿلوػؿيمصكم

 رصعماالضؿصودماظؼقعل.

.دصذذذعمتؿؿذذذعماظعؾذذذقممم2
ؽذذذورمواظؿؽـقظقجقذذذومواالبؿ

دمقماظؾقٌمواظؿطقؼرموبـو م
اظؼدراتميفماظعؾذقمماظؾقـقذيممم
اٌلذذؿؼؾؾقيموتضذذقؼماظػفذذقةم
اظؿؽـقظقجقذذيمواالدذذذؿعدادمم
اظدائؿمظعؾقمموتؽـقظقجقذوتمم

ماٌلؿؼؾؾ.

.اظؿففقذذذذزماظذذذذقزقػلمعؿعذذذذددم6
 األشراض.

م2022م2017

اظػراماظؾقـقيم
ممم-بلضلومماظؽؾقيم

رؤدو ماالضلومموطقؾم
اظؽؾقيمظشمونم
م–ؾقوماظدرادوتماظع
مسؿقدماظؽؾقي.

م

طؾقذذذذذيماظػـذذذذذقنم
اظؿطؾقؼقذيمجوععذيممم

اٌرطذذذذزم-بـفذذذذوم
-اظؼقعلمظؾؾققثم
أطودلقذذيماظؾقذذٌم

اىفذذوتم-اظعؾؿذذل
اظصـوسقيموذرطوتم
-اإلسذالنماظراسقذذيم
واظشذذذذذذذذذذذرطوتم
واٌصذذذذذذذوغعمذاتم

ماظصؾي.
م200.000

.اظؿففقذذزاتمايققؼذذيماظذطقذذيممم7
ممممممممممممممممممممممممممممممممممودورػوميفمسؿؾقيماظؿففقز.ممممممممممممممممممممممممممممم

.متؽـقظقجقومػـدديموإدارةمإغؿوجم8
ماظغزلمواظـلقٍمواظرتؼؽق.مممممممممممممممممممممم

.تؽـقظقجقومػـدديموإدارةمإغؿذوجمم9
ماألضؿشيمشريماٌـلقجيمممم

.تؽـقظقجقذذذومػـددذذذيموإدارةمم10
مإغؿوجماًققطماظزخرصقيم

ومصقذذصموعراضؾذذيمم.تؽـقظقجقذذ11
مجقدةماٌـؿفوتماظـلقفقي.

م.تؽـقظقجقوماٌالبسماظذطقيم12

.غظرؼذذذذوتماٌذذذذقادماظذطقذذذذيممم13
موتطؾقؼوتفوماٌؾؾلقي.

.غظرؼذذذذوتماٌذذذذقادماظذطقذذذذيممم14
موتطؾقؼوتفوماٌؾؾلقي.

م200.000مم2017

.سؾقممايودىموتطؾقؼوتفومصذكمم15
مدـوسيماٌالبس.

أجفذذذذزةمضقودذذذذوتمم.ابؿؽذذذذور16
ماٌالبس.

.تؽـقظقجقذذومػـددذذيماظـؿذذوذجمم17
م ـوئقيماألبعودمصكماظصـوسي.
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.تؽـقظقجقذذذذومػـددذذذذيمآالتمم18
موعوطقـوتموأدواتمدـوسيماٌالبس.م

.تؽـقظقجقذذذذذومإدارةمإغؿذذذذذوجمم19
مودـوسيماٌالبسماىوػزة.

.ادذذذذذذؿكدامماظؿؽـقظقجقذذذذذذوم20
اظؼقاظىممواًوعوتمايدؼـيمظصـوسي

 وسالضؿفومبوإلغؿوجماظػ مواظصـوسل.

.تقزقذذذذذذذذػماظؿطؾقؼذذذذذذذذوتم21
اظؿؽـقظقجقيميفماظقجفوتماٌعؿورؼيم

ممبومؼالئؿماٌـوخميفمعصر.

.ادذذذذذذذذؿكدامماظؿؼـقذذذذذذذذوتم22
واظؿؽـقظقجقذذيمايدؼـذذيميفمتذذرعقؿمم

 األسؿولماأل رؼي.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
م200.000مم2017

.تطؾقؼذذوتماظؿصذذؿقؿماإلسالغذذلمم23
سؾذذكمبذذراعٍماٌقبوؼذذؾمواٌـؿفذذوتمممم
 اظذطقيموادؿكداعفوميفماإلسالن.

م200.000مم2017

 1.200.000 المصري هجمالى التموٌل بالجنٌا

 

 :التطبٌمات التكنولوجٌة والعلوم المستمبلٌةمحور فً  الخطة التنفٌذٌة لكلٌة الطب البشرى  10-6-10

 )المشروعات العامة(:الخطة  مخرجاتواألهداف الرئٌسٌة    10-6-10-1

 واظعالجل. اظؿشكقصل اظطيب اجملال سي تؽـقظقجقةمحدؼـف تطؾقؼات اطؿشاف .1

 اظؿؽـقظقجقاماظطؾقةمايدؼـة. .2

 

  :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة    10-6-10-2

م.اظؿطؾقؼوتماظؿؽـقظقجقيمواظعؾقمماٌلؿؼؾؾقيحمقرميفممؾقيماظطىماظؾشرىظؽاًطيماظؿـػقذؼيممأغشطيم(:86جدولم)

لٌمة التموٌل 
بالجنٌة 
 المصري

مصادر 
 التموٌل

الجهات المسئولة 
والمشرفة على 

 التنفٌذ

 فترة التنفٌذ
 األنشطة التفصٌلٌة

 المشروعات العامة

 من الً )االهداف/مخرجات(

200.000 

اظػراماظؾقـقيمبلضلذوممم 
مقيماظطىماظؾشرى:طؾ

-ضلذذذؿماملذذذؿقظقجك
ضلذذذذذذذؿماظؽقؿقذذذذذذذو م

األضلذذذذوممم-ايققؼذذذذي
اإلطؾقـقؽقذذذذذذذذيمذاتم

ماظصؾي.

م

2020 2017 

Non- invasive 
biomarkers. 

.اظؿشذذذذكقصماٌؾؽذذذذرمم1
ظذذذذذألورامماظلذذذذذرروغقيمم
واظقضوؼذذيموتطذذقؼرمدذذؾؾممم

ماظعالج.

 
Development of 
early prognostic 
marker. 

Screening Program 
in breast cancer. 

Tissue markers 
and tissue  
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transplantation 

200.000 

عرطذذذذزمدسذذذذؿمم
وتطقؼرماظؾقذٌمم

جبوععيمماظعؾؿل
 بـفو.

 

اظػراماظؾقـقيمبلضلذوممم
مطؾقيماظطىماظؾشرى:
ضلذذذذؿماملذذذذؿقظقجكم

ضلذذذذذؿم-واًالؼذذذذذو.م
ماظؾو قظقجقذذذذذذذذذذذذذذذو

مم.االطؾقـقؽقي

2019 2017 

م.درادذذيمغلذذقفقيمالدذذؿكداممم1
اٌلؿكؾصذيمعذـمممماىذسقياًالؼوم

اظـكوعماظعظؿذلمسؾذكماسذودةمبـذو ممممم
خالؼوماظؽؾدمبعدمازاظؿفومورؼؾقوم

 يفماظػؽران.

.أ ذذذذذذوثماًالؼذذذذذذوم2
م.اىذسقي

 

400.000 
 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري
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 االستثمار والتجارة والنمللمحور الخطة التنفٌذٌة   10-7

 : مٌمهاالمراد تحاألولى  الغاٌة  10-7-1

اظعؿؾمسؾكمتطقؼرمععاؼريمالادؾةمواٌراجعةمالؾقةمواظدوظقةميؾمعشؽالتمالادؾةمواٌراجعةماظيتمتقاجفمعـظؿواتماألسؿوالممم

اممبدورػاموواهمموعؽاتبمالادؾةمواٌراجعة،موطذظؽماالػؿؿاممبالادؾةماالجؿؿاسقةمواظؾقؽقةمظؿشفقعمعـظؿاتماألسؿالمسؾكماظؼق

ماجملؿؿعمواظؾقؽة.

 

)المحوور  للغاٌوة األولوى االسوتثمار والتجوارة والنموللمحوور لخطة البحثٌوة فً ااالهداف واألنشطة   2- 10-7
 (:2030 البحثٌة من استراتٌجٌة الدولة الحادي عشر

طة،موايودمماالدؿػادةمعـماظدراداتماظؿطؾقؼقةمواٌقداغقةمسيمذبالمالادؾةمواٌراجعةمظؿـؿقةموتطقؼرماٌشروساتماظصغريةمواٌؿقدومم

مؿـؿارمواغؿعاشماالضؿصادماظؼقعل.معـمأداظقبمالادؾةماالبؿؽارؼةمواظػلادماٌاظلمواإلداريمسيمعـظؿاتماألسؿالمظؿشفقعماالد

 

 :للغاٌة األولى الكلٌات المشاركة فً الخطة البحثٌة لمحور االستثمار والتجارة والنمل  10-7-3

 ايؼقق.م-ؾـفامبـددةماهلم–شربامبـددةماهلم–بقةماظرؼاضقةاظرتم-اظػـقنماظؿطؾقؼقةمم-ماآلدابم–اظؿفارةم

 

 :للغاٌة األولى محور االستثمار والتجارة والنملفً  التجارةالخطة التنفٌذٌة لكلٌة    10-7-4

 :للغاٌة األولى األهــداف الرئٌسٌــــة )المشروعات العامــة / المخـرجــات(  10-7-4-1 

 ؼضاءمسؾكماظػلادماٌاظلمواإلداريمسيمعـظؿاتماألسؿال.ادؿكداممالادؾةماظؼضائقةمظؾ .1

 ادؿكدامماألداظقبمايدؼـةمإلدارةماظؿؽؾػةمسيماظصـاساتماٌصرؼة. .2

 ادؿكداممأدؾقبمتدصؼماظؼقؿةمسيماظصـاساتماظصغريةمواٌؿقدطة. .3

 تطقؼرمععاؼريمالادؾةمواٌراجعةمالؾقةمواظدوظقةميؾمعشؽالتمالادؾةمواٌراجعة. .4

 

 :للغاٌة األولى وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة    10-7-4-2

م.ظؾغوؼيماألوىلمحمقرماالدؿـؿورمواظؿفورةمواظـؼؾيفمماظؿفورةاًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيممأغشطيم(:87جدولم)

 المشروعات العامة

)األهداف / 
 المخرجات(

 األنشطة التفصٌلٌة

ولة الجهات المسئ فترة التنفٌذ
والمشرفة على 

 التنفٌذ
 مصادر التموٌل

لٌمة 
 إلى من التموٌل

ادؿكداممأدؾقبمتذدصؼممم-1
اظؼقؿذذذذذذيميفماظصذذذذذذـوسوتم

ماظصغريةمواٌؿقدطي.

.هؾقذذذذؾماظؾقوغذذذذوتمم1
احملودذذذذؾقيمظؿقدؼذذذذدمم
أغلىمأدؾقبمؼؿقاصؼمعذعمم
اٌشذذذذروسوتماظصذذذذغريةمم

مواٌؿقدطي.

م2019م2017

أسضو مػقؽيماظؿدرؼسم
بؼلؿماحملودؾيم

رالبمم–راجعيمواٌ
اظدرادوتماظعؾقومبؼلؿم
م–احملودؾيمواٌراجعيم
رئقسمضلؿماحملودؾيم

مواٌراجعي.

متقؼؾمعـماىوععيم
عؽوصلةماإلذرافمم–

ردقممم–اظعؾؿل
اظؾققثماظؿطؾقؼقيم
عـمعصورؼػماظطالبم
اظقاصدؼـمعوجلؿريم

متقؼؾمم–ودطؿقراهم
ذاتلمسؾكمحلوبم

ماظؾوحـني.

م100.000

ادذذذذؿكدامماألدذذذذوظقىم-2
ؼـذذيمإلدارةماظؿؽؾػذذيميفمايد

 اظصـوسوتماٌصرؼي.

.درادذذذذذيموهؾقذذذذذؾم1
ادذذؿكداممأدذذؾقبمدذذؿيممم
دقفؿوميفمخػضماظؿؽؾػذيمم

م85.000م2021م2017
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ماٌشروسوتماظصـوسقيم م-يف
ادذذؿكدامماظؿؽؾػذذيمسؾذذكمم
أدذذذوسماظـشذذذوطماٌقجذذذفم

دراديمأعؽوغقذيممم-بوظقضً
يفممJITتطؾقذذؼمأدذذؾقبمم

خػذذذذذذضماظؿؽؾػذذذذذذيميفم
ماٌشروسوتماظصـوسقي.

دذذذؿكدامماحملودذذذؾيمما-3
اظؼضذذذوئقيمظؾؼضذذذو مسؾذذذكممم
اظػلذذودماٌذذوظلمواإلداريميفمم

 عـظؿوتماألسؿول.

م

.درادذذذذذيموهؾقذذذذذؾم1
م–احملودذذذؾيماظؼضذذذوئقيم
ماٌراجعيماظؼضوئقي.

أسضو مػقؽيماظؿدرؼسمم2022م2017
بؼلؿماحملودؾيم
رالبمم–واٌراجعيم

اظدرادوتماظعؾقومبؼلؿم
م–احملودؾيمواٌراجعيم
رئقسمضلؿماحملودؾيم

مراجعي.واٌ

متقؼؾمعـماىوععيم
عؽوصلةماإلذرافمم–

ردقممم–اظعؾؿلم
اظؾققثماظؿطؾقؼقيم
عـمعصورؼػماظطالبم
اظقاصدؼـمعوجلؿريم

متقؼؾمم–ودطؿقراهم
ذاتلمسؾكمحلوبم

ماظؾوحـني.

م50.000

تطذذذذذذقؼرمععذذذذذذوؼريممم-4
احملودذذذذذؾيمواٌراجعذذذذذيمم
احملؾقذذذيمواظدوظقذذذيميذذذؾم
عشذذذذذذؽالتماحملودذذذذذذؾيم

 واٌراجعي.

م

.درادذذذذذيموهؾقذذذذذؾم1
عذذوؼريماظؿؼذذورؼرماٌوظقذذيممع

م–احملؾقذذذذيمواظدوظقذذذذيم
اإلصصذذذذذوحماحملودذذذذذيبم
وجذذذذذذقدةماٌعؾقعذذذذذذوتم

اظؿؼذذورؼرمم–احملودذذؾقيم
م–اٌوظقذذذيماالظؽرتوغقذذذيمم
غظذذؿماظذذذطو ماالدذذطـوسلمم

اٌراجعذذيمم–يفماٌراجعذذيم
اظداخؾقذذذذذيمواألزعذذذذذوتم

ماٌوظقي.

متقؼؾمعـماىوععيمم2022م2017
عؽوصلةماإلذرافمم–

ماظعؾؿل

ردقمماظؾققثمم–م
اظؿطؾقؼقيمعـم

عصورؼػماظطالبم
اظقاصدؼـمعوجلؿريم

متقؼؾمم–ودطؿقراهم
ذاتلمسؾكمحلوبم

ماظؾوحـني.

م75.000

 310.000 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري

م

 :المراد تحمٌمهاالثانٌة  الغــاٌــــة 10-7-5
عؿؾقذيماإلغؿوجقذيميفماٌشذروسوتممممتطقؼرمأ وثماظؿؼذدمماظؿؽـقظذقجلموأ ذوثماظروبذقتميفمإدارةماإلغؿذوجمظؿـؿقذيموتطذقؼرماظمممممممم

ماظقرـقي.اظصـوسقيمواغؿعوشماظصـوسيم

م

ايوديم)احملقرمظؾغوؼيماظـوغقيمماالدؿـؿورمواظؿفورةمواظـؼؾحملقرمًطيماظؾقـقيميفمااالػدافمواألغشطيمم10-7-6

 (:2030ماظؾقـقيمعـمادرتاتقفقيماظدوظيمسشر

 داغقةمسيمذبالماالخرتاساتمظدسؿماإلغؿاج،موإدارةمعـاخماالدؿـؿار.االدؿػادةمعـمدراداتمإدارةماألسؿالماظؿطؾقؼقةمواٌق

م

م)اٌشروسوتماظعوعذذيم/ماٌكذرجذذوت(:مظؾغوؼيماظـوغقياألػذذدافماظرئقلقذذذذيمم10-7-7

 تـؿقةموتطقؼرمأحباثماظؿؼدمماظؿؽـقظقجلمسيماالغؿاج. (1

 تطقؼرمأحباثماظؿلقؼؼماظعاٌلمالغؿعاشمدققماظؿفارةماظعاٌل. (2

 أحباثماالدؿـؿارمواظؿؿقؼؾمإلدارةماٌكارر.متطقؼرم (3
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 تطقؼرمأحباثمإدارةماٌقاردماظؾشرؼةمواظلؾقطقات. (4

 

  :للغاٌة الثانٌة وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة  10-7-8

م.وؼيماظـوغقيظؾغمحمقرماالدؿـؿورمواظؿفورةمواظـؼؾيفمماظؿفورةاًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيممأغشطيم(:88جدولم)

المشروعات 
 العامة

)األهداف / 
 المخرجات(

 األنشطة التفصٌلٌة
 فترة التنفٌذ

الجهات المسئولة 
 والمشرفة على التنفٌذ

 مصادر التموٌل
لٌمة 
 التموٌل

 إلى من

تـؿقذذيموتطذذقؼرممم-1
أ ذذذذذوثماظؿؼذذذذذدممم
اظؿؽـقظذذذذذذذذذقجلميفم

 االغؿوج.

م

.إسذذذذذودةمػـددذذذذذيمم1
االخرتاسذوتمم-اظعؿؾقوت
مD&R-ؿذذوجظذذدسؿماإلغ

-واظعؾقممواظؿؽـقظقجقذوم
DNAمإدارةمم يف
االدذذؿؿرارؼيم-األزعذذوت
ميفماألسؿول.

م2022م2017

أسضو مػقؽيماظؿدرؼسمبؼلؿم
م.إدارةماألسؿول

رالبماظدرادذوتماظعؾقذومممم–م
م.بؼلؿمإدارةماألسؿول

رئذذذذذقسمضلذذذذذؿمإدارةممم–م
م.األسؿول

م–متقؼذذؾمعذذذـماىوععذذذيمم
م–عؽوصلةماإلذرافماظعؾؿلم
قذيممردقمماظؾقذقثماظؿطؾقؼم

عذذذـمعصذذذورؼػماظطذذذالبمم
اظقاصذذذذذدؼـمعوجلذذذذذؿريمم

متقؼذؾمذاتذلمممم–ودطؿقراهم
مسؾكمحلوبماظؾوحـني.

م95.000

تطذذقؼرمأ ذذوثممم-2
اظؿلذذذذقؼؼماظعذذذذوٌلمم
الغؿعذذذذذوشمدذذذذذقامم
 اظؿفورةماظعوٌل.

م

.اظؿفذذذذذذذذذذذذذذذذذورةم1
ادذذؿكدامم-اإلظؽرتوغقذذي

اظؿقادذذؾماالجؿؿذذوسلميفم
االتػوضقذذذوتم-اظؿلذذذقؼؼ

وصذذؿحماألدذذقااماظعوٌقذذيم
ارةمإدم-ظؾلذذؾعماظقرـقذذي

األسؿولماظدوظقيموآظقذوتمم
دخذذذذذقلماالدذذذذذؿـؿورمم

ماألجـيب.

م2021م2017

أسضو مػقؽيماظؿدرؼسمبؼلؿم
م.إدارةماألسؿول

رذذالبماظدرادذذوتماظعؾقذذومم–
م.بؼلؿمإدارةماألسؿول

رئذذذذذذقسمضلذذذذذذؿمإدارةمم–
م.األسؿول.

م–متقؼذذؾمعذذذـماىوععذذذيمم
متقؼؾمذاتلمسؾذكمحلذوبممم

ماظؾوحـني.

م80.000

تطذذقؼرمأ ذذوثممم-3
ؿقؼذذؾماالدذذؿـؿورمواظؿ
مإلدارةماٌكورر.م

.إدارةمعـذذذذذذذذذذذذذوخم1
محموصظم-االدؿـؿور إدارة
إدارةمأدذقاامم-االدؿـؿور
م2019م2017ماٌولماظدوظل.

أسضو مػقؽيماظؿدرؼسمبؼلؿم
م.إدارةماألسؿول

رذذالبماظدرادذذوتماظعؾقذذومم–
م.بؼلؿمإدارةماألسؿول

رئذذذذذذقسمضلذذذذذذؿمإدارةمم–
م.األسؿول

م–متقؼذذؾمعذذذـماىوععذذذيمم
–عؽوصلةماإلذرافماظعؾؿلم

قؼذذذؾمذاتذذذلمسؾذذذكممممتم–
م75.000محلوبماظؾوحـني.

تطذذقؼرمأ ذذوثممم-4
إدارةماٌقاردماظؾشرؼيم

 واظلؾقطقوت.

م

.ودؼذذذدماٌـظؿذذذوتممم1
إدارةم-وإدارةماظؿؼـقذذذذي

-راسماٌذذذولماظؾشذذذريم
إدارةماٌذذقاردماظؾشذذرؼيمم
-عؿعذذذددةماىـلذذذقوت
إدارةماظؿعقؼضذذذذذذذذذوتم
مواألجقرموايقاصز.

م2022م2017

أسضو مػقؽيماظؿدرؼسمبؼلؿم
م.سؿولإدارةماأل

رذذالبماظدرادذذوتماظعؾقذذومم–
م.بؼلؿمإدارةماألسؿول

رئذذذذذقسمضلذذذذذؿمإدارةممم–م
م.األسؿول

م–متقؼذذؾمعذذذـماىوععذذذيمم
م–عؽوصلةماإلذرافماظعؾؿلم
ردقمماظؾقذقثماظؿطؾقؼقذيممم
عذذذـمعصذذذورؼػماظطذذذالبمم
اظقاصذذذذذدؼـمعوجلذذذذذؿريمم

متقؼذؾمذاتذلمممم–ودطؿقراهم
مسؾكمحلوبماظؾوحـني.

م60.000

 310.000 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري

م

   :الثالثة المراد تحمٌمها الغـاٌــة 10-7-9
ماالضؿصادؼةماظدوظقة.موتـؿقةماظعالضاتعصرماظعؿؾمسؾكمتـؿقةموتطقؼرماظلقاداتماظـؼدؼةمواٌاظقةمسيم
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م:ظؾغوؼيماظـوظـيمحمقرماالدؿـؿورمواظؿفورةمواظـؼؾيفمماظؿفورةاًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيم 10-7-10

مضؿصادؼةماظؿطؾقؼقةمسيماظؿـؿقةماالضؿصادؼة،موتـؿقةماظلقاداتماٌاظقةمواظـؼدؼة.االدؿػادةمعـماظدراداتماال

 
 )المشروعات العامــة / المخـرجــات(: للغاية الثالثةاألهــداف الرئيسيــــة  10-7-11

 تطقؼرمأحباثماظؿـؿقةماالضؿصادؼة. (1

 تطقؼرمأحباثماظلقاداتماظـؼدؼةمواٌاظقة. (2

 صادؼةماظدوظقة.تطقؼرمأحباثماظعالضاتماالضؿ (3

 

  :ظؾغوؼيماظـوظـيموفترة وجهات التنفيذ ومصادر وقيمة التمويلاالنشطة التفصيلية  10-7-12

م.ظؾغوؼيماظـوظـيمحمقرماالدؿـؿورمواظؿفورةمواظـؼؾيفمماظؿفورةاًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيممأغشطيم(:89جدولم)

المشروعات 
 العامة

)األهداف / 
 المخرجات(

 األنشطة التفصٌلٌة

الجهات المسئولة  ة التنفٌذفتر
والمشرفة على 

 التنفٌذ
 مصادر التموٌل

لٌمة 
 التموٌل

 إلى من

تطذذذذذذذذذقؼرمم-1
أ ذذوثماظؿـؿقذذيمم

 االضؿصودؼي.

م

.درادذذذيموهؾقذذذؾماظؿـؿقذذذيمم1
متقؼذؾمم-بدائؾماظطوضي-اٌلؿداعي
-اظؿعؾذذذقؿمواظؿـؿقذذذي-اظؿـؿقذذذي

تؽـقظقجقذوماٌعؾقعذذوتمواضؿصذذودمم
ماٌعرصي.

م2020م2017

ؽيماظؿذدرؼسممأسضو مػق
م.بؼلؿماالضؿصود

رذذذالبماظدرادذذذوتمم–
م.اظعؾقومبؼلؿماالضؿصود

رئذذذذذذقسمضلذذذذذذؿمم–
ماالضؿصود.

م–عؽوصذذذلةماإلذذذذرافماظعؾؿذذذلم
ردذذقمماظؾقذذقثماظؿطؾقؼقذذيمعذذـم
عصذذذورؼػماظطذذذالبماظقاصذذذدؼـمم

متقؼذذؾمم–عوجلذذؿريمودطؿذذقراهم
مذاتلمسؾكمحلوبماظؾوحـني.

م50.000

تطذذذذذذذذذقؼرمم-2
أ وثماظلقودوتم
 اظـؼدؼيمواٌوظقي.

 

م

.درادذذيموهؾقذذؾماظلقودذذوتم1
-االغػذذوامايؽذذقعل-اظضذرؼؾقيم

-سذرضماظـؼذقدمم-اٌقازغيماظعوعي
م2021م2017ماظؿضكؿمواالغؽؿوش.

أسضو مػقؽيماظؿذدرؼسمم
م.بؼلؿماالضؿصود

رذذذالبماظدرادذذذوتمم–
م.اظعؾقومبؼلؿماالضؿصود

رئذذذذذذقسمضلذذذذذذؿمم–
ماالضؿصود.

متقؼذذؾمم–متقؼذذؾمعذذـماىوععذذيم
مذاتلمسؾكمحلوبماظؾوحـني.

م60.000

تطقؼرمأ وثم-3
اظعالضذذذذذذذذذذذوتم
االضؿصذذذذذذذذذودؼيم

ماظدوظقي.

.درادذذذيموهؾقذذذؾماظؿفذذذورةم1
-االظؽرتوغقيمواٌقزةماظؿـوصلذقيم
اظؿفذذذذورةماظدوظقذذذذيمواظـؿذذذذقممم

االووػذذذذذذوتم-االضؿصذذذذذذودي
-ايدؼـذذذيمظؾؿفذذذورةماظدوظقذذذي
اظعالضذذذذذذذذوتماالضؿصذذذذذذذذودؼيم
-واالدذذذذذؿـؿوراتماألجـؾقذذذذذي

ماظؿؽؿالتماالضؿصودؼي.

م2022م2017

أسضو مػقؽيماظؿذدرؼسمم
مم.ؼلؿماالضؿصودب

رذذذالبماظدرادذذذوتمم–
م.اظعؾقومبؼلؿماالضؿصود

رئذذذذذقسمضلذذذذذؿممم–م
ماالضؿصود.

عؽوصذذلةمم–متقؼذذؾمعذذـماىوععذذيم
ردذذذقممم–اإلذذذذرافماظعؾؿذذذلمم

اظؾققثماظؿطؾقؼقيمعـمعصورؼػم
اظطذذذالبماظقاصذذذدؼـمعوجلذذذؿريم

متقؼذؾمذاتذلمسؾذكممممم–ودطؿقراهم
محلوبماظؾوحـني.

م80.000

 190.000 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري

م

م:ماظرابعيماٌرادمهؼقؼفوماظغذذوؼذذذذيم10-7-13

مؿؾػةمواػؿفاماظدراداتماظلؽاغقة.مكتـؿقةموتطقؼرماظدراداتمواظؾققثماإلحصائقةماظؿطؾقؼقةمسيماجملاالتماٌ

محمقرماالدؿـؿورمواظؿفورةمواظـؼؾ:يفمماظؿفورةاظؿـػقذؼيمظؽؾقيماًطيمم10-7-14
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سيمدرادةمخصائ مبعضماظؿقزؼعاتماىدؼدة،مادؿكداممأداظقبمجدؼدةمسيمضؾ ماىقدةمماالدؿػادةمعـماظدراداتماإلحصائقةم

م.االحصائقة

ماألػذذدافماظرئقلقذذذذيم)اٌشروسوتماظعوعذذيم/ماٌكذرجذذوت(:م10-7-15

 تطقؼرم قثماإلحصو ماظرؼوضل. (1

 تطقؼرم قثماىقدةماإلحصوئقي. (2

 تطقؼرم قثماألدوظقىماظؽؿقي. (3

محقي.تطقؼرم قثمغظؿماظصال (4

 

  :وفترة وجهات التنفيذ ومصادر وقيمة التمويلاالنشطة التفصيلية  10-7-16

م.حمقرماالدؿـؿورمواظؿفورةمواظـؼؾيفمماظؿفورةاًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيممأغشطيم(:90جدولم)

المشروعات 
 العامة

)األهداف / 
 المخرجات(

 األنشطة التفصٌلٌة
 فترة التنفٌذ

الجهات المسئولة 
والمشرفة على 

 التنفٌذ
 مصادر التموٌل

لٌمة 
 التموٌل

 إلى من
تطذذذذذذذذقؼرمم-1

ماإلحصذو مم  قث
 اظرؼوضل.

 
م

.درادذذيموهؾقذذؾماذذذؿؼواموتعؿذذقؿممم1
- ـوئقذي(مم-تقزؼعوتمجدؼدةم)أحودؼي

درادذذيمخصذذوئصمبعذذضماظؿقزؼعذذوتممم
متققذذزمبعذذضماظؿقزؼعذذوتممم-اىدؼذذدة

متققذزمبعذضممم-اٌشؿؼيمحدؼـًوماألحودؼي
-ظــوئقذذياظؿقزؼعذوتماٌشذذؿؼيمحذدؼـًومامم

تؼذذذدؼرمععذذذوزماظؿقزؼعذذذوتماىدؼذذذدةم
مبودؿكداممأدؾقبمبوؼز.

م2022م2017

أسضذذذذذذو مػقؽذذذذذذيمم
اظؿذذذذذدرؼسمبؼلذذذذذؿم

رذذذالبمم–اإلحصذذذو م
اظدرادذذذذوتماظعؾقذذذذوم
م–بؼلذذذؿماالحصذذذو مم
مرئقسمضلؿماإلحصو .

م–متقؼذذؾمعذذـماىوععذذيممم
عؽوصذذلةماإلذذذرافماظعؾؿذذلم

ردذذذذذذقمماظؾقذذذذذذقثممم–
اظؿطؾقؼقذذيمعذذـمعصذذورؼػم
اظطذذذذذذذالبماظقاصذذذذذذذدؼـم

م–ودطؿذذذقراهمعوجلذذذؿريم
متقؼؾمذاتلمسؾذكمحلذوبممم

ماظؾوحـني.

م100.000

تطذذذذذذذذقؼرمم-2
 ذذقثماىذذقدةمم
 اإلحصوئقي.

 
م

.دراديموهؾقؾمطقػقيماظؿعوعذؾمعذعممم1
غظذرةمم-اظؼقؿماٌػؼذقدةميفمضذؾطماىذقدةممم

جدؼذذذدةمظضذذذؾطماىذذذقدةمعذذذـمخذذذاللم
ماظؿقزؼعوتماىدؼدة.

م2021م2017

أسضذذذذذذو مػقؽذذذذذذيمم
اظؿذذذذذدرؼسمبؼلذذذذذؿم

رذذذالبمم–اإلحصذذذو م
ؾقذذذذوماظدرادذذذذوتماظع

م–بؼلذذذؿماإلحصذذذو مم
مرئقسمضلؿماإلحصو .

متقؼؾمذاتلمسؾكمحلذوبممم
ماظؾوحـني.

م80.000

تطذذذذذذذذقؼرمم-3
ماألدوظقىم  قث

ماظؽؿقي.

.دراديموهؾقؾماظربتيماظعشقائقيم1
اظربتذذذيماظرؼوضذذذقيميفم-يفماإلحصذذذو 
ماإلحصو .

م2019م2017

أسضذذذذذذو مػقؽذذذذذذيمم
اظؿذذذذذدرؼسمبؼلذذذذذؿم

رذذذالبمم–اإلحصذذذو م
اظدرادذذذذوتماظعؾقذذذذوم
م– مبؼلذذذؿماإلحصذذذوم

مرئقسمضلؿماإلحصو .

ماظؾققثماظؿطؾقؼقذيمم ردقم
عذذذـمعصذذذورؼػماظطذذذالبم
اظقاصذذذذذدؼـمعوجلذذذذذؿريمم

متقؼذؾمذاتذلمممم–ودطؿقراهم
مسؾكمحلوبماظؾوحـني.

م35.000

تطذذذذذذذذقؼرمم-4
 ذذذذقثمغظذذذذؿمم

 اظصالحقي.
م

.درادذذيمخصذذوئصمسذذوئالتمحقذذوةمممم1
مواظؿقزؼعوتماىدؼدة.م-جدؼدة

م2022م2017

أسضذذذذذذو مػقؽذذذذذذيمم
اظؿذذذذذدرؼسمبؼلذذذذذؿم

بمرذذذالم–اإلحصذذذو م
اظدرادذذذذوتماظعؾقذذذذوم
م–بؼلذذذؿماإلحصذذذو مم
مرئقسمضلؿماإلحصو .

م–متقؼذذذؾمعذذذـماىوععذذذي
متقؼؾمذاتلمسؾذكمحلذوبممم

ماظؾوحـني.
م40.000

 255.000 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري
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 :محور االستثمار والتجارة والنملفً الخطة التنفٌذٌة لكلٌة اآلداب   10-7-17
 : المراد تحمٌمها الغاٌة  10-7-17-1 

 مواًدعات.مواًارجقةماظداخؾقةمواظؿفارةعـمذؾؽاتماظطرقمماالدؿػادةتعظقؿم

 
الحووادي )المحووور  االسووتثمار والتجووارة والنمووللمحووور لخطووة البحثٌووة فووً ااالهووداف واألنشووطة   10-7-17-2

  (:2030 البحثٌة من استراتٌجٌة الدولة عشر

ظؿطقؼرػوامورصوعمطػاءتفواممممماٌـادؾةالتفاموععقضاتمتطقؼرػامووضعمايؾقلمتؼققؿماظقضعماظراػـمظشؾؽاتماظطرقموطػاءتفامورصدمعشؽ

ماىغراصقوةمهلامعـمخواللمادوؿكداممتؼـقواتمغظوؿماٌعؾقعواتممممممماٌـادؾةووضعمايؾقلممواًارجقةماظداخؾقةماظؿفارةورصدمععقضاتم

مواظـؿاذج.وبقاغاتماالدؿشعارمسـمبعدم

 
 مشروعات العامة(:األهداف الرئٌسٌة ومحاور الخطة )ال  10-7-17-3

م.تؼققؿمذؾؽاتماظطرقموطػاءتفاموعشؽالتفا .1

م.ودؾؾمعقاجفؿفامواًارجقةماظداخؾقةماظؿفارةععقضاتم .2

 .تؼققؿماًدعاتموطػاءةماألداء .3

 
 :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة    10-7-17-4

م.حمقرماالدؿـؿورمواظؿفورةمواظـؼؾيفمماًطيماظؿـػقذؼيمظؽؾقيماادابمأغشطيم(:91جدولم)م

لٌمة 
التموٌل 
بالجنٌة 
 المصري

 مصادر التموٌل
الجهات المسئولة 

 والمشرفة على التنفٌذ

 فترة التنفٌذ

 االنشطة التفصٌلٌة
 المشروعات العامة

 من الً )االهداف/مخرجات(

15.000 

متقؼذذذؾمعذذذـماىوععذذذيم
بوظـلذذذذذؾيمظؾؿذذذذذدرؼىم

عؽوصلةممواظرحؾي.اظعؿؾلم
ردؿمم-ذرافماظعؾؿلماإل

اظؾققثماظؿطؾقؼقذيمعذـممم
عصذذذذذورؼػماظطذذذذذالبم
اظقاصذذذذدؼـمعوجلذذذذؿريمم

 .ودطؿقراه

أسضو مػقؽيماظؿدرؼسمبؼلؿم
اىغراصقوموغظذؿماٌعؾقعذوتممم

رذذذذذذالبمم-اىغراصقذذذذذذوم
بؼلذذذؿمماظدرادذذذوتماظعؾقذذذو

اىغراصقوموغظذؿماٌعؾقعذوتممم
رئقسمضلذؿمممم-اىغراصقوممم

 .اىغراصقوموغظؿماٌعؾقعوت

2018 2017 

 صعوظقي دةؼوز ديدرا.1
 اظذربيم اظـؼذؾم ذذؾؽيم
م ةیدیايد واظلؽؽ

 اظعذومم اٌكطط إسدادم.7
ممري.ھاظـ اظـؼؾ ظؿطقؼر

.تؼقذذقؿمذذذؾؽوتماظطذذرامم1
 وعشؽالتفو.وطػو تفوم

10.000 

متقؼذذذذؾمذاتذذذذلمسؾذذذذكم
حلذذوبمأسضذذو مػقؽذذيممم

ماٌشذذذروسوتاظؿذذذدرؼسم
 اظؾقـقيمبوظؼلؿماظعؾؿل

مضلؿماىغراصقو

موغظؿماٌعؾقعوتماىغراصقي

 

2020 

 

م2018

.دراديمعمذذراتمأدا مم1
 مماظؿفورؼي.اٌقاغهم

ماظؿفذذذذذورة.ععقضذذذذذوتم2
ودؾؾممواًورجقيماظداخؾقي
معقاجفؿفو.

م20.000

متقؼذذذذؾمذاتذذذذلمسؾذذذذكم
حلذذوبمأسضذذو مػقؽذذيممم

ماٌشذذذروسوتاظؿذذذدرؼسم
 اظؾقـقيمبوظؼلؿماظعؾؿل

وغظذذذؿم-ضلذذذؿماىغراصقذذذوم
م.اٌعؾقعوتماىغراصقي

 

2022 

 

م2017

.تؼقذذقؿمذذذؾؽيماظـؼذذؾم1 
طـوصذذيمم–بـفذذومممبدؼـذذي

حرطذذيماظـؼذذؾمبشذذقارعممم
خطذذقطمم–بـفذذومعدؼـذذيم

األزعـذذذذذيماٌؿلذذذذذووؼيمم
ظؾقدذذذذقلمإىلمطؾقذذذذوتمم

 ممبـفو.عدؼـيم

تؼققؿماًدعوتموطػو ةم .3
ماألدا .

 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري 45.000
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 :محور االستثمار والتجارة والنملفً التنفٌذٌة لكلٌة الفنون التطبٌمٌة  الخطة  10-7-18
 :المراد تحمٌمها الغاٌة  10-7-18-1 

م.اظلقاحل باٌـؿج ظالرتؼاء اظلقاحة ضطاع متقز تضؿـ جدؼدة سؾؿقة ودائؾ ابؿؽار

 
الحادي )المحور  االستثمار والتجارة والنمللمحور لخطة البحثٌة فً ااالهداف واألنشطة   10-7-18-2

 (:2030 البحثٌة من استراتٌجٌة الدولة عشر

 اظلقاحة ذاعؾةموصعاظةمحقثممتـؾ بصقرة اٌصري اظلقاحل باٌـؿج واظؿعرؼػ اىدؼدة االدقاق صك ٌصر صللاظؿـا اٌرطز رصع

معصر. صادرات اػؿ عـ باسؿؾارػا االضؿصادؼة اظؿـؿقة ضاررة اًصقص وجف سؾل اٌصرؼة

 
 األهداف الرئٌسٌة ومحاور الخطة )المشروعات العامة(:  10-7-18-3

مصـعمسيمعصر.مورصعمذعاراصمبؿعؿقؼماظؿصـقعمالؾكمدسؿماٌشروعماظؼقعلماً .1

م.وغؼؾماظؿؽـقظقجقامبنيماٌراطزمواٌعاػدماظؾقـقةمواىاععاتمعـمجفةمواظصـاساتماٌـازرةمعـمجفةماظؿقأعة .2

مإلجراءماظؾققثمظؿطقؼرماٌـؿفاتموحؾماٌشاطؾماظػـقةمسيماظصـاساتماٌكؿؾػة.ممواظدسؿماٌاديماظؿؿقؼؾأخرىموتقصريم .3

 سيماظصـاساتماالدرتاتقفقة.موتقرنيماظؿؽـقظقجقاإغشاءمعراطزمحبقثموتطقؼرموتصؿقؿموغؼؾمدسؿم .4

 ذاعؾةموصعاظة. بصقرة اٌصري اظلقاحل باٌـؿج واظؿعرؼػ اىدؼدة االدقاق صك ٌصر اظؿـاصلل اٌرطز رصع .5

 
 :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة   10-7-18-4

م.حمقرماالدؿـؿورمواظؿفورةمواظـؼؾيفماظػـقنماظؿطؾقؼقيممؽؾقيظاًطيماظؿـػقذؼيممأغشطيم(:92جدولم)م

 المشروعات العامة

)األهداف / 
 المخرجات(

 األنشطة التفصٌلٌة

الجهات  فترة التنفٌذ
المسئولة 

والمشرفة على 
 التنفٌذ

 لٌمة التموٌل مصادر التموٌل
 الً من

.دسؿماٌشروعماظؼذقعلمم1
وصمبؿعؿقذذذذذؼماًذذذذذ

ورصذعمماظؿصـقعماحملؾكم
مدـعميفمعصر.مذعور

م

.تطذذقؼرماٌذذقادماٌلذذؿكدعيمصذذكمم1
تولمرؾوسيماٌـلقجوتمظؾقدمعـم

واٌلذذوػؿيمصذذكمرصذذعمممماالدذذرتداد
ربذطماال ذوثممم-ماظؼذقعلماالضؿصودم

واظدرادذذوتماظعؾؿقذذيمبوٌشذذروسوتم
مواٌؿقدطي.اظصغريةم

م2022م2017

ماظؾقـقياظػرام
ممم-مبلضلومماظؽؾقي

االضلومموطقؾممرؤدو 
اظؽؾقيمظشمونم
م–اظدرادوتماظعؾقوم
مسؿقدماظؽؾقي.

م

طؾقيماظػـقنماظؿطؾقؼقيم
اٌرطزم-جوععيمبـفوم

-اظؼقعلمظؾؾققثم
اظؾقٌممأطودلقي
اىفوتم-اظعؾؿل

اظصـوسقيموذرطوتم
-اإلسالنماظراسقي

واظشرطوتمواٌصوغعم
مذاتماظصؾي.

م600.000

.اظغذذذذزلمواظـلذذذذقٍمطصذذذذـوسيم2
مٌصر.ممادرتاتقفقي

.ربذذذذطماظؿطذذذذقؼرمواأل ذذذذوثمم3
بوٌشذذؽالتماإلغؿوجقذذيمظؾؿلذذوػؿيم

م.اظؼقعلصكمرمصعماالضؿصودم
.ربذذذطماال ذذذوثمواظدرادذذذوتمم4

اظعؾؿقذذذيمايدؼـذذذيمبوٌشذذذروسوتم
ماظصغريةمواٌؿقدطي.

.تطذذقؼرماٌذذقادماٌلذذؿكدعيمصذذكمم5
تولمرؾوسيماٌـلقجوتمظؾقدمعـم

واٌلذذوػؿيمصذذكمرصذذعمممماالدذذرتداد
ربذطماال ذوثممم-ؿصودماظؼذقعكمماالض

واظدرادذذوتماظعؾؿقذذيمبوٌشذذروسوتم
مواٌؿقدطي.اظصغريةم

.اظؿصذذذؿقؿماظذذذـقيتموسالضؿذذذفمم6
مبؿطقرماظصـوسيميفمعصر.

.أدودذذذقوتمتصذذذؿقؿموتصذذذؿقؿمم7
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معـؿفوتماظؿصؿقؿماظداخؾل.ممم

.آظقوتمودواصعماظػؽذرماإلبذداسلممم8
مصكمممورديمصـمتصؿقؿماأل وث.م

م.تطقؼرمرراموسؿؾقوتماظؿصؿقؿ.9

يفممااظذذل.ادذذؿكداممايودذذىم10
تصؿقؿماال ذوثماظعالضذيماظؿػوسؾقذيمممم

مبنيماظؿصؿقؿمواظؾقؽي.

م2022م2017

ماظؾقـقياظػرام
ممم-مبلضلومماظؽؾقي

رؤدو ماالضلومموطقؾم
اظؽؾقيمظشمونم
م–اظدرادوتماظعؾقوم
مسؿقدماظؽؾقي.

م

طؾقيماظػـقنماظؿطؾقؼقيم
ٌرطزما-جوععيمبـفوم

-اظؼقعلمظؾؾققثم
اظؾقٌممأطودلقي
اىفوتم-اظعؾؿل

اظصـوسقيموذرطوتم
-اإلسالنماظراسقي

واظشرطوتمواٌصوغعم
مذاتماظصؾي.

م6.000.000

.االدذذذذذؿػودةمعذذذذذـمسؾذذذذذؿممم11
األرجقغقعقؽسميفمتصؿقؿماأل ذوثمم

موبقؽيماظعؿؾ.

.اظعالضذذذذيماظؿػوسؾقذذذذيمبذذذذنيم12
اظؿصذذذذؿقؿماظذذذذداخؾلمواظعؾذذذذقمممم

ماألخرى.

.تذذذذورؼخماظؿصذذذذؿقؿمواظػذذذذـمم13
م.اظؿطؾقؼل

م.اظؿصؿقؿموأدوظقىماالدؿؾفوم.14

م.اظؿصؿقؿماٌعودر.15

.تؽـقظقجقومخوعوتمعـؿفذوتمم16
ماظؿصؿقؿماظداخؾل.

.تؽـقظقجقذذوماغؿذذوجماظؿصذذؿقؿمم17
ماظداخؾل.

م.اٌـؿفوتماظذطقي.18

.اظـظؿماظرضؿقيمواظذؿقؽؿمسذـممم19
مودتفوميفمدـوسيماال وث.بعدم

.اظربتقذذذذذوتمامـددذذذذذقيم20
مبؿصؿقؿمواغؿذوجماأل ذوثممم وسالضؿفو

ماظذطل.

.عشذذورطيماظؼلذذؿميفماٌشذذروعممم21
اظؼقعلمظؿطذقؼرماظؿعؾذقؿماظػذ ميفمممم
متولماظـفورةموتصـقعماال وث.

.تعؾذذذقؿماظؿصذذذؿقؿم)تذذذوظلمم22
اظؿصذذذؿقؿماظصذذذـوسلمواظؿصذذذؿقؿممم

ماظؿػوسؾل(.

.اظؿقاعذذذذذيموغؼذذذذذؾمم2
اظؿؽـقظقجقذذذذذومبذذذذذنيم
اٌراطذذذذذذزمواٌعوػذذذذذذدم
اظؾقـقذذذيمواىوععذذذوتم
عذذـمجفذذيمواظصذذـوسوتم
اٌـذذذوزرةمعذذذـمجفذذذيممم
أخرىموتقصريماظؿؿقؼذؾمم
واظذذدسؿماٌذذوديمإلجذذرا م
اظؾقذذذذذقثمظؿطذذذذذقؼرمم
اٌـؿفوتموحؾماٌشذوطؾمم

.عراضؾذذيماىذذقدةمصذذكمعراحذذؾممم1
ماغؿوجماال وث.

م2022م2017

ظػراماظؾقـقيما
ممم-بلضلومماظؽؾقيم

رؤدو ماالضلومموطقؾم
اظؽؾقيمظشمونم
م–اظدرادوتماظعؾقوم
مسؿقدماظؽؾقي.

م

طؾقيماظػـقنماظؿطؾقؼقيم
اٌرطزم-جوععيمبـفوم

-اظؼقعلمظؾؾققثم
أطودلقيماظؾقٌم

اىفوتم-اظعؾؿل
اظصـوسقيموذرطوتم
-اإلسالنماظراسقي

واظشرطوتمواٌصوغعم
مذاتماظصؾي.

م400.000

ؼرمرذذذذراماخؿؾذذذذوراتمم.تطذذذذق2
معـؿفوتماظؿصؿقؿماظداخؾل.

.تطؾقؼذذوتمايودذذىمااظذذلمصذذكم3
مصقصموعراضؾيماالغؿوج.

.ادارةماٌعؾقعوتمواظؿكطذقطمصذكممم4
مدـوسيماال وث.
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اظػـقذذذيميفماظصذذذـوسوتمم
ماٌكؿؾػي.

م

م

م.تـظقؿموادارةمعمدلوتماالغؿوج5

.تذذذذورؼخموتذذذذذواماظؿصذذذذؿقؿممم6
ماظداخؾل.

.عذذدارسموعذذذاػىمواووػذذوتمم7
مقؿمظؾروادمواٌعودرؼـ.اظؿصؿ

.رراموأدذوظقىمتصذؿقؿمواغؿذوجمممم8
ماال وثميفماظعصقرماٌكؿؾػي.

.اٌذذذقادمواظطذذذراماٌلذذذؿكدعيممم9
مظؿصؿقؿماال وث.

.ادذذذذذؿكدامماظؿؽـقظقجقذذذذذومم10
ايدؼـذذيمصذذكمسؿؾقذذوتماظصذذؾوشيممم
واظؿففقذزمظؾؿلذوػؿيمصذكمتطذذقؼرمممم

مخطقطماإلغؿوج.م

صذذذكم.االدذذذوظقىمايدؼـذذذيمم12
اإلدارةمظؿطذذذقؼرمدذذذـوسيماظغذذذزلم

مواظـلقٍمصكمعصر.م
.األدوظقىمايدؼـذيمظالرتؼذو ممم13

جبذذقدةماٌـؿفذذوتماٌصذذرؼيمعذذـمممم
 اٌـلقجوت.

.اظؿلذذقؼؼموارتؾورذذفمبؿطذذقؼرم14
 دـوسيماظغزلمواظـلقٍ.م

.ادؿكدامماٌزاؼوماظـلؾقيمٌصرم15
صذذذكمدذذذـوسيماظغذذذزلمواظـلذذذقٍممم

 وصلقي.موهقؼؾفومٌزاؼومتـ

.حذذؾمعشذذوطؾماظؼطذذـماٌصذذريم16
واالدؿػودةمعـمرقلماظؿقؾيمإلغؿذوجمم
عـؿفذذوتمغلذذفقفمتـذذوصسمسوٌقذذومم

مبشؽؾمطؾري.

م2022م2017

اظػراماظؾقـقيم
ممم-بلضلومماظؽؾقيم

رؤدو ماالضلومموطقؾم
اظؽؾقيمظشمونم
م–اظدرادوتماظعؾقوم
مسؿقدماظؽؾقي.

م

طؾقيماظػـقنماظؿطؾقؼقيم
اٌرطزم-جوععيمبـفوم

-اظؼقعلمظؾؾققثم
أطودلقيماظؾقٌم

اىفوتم-اظعؾؿل
اظصـوسقيموذرطوتم
-اإلسالنماظراسقي

واظشرطوتمواٌصوغعم
مذاتماظصؾي.

م400.000

.آظقذذذوتمحدؼـذذذيميفمإغؿذذذوجممم17
مودـوسيماٌالبس.

ادرتاتقفقوتمإدارةماظؿلذقؼؼمم18
 صكمتولمدـوسيماٌالبس.م

.تطؾقؼوتم قثماظؿلقؼؼمصكم19
 البسموأدوظقىماظعرض.ممتولماٌ

غظذذؿمإدارةماىذذقدةموعراضؾذذيمم20
 اإلغؿوج.

.تطؾقؼوتمايودىمصكمتولم21
 اظؼقودوتموعراضؾيماىقدة.

.ططذذذذقطموإدارةماظعؿؾقذذذذوتم22
 اظصـوسقيمإلغؿوجماٌالبس.

.االخؿؾذذذذذذوراتماظؿؼـقذذذذذذيمم23
 واظػقصماظػ مصكمتولماٌالبس.

اظؿشذذذذذذطقؾوتمم.تطؾقؼذذذذذذوت24
اظـفوئقذذذذيموسؿؾقذذذذوتماظؿعؾؽذذذذيم

 واظؿغؾقػ.
.درادذذذذذذذذوتماىذذذذذذذذدوىم25

ظؾؿشذذروسوتماظصذذغريةمواٌؿقدذذطيم
وأ ذذرمذظذذؽميفماالرتؼذذو مبصذذـوسيممم

ماٌالبس.
.االدذذذذذؿػودةمعذذذذذـمسؾذذذذذؿممم26

األرجقغذذذذقعقؽسمصذذذذكمتصذذذذؿقؿم
 اٌـؿفوتموبقؽيماظعؿؾ.
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.وضعمععوؼريمتقطقذدماىذقدةممم27م
تصذذذؿقؿمصذذكمخمؿؾذذذػمتذذذوالتمم

 وإدارةموإغؿوجمدـوسيماٌالبسم

م2022م2017

اظػراماظؾقـقيم
ممم-بلضلومماظؽؾقيم

رؤدو ماالضلومموطقؾم
اظؽؾقيمظشمونم
م–اظدرادوتماظعؾقوم
مسؿقدماظؽؾقي.

م

طؾقيماظػـقنماظؿطؾقؼقيم
اٌرطزم-جوععيمبـفوم

-اظؼقعلمظؾؾققثم
أطودلقيماظؾقٌم

اىفوتم-اظعؾؿل
اظصـوسقيموذرطوتم
-ياإلسالنماظراسق

واظشرطوتمواٌصوغعم
م200.00000مذاتماظصؾي.

.أدذذؿغاللماٌذذقاردماٌكؿؾػذذيممم28
 ظؾقدقلماىلماالؼزو.م

.اظؿـؿقذذذيماظشذذذوعيمٌفذذذوراتم29
االتصولمواظؿطذقؼرماٌعذريفمألصذرادمممم

 ضلؿماٌالبس.

.ربذذذطماظؿؼـقذذذوتماٌكؿؾػذذذيممم30
بوإلغؿذذوجماظؿلذذقؼؼلمظؾؿشذذروسوتمم
مماظصغريةمواٌؿقدطيميفماظـقً.

.إدذذذذذرتاتقفقوتماإلسذذذذذالنم31
اظػعوظذذيمًدعذذيمضضذذوؼوماتؿؿذذعمم

م-االخذذالام-اظؿعؾذذقؿم-)اظصذذقي
 اإلرذودماظدؼ (.ممممممم-اظـؼوصي

.رصعماٌرطزماظؿـوصللم3
ٌصذذذرمصذذذكماالدذذذقااممم
اىدؼذذذدةمواظؿعرؼذذذػمم
بذذذذذوٌـؿٍماظلذذذذذقوحلمم
اٌصريمبصقرةمذوعؾيموم

مصعوظي.

.األضؿشذذيماٌطؾقسذذيموسالضؿفذذوممم1
ؿذذذوجمواظؿلذذذقؼؼموعراضؾذذذيمممبوإلغ
ماىقدةم

م2022م2017

اظػراماظؾقـقيم
ممم-بلضلومماظؽؾقيم

رؤدو ماالضلومموطقؾم
اظؽؾقيمظشمونم
م–اظدرادوتماظعؾقوم
مسؿقدماظؽؾقي.

م

طؾقيماظػـقنماظؿطؾقؼقيم
اٌرطزم-جوععيمبـفوم

-اظؼقعلمظؾؾققثم
أطودلقيماظؾقٌم

اىفوتم-اظعؾؿل
اظصـوسقيموذرطوتم
-اإلسالنماظراسقي

رطوتمواٌصوغعمواظش
مذاتماظصؾي.

م200.000

.اظؿصذذؿقؿماٌعودذذرمواظؿؼـقذذوتممم2
 ايدؼـي.

مواٌشروسوتماظصذغريةمم3 .اظؿصؿقؿ
 واٌؿقدطي.

 .ربطماظؿصؿقؿمبوظؾقؽيماحملقطيم4

.االووهمدمقماظؿصؿقؿماٌؿؽوعذؾمم5
 واتؿقسوتماٌؿـودؼي.

.اووػوتماٌقضذيمصذكماظؿصذؿقؿمممم6
التماظذذزىمتصذذؿقؿماظؼطعذذيمم)عؽؿذذ

 اظقاحدةم(.

.احقذذذذو ماظذذذذذرتاثماٌصذذذذذريمم7
وادذذذؿـؿوجمتصذذذؿقؿوتمعؾؿؽذذذرةممم
ظألضؿشيماٌطؾقسيموادؿكداعفومصكم

ماتولماظلقوحل.م

.ادؿؾفوممتصؿقؿوتمغلفقفمعذـمم8
 اظؾقؽيماٌصرؼيماظلقوحقي.

.تصؿقؿماظـلقٍموإحقو ماظذرتاثمم9
 اٌصري.م

-اووػوتمعدارسم.عػوػقؿمو10
تصذذذؿقؿماٌـلذذذقجوتموسالضؿفذذذومم

 بوظرتاث.م
.تصذذؿقؿماٌعؾؼذذوتماظـلذذقفقيم11

اٌلذذذؿؿدةمعذذذـماظذذذرتاثماٌصذذذريم
 اظؼدؼؿ.

.اسودةمدقوشيماظرتاثماٌصذريمم12
اظػرسذذقغلمواظؼؾطذذلمواإلدذذالعلمممم
بشؽؾمجدؼدمؼالئؿمحدا ذيماظعصذرممم

 صكمتصؿقؿماٌـلقجوت.
اظـلذذؾقيممماالدذذؿػودةمعذذـماٌزاؼذذومم

ظؾؿـؿفذذذوتماظـلذذذقفقيماٌصذذذرؼيم
 وخوديمأضؿشي.مم

م2022م2017
اظػراماظؾقـقيم
ممم-بلضلومماظؽؾقيم

رؤدو ماالضلومموطقؾم

طؾقيماظػـقنماظؿطؾقؼقيم
اٌرطزم-جوععيمبـفوم

-اظؼقعلمظؾؾققثم
م200.000

 اظؿصؿقؿمواظرتاثمواٌعودرة.-
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اٌالؼذذذذيموأضؿشذذذذيماظقبرؼذذذذوتمم-
وجعؾفومأطـرمتـوصلقيمصكماظػـودام

 اظلقوحقيماظعوٌقي.

اظؽؾقيمظشمونم
م–اظدرادوتماظعؾقوم
مسؿقدماظؽؾقي.

م

أطودلقيماظؾقٌم
اىفوتم-اظعؾؿل

اظصـوسقيموذرطوتم
-اإلسالنماظراسقي

واظشرطوتمواٌصوغعم
مذاتماظصؾي.

تصذذؿقؿماألزؼذذو ماٌكؿؾػذذيموصذذؼممم-
 اظغرضمعـماالدؿكدام.م

ادذذؿكداممايودذذىمااظذذلمصذذكممم-
 قؿماٌالبس.متصؿ
صكمماإلبداسلآظقوتمودواصعماظػؽرم-

 تصؿقؿماٌالبس.
اظؿـؾذذذذذممبوووػذذذذذوتماٌقضذذذذذيم

 اٌلؿؼؾؾقي.
 ربطماظؿصؿقؿمبوظؾقؽيماحملقطي.
 تورؼخماظؿصؿقؿمواظػـماظؿطؾقؼل.م
عذذذدارسموعذذذذاػىمواووػذذذوتممم

 اظؿصؿقؿمظؾروادمواٌعودرؼـ.
آظقوتمأحقو محرفماظرتاثماٌؾؾسم

 طؿصدرمظؾؿصؿقؿ.م
اٌطؾقسوتماظلذقوحقيم)اإلرذذودؼيممم

 واظـؼوصقي(.
اظؿعرؼذذذذػمبصذذذذـوسيماظلذذذذقوحيم

 وعؼقعوتفو.
 اإلغؿوجماظؽؿلماظصـوسل.م
 سوت.اإلخراجماظصقػلمظؾؿطؾق

 8.000.000 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري

 

 رٌاضٌة:التربٌة الكلٌة الخطة البحثٌة لفً  االستثمار والتجارة والنمللمحور الخطة التنفٌذٌة   10-7-19
  :المراد تحمٌمها الغاٌة  10-7-19-1 

م.احلاظلق باٌـؿج ظالرتؼاء اظلقاحة ضطاع متقز تضؿـ جدؼدة سؾؿقة ودائؾ ابؿؽار

 
الحادي )المحور  االستثمار والتجارة والنمللمحور لخطة البحثٌة فً اواألنشطة  االهداف  10-7-19-2

 (:2030 البحثٌة من استراتٌجٌة الدولة عشر

 اظلقاحة ذاعؾةموصعاظةمحقثممتـؾ بصقرة اٌصري اظلقاحل باٌـؿج واظؿعرؼػ اىدؼدة االدقاق سي ٌصر اظؿـاصلل اٌرطز رصعم

 عصر. صادرات اػؿ عـ باسؿؾارػا االضؿصادؼة اظؿـؿقة ضاررة اًصقص وجف سؾل ؼةاٌصر

 
 األهداف الرئٌسٌة ومحاور الخطة )المشروعات العامة(:  10-7-19-3

ماظؿلقؼؼماظرؼاضل. .1

ماالسالغاتموماظدساؼة. .2

ماظرساؼةماظرؼاضقة. .3

ماإلغشاءاتمواًدعاتماظرؼاضقة. .4

ماظؾثماظرؼاضك. .5

 
 :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلفصٌلٌة الت االنشطة  10-7-19-4

م

م

http://www.oecd.org/mena/governance/35277801.ppt?web=1
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م.حمقرماالدؿـؿورمواظؿفورةمواظـؼؾيفممرؼوضقياظرتبقيماظمؽؾقياًطيماظؿـػقذؼيمظمأغشطيم(:93جدولم)

المشروعات 
 العامة

)األهداف / 
 المخرجات(

 األنشطة التفصٌلٌة
الجهات المسئولة  فترة التنفٌذ

والمشرفة على 
 التنفٌذ

 لٌمة التموٌل تموٌلمصادر ال

 الى من

.اظؿلذذذذذذذذذذذقؼؼم1
ماظرؼوضل.

إسذذذدادمأ ذذذوثمسؾؿقذذذيمودرادذذذوتميفم
م:اتوالتماظؾقـقيمااتقي

.منوذجمعؼرتحيمظؿلذقؼؼماالهذوداتممم1
ماظرؼوضقيماٌكؿؾػي.

م.تلقؼؼماظؾطقالتماظؽربى.2

م.تلقؼؼماٌؾورؼوتماموعي.3

تلذذذذذذقؼؼماًذذذذذذدعوتماظرؼوضذذذذذذقيم
 اٌكؿؾػي.واالجؿؿوسقيمداخؾماالغدؼيم

م2022م2017

ضلؿماإلدارةم -
 اظرؼوضقيمواظرتوؼح.

ضلؿمغظرؼوتم -
وتطؾقؼوتمرؼوضوتم

 اٌـوزالت.
ضلؿمغظرؼوتم -

وتطؾقؼوتماظرؼوضوتم
 اىؿوسقي.

ضلؿمغظرؼوتم -
وتطؾقؼوتماظرؼوضوتم

 اٌوئقي.
ضلؿمغظرؼوتم -

وتطؾقؼوتمعلوبؼوتم
 اٌقدانمواٌضؿور.

ضلؿمغظرؼوتموتطؾقؼوتم
اىؿؾوزمواظؿؿرؼـوتم

موضماظرؼوضقي.واظعر

طؾقيماظرتبقيم
اظرؼوضقيمجوععيم

اٌرطزم-بـفوم
-اظؼقعلمظؾؾققثم
أطودلقيماظؾقٌم

اىفوتم-اظعؾؿل
اظصـوسقيموذرطوتم
-اإلسالنماظراسقي

واظشرطوتمواٌصوغعم
مذاتماظصؾي.

م200.000

.االسالغذذذذذذذذذوتم2
مواظدسوؼي.

إسذذذدادمأ ذذذوثمسؾؿقذذذيمودرادذذذوتميفم
ماتوالتماظؾقـقيمااتقي:

اظرتورمقذذيمظالحذذداثمم.اظؿصذذؿقؿوتم1
ماظرؼوضقي.

.ادذذذؿكدامماٌطؾقسذذذوتمواٌؾصذذذؼوتمم2
موا رػوميفمغشرماالحداثماظرؼوضقي.

.اظشعوراتمواالسالغوتموتل ريػومسؾكم3
ماظؾطقالتماظؽربى.

.أدذذذؿكدامماظؿلذذذقؼؼماالظؽرتوغذذذلمم4
واٌقاضذذذعماظدسوئقذذذيمظزؼذذذودةماظعوئذذذدمممم

ماالدؿـؿوري.

م200.000م2022م2017

.اظرسوؼذذذذذذذذذذذذيم3
ماظرؼوضقي.

إسذذذدادمأ ذذذوثمسؾؿقذذذيمودرادذذذوتميفم
ماتوالتماظؾقـقيمااتقي:

.طقػقيمايصقلمسؾكمعصودرممتقؼؾقيم1
مظرسوؼيماظػرامواالغدؼيماظرؼوضقي.

.اظعالضيمعومبنيماالدذؿـؿورماظرؼوضذلممم2
واظرتوؼٍماظؿفوريمظؾعالعوتماظؿفورؼذيمم

ماٌكؿؾػي.

.اظؿـذذذوصسماظر ذذذلمعذذذـمخذذذاللمممم3
ماالدؿـؿورميفماظرؼوضي.

يفمعـظقعذذيماظرؼوضذذيمعذذـمم.اظؿطذذقؼرم4
مخاللمزؼودةماظدسؿماٌوديماالدؿـؿوري.

م2022م2017

مم

م200.000

.اإلغشذذذذذذذذو اتم4
واًذذذذذذذذذذذذدعوتم

ماظرؼوضقي.

إسذذذدادمأ ذذذوثمسؾؿقذذذيمودرادذذذوتميفم
ماتوالتماظؾقـقيمااتقي:

.طقػقيماالدذؿغاللماالعـذؾمظؾؿـشذكتمممم1
ماظرؼوضقيمظؿقؼقؼمصوئضمر ل.

.تلقؼؼماٌـشكتماظرؼوضذقيمبكدذوظقىممم2
مجدؼدةموعؾؿؽرة.

.تطذذقؼرمغظذذؿماًذذدعوتماظرؼوضذذقيمممم3
ماٌؼدعيمداخؾماٌـشكةماظرؼوضقي.

.وضعمأدؿـؿوراتمرؼوضقيموإغشذوئقيمم4
مجدؼدةمظؾغرضماظؿفوريماظؿـوصلل.

م2022م2017

ضلؿماإلدارةم -
 اظرؼوضقيمواظرتوؼح.

ضلؿمغظرؼوتم -
وتطؾقؼوتمرؼوضوتم

 اٌـوزالت.
ضلؿمغظرؼوتم -

وتطؾقؼوتماظرؼوضوتم
 اىؿوسقي.

لؿمغظرؼوتمض -
وتطؾقؼوتماظرؼوضوتم

 اٌوئقي.
ضلؿمغظرؼوتم -

وتطؾقؼوتمعلوبؼوتم
 اٌقدانمواٌضؿور.

طؾقيماظرتبقيم
اظرؼوضقيمجوععيم

اٌرطزم-بـفوم
-اظؼقعلمظؾؾققثم
أطودلقيماظؾقٌم

اىفوتم-اظعؾؿل
اظصـوسقيموذرطوتم
-اإلسالنماظراسقي

واظشرطوتمواٌصوغعم
مذاتماظصؾي.

م200.000

إسذذذدادمأ ذذذوثمسؾؿقذذذيمودرادذذذوتميفمم.اظؾٌماظرؼوضك.5
ماتوالتماظؾقـقيمااتقي:

م400.000م2022م2017
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.اظؿلذذذقؼؼماظؿؾقػزؼذذذقغلمظألحذذذداثم1
ماظرؼوضقيماموعي.

.وضذذعمآرذذرمٌـذذعماظؾذذٌماالحؿؽذذوريمم2
مظالحداثماظرؼوضقي.

.ابؿؽذذورمرذذراموآدذذوظقىمادذذؿـؿورؼيم3
موتلقؼؼقيمظؾؾٌموحؼقضف.

.تك ريماظؿشػريمسؾكماالدؿـؿورموغشرم4
 اظرؼوضيماظؿـوصلقي.

ضلؿمغظرؼوتموتطؾقؼوتم
اىؿؾوزمواظؿؿرؼـوتم
مواظعروضماظرؼوضقي.

 1.200.000 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري

 

 
 :شبرابهندسة الكلٌة الخطة البحثٌة لفً  االستثمار والتجارة والنمللمحور الخطة التنفٌذٌة    10-7-20

 :المراد تحمٌمها الغاٌة  1 -10-7-20 

م.واجملؿؿعاتماظرضؿقةماإلظقؽرتوغقة اظؿفارة ادؿـؿار ضضاؼا سؾك باظرتطقز اٌلؿداعة، واإلدارؼة اٌاظقة اظؿـؿقة ؼهؼقم

 
الحادي )المحور  االستثمار والتجارة والنمللمحور لخطة البحثٌة فً اواألنشطة  االهداف   10-7-20-2

 (:2030 البحثٌة من استراتٌجٌة الدولة عشر

ماٌلؿداعةموتعظقؿماالدؿػادةمعـمضطاعماظـؼؾ. واإلدارة ةیاٌال اظؿـؿقة ظؿقؼقؼ واظؿفارة راالدؿـؿا تقزقػم

 
 :المخرجات(العامة / ألهداف )المشروعاتا   10-7-20-3

 وذؾؽاتماظـؼؾ.هلنيماظطرقم .1

ماٌقاد.مسيتؽـقظقجقاماظـاغقم .2

م.وتدسقؿماٌـشلتترعقؿم .3

 اهلـددةماظصـاسقة. .4

 
 :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلٌلٌة االنشطة التفص   10-7-20-4

م.حمقرماالدؿـؿورمواظؿفورةمواظـؼؾيفممشربابـدديماممؽؾقياًطيماظؿـػقذؼيمظمأغشطيم(:94جدولم)

 المشروعات العامة

 )األهداف / المخرجات(
 األنشطة التفصٌلٌة

الجهات المسئولة  فترة التنفٌذ
والمشرفة على 

 التنفٌذ

مصادر 
 التموٌل

ٌمة ل
 التموٌل

 الى من

موذؾؽوتماظـؼؾ.هلنيماظطرام1

Improving Roads 
and Transport 
Networks 

م

.غظؿمإدارةمدقوغيم1
ردػقفماظعـودرماظغريم

داخؾماٌدنممبوظطرا
مواظؼرى.

2017 2019 

أسضو مػقؽيماظؿدرؼسم
واٌشرصنيمسؾكماظردوئؾم
اظؾقـقيمبؼلؿمامـدديم

ماٌدغقي.

طؾقيمامـدديم
جوععيممبشربا
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي.

50.000 

.ادؿكداممتؽـقظقجقوم2
ماظـوغقميفمعقادماظردػ.

2017 2019 150.000 

.اظـؿوذجماظرؼوضقيم3
اٌلؿكدعيميفمادارةم

ذؾؽوتماظـؼؾموعالئؿؿفوم
ظالدؿكدامميفم فقرؼيم

 عصرماظعربقي.

2017 2022 20.000 
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.ادؿكدامماالغظؿيم4
بشؾؽوتماظذطقيميفماظؿقؽؿم

ماظـؼؾ.
2017 2022 50.000 

م.تؽـقظقجقوماظـوغقمصكماٌقاد2

Nano Technology 
in Materialم

 100.000 2019 2017م.اغؿوجماٌقاد.1

.دراديمخقاصماٌقادم2
بودؿكداممتؽـقظقجقوم

ماظـوغق.
2017 2022 150.000 

.هلنيمتؽـقظقجقوم3
اغؿوجماًردوغيمبودؿكدامم

 .تؽـقظقجقوماظـوغق
2017 2022 150.000 

موتدسقؿماٌـشلت.ترعقؿم3

Remedial and 
Strengthening of 
Structures 

 100.000 2019 2017م.واظؿدسقؿ.عقادماظرتعقؿم1

متدسقؿموترعقؿماٌـشلت.2
ماٌعرضيمظؾؿلطؾ.

2017 2022 200.000 

 200.000 2022 2017م.اسودةمتلػقؾماٌـشلت.3

مي.امـدديماظصـوسق4

The Industrial 
Engineeringم

.ضؾطماىقدةماظشوعؾيم1
 .وادائفو

2017 2019 
أسضو مػقؽيماظؿدرؼسم
واٌشرصنيمسؾكماظردوئؾم
اظؾقـقيمبؼلؿمامـدديم

ماٌقؽوغقؽقي.

طؾقيمامـدديم
بشربامجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي.

20.000 

.برتيماظصقوغيم2
م.واداراتفو

2017 2019 20.000 

 20.000 2022 2017 ؾمدرادوتماىدوى..سؿ3

.ططقطماٌصوغعم4
م.واظقرش

2017 2022 20.000 

.ططقطماٌصوغعم5
م.واظقرش

2017 2022 20.000 

 1.320.000 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري

 

 :بنهاب ة هندسالكلٌة الخطة البحثٌة لفً  االستثمار والتجارة والنمللمحور الخطة التنفٌذٌة    10-7-21
 :المخرجات(العامة / )المشروعاتاألهداف     10-7-21-1 

مدؼـاعقؽاماٌـشلت. .1

معقؽاغقؽاماٌقاد. .2

مدؼـاعقؽاماٌقائعماٌغـارقلقةماظـاغقمعرتي. .3

معقؽاغقؽاماظػضاء. .4

مادؿكدامماٌقادماظـاغقمعرتؼفمظؿقلنيمخقاصماالمسـت. .5

 ادؿكداممبدائؾماالمسـتمسيماًرداغة. .6
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 :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة    10-7-21-2

م

 .حمقرماالدؿـؿورمواظؿفورةمواظـؼؾبؾـفوميفمـدديماممؽؾقياًطيماظؿـػقذؼيمظمأغشطيم(:95جدولم)م

 المشروعات العامة

 )األهداف / المخرجات(
 األنشطة التفصٌلٌة

الجهات  فترة التنفٌذ
المسئولة 

والمشرفة على 
 التنفٌذ

مصادر 
 التموٌل

 لٌمة التموٌل
 الى من

م.دؼـوعقؽوماألجلومماظدوارة.1م.دؼـوعقؽوماٌـشلت.1

م.أدؿفوبيماٌـشلتمظؾزالزل.2
 2022م2017

أسضو مػقؽيم
اظؿدرؼسم

واٌشرصنيمسؾكم
اظردوئؾماظؾقـقيم
بؼلؿمامـدديم
ماظعؾقمماألدودقي.

طؾقيمامـدديم
بشربامجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي.

100.000 

صذذكممواالغؾعذذوجؾقذذؾماإلدمذذو مه.1م.عقؽوغقؽوماٌقاد.2
 األظقاح.

صذذذذكممواالػؿذذذذزازات.اإلغؾعذذذذوجم2
 اظؼشقر.

 100.000 2022م2017

.دؼـوعقؽذذذذذذذذوماٌقائذذذذذذذذعمم3
م.اظـوغقمعرتؼفماٌغـورقلقي

ماٌغـورقلذذذقي.دؼـوعقؽذذذوماٌقائذذذعم1
 .اظـوغقمعرتؼف

م100.000 2022م2017

 ؽوغقؽومإسدادات..عق1م.عقؽوغقؽوماظػضو .4

األضؿذذذورممموادذذذؿؼرار.دؼـوعقؽذذذوم2
 اظصـوسقي.

 100.000 2022م2017

ماظـوغقمعرتؼف.ادؿكدامماٌقادم5
مظؿقلنيمخقاصماالمسـً.

م.عقادمجدؼده.1
م200.000 2022م2017

.ادذذؿكداممبذذدائؾماالمسـذذًم6
م.ماًردوغييفم

م.عقادمجدؼدة.1
م200.000 2022م2017

م200.000 2022م2017م.اًردوغي.االمسـًميفم1م.اًردوغي.االمسـًميفم7

 1.000.000 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري

 

 الحموق:كلٌة الخطة البحثٌة لفً  االستثمار والتجارة والنمللمحور الخطة التنفٌذٌة   10-7-22
 :المخرجات(العامة / األهداف )المشروعات  10-7-22-1 

ماظدوظقةمواظـؼؾماظدوظل.مواظؿفارةماالدؿـؿارتطقؼرمضقاسدمم

 
 :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلالتفصٌلٌة  االنشطة  10-7-22-2

م.حمقرماالدؿـؿورمواظؿفورةمواظـؼؾيفممايؼقامؽؾقياًطيماظؿـػقذؼيمظمأغشطيم(:96جدولم)

 المشروعات العامة

 )األهداف / المخرجات(
 األنشطة التفصٌلٌة

الجهات  فترة التنفٌذ
سئولة الم

والمشرفة على 
 التنفٌذ

 مصادر التموٌل
لٌمة 
 التموٌل

 الً من

.وضعمإرورمضوغقغلمظؿشفقعم1
االدذذذذذؿـؿوراتماألجـؾقذذذذذيمم
وهرؼذذذرماظؿفذذذورةماظدوظقذذذيمم

إسذذدادماأل ذذوثمواظدرادذذوتممم
اظالزعيميفماتذوالتماظؾقـقذيممم

م:ااتقي
 2022م2017

وطقؾماظؽؾقيمظشؽقنم
-اظدرادوتماظعؾقوم
ضلؿماظؼوغقنم

متقؼؾمذاتلمعـم
جوععيمبـفوم+م
ماظؾقـقي.ماٌشروسوت

200.000 
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ظقجلذذذؿقوتماظؿفذذذورةممم 1مواظـؼؾماظدوظلمظؾؾضوئع.
ؿفذذذورةموسؼذذذقدماظم-اظدوظقذذذي
م .اظدوظقي

م.سؼقدمغؼؾماظؿؽـقظقجقو -2

اظـظذذومماظؼذذوغقغلمظعؼذذقدمم -3
اظػرغشذذذذذذذوؼزم)االعؿقذذذذذذذوزمم

م.اظؿفوري(

دذذذذقاماألورااماٌوظقذذذذيم 4
م واظضقابطماظؼوغقغقيمظؾؾقردي.

االدذذذذؿققاذمواالغذذذذدعوجمم-5
مظؾشرطوتمدوظقيماظـشوط.

م.اظؿفوري

م

دذذذذذـودؼؼماالدذذذذذؿـؿورممم-6
مواظشراطيماالضؿصودؼيماظدوظقي.م

تعذذذقؼؿمدذذذعرماظصذذذرفمممم-7
موهرؼرهموعؽوصقيماإلشراا.

 2022م2017

ضلؿماالضؿصودم
مواٌوظقيماظعوعي.

50.000 

م–سؼذذذدماظـؼذذذؾماظذذذدوظلممم-8
ماظؿقؽقؿمعؿعددماألرراف.

ٍماظؿـذذوزعميفمتذذولمعـذذوػم-9
ماظؿقؽقؿماظؿفوريماظدوظل.

 2022م2017

ضلؿماظؼوغقنم
ماظؿفوري

ضلؿماظؼوغقنماظدوظلم
ماًوص.

م50.000

 300.000 لمصرياجمالً التموٌل بالجنٌه ا

م

م  
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 :التعلٌم امن لومً لمحورالخطة التنفٌذٌة    8 -10
  :المراد تحمٌمها الغاٌة  10-8-1

موحيؼؼمأسؾكمسائدمٌكرجاتماظؿعؾقؿ.ماظؿعؾقؿ، جقدة ـقظقجقةمسيماظؿعؾقؿممبامحيلـتقزقػماٌلؿقدثاتماظؿؽ

 
مون اسوتراتٌجٌة  تاسوعال)المحوور  التعلوٌم امون لوومًلمحوور لخطة البحثٌوة فً ااالهداف واألنشطة  10-8-2

 (:2030 البحثٌة الدولة

متؽـقظقجقاماظؿعؾقؿموعلؿقدثاتفا. .1

م.أػؿقةماظػـقنمسيماظؿعؾقؿمشرسمتذوقماظػـقنمظدىماظطالب،موتقضقح .2

مدورماظصقاصةمواٌلرحماٌدردقةمسيمسالجماظؼضاؼاماظرتبقؼةموضضاؼاماجملؿؿع. .3

مععاىةماظؼضاؼاماٌرتؾطةمباظطػقظةموعرحؾةمرؼاضماألرػال،موتصؿقؿماظرباعجمواٌـاػجماٌؿؼدعةمظطػؾمعامضؾؾماٌدردة. .4

متػاسؾماٌؿعؾؿنيمسيماظػصؾ،مورصعماٌفاراتماظػـقةمظؾؿؿعؾؿني.اظؿغذؼةماظصقققةمظؾؿؿعؾؿنيمودورػامسيماالغضؾاطماظصػلمو .5

 
)تكنولوجٌوا  التربٌوة النوعٌوةكلٌوة الخطوة البحثٌوة لفوً  التعلوٌم امون لوومً لمحور الخطة التنفٌذٌة   10-8-3

 :التعلٌم(
 :األهداف الرئٌسٌة ومحاور الخطة )المشروعات العامة(   10-8-3-1

مممممممممممممممايقدؾيماظلقوبقي.مممممممممممممممممممممم .1

مممممممماٌـصوتماظؿعؾقؿقي.مممممممممممممممممممممممممممممممم .2

مممماظؾقؽوتماالصرتاضقيم ال قيماألبعودمواظقاضعماٌعزز.م .3

مبقؽوتماظؿعؾؿماظشكصقيمواظؿشورطقيمواٌدتي. .4

ماظؾقؽوتماظؿؽقػقي. .5

ماظػصؾماٌعؽقس. .6

 الغػقجراصقؽ. .7

 
 :ومصادر ولٌمة التموٌلوفترة وجهات التنفٌذ االنشطة التفصٌلٌة    10-8-3-2

م.اظؿعؾقؿماعـمضقعلحمقرميفمماظرتبقيماظـقسقيمؽؾقياًطيماظؿـػقذؼيمظمأغشطيم(:97جدولم)م

لٌمة 
 التموٌل

مصادر 
 التموٌل

الجهات 
المسئولة 

والمشرفة على 
 التنفٌذ

 فترة التنفٌذ

 االنشطة التفصٌلٌة

المشروعات 
 العامة

 )االهداف/
 مخرجات(

 من الً

10.000 
طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
م2017 2018 اظؿعؾؿ

.تقزقذذذػمتطؾقؼذذذوتماالدسقذذذيماظلذذذقوبقيم1
ظؿـؿقذيماٌفذذوراتماظؿؼـقذذيمظؾعذذوعؾنيمجبوععذذيمم

 بـفومصكمضق ماحؿقوجوتفؿماٌفـقي.

.ايقدؾيم1
 اظلقوبقي

م10.000

طؾقيماظرتبقيم
م-اظـقسقيم

دـدواماظؾققثم
اظعؾؿقيم
 بوىوععي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
وضلؿماظعؾقمممؿاظؿعؾ

ماظـػلقيمواظرتبقؼي م2017 2018

.آ رماٌذم راتماظصذقتقيماٌصذوحؾيمظؾؽؿذوبممممم2
صكمتـؿقذيمعفذوراتماظؿعذؾريممممماظرضؿلماظصقتل
بوظؾغذذيماالنؾقزؼذذيمظذذدىماظطذذالبمممماظشذذػقي

ماٌؽػقصنيمبوٌرحؾيماظـوغقؼي.

م10.000
طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ م2017 2017

متماٌعرصقي.آ راظرحال3
(WebQuest)اظؼوئؿيمسؾماظلقوبيمم

اظؽؿؾققترؼيمسؾكمتـؿقيمبعضمعفوراتم
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مايودىمظدىمتالعقذماٌرحؾيماالسدادؼي.

م10.000

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ

م2017 2018

ماظصذقتلمصوسؾقيمبرغذوعٍمضذوئؿمسؾذكماظؿذدرؼىممممم
سربماظؿعؾؿماظـؼولميفمتـؿقيمعفوراتماالدذؿؿوعمم

اظؾغذذيماالنؾقزؼذذيمظذذدىمرذذالبماٌرحؾذذيمصذذكم
ماظـوغقؼي.

10.000 
طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
م2017 اظؿعؾؿ م2017

.ا ذذرماخذذؿالفمتقزقذذػمبعذذضمتطؾقؼذذوتممم4
جقجؾمصكمتـؿقذيمعفذوراتمدذقوغيمايودذىممممم

 ظدىمرالبمتؽـقظقجقوماظؿعؾقؿ.ماألىل

م10.000

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ

م2019 م2017

بقؽذذوتممRSS.صوسؾقذذيمتقزقذذػمتؼـقذذيممم5
اظؿعؾؿماظشكصقيمصكمتـؿقيمعفوراتمادؿكدامم

ظذذدىمرذذالبممماإلظؽرتوغذذلغظذذؿمادارةماظذذؿعؾؿم
متؽـقظقجقوماظؿعؾقؿمواووػوتفؿمدمقػو.

م10.000

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ

م2019 م2017

ضوئؿمسؾكمتطؾقؼوتممتدرؼيب.صعوظقيمبرغوعٍم6
قوبيمايودقبقيمصكمتـؿقيمعفوراتماغؿوجماظل

ايؾؼذذيمعذذـماظؿعؾذذقؿممممععؾؿذذلاظقؼذذىمظذذدىمم
م.األدودل

 

م10.000

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ

م2018 م2017

عؼذرتحمضذوئؿمسؾذكمممممعمدللمرضؿل.علؿقدعم7
اٌقؿوداتذذومظؿـؿقذذيممورا ماظؾقوغذذوتععذذوؼريمعذذوم

ظذذذدىمماظرضؿذذذلعفذذذوراتمادارةماحملؿذذذقىمم
مقدؼـ.اٌلؿػ

م10.000

طؾقيماظرتبقيم
م-اظـقسقيم

دـدواماظؾققثم
اظعؾؿقيم
 بوىوععي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ

م2020 م2017
اظؿعؾقؿقذيمممعوؼؽرودقصً.ادؿكداممخدعوتم8

م.االبؿؽوريصكمتـؿقيماظؿػؽريم

10.000 

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
وضلؿماظعؾقممماظؿعؾؿ

ماظـػلقيمواظرتبقؼي
م2017 2018

.صوسؾقذذذيمبرغذذذوعٍماظؽرتوغذذذكمضذذذوئؿمسؾذذذكم1
صكمتـؿقيماظؿقصذقؾممماظذطلبرتقوتماظقطقؾم

ظذدىمرذالبمتؽـقظقجقذوممممماالبؿؽذوريمواظؿػؽريم
 اظؿعؾقؿ.

اظؾقؽوتم.2
 اظؿؽقػل

10.000 

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
وضلؿماظعؾقممماظؿعؾؿ

ماظـػلقيمواظرتبقؼي م2018 م2017

احملؿذقىمم.أ رماظؿػوسذؾمبذنيمأمنذوطمتؼذدؼؿممممم2
مسؾكمتـؿقيوأدوظقىماظؿعؾؿميفماظؾقؽيماظؿؽقػقيم

بعضمعفوراتمادؿكدامماظـظؿمااظقيماٌؿؽوعؾيم
اٌؽؿؾذوتمواٌعؾقعذوتمبوٌعوػذدمممممأخصذوئلمظدىم

ماألزػرؼي.

م10.000
طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
وضلؿماظعؾقممماظؿعؾؿ

ماظـػلقيمواظرتبقؼي
م2019 م2017

اال ذورم)إزفذورم/مممم.أ رماظؿػوسؾمبذنيممنذطمم3
بعذذضممسؾذذكمتـؿقذذياظذذؿعؾؿماخػذذو (موادذذؾقبم

معفوراتماظربتيمبوظؾغوتمايدؼـي.

م10.000
طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
وضلؿماظعؾقممماظؿعؾؿ

ماظـػلقيمواظرتبقؼي
م2018 م2017

اظؿػوسذذؾمبذذنيممنذذطماظؿؾؿققذذوتمصذذكممممأ ذذر.4
مايلذلماظؾقؽوتماظؿؽقػقذيموأدذؾقبماظذؿعؾؿم)ممم

م(مصكمتـؿقيمعفوراتماظربتي.وايددل

10.000 
طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
م2018 اظؿعؾؿ م2017

.آ رماخؿالفماٌـصوتماظؿعؾقؿقذيماظؿػوسؾقذيممم1
سؾكمتـؿقيمبعضمعفوراتمعـظقعذيمايودذىممم

 ظدىمرالبمتؽـقظقجقوماظؿعؾقؿ.ماألىل

.اٌـصوتم3
 اظؿعؾقؿقي

م10.000

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

قجقومضلؿمتؽـقظ
ماظؿعؾؿ

م2019 م2017

.آ ذذرماخذذؿالفمدذذؼوالتماظذذؿعؾؿم)اظـوبؿذذيممم2
اظؿعؾقؿقيمصكمتـؿقيمبعذضمممواٌرغي(مبوٌـصوت

ماظـذذوغلاظصذذػممغذذقاتٍماظذذؿعؾؿمظذذدىمرذذالبمم
م.اإلسدادي
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م10.000
طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ م2018 م2017

.آ رماخؿالفماٌـصوتماظؿعؾقؿقذيماظؿػوسؾقذيممم3
عضمعفوراتمعـظقعذيمايودذىمممبميسؾكمتـؿق
مظدىمرالبمتؽـقظقجقوماظؿعؾقؿ.ماألىل

م30.000

طؾقيماظرتبقيم
م-اظـقسقيم

دـدواماظؾققثم
اظعؾؿقيم
 بوىوععي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ

م2020 م2017
.بـو معـصوتمتعؾقؿقيمصكمضق ماحؿقوجذوتمم4

م.اٌصرياتؿؿعم

10.000 

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ضلؿماظعؾقمموماظؿعؾؿ

ماظـػلقيمواظرتبقؼي
م2018 م2017

.صوسؾقذذذيممنطذذذنيمالدذذذرتاتقفقيماظػصذذذؾمم1
اٌعؽقسمصكمبقؽوتماظؿعؾؿماالظؽرتوغقذيمسؾذكممم
غذذذقاتٍماظذذذؿعؾؿموبؼذذذو مآ ذذذرهمظذذذدىمرذذذالبمم

 تؽـقظقجقوماظؿعؾقؿ.

 .اظػصؾماٌعؽقس4

م10.000

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ

م2018 م2017

ؾؿماظـؼذذولمداخذذؾمبقؽذذيم.آ ذذرمتقزقذذػماظذذؿع2
اظصذذػماٌؼؾذذقبمصذذكمتـؿقذذيمعفذذوراتمحذذؾممممم
اٌشذذؽالتماظرؼوضذذقيمظذذدىمتالعقذذذماٌرحؾذذيمممم

ماالسدادؼي.

م10.000

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ

م2018 م2017

.صعوظقيمبرغوعٍمتذدرؼيبمسذربماظقؼذىمضذوئؿممممم3
سؾكمادرتاتقفقيماظصػماٌعؽقسمصذكمتـؿقذيممم

ظرضؿقذيمظذدىمأخصذوئلممممعفوراتماغؿوجماظصقرما
متؽـقظقجقوماظؿعؾقؿ.

م10.000

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ

م2018 م2017

.آ ذذرماظؿػوسذذؾمبذذنيممنذذطماحملؿذذقىمظؾػصذذؾم4
اٌعؽقسمواالدؾقبماٌعريفمصكمتـؿقيمعفوراتم
ايودذذىماألىلمظذذدىمتالعقذذذماظصذذػماظـذذوغلممم

ماإلسدادي.

م30.000

طؾقيماظرتبقيم
امدـدوم-اظـقسقي

اظؾققثماظعؾؿقيم
 بوىوععي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ

م2021 م2017
.بـذذذو مصصذذذقلماصرتاضذذذقيمضوئؿذذذيمسؾذذذكمممم5

مادرتاتقفقيماظػصؾماٌعؽقس.

م10.000

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ

م2018 م2017

.آ ذرممنذذطمسذرضماظردذذقعوتماٌؿؿرطذزمصذذكمممم1
االبعودمصذكمتـؿقذيمممم ال لماإلظؽرتوغلاظؽؿوبم
فوراتمتصؿقؿماتلذؿوتماظؿعؾقؿقذيمممبعضمع

 ظدىمرالبمتؽـقظقجقوماظؿعؾقؿ.

.اظؾقؽوتم5
االصرتاضقيم ال قيم
األبعودمواظقاضعم

 .اٌعزز

م10.000

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ

م2018 م2017

ماالصرتاضل.غظوممعؼرتحمظدعٍمادواتماظقاضعم2
عػؿقحيمماظرضؿلععمادواتمبراعٍمادارةماظؿعؾؿم

صذكممماالصرتاضلسؾكمادارةماظقاضعمموأ رهصدرماٌ
ماٌؼرراتماالظؽرتوغقي.

م10.000

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ

م2018 م2017

.ا ذذذرماخذذذؿالفممنطذذذكماظؿذذذدرؼىمسذذذربممم3
تؽـقظقجقومايقوهماظـوغقيمسؾذكمتـؿقذيمبعذضمممم

تؽـقظقجقوماظؿعؾقؿمصكممأخصوئلاٌفوراتمظدىم
مقي.اظؿدرؼؾماحؿفوجوتفؿضق م

م10.000

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ

م2018 م2017

اظػصذقلماالصرتاضذقيمممممنطذلم.آ رماخذؿالفمم4
ماٌدسقعيماظغريم-)اٌؿزاعـي ممبرادلمعؿزاعـي(

اظؿعؾؿماالظؽرتوغقيمسؾكمتـؿقيمبغضمعفوراتم
ماظربتيمظدىمرالبماٌرحؾيماظـوغقؼي.

م10.000

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

قظقجقومضلؿمتؽـ
ماظؿعؾؿ

م2018 م2017

ماصرتاضل.منقذجمعؼرتحماٌرطزمعصودرمتعؾؿم5
سؾذكمبعذضمممموأ ذرهمصكمضذق مععذوؼريماىذقدةمممم

غقاتٍماظؿعؾؿمظدىمرالبمذذعؾيمتؽـقظقجقذوتممم
 اظؿعؾقؿمبؽؾقيماظرتبقيماظـقسقي.
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م10.000

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ

م2018 م2017

ؿماالغشذذطيمتؼذذدؼممنطذذل.آ ذذرماظؿػوسذذؾمبذذنيم6
بقؽذذيمم وسقذذي(مسذذربم–اال رائقذذيم)صردؼذذيمم

م)اظؿكقذذؾايقذذوهماظـوغقذذيمواظعقاعذذؾماٌعرصقذذيم
تـؿقذيمعفذوراتماظذؿػؽريممممماظؿكقؾ(مسؾكوسدمم
مظدىمرالبمتؽـقظقجقوماظؿعؾقؿ.ماٌعريفصقام

م10.000

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ

م2018 م2017

جذيمماخذؿالفمتذولماظرؤؼذيمسؾذكمدرمممممأ ر.7
اظؿقاجدمصكمبقؽذوتماظذؿعؾؿماالصرتاضذقيمسؾذكممممم
تـؿقيمعفوراتمدذقوغيمايودذىمظذدىمرذالبممممم

متؽـقظقجقوماظؿعؾقؿ.

م10.000
طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ م2018 م2017

.تقزقػماالظعوبماظؿعؾقؿقيم ال قيماالبعذودمم8
صكماطلوبمبعضماٌػوػقؿماظعؾؿقذيمظذدىمرػذؾمممم

ماىقدة.ماظروضيمصكمضق مععوؼري

م10.000

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ

م2018 م2017

.آ رماظؿػوسؾمبذنيممنذطمسذرضمعقضذعموؼذىمممممم8
ماظؾعذذذد(مواالدذذذؾقبمم ال لاظؾعذذذد/م ـذذذوئل)

)علؿؼؾ/ععؿؿد(مظطالبماظػرضيماظـوغقذيمماٌعريف
بؽؾقيماظرتبقذيماظـقسقذيمصذكمتـؿقذيمعفذوراتمممممم

متشغقؾموادؿكدامماجفزةماظعرض.

20.000 
طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ م2018 م2017

.آ رماظؿػوسؾمبنيممنطماظعالضذوتماٌكصصذنيممم9
ظؾقاضعماٌعززمومنطماظؿعؾؿمسؾذكمتـؿقذيمبعذضمممم

 غقاتٍماظؿعؾؿ.

م20.000

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ

م2018 م2017

.آ رماخؿالفممنطذكماظقاضذعماٌعذززمسؾذكممممم10
ماألىلتمغظذذؿمتشذذغقؾمايودذذىمتـؿقذذيمعفذذورا

ظدىمرالبماٌعوػذدماظػـقذيممممواظداصعقيمظإلنوز
ماظؿفورؼي.

م20.000

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ

م2018 م2017

.صوسؾقيماظقاضذعماٌعذززمصذكمتـؿقذيمبعذضمممممم11
عفذذوراتماظطذذالبماٌعذذوضنيممسعقذذوممبؼذذررممممم

بوٌرحؾيماالسدادؼيمواووػوتفؿمماألىلايودىم
مه.دمق

م30000

طؾقيماظرتبقيم
دـدوامم-اظـقسقي

اظؾققثماظعؾؿقيم
 بوىوععي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ

م2020 م2017
صذكممماالصرتاضذلم.ادؿكداممأدواتماظقاضذعمم12

سذذالجمعشذذؽؾيماظؿؽؾػذذيمواٌشذذؽالتماظلذذؾقطقيم
ماٌرتؾطيمبوظؿعؾقؿ.

10.000 
طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ م2018 م2017

سؾذذكمتـؿقذذيممظردذذقعوتماٌعؾقعوتقذذي.أ ذذرما1
ماألىلواٌرجذلمصذكمايودذىممممماظػقرياظؿقصقؾم

مظدىمتالعقذماٌرحؾيماالبؿدائقي.

 .االغػقجراصقؽ6

م30.000
طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ

م2018 م2017
اٌؿقرطذيممم.ادؿكدامماظردقعوتماٌعؾقعوتقذيم2

ماظؿكقؾل.صكمتـؿقيماظؿػؽريم

م30.000

ظرتبقيمطؾقيما
دـدوامم-اظـقسقي

اظؾققثماظعؾؿقيم
 بوىوععي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ

م2020 م2017
تؽقػقذذذيموصذذذؼممم.اظردذذذقعوتماٌعؾقعوتقذذذيم3

ماحؿقوجوتماٌؿعؾؿنيموادوظقىمتعؾؿفؿ.

10.000 

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ

م2018 م2017

اخذذذذؿالفماالغشذذذذطيماظؿشذذذذورطقيممأ ذذذذر.1
اظؿعؾقؿماالصرتاضذقيمسؾذكممممواظؿعووغقيمصكمبقؽي

ماإلظؽرتوغذذلبعذضمغذقاتٍماظؿعؾذذقؿمواظؿقادذؾمممم
 ظدىمرالبمتؽـقظقجقوماظؿعؾقؿ.

.بقؽوتماظؿعؾؿم7
اظشكصقيم
واظؿشورطقيم
 .واٌدتي

10.000 
طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ م2018 م2017

بقؽذذوتماظؿشذذوركمسذذربماظقؼذذىموصذذؼممممأ ذذر.2
اٌشروسوتمصذكمممادرتاتقفقيماظؿعؾؿماظؼوئؿمسؾك
ظدىمرذالبممماظؿعؾقؿلتـؿقيمعفوراتماظؿصؿقؿم
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مػذذذهتؽـقظقجقذذوماظؿعؾذذقؿمواذمذذرارفؿمصذذكممم
ماظؾقؽوت.

10.000 

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ

م2018 م2017

ظؾؿذذذدرؼىماٌذذذدعٍممادذذذرتاتقفقؿني.بـذذذو م3
وآ رػؿومسؾكمتـؿقذيمعفذوراتمادذؿكداممغظذؿممممم

ىماسضذذو مػقؽذذيمظذذدماإلظؽرتوغذذلادارةماظذذؿعؾؿم
ماظؿدرؼسموععووغقفؿ.

10.000 

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

مضلؿمتؽـقظقجقو
وضلؿمماظؿعؾقؿ

اظعؾقمماظـػلقيم
 واظرتبقؼي

 

م2018 م2017

.آ رماظؿػوسؾمبذنيمتـظقؿذوتمادواتمبقؽذوتمممم4
صكمتـؿقذيممماٌعريفاظؿعؾؿماظشكصقيمواالدؾقبم

معفذوراتماغؿذوجماظردذقمماظؿعؾقؿقذيماٌؿقرطذيممممم
مظقجقوماظؿعؾقؿ.ظدىمرالبمتؽـق

10.000 

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ

م2018 م2017

.آ رمادؿكدامماظؿعؾؿماظؼوئؿمسؾكماٌشذروسوتمم5
مم)اظػردؼذذذذياإلظؽرتوغلصذذذذكمبقؽذذذذيماظذذذذؿعؾؿم

/اظؿشذذورطقي(مسؾذذكمتـؿقذذيمبعذذضمعفذذوراتمممم
برتذذيماظروبذذقتمظذذدىمرذذالبمتؽـقظقجقذذوممم

 اظؿعؾقؿ.

م30.000
طؾقيماظرتبقيم

 ياظـقسق
ضلؿمتؽـقظقجقوم

ماظؿعؾؿ م2020 م2017
.آ رمادؿكدامماظؿعؾؿماظؼوئؿمسؾكماٌشذروسوتمم6

سؾكمتـؿقيمبعضماظذذطو اتماٌؿعذددةمظؿالعقذذمممم
ماٌرحؾيماالبؿدائقي.

م30.000
طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

ضلؿمتؽـقظقجقوم
ماظؿعؾؿ

م2020 م2017
.ادؿكداممااللو اتماظشكصقيمصكماظذؿقؽؿمم7

مبوظرباعٍماظؿعؾقؿقي.

 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري 620.000

 
 :(تربٌة فنٌة) التربٌة النوعٌةكلٌة الخطة البحثٌة لالتعلٌم امن لومً فً  لمحور الخطة التنفٌذٌة   10-8-4

 :الرئٌسٌة ومحاور الخطة )المشروعات العامة( األهداف   10-8-4-1 

مرؾاسةماٌـلقجاتمواظؿصؿقؿاتماظزخرصقة.م .1

 اذغالماٌعادن. .2

مذوضف.تارؼخماظػـموت .3

 االذغالماظػـقةمواظؿعؾريماجمللؿ. .4

ماظزخرصقة.اظؿصؿقؿاتم .5

 .واًزفاظـقتم .6

ماظؿصؿقؿاتماظزخرصقةمواظؿصقؼر. .7

 اٌدردقةموضضاؼاماجملؿؿع. .8

 
 :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة    10-8-4-2

م

م

م

م
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م.اظؿعؾقؿماعـمضقعلحمقرميفمماظرتبقيماظـقسقيمؽؾقياًطيماظؿـػقذؼيمظمأغشطيم(:98جدولم)

المشروعات 
 العامة

 )االهداف/
 مخرجات(

 األنشطة التفصٌلٌة

الجهات  فترة التنفٌذ
المسئولة 

والمشرفة على 
 التنفٌذ

مصادر 
 التموٌل

لٌمة 
التموٌل 
بالجنٌة 
 المصري

 الى من

 .رؾوسيماٌـلقجوت1

واظؿصؿقؿوتم

 اظزخرصقي

.إدؿكداممعؽؿالتماظزيماٌصريماظؼذدؼؿمم1

تصذذذؿقؿوتمرؾوسقذذذيمممالبؿؽذذذورطؿصذذذدرم

مبؿؼـقوتمخمؿؾػي.

 2019م2017
طؾقيماظرتبقيم ضلؿماظرتبقيماظػـقي

 20.000 اظـقسقي

.ايدا يمصكماغؿوجماٌعؾؼوتماٌطؾقسيمععم2

ماظؾـو مألحؽوممادؿكدامماظؿقرؼػمطقدقؾي

معـمخاللماٌلقيمواظؾقن.ماظؿصؿقؿل

 2019م2017
طؾقيماظرتبقيم ضلؿماظرتبقيماظػـقي

م20.000 ظـقسقيا

.عؿطؾؾذذوتمتصذذؿقؿماظقحذذداتماظدسوئقذذيمم3

اظـوبؿذذيمواٌؿقرطذذيموسالضؿفذذومبوظردذذوظيممم

ماإلسالعقي.

 2019م2017

طؾقيماظرتبقيم ضلؿماظرتبقيماظػـقي

دـدوامم-اظـقسقي

اظؾققثماظعؾؿقيم

 بوىوععي

م22.000

 .اذغولماٌعودن2

 عذذـ اٌلذذؿقحوة اظـؾوتقذذي .اظزخذذورف1
 وحدات ظعؿؾ قياإلدالع واظؼؾوب األسؿدة
 ظقحذذدات طؿصذذؿقؿوت تصذذؾح زخرصقذذف

ماضو همععدغقي.

 2019م2017

طؾقيماظرتبقيم ضلؿماظرتبقيماظػـقي

 اظـقسقي
م20.000

 طؿدخؾ اظؾصري ظؾكداع ابداسقف .رؤؼي2
ـم عشغقالت الدؿقداث معذ خذاللمم ععدغقف

رذذالبماٌرحؾذذيممأل ذذرا بذذراعٍماظؽؿؾقذذقترم

ماظـوغقؼي.

 2019م2017

مضلؿماظرتبقيماظػـقي

ضلؿمتؽـقظقجقومم–

 اظؿعؾقؿ

طؾقيماظرتبقيم

 اظـقسقي
14.000 

ماحملؿفزة. وظقوتماٌقـوماظؽؾقازوغقي)م3

(واالصودةمعـفومصكمارمودمدقوشوتممبوظلؾؽ

ماإلشرؼؼذذلتشذذؽقؾقيمعلذذؿقد يمعذذـماظػذذـم

مأل ذذرا الدذذؿقداثمعشذذغقالتمععدغقذذيممم

 رالبماظرتبقيماظػـقي.

 2019م2017

قيمطؾقيماظرتب ضلؿماظرتبقيماظػـقي

 اظـقسقي
م20.000

.اظصذذقوشوتماظؿشذذؽقؾقيمٌكؿذذوراتمعذذـممم4

عطوراماالبقابماٌعدغقذيماظرتا قذيمطؿطؾذؼمممم

مظؾـو معشغقظيمععدغقيمعلؿقد ي.

 2019م2017
طؾقيماظرتبقيم ضلؿماظرتبقيماظػـقي

م20.000 اظـقسقي

.تورؼخماظػـم3

 وتذوضف

مواإلبداسل.االػؿؿوممبوىوغىماظؿػؽريىم1

ؿقذيمأدودذقيمصذذكمممواٌفذورىمطضذرورةمتعؾقمم

 عودةمتورؼخماظػـ.

 2019م2017
طؾقيماظرتبقيم ضلؿماظرتبقيماظػـقي

م7000 اظـقسقي

.ادؿؾفوممعػوػقؿموضذقؿم وظقذيمظؾػـذقنمممم2

اظؿشذذؽقؾقيموطقػقذذيمتذوضذذفمصذذكم قذذعممممم

ماظػـقن.

 2019م2017
طؾقيماظرتبقيم ضلؿماظرتبقيماظػـقي

م7000 اظـقسقي

.ادؿؾفوممرؤؼيمعلؿقد يمظقضذعمبذراعٍممم3

ماظػذ مرؼلقيمعػؿقحذيمظؿـؿقذيماظؿذذواممممتد

مسـدماظطالب.

 2019م2017

طؾقيماظرتبقيم ضلؿماظرتبقيماظػـقي

م7000 اظـقسقي

.االذغولماظػـقيم4

 واظؿعؾريماتلؿ

مبذنيممم  وظقوت عـ .االدؿػودة1 اظرتاطذى

صكمابؿؽورمععؾؼذوتممموامـديماظصق اظػـم

 علؿقد ف.
 2019م2017

مطؾقيماظرتبقي ضلؿماظرتبقيماظػـقي

 9000 اظـقسقي

.األذغولماظػـقذيمبوًوعذوتماٌلذؿفؾؽيمممم2

اٌـزظقذذيمإل ذذرا مخقذذولمتالعقذذذماٌرحؾذذيمممم

م.االبؿدائقي

 2019م2017
طؾقيماظرتبقيم ضلؿماظرتبقيماظػـقي

م20.000 اظـقسقي



  2017-2022البحثٌة الخمسٌة لجامعة بنها ةالخط

 

  
232 

 

  

ماادعذذلمظؾشذذؽؾممامـددذذل.اظؿقؾقذذؾم3

طؿدخؾمظؿدرؼسماظـقذًمظطذالبماظرتبقذيمممم

ماظػـقي.

 2019م2017
طؾقيماظرتبقيم ـقيضلؿماظرتبقيماظػ

م7000 اظـقسقي

.اظؿصؿقؿوتم5

 اظزخرصقي

اظؿصذؿقؿقيمم اظؿشؽقؾقيمظؾصقوشوت .اظؼقؿ1

 صذذك ظإلصذذودة اٌصذذرياظربؼذذدم رذذوبع صذذك
 اإلسالن. تصؿقؿ تطؾقؼوت

 2019م2017
طؾقيماظرتبقيم ضلؿماظرتبقيماظػـقي

 7000 اظـقسقي

 اظشذعيبم اظذرتاثم صـقن عـ .االدؿػودة2
 ضصذصم أشؾػذيم قؿتصؿ يف طؿصدرمادؿؾفوم

ماألرػول.

 2019م2017
طؾقيماظرتبقيم ضلؿماظرتبقيماظػـقي

 7000 اظـقسقي

 اظعـودذذذذذرماظعضذذذذذقؼي . وظقذذذذذوت3
 الدذذذذؿقداث وامـددذذذذقيماالدذذذذالعقي

 صك ظإلصودة ورؼدؼي زخرصقي تصؿقؿوت
 اظرتبقذذي رذذالب ظذذدى اظؿصذذؿقؿ تذذدرؼس
م.اظػـقي

 2019م2017

طؾقيماظرتبقيم ضلؿماظرتبقيماظػـقي

 اظـقسقي
7000 

 اٌعؿورؼذذذي واظـظرؼذذذوت .االووػذذذوت4
 اظؿصؿقؿ. سؾكماظػـ واغعؽودفو

 2019م2017
طؾقيماظرتبقيم ضلؿماظرتبقيماظػـقي

 اظـقسقي
20.000 

 االبعذذود  ال قذذي .بذذراعٍماظؽؿؾقذذقترم5
ماظؿصؿقؿ. تطقؼرمسؿؾقوت صك ودورػو

 2019م2017
ضلؿماظرتبقيماظػـقيم

وضلؿمتؽـقظقجقوم

 اظؿعؾقؿ

مطؾقيماظرتبقي

م20.000 اظـقسقي

.براعٍماظؽؿؾققترماظؿػوسؾقيمصكماظؿصؿقؿم6

مواظؿؼققؿمظؾؿـؿفوت.
 2019م2017

ضلؿماظرتبقيماظػـقيم

وضلؿمتؽـقظقجقوم

 اظؿعؾقؿ

طؾقيماظرتبقيم

م20.000 اظـقسقي

 اظؿصذذؿقؿ صذذك ايدؼـذذي .االووػذذوت7
 بوظؿصؿقؿ. وسالضؿفو اظؿػوسؾل

 2019م2017
قيمطؾقيماظرتب ضلؿماظرتبقيماظػـقي

 اظـقسقي
م20.000

 صذكم وادؿكداعف اٌرن اظؿصؿقؿ .صؾلػي8
ماظعصر. عؿطؾؾوت تقاطى تصؿقؿوت

 2019م2017
طؾقيماظرتبقيم ضلؿماظرتبقيماظػـقي

 اظـقسقي
م20.000

 اظؿصؿقؿ ألغشطي االضؿصودي .اظؿكطقط9
ماتوالت. صكمخمؿؾػ واإلغؿوج

 2019م2017
طؾقيماظرتبقيم ضلؿماظرتبقيماظػـقي

 اظـقسقي
م13.000

 صك وتقزقػفو اظـوغق .أ رمتؽـقظقجقو10
 اظؿصؿقؿماظؾقؽل. توالت

 2019م2017
طؾقيماظرتبقيم ضلؿماظرتبقيماظػـقي

 اظـقسقي
20.000 

.أ ذذذرماٌقادذذذػوتماظػـقذذذيمظؾكوعذذذوتم11

واظعـودرماظؼقودقيمدذوبؼيماظؿففقذزمسؾذكمممم

م.اظػ جقدةماظعؿؾم
 2019م2017

طؾقيماظرتبقيم ضلؿماظرتبقيماظػـقي

 20.000 ظـقسقيا

.دورماظػذذـمواظؿصذذؿقؿمصذذكماالرتؼذذو مممم12

مبوظؾقؽيمايضرؼيمظؾؿدنماىدؼدة.
 2019م2017

طؾقيماظرتبقيم ضلؿماظرتبقيماظػـقي

 اظـقسقي
7000 

 .اظـقًمواًزف6

.عؼقعوتمأسؿذولماظـقذًمايدؼذديمصذكممممم1

 األعوطـماظعوعي.
 2019م2017

طؾقيماظرتبقيم ضلؿماظرتبقيماظػـقي

 اظـقسقي
20.000 

.االسؿؾذذذوراتماظؾقؽذذذيمواىؿوظقذذذيمصذذذكم2

متصؿقؿماظـصىماظؿذطورؼيمظؾؿقودؼـماظعوعي.
 2019م2017

طؾقيماظرتبقيم ضلؿماظرتبقيماظػـقي

 اظـقسقي
20.000 

 .اظؿصقؼر7

ردذذؿماظصذذقرمموتؼـقذذوتمصـذذقن.أدذذوظقىم1

يفماظؽؿذذذىممواالدذذذؿػودةمعـذذذفاظشكصذذذقيم

ماٌدردقي.

 2019م2017
يمطؾقيماظرتبق ضلؿماظرتبقيماظػـقي

 20.000 اظـقسقي

صكمغظؿمماألرجقغقعقؽس.ادؿكداممسؾقمم2

ماظؿصؿقؿمظؾؾقؽوتماٌكؿؾػي.
 2019م2017

طؾقيماظرتبقيم ضلؿماظرتبقيماظػـقي

 اظـقسقي
20.000 

 414.000 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري
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اعالم ) النوعٌة التربٌةكلٌة الخطة البحثٌة لالتعلٌم امن لومً فً  لمحور الخطة التنفٌذٌة   10-8-5
 :(تربوي

 :األهداف الرئٌسٌة ومحاور الخطة )المشروعات العامة(   10-8-5-1

مظصقاصةماٌدردقةموضضاؼاماجملؿؿع.ما .1

 اظصقاصةمواظؼضاؼاماظرتبقؼة. .2

ماظرتبقؼة.إلذاسةمواظؿؾقػزؼقنماظؿعؾقؿلمواظؼضاؼاما .3

 اٌلرحماٌدردلمواظؼضاؼاماظرتبقؼة. .4

 
 :التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌل وفترة وجهاتاالنشطة التفصٌلٌة     10-8-5-2

م.اظؿعؾقؿماعـمضقعلحمقرميفمماظرتبقيماظـقسقيمؽؾقياًطيماظؿـػقذؼيمظمأغشطيم(:99جدولم)م

المشروعات 
 العامة

 )االهداف/
 مخرجات(

 األنشطة التفصٌلٌة

الجهات  فترة التنفٌذ
المسئولة 
والمشرفة 
 على التنفٌذ

مصادر 
 التموٌل

لٌمة 
التموٌل 
بالجنٌة 

يالمصر  
 الى من

.اظصقوصيم1
وضضوؼومماٌدردقي
 اتؿؿع.

.دورماظصذذذقػماإلظؽرتوغقذذذيميفمإطلذذذوبم1
اظشؾوبماىوععلماظقسلممبفوراتماالتصذول:مم

 دراديمهؾقؾقي.
 2019م2017

ضلؿماالسالمم
 اظرتبقى

طؾقيماظرتبقيم
 10.000 اظـقسقي

.اٌعوىذذيماظصذذقػقيمظؼضذذوؼومتعؾذذقؿماظذذدؼـم2
صذذذرؼي:مدرادذذذيماإلدذذذالعلميفماظصذذذقػماٌ

مهؾقؾقي.
 2019م2016

ضلؿماالسالمم
 اظرتبقى

طؾقيماظرتبقيم
 10.000 اظـقسقي

.ععوىذذيماظصذذقوصيماإلظؽرتوغقذذيمظظذذوػرةم3
مدراديمهؾقؾقي.ماظشقارع:أرػولم

 2019م2016
ضلؿماالسالمم
 اظرتبقى

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

10.000 

.دورماإلسالمماظرتبقيميفمتـؿقذيماٌلذؽقظقيممم4
قذذيمظذذدىمرذذالبمعرحؾذذيماظؿعؾذذقؿمممماالجؿؿوس

 اظـوغقيماظعوم.
 2019م2016

ضلؿماالسالمم
 اظرتبقى

طؾقيماظرتبقيم
 10.000 اظـقسقي

.دورماظصذذذقػماإلظؽرتوغقذذذيماٌصذذذرؼيميفم5
تقسقذذيماظشذذؾوبماىذذوععلمبؼضذذوؼومحؼذذقامممم

ماإلغلون:مدراديمتطؾقؼقي.
 2019م2017

ضلؿماالسالمم
 اظرتبقى

طؾقيماظرتبقيم
 10.000 اظـقسقي

الضيمتالتماألرػولماٌطؾقسيمبؿشذؽقؾمم.س6
(م12-9امقؼيماظـؼوصقيمظؾطػؾماٌصريمعـم)

مدـي.
 2019م2017

ضلؿماالسالمم
 اظرتبقى

طؾقيماظرتبقيم
 10.000 اظـقسقي

.اظصقوصيم2
 واظؼضوؼوماظرتبقؼي.

.اتذذالتماإلسالعقذذيمودورػذذوميفمتذذدسقؿمم1
االغؿؿذذو ماظذذقر مظذذدىماظشذذؾوبماىذذوععل:مم

 دراديمتطؾقؼقي.
 2019م2017

ضلؿماالسالمم
 اظرتبقى

طؾقيماظرتبقيم
 10.000 اظـقسقي

.تصذذذقرمعؼذذذرتحمظؾؿؿوردذذذوتماظرتبقؼذذذيمم2
ألخصوئلماإلسالمماظرتبقيميفمهؼقؼماىقدةم

ماظشوعؾي:مدراديمعقداغقي.
 2019م2016

ضلؿماالسالمم
 اظرتبقى

طؾقيماظرتبقيم
 10.000 اظـقسقي

.اظؼقؿماظرتبقؼذيماٌؿضذؿـيميفمتؾذيتمصؾذيممممم3
ماتمودورػوميفماإلمنو ماظـؼويفمظؾؾـوت.وعري

 2019م2017
ضلؿماالسالمم
 اظرتبقى

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

10.000 

.دورماظصقوصيماٌدردقيميفمتـؿقيماظؼدراتم4
 اإلبداسقيمظطالبماٌرحؾيماظـوغقؼي.

 2019م2017
ضلؿماالسالمم
 اظرتبقى

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

10.000 

إلسالعقذذيمظذذدىم.تـؿقذذيماظذذقسلمبوظرتبقذذيما5
سقـيمعذـمرذالبمأضلذومماإلسذالمماظرتبذقيميفمممممم

مضق ماٌعوؼريماألطودلقي.
 2019م2016

ضلؿماالسالمم
 اظرتبقى

طؾقيماظرتبقيم
 10.000 اظـقسقي

.برغوعٍمتدرؼيبمظؿـؿقيمعفوراتمأخصوئلم6
اإلسالمماظرتبقيمظؿصذؿقؿماظصذقػماٌدردذقيمممم

ماإلظؽرتوغقي.
 2019م2017

ضلؿماالسالمم
لؿماظرتبقىموض
تؽـقظقجقوم
 اظؿعؾقؿ

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

10.000 
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.اإلذاسيم3
واظؿؾقػزؼقنم

اظؿعؾقؿلموضضوؼوم
 اتؿؿع.

.ععوىيمبراعٍماإلذاسيماٌدردذقيمظؾؼضذوؼوممم1
اتؿؿعقذذيميفماٌرحؾذذيماإلسدادؼذذي:مدرادذذيمم

 تطؾقؼقي.
 2019م2016

ضلؿماالسالمم
 اظرتبقى

طؾقيماظرتبقيم
 10.000 اظـقسقي

يماٌدردذذقيميفمتـؿقذذيماظذذقسلمم.دورماإلذاسذذ2
بوألعـماظػؽريمظدىمرالبماٌدارسماظـوغقؼذيمم

مدراديمتطؾقؼقي.ماظػـقي:
 2019م2017

ضلؿماالسالمم
 اظرتبقى

طؾقيماظرتبقيم
 10.000 اظـقسقي

.دذذذذقرةماٌذذذذرأةماظعوعؾذذذذيميفماظذذذذدراعومممم3
اظؿؾقػزؼقغقيموسالضؿفومبقاضعفوماالجؿؿوسل:م

مدراديمتطؾقؼقي.
 2019م2017

الممضلؿماالس
 اظرتبقى

طؾقيماظرتبقيم
 10.000 اظـقسقي

.تل ريماظرباعٍماٌؼدعذيميفمضـذقاتماألرػذولمممم4
اظػضذذوئقيماظدؼـقذذيميفمبـذذو مذكصذذقيماظطػذذؾمم

 اٌصري:مدراديمتطؾقؼقي.
 2019م2017

ضلؿماالسالمم
 اظرتبقى

طؾقيماظرتبقيم
 10.000 اظـقسقي

.اٌلرحماٌدردلم4
 .واظؼضوؼوماظرتبقؼي

متدسقؿمضقؿماالغؿؿو م.دورمعلرحماظطػؾميف1
 .2015إىلمم2011اظقر معـمسومم

 2019م2015
ضلؿماالسالمم
 اظرتبقى

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

10.000 

 170.000 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري

 
رٌوواض ) التربٌووة النوعٌووةكلٌووة الخطووة البحثٌووة لالتعلووٌم اموون لووومً فووً  لمحووور الخطووة التنفٌذٌووة   10-8-6

 :(اطفال
 :الرئٌسٌة ومحاور الخطة )المشروعات العامة( األهداف   10-8-6-1 

 مممممممممتربقةماظطػؾمصكمضقءمععاؼريماىقدة.مممممممم .1

مطػؾمعامضؾؾماٌدردة.ظاٌؿؼدعةممواٌـاػجماظرباعجمتصؿقؿ .2

مسؾؿمغػسماظطػؾمواظػؽاتماًاصة. .3

 
 :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة   10-8-6-2

م.اظؿعؾقؿماعـمضقعلحمقرميفمماظرتبقيماظـقسقيمؽؾقياًطيماظؿـػقذؼيمظمأغشطيم(:100جدولم)م

المشروعات 
 العامة

 )االهداف/
 مخرجات(

 األنشطة التفصٌلٌة

 فترة التنفٌذ
الجهات المسئولة 
والمشرفة على 

 التنفٌذ

مصادر 
 التموٌل

لٌمة 
التموٌل 
بالجنٌة 
 المصري

 الى من

.تربقيماظطػؾم1
عوؼريمصكمضق مع
 اىقدة

ظؿـؿقذذيماٌفذذوراتمٌعؾؿذذيممتذذدرؼيب.برغذذوعٍم1
اظروضذذيمشذذريماٌؿكصصذذيموسالضؿذذفمبوظعؿؾقذذوتم

اظروضيمداخذؾماٌعوػذدممممواٌعرصقيمظطػؾاظعؼؾقيم
 االزػرؼي.

 2018م2017

طؾقيماظرتبقيم ضلؿمرؼوضماألرػول
 اظـقسقي

2000 

.االووػوتماٌعودذرةميفمتعؾذؿموتعؾذقؿمرػذؾممممم2
مطػؾ.اظروضيمصكمتربقيماظ

 2021م2017
طؾقيماظرتبقيم ضلؿمرؼوضماألرػول

 اظـقسقي
م2000

.سؾؿمغػسماظطػؾم2
 واظػؽوتماًودي

عؼذرتحمظؿقلذنيماظؿقاصذؼمممممإرذذوديم.برغوعٍم1
ظذذدىمرػذذؾممموايرطذذلمواالجؿؿذذوسلماظـػلذذل

 اظروضيماًفقلمبدوظيماظؽقؼً(.
 2018م2017

ضلؿمرؼوضماألرػولموضلؿم
اظعؾقمماظرتبقؼيم

 واظـػلقي

بقيمطؾقيماظرت
 2000 اظـقسقي

.صوسؾقيمبرغوعٍمضوئؿمسؾكماظغـذو مصذكمتـؿقذيمممم2
ماظؾغيماالدؿؼؾوظقيمظدىمرػؾماالوتقزم.

 2018م2017
ضلؿمرؼوضماألرػولموضلؿم

اظعؾقمماظرتبقؼيم
 واظـػلقي

طؾقيماظرتبقيم
 2000 اظـقسقي

معفذورتلم.صعوظقيماظػـذقنماألدائقذيميفمتـؿقذيمممم3
ذويمواظؿقذدثمظذدىمأرػذولماظروضذيمممممماالدؿؿوع

مدعقبوتماظؿعؾؿماظـؿوئقي.
 2018م2017

ضلؿمرؼوضماألرػولموضلؿم
اظعؾقمماظرتبقؼيم

 واظـػلقي

طؾقيماظرتبقيم
 2000 اظـقسقي

ظؿـؿقذذيمماظذذذاتل.برغذذوعٍمضذذوئؿمسؾذذكماظذذؿعؾؿم4
ظذذذدىمأرػذذذولمماالبؿؽذذذوريعفذذوراتماظذذذؿػؽريمم

ضلؿمرؼوضماألرػولموضلؿم 2019م2017
اظعؾقمماظرتبقؼيم

 2000اظرتبقيممطؾقي
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 اظـقسقي واظـػلقيماظروضي.

بعذذضممتشذذكقص.إدذذؿكدامماظردذذقممصذذكممم5
مدذعقبوتممذوياٌشؽالتماظـػلقيمظؾطػؾماألدذؿمم

ماظؿعؾؿ.
 2018م2017

ضلؿمرؼوضماألرػولموضلؿم
اظعؾقمماظرتبقؼيم

 واظـػلقي

طؾقيماظرتبقيم
 2000 اظـقسقي

.إدذذؿكدامماظؼؾعذذوتماظلذذًمإلتؼذذونمبعذذضمممم6
أ ذرهمماظؼذرارمٌعؾؿذيماظروضذيمومممماطذوذمعفوراتم

مإطلوبماظطػؾمتؾؽماٌفورات.
 2018م2017

ضلؿمرؼوضماألرػولموضلؿم
اظعؾقمماظرتبقؼيم

 واظـػلقي

طؾقيماظرتبقيم
 2000 اظـقسقي

األظعذذذوبم.صوسؾقذذذيمبرغذذذوعٍمضذذذوئؿمسؾذذذكمممم7
مبصوحؾيمأغشطيمإ رائقذيمحرطقذيمممماإلظؽرتوغقي

ظؿـؿقذذيمبعذذضماٌػذذوػقؿماظطؾقشراصقذذيمظطػذذؾممممم
 (مدـقات.6ذ5اظروضيمعـم)

 2018م2017

ضلؿمرؼوضماألرػولموضلؿم
اظعؾقمماظرتبقؼيم

 واظـػلقي

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

2000 

.صوسؾقيمبرغوعٍمضوئؿمسؾكمضصصمايققانمصكم8
رػذؾماظروضذيمعفذوراتمممممإلطلوباظؼرانماظؽرؼؿم

محمؿقىماٌـفٍ.مإرورحؾماٌشؽالتمصكمضق م
 2018م2017

ضلؿمرؼوضماألرػولموضلؿم
اظعؾقمماظرتبقؼيم

 واظـػلقي

اظرتبقيممطؾقي
 2000 اظـقسقي

 2018م2017 االرػول..أدوظقىماظؿؼقؼؿماٌعودرةمبرؼوضم9
ضلؿمرؼوضماألرػولموضلؿم

اظعؾقمماظرتبقؼيم
 واظـػلقي

طؾقيماظرتبقيم
 2000 اظـقسقي

.تـشذذؽيماظطػذذؾميفمضذذق ماٌعذذوؼريماظؼقعقذذيم10
مظؾفقدة.

 2018م2017
ضلؿمرؼوضماألرػولموضلؿم

اظعؾقمماظرتبقؼيم
 واظـػلقي

قيماظرتبقيمطؾ
 2000 اظـقسقي

ماظرباعٍم.تصؿقؿ3
اٌؿؼدعيممواٌـوػٍ

طػؾمعومضؾؾمظ
 اٌدردي

ظؿـؿقذيمبعذضماٌػذوػقؿمممممطقعؾققتري.برغوعٍم1
ظذدىمسقـذيمعذـممممماظؾػظلاظؾغقؼيمإل را ماظؿعؾريم

مم اظدرجذيمم "االرػولماٌؿلخرؼـمظذذذذذذذذذذذذذغقؼو
 ."اظؾلقطيم

 2019م2017

ضلؿمرؼوضماألرػولموضلؿم
 وماظؿعؾقؿتؽـقظقجق

طؾقيماظرتبقيم
 اظـقسقي

20.000 

مايرطذذل."برغذذوعٍمضذذوئؿمسؾذذكماالروذذولممم2
(م6-5ظطػؾماظروضذيم)مماٌؽوغلظؿـؿقيماالدراكم

مدـقات.
 2018م2017

طؾقيماظرتبقيم ضلؿمرؼوضماألرػول
 3000 اظـقسقي

.درادذذيمتؼقلقذذيمظؾقؽذذوتماظذذؿعُؾؿممبرحؾذذيمم3
رؼوضماألرػولميفمدوظيماظؽقؼًمعـموجفيمغظرم

ماظعوعؾنيمبوٌرحؾيموأوظقو ماألعقر.
 2018م2017

طؾقيماظرتبقيم ضلؿمرؼوضماألرػول
 3000 اظـقسقي

ظطػذذؾماظروضذذيممماظلذذقوحلماظذذقسل.تـؿقذذيم4
بودذذؿكداممبعذذضماظػـذذقنماٌقدذذقؼقيمصذذكمضذذق م
تذذذوالتموععذذذوؼريمحمؿذذذقىمعذذذـفٍمرؼذذذوضم

 االرػول.

 2018م2017

ضلؿمرؼوضماألرػولموضلؿم
 اظرتبقيماٌقدقؼقي

ظرتبقيمطؾقيما
 اظـقسقي

2000 

 2021م2017م.االووػوتماٌعودرةميفمعـوػٍمرػؾماظروضي.5
طؾقيماظرتبقيم ضلؿمرؼوضماألرػول

 اظـقسقي
20.000 

 70.000 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري

 
التصوواد ) التربٌووة النوعٌووةكلٌووة الخطووة البحثٌووة لالتعلووٌم اموون لووومً فووً  لمحووور الخطووة التنفٌذٌووة    10-8-7

 :(منزلً
 :األهداف الرئٌسٌة ومحاور الخطة )المشروعات العامة(    10-8-7-1

 اظؿغذؼةموسؾقمماألرعؿة.مممممممممممممممممممممممممم .1

مإدارةمأسؿالماٌـزل. .2

 .اظـلقجمواظرتؼؽق .3
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 :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة     10-8-7-2

م.اظؿعؾقؿماعـمضقعلحمقرميفممبقيماظـقسقياظرتمؽؾقياًطيماظؿـػقذؼيمظمأغشطيم(:101جدولم)م

المشروعات 
 العامة

 )االهداف/
 مخرجات(

 األنشطة التفصٌلٌة

الجهات  فترة التنفٌذ
المسئولة 
والمشرفة 
 على التنفٌذ

مصادر 
 التموٌل

لٌمة التموٌل 
 الى من بالجنٌة المصري

م.اظؿغذؼي1
 وسؾقمماالرعؿي

ؽذرانمم.اجرا مبعضماظؼقودوتماظؾققظقجقذيمظػم1
سؾذكمبعذضماألشذؼذيماٌصذـعيمممممماٌغذذةماظؿفوربم

ظذؾعضمممواظعالجذلمماظؾققظذقجكمظؿؼققؿمتل ريػذومم
أعذذذراضماظؽؾذذذكمواظؽؾذذذدمواظلذذذؽرىمودػذذذقنم

 اظدم....

 2018م2016
ضلذذذؿماالضؿصذذذودمم

 اٌـزىل
ماظرتبقذيمم طؾقي

 اظـقسقي
60.000 

سؾذكماظػؽذرانممممموزؼذًماظؽقـذقامممتل ريمبذذورم.2
ولمعلذذذذؿقىماظؽقظقلذذذذرتمبورتػذذذذوعاٌصذذذذوبيم

م.اظغذائلوتطؾقؼوتفومصكماٌـؿٍم
 2018م2017

ضلذذذؿماالضؿصذذذودمم
 اٌـزىل

ماظرتبقذيمم طؾقي
 اظـقسقي

م60.000

.ممادذذذؿكالصمبعذذذضمعضذذذوداتماألطلذذذدةمم3
اظطؾقعقيمعـمبعضمعصودرػوماظـؾوتقيماٌكؿؾػذيمم
وادذذؿكداعفومظزؼذذودةمصذذرتةماظصذذالحقيمظذذؾعضم
األشذؼيماٌصـعيمعـؾماظزؼقتماظـؾوتقذيموبعذضممم

 واٌكوبز.قممواظدواجـمعـؿفوتماظؾق

.مدرادذذيمعؼورغذذيمسؾذذكمعضذذوداتماألطلذذدةمممم4
اظصذذـوسقيمواظطؾقعقذذيماٌلؿكؾصذذيمعذذـمبذذذورممم

ماظطؿورؿ.

 2018م2017
ضلذذذؿماالضؿصذذذودمم

 اٌـزىل
ماظرتبقذيمم طؾقي

 اظـقسقي
20.000 

.هضريمبعضماًؾطوتماظغذائقيموتذدسقؿفومم5
ماألرػول.وتؼققؿفومالدؿكداعفومصكمتغذؼيم

 2018م2017
ضؿصذذذودممضلذذذؿماال
 اٌـزىل

ماظرتبقذيمم طؾقي
 اظـقسقي

4000 

.تذذذل ريمرذذذراماظؿصذذذـقعمسؾذذذكماظرتطقذذذىممم6
واٌؾق ذذوتمصذذكمبعذذضمعـؿفذذذوتممممماظؽقؿقذذوئلم
 األمسوك.

 2018م2017
ضلذذذؿماالضؿصذذذودمم

 اٌـزىل
ماظرتبقذيمم طؾقي

 اظـقسقي
5000 

.إسذذدادمعـؿفذذوتميذذقممبودذذؿكداممأوراامممم7
ماظزؼؿقن.

 2019م2017
ضلذذذؿماالضؿصذذذودمم

 اٌـزىل
اظرتبقذيمممطؾقي
 اظـقسقي

20.000 

.تطؾقؼذذذذوتمعضذذذذوداتماألطلذذذذدةمظذذذذؾعضم8
ماًضرواتمصكماظزؼقتماظـؾوتقي.

 2018م2017
ضلذذذؿماالضؿصذذذودمم

 اٌـزىل
ماظرتبقذيمم طؾقي

 اظـقسقي
4000 

.اسذذدادمبعذذضمعـؿفذذوتماظؾقذذقممبودذذؿكداممم9
 اظرتعس.

 2018م2017
ضلذذذؿماالضؿصذذذودمم

 اٌـزىل
ماظرتبقذيمم طؾقي

 اظـقسقي
10.000 

بعضمعـؿفذوتماظؾقذقممبودذؿكدامممممم.اسداد10
ماظػقل.

 2018م2017
ضلذذذؿماالضؿصذذذودمم

 اٌـزىل
ماظرتبقذيمم طؾقي

 اظـقسقي
10.000 

.جقدةمبعضمخؾطوتماألرػولماتفزةمصكم11
معرحؾيماظػطوم.

 2018م2017
ضلذذذؿماالضؿصذذذودمم

 اٌـزىل
ماظرتبقذيمم طؾقي

 اظـقسقي
4000 

.ادؿكداممبعضمخمؾػذوتمضشذقرماظػوطفذيمممم12
 ؾقعقيمصكماظزؼقتماظـؾوتقي.طؿضوداتمأطلدةمر

 2018م2017
ضلذذذؿماالضؿصذذذودمم

 اٌـزىل
ماظرتبقذيمم طؾقي

 اظـقسقي
7000 

ظؾفذزرمواظػفذؾمواظؾقؿذقنممممماظقاضل.اظؿل ريم13
مصكماظػؽران.ماظؽؾديسؾكماظؿلؿؿم

 2018م2017
ضلذذذؿماالضؿصذذذودمم

 اٌـزىل
ماظرتبقذيمم طؾقي

 اظـقسقي
5000 

.جقدةمأشذؼيماظػطومماحملضذرةمبودذؿكدامممم14
ماًضروات.بعضم

 2019م2017
ضلذذذؿماالضؿصذذذودمم

 اٌـزىل
ماظرتبقذيمم طؾقي

 اظـقسقي
4000 

ماظرتبقذيممضلذذذؿماالضؿصذذذودمم 2019م2017.اسدادمأشذؼيماألرػولمبودؿكداممبعضم15  4000طؾقي
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 اظـقسقي اٌـزىلماظػقاطف.

 217.000 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري

 
 :ببنها التربٌةكلٌة الخطة البحثٌة لالتعلٌم امن لومً فً  لمحور طة التنفٌذٌةالخ   10-8-8

 :األهداف الرئٌسٌة ومحاور الخطة )المشروعات العامة(   10-8-8-1 

مإسدادماظطاظبماٌعؾؿ. .1

متطقؼرمبراعجموعـاػجماظؿعؾؿمسيماٌراحؾماظدرادقةماٌكؿؾػة. .2

مظرؼاتمايدؼـة.واظؿطؾقؼاتماظرتبقؼةمظؾـماالدرتاتقفقاتتقزقػم .3

ماالػؿؿاممبذويماظؼدراتماًاصة. .4

متعؾقؿماظؽؾارموربقماألعقة. .5

 
 التربٌة:كلٌة الخطة البحثٌة لالخطة التنفٌذٌة للمحور الثامن فً   10-8-8-4

م.اظؿعؾقؿماعـمضقعلحمقرميفمماظرتبقيمؽؾقياًطيماظؿـػقذؼيمظمأغشطيم(:102جدولم)م

 المشروعات العامة
 )االهداف/
 مخرجات(

 نشطة التفصٌلٌةاأل
الجهات المسئولة  فترة التنفٌذ

والمشرفة على 
 التنفٌذ

مصادر 
 التموٌل

لٌمة التموٌل 
بالجنٌة 
 الى من المصري

.إسدادماظطوظىم1
ماٌعؾؿ:

اإلسدادمواظؿلػقؾم)
اإلسدادمم-األطودلل

-واظؿلػقؾماظرتبقي
تـؿقيماٌفوراتم
تشكقصم-اظدرادقيم

سالجم-اسوضوتماظؿعؾؿ
متماظؿعؾؿ(اضطرابو

 

.تـؿقيمعفوراتماظؿػؽريمظدىماظطوظىم1
ماٌعؾؿمبوخؿالفمأغقاسفو.

 2022م2017

ضلؿمسؾؿماظـػسم -
 اظرتبقي.

ضلؿماظصقيم -
ماظـػلقي.
ضلؿماٌـوػٍموررام -

 اظؿدرؼس.

ضلؿماظرتبقيماٌؼورغيم-
مواإلدارةماظؿعؾقؿقي.

وطقؾماظؽؾقيمظشؽقنم-
اظدرادوتماظعؾقوم
 واظؾققث.

متقؼؾمذاتلمعـم
وم+مجوععيمبـف
ماٌشروسوت
 اظؾقـقي.

200.000 

.تشكقصموسالجماضطرابوتماظؿعؾؿم2
م.وإسوضوتفم

إسدادمبراعٍمتلػقؾماٌعؾؿماظطوظىم.3
وتدرؼؾفؿمٌقاجفيمعشؽالتماظعؿؾقيم

ماظؿعؾقؿقي.

إسدادمتطقؼرمأدوظقىم.4
وادرتاتقفقوتماظؿعؾؿميفمضق مغظرؼوتم

م.اظؿعؾقؿم

ؾقيمظؾطوظىماٌعؾؿمإسدادمبراعٍمتدرؼم.5
م)مبوظؿكصصوتماظعؾؿقيم(.

.غشرم ؼوصيماظرتبقيماظصققيم6
واظلؾقكماظصقلمبنيمأصرادماتؿؿعم

 .احملقط

عدخؾماٌفومموعدخؾماٌفوراتمضؿـم.7
براعٍمإسدادمععؾؿماظؾغيماإلنؾقزؼيم

م.بؽؾقيماظرتبقي

م.إسدادمععؾؿماظرتبقيماًودي-

ماٌفـقيماظؿـؿقيمٌـظقعيماظؿكطقط-
مبوىوععوتماظؿدرؼسمػقؽيمألسضو 
ماظؼدرةمعؿطؾؾوتمضق ميفماٌصرؼي
 .اظؿـوصلقي

ماٌعؾؿماظطوظىمأسدادمدقودوتمتطقؼر-
م.اظعؿؾمدقامهدؼوتمٌقاجفي

.تطقؼرمبراعٍم2
وعـوػٍماظؿعؾؿميفم
اٌراحؾماظدرادقيم

يفمأ وثمسؾؿقيمودرادوتمإسدادم
م:اتوالتماظؾقـقيمااتقي

بـو ماظرباعٍمواظقحداتميفمضق م.1

 م
ورراممضلؿماٌـوػٍ

اظؿدرؼسموتؽـقظقجقوم
ووطقؾماظؽؾقيمماظؿعؾقؿ

متقؼؾمذاتلمعـم
جوععيمبـفوم+م
ماٌشروسوت

م

200.000 



  2017-2022البحثٌة الخمسٌة لجامعة بنها ةالخط

 

  
238 

 

  

ماٌكؿؾػي:

)بـو ماظرباعٍم
واظقحداتميفمضق م
غظرؼيماظؿعؾؿماظؼوئؿم

تطؾقؼم-اظدعوغ.مكمسؾ
غظرؼوتمومنوذجماظؿعؾؿم
يفمتـظقؿمحمؿقىم
بـو م-اٌـفٍموتدرؼلف

براعٍماظرؼوضقوتميفم
ضق معػوػقؿماىقدةم
-واظرتبقيماظؽقطؾقي
عدخؾماٌفومموعدخؾم
اٌفوراتمضؿـمبراعٍم
إسدادمععؾؿماظؾغيم
اإلنؾقزؼيمبؽؾقيم

مسالجم-اظرتبقي
ماضطرابوتماظؿعؾؿ(

م.اظـظرؼيماظؾـوئقي

ادؿكداممغظؿماظؿعؾؿماإلظؽرتوغلميفم.2
م.متعؾقؿماظرؼوضقوت

تـظقؿماظرباعٍماٌدردقيميفمضق مم.3
METSعدخؾماظعؾقمم)مم

اظؿؽـقظقجقومواظرؼوضقوتمو
م(.وامـددي

اظؿؼقؼؿميفمتدرؼسماظؾغيمم.4
م.اإلنؾقزؼي

ظشؽقنماظدرادوتم
 اظعؾقومواظؾققث

 اظؾقـقي.

االػؿؿوممبذويم.4
ماظؼدراتماًودي:

ورسوؼيمم)اطؿشوف
 اٌقػقبنيم

اطؿشوفمذويم-
دعٍم-دعقبوتماظؿعؾؿ

ذويماظؼدراتماًوديم
-اظعوم.مؿعؾقؿميفماظ

عدخؾماٌفومموعدخؾم
اٌفوراتمضؿـمبراعٍم
إسدادمععؾؿماظؾغيم
اإلنؾقزؼيمبؽؾقيم
ماظرتبقي.مسالج

ماضطرابوتماظؿعؾؿ(.

 

إسدادمأ وثمسؾؿقيمودرادوتميفم
ماتوالتماظؾقـقيمااتقي:

.ادرتاتقفقوتمتدرؼسمعؼرتحيم1
ظؿعؾقؿموتـؿقيماٌفوراتماظؾغقؼيم

ذويمماظػوئؼني،معـ:اٌكؿؾػيمظؽؾم
اإلسوضيماظعؼؾقي،مذويمدعقبوتم

اظؿعؾؿ،مذويماإلسوضيماظلؿعقي،مذويم
ماإلسوضيماظؾصرؼي

.براعٍمتربقؼيمصردؼيمعؼرتحيم2
ظؿـؿقيماٌفوراتماظؾغقؼيماٌكؿؾػيم
ظؾػؽوتمذويماإلسوضوتماٌكؿؾػيم

مواٌؿػقضني.

.مبـو مبراعٍماظرؼوضقوتمظؾطالبم3
االحؿقوجوتماًوديممذوي

ضقوتمواظؿؽـقظقجقومواظرؼو
م.وامـددي(

.تـظقؿماظرباعٍماٌدردقيميفمضق م4
STEMاظعؾقممم)عدخؾم

واظؿؽـقظقجقومواظرؼوضقوتم
م.وامـددي(

.تدرؼسماظؾغيماإلنؾقزؼيمظؾػؽوتم5
م–اظصؿمم–ماٌؽػقصنياًوديم)

م–اٌؿلخرونمدرادقًومم–اٌؿكؾػنيمسؼؾقوم
ماٌؿػقضقن(.

 2022م2017

ضلؿماظصقيم
ضلؿماٌـوػٍم-اظـػلقي.
اظؿدرؼسموررام

م.وتؽـقظقجقوماظؿعؾقؿ

ووطقؾماظؽؾقيمظشؽقنم
اظدرادوتماظعؾقوم
مواظؾققث.

متقؼؾمذاتلمعـم
جوععيمبـفوم+م
ماٌشروسوت
 اظؾقـقي.

200.000 

.تعؾقؿماظؽؾورموحمقم5
ماألعقي.

.متؼقؼؿمبراعٍمحمقم1
األعقيماظقزقػقيميفمضق م
عؿطؾؾوتماظؿـؿقيم
ماظرؼػقيميفمعصر.

اظؿكطقطمظقحدةم-2
ظرتبقيمداخؾمطؾقيما

محملقماألعقيماظرضؿقي.م

.تعؾقؿماظؾغيماظعربقيم3
مظغريماظـورؼنيمبفو.م

إسدادمأ وثمسؾؿقيمودرادوتميفم
ماتوالتماظؾقـقيمااتقي:

درادوتمتؼقلقيمظرباعٍمتعؾقؿم.1
ماظؾغيماظعربقيمظؾـورؼنيمبؾغوتمأخرى.

.براعٍمعؼرتحيمظؿعؾقؿماظؾغيم2
األول(مظؾـورؼنيمم)اٌلؿقىاظعربقيميفم

مغوتمأخرى.بؾ

.براعٍمعؼرتحيمظؿعؾقؿماظؾغيم3
اظـوغل(مظؾـورؼنيمم)اٌلؿقىاظعربقيميفم
مبؾغوتمأخرى.

اظؿكطقطماالدرتاتقفلمٌراطزممم.4
عمدلوتماظرتبقيماظؽؾورم)تعؾقؿم

 2022م2017

ضلؿماٌـوػٍموررام-
وتؽـقظقجقوماظؿدرؼسم
م.اظؿعؾقؿ

ووطقؾماظؽؾقيمظشؽقنم
اظدرادوتماظعؾقوم

مقث.واظؾق

متقؼؾمذاتلمعـم
جوععيمبـفوم+م
ماٌشروسوت
 اظؾقـقي.

200.000 
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ماظالغظوعقي(.

 800.000 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري

 
 :الحاسبات والمعلومات ببنهاكلٌة الخطة البحثٌة لالتعلٌم امن لومً فً  لمحور الخطة التنفٌذٌة  10-8-9

 :األهداف الرئٌسٌة ومحاور الخطة )المشروعات العامة( 10-8-9-1 

 .هدؼدمدؾؾمابؿؽارؼةمٌقاجفةماٌشؽالتماٌرتاطؿةماظيتمأدتمإديمضعػماٌـؿجماظؿعؾقؿل .1

 تقزقػماظؿؽـقظقجقاماظرضؿقةمسيمإدارةماظؿعؾقؿ. .2

 
 :ماتالحاسبات والمعلوكلٌة الخطة البحثٌة لالخطة التنفٌذٌة للمحور الثامن فً     10-8-9-3

م.اظؿعؾقؿماعـمضقعلحمقرمدؾوتمواٌعؾقعوتميفمايومؽؾقياًطيماظؿـػقذؼيمظمأغشطيم(:103جدولم)م

المشروعات 
 )االهداف/ العامة

 مخرجات(
 األنشطة التفصٌلٌة

الجهات  فترة التنفٌذ
المسئولة 

والمشرفة على 
 التنفٌذ

 مصادر التموٌل
لٌمة التموٌل 

بالجنٌة 
 الى من المصري

هدؼدمدؾؾم.1
ابؿؽورؼيمٌقاجفيم
اٌشؽالتماٌرتاطؿيم

تمإىلمضعػماظيتمأد
 اٌـؿٍماظؿعؾقؿل.

ادؿكداممتؼـقوتماظؿعؾقؿمايدؼـيميفم.1
متطقؼرمأدوظقىمسرضماحملؿقى

 2022م2017

سؾقممضلؿم -
ايودىموضلؿمغظؿم

 .اٌعؾقعوت

متقؼؾمذاتلمعـم
جوععيمبـفوم+م
ماٌشروسوت
 اظؾقـقي.

100.000 

ادؿكداممتؼـقوتماٌعؾقعوتمواالتصوالتمم2
مظؿؼققؿ.ميفمهددٌمبـقكماألدؽؾيمورراما

حودقبقيمظرصعمطػو ةمإسدادمبراعٍم.3
ماٌؿعؾؿ

تطقؼرمبرتقوتماظؿعؾؿم -4
م.اإلظؽرتوغلمواظؿعؾقؿمسـمبعد

تقزقػم.2
اظؿؽـقظقجقوماظرضؿقيم
يفمإدارةماظؿعؾقؿ.جم
ماضطرابوتماظؿعؾؿ(

ةتطؾقؼوتمإلداؤرةمأ وثمإسدادم .1
اظعؿؾقيماظؿعؾقؿقيمغًمذمؿؾػم

مجقاغؾفو.

تؼـقوتماظؿـػقىمسـمممادؿكدا.2
اظؾقوغوتمالدؿؽشوفمأوجفماظـفوحم
واظؿؼصمبفدفمإسدادمتؼورؼرمدسؿم

واطوذماظؼرارميفماتوالتم
م.ماظؿعؾقؿقي

 2022م2017

سؾقممايودىمضلؿم
وضلؿمغظؿم
 اٌعؾقعوت

متقؼؾمذاتلمعـم
جوععيمبـفوم+م
ماٌشروسوت
م اظؾقـقي.

100.000 

 200.000 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري

م

م

م  
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 :والفضاء واالتصاالتتكنولوجٌا المعلومات  لمحورالخطة التنفٌذٌة    10-9
 : المراد تحمٌمها الغـاٌــة   10-9-1

اظعؿؾمسؾكمتطقؼرمععاؼريمالادؾةمواٌراجعةمالؾقةمواظدوظقةميؾمعشؽالتمالادؾةمواٌراجعةماظيتمتقاجفمعـظؿواتماألسؿوالممم

اممبدورػاموواهمموطذظؽماالػؿؿاممبالادؾةماالجؿؿاسقةمواظؾقؽقةمظؿشفقعمعـظؿاتماألسؿالمسؾكماظؼقموعؽاتبمالادؾةمواٌراجعة،

ماجملؿؿعمواظؾقؽة.

 
)المحور  تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت والفضاءلمحور لخطة البحثٌة فً ااالهداف واألنشطة    10-9-2

  (:2030 البحثٌة من استراتٌجٌة الدولة تاسعال

دةمعـماظدرادوتماظؿطؾقؼقيمواٌقداغقيميفمتولماحملودؾيمواٌراجعيمظؿـؿقيموتطذقؼرماٌشذروسوتماظصذغريةمواٌؿقدذطي،ممممماالدؿػو

وايدمعـمأدوظقىماحملودؾيماالبؿؽورؼيمواظػلودماٌوظلمواإلداريميفمعـظؿوتماألسؿولمظؿشذفقعماالدذؿـؿورمواغؿعذوشماالضؿصذودممممم

ماظؼقعل.

 
 :والفضاء واالتصاالتتكنولوجٌا المعلومات لخطة البحثٌة لمحور الكلٌات المشاركة فً ا  10-9-3

م.ايؼققم-معؾقماظم–مشربابـددةماهلم-مرؼاضقةاظرتبقةماظم-ؾـفابـددةماهل-واٌعؾقعاتمايادؾاتمطؾقاتمم

 
كلٌة الخطة البحثٌة لفً  تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت والفضاء لمحور الخطة التنفٌذٌة   10-9-4

 :والمعلومات الحاسبات
 :األهداف الرئٌسٌة ومحاور الخطة )المشروعات العامة(   10-9-4-1 

 ادؿكداممالادؾةماظؼضائقةمظؾؼضاءمسؾكماظػلادماٌاظلمواإلداريمسيمعـظؿاتماألسؿال. .1

 ادؿكدامماألداظقبمايدؼـةمإلدارةماظؿؽؾػةمسيماظصـاساتماٌصرؼة. .2

 غريةمواٌؿقدطة.ادؿكداممأدؾقبمتدصؼماظؼقؿةمسيماظصـاساتماظص .3

 تطقؼرمععاؼريمالادؾةمواٌراجعةمالؾقةمواظدوظقةميؾمعشؽالتمالادؾةمواٌراجعة. .4

 
 :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة   10-9-4-2

م.واالتصوالتمواظػضو تؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمحمقرمايودؾوتمواٌعؾقعوتميفممؽؾقياًطيماظؿـػقذؼيمظمأغشطيم(:104جدولم)م

المشروعات 
 العامة

 )االهداف/
 مخرجات(

 األنشطة التفصٌلٌة

 فترة التنفٌذ
الجهات المسئولة 
والمشرفة على 

 التنفٌذ
 مصادر التموٌل

لٌمة التموٌل 
بالجنٌة 
 الى من المصري

.تطقؼرمأغظؿيم1
مادرتجوعماظصقر.

.ادذذذرتجوعماظصذذذقرمبودذذذؿكداممم1
 .اظدالظلحمؿقاػوم

2017 2022 
بؼلؿمماظؾقـكاظػرؼؼم

سؾقممايودىمبؽؾقيم
مواٌعؾقعوتايودؾوتم

متقؼؾمذاتلمعـم
جوععيمبـفوم+م
ماٌشروسوت
 اظؾقـقي.

م1.000.000

.اظؾقٌمصكم2
ماالذؽول.

.ادذذؿكداممخقارزعقذذوتماظؾقذذٌمم1
صذذذكماالذذذذؽولمالطؿشذذذوفمذذذذؾؽيمم

 تػوسالتمبروتنيمذذمبروتني.
م200.000 2022 2017

.اظؿصقؼًم3
م.اإلظؽرتوغل

ماإلظؽرتوغذذذل.غظذذذومماظؿصذذذقؼًمم1
 200.000 2022 2017ماالعـ.

.ذؾؽوتم4
االدؿشعورم
ماظالدؾؽقي.

.هلذذنيمبروتقطذذقالتماظؿقجقذذفم1
 200.000 2022 2017 صكمذؾؽوتماالدؿشعورماظالدؾؽقي.
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.ايقدؾيم5
ماظلقوبقي.

اعـذيمممبقذقمعرتؼذيمم.تصؿقؿمتؼـقذيمم1
 ظؾؿصودضيمصكمايقدؾيماظلقوبقي.

2017 2022 200.000 

.اظرت ذذيماالظقذذيمصذذكماتذذولمممم1م.اظرت يماالظقي.6
 .اظطيب

2017 2022 200.000 

.صفؿماظـصقصم7
ماظطؾقي.

.صفؿماظـصقصماظطؾقيمبودذؿكداممم1
ععوىذذيماظؾغذذوتماظطؾقعقذذيمٌذذرضممم

 اظلررون.
2017 2022 200.000 

.خصقدقيماظؾقٌم8
مسـماظؽؾؿوت.

.ايػوزمسؾذكمخصقدذقيماظؾقذٌمممم1
لقيماٌؿعذددةمصذكمممسـماظؽؾؿوتماظرئق

 ايقدؾيماظلقوبقيماٌشػرة.
2017 2022 200.000 

.ظشؾؽوتم9
االدؿشعورم
ماظالدؾؽقي.

.بروتقطقلمتقجقفمأعذـمظشذؾؽوتممم1
 200.000 2022 2017 االدؿشعورماظالدؾؽقي.

.أعونماظلفالتم10
ماظصققي

.هلنيمأعونماظلفالتماظصذققيمم1
ظؾؿذذذرؼضمصذذذكمبقؽذذذيمايقدذذذؾيمممم

 اظلقوبقي.
2017 2022 200.000 

 200.000 2022 2017 .اظؽشػماالسؿكمظؿزؼقػماظصقر.1م.تزؼقػماظصقر11

ماألع .اظـظومم12
ظشؾؽوتمعراطزم
مععؾقعوت.

ظشذذؾؽوتمماألعذذ .تعزؼذذزماظـظذذومم1
عراطزمععؾقعوتمايذرمماىذوععل:ممم

 دراديمتطؾقؼقي.
2017 2022 

بؼلؿمماظؾقـكاظػرؼؼم
سؾقممايودىمبؽؾقيم

مواٌعؾقعوتايودؾوتم

متقؼؾمذاتلمعـم
جوععيمبـفوم+م
ماٌشروسوت
 اظؾقـقي.

200.000 

.ضرا ةماظـصم13
مظؾؿؽػقصني.

.ضذذرا ةماظذذـصمظؾؿؽػذذقصنيمصذذذكمممم1
 .ايؼقؼلاظقضًم

2017 2022 200.000 

.اًرؼطذذذذيماظرضؿقذذذذيمظؾقرؼذذذذدمم1م.اظقاضعماٌعزز.14
 بودؿكدامماظقاضعماٌعزز.

2017 2022 200.000 

ظؽشذذػمسذذـمدذذررونممم.هلذذنيما1م.ععوىيماظصقر.15
  اىؾدمبودؿكداممععوىيماظصقر.

2017 2022 200.000 

.حػظم16
ماًصقدقي.

.بروتقطذذذقلماٌراجعذذذيموحػذذذظممم1
 اًصقدقيمصكماظؾقؽيماظلقوبقي.

2017 2022 200.000 

.ذؾؽوتم17
االدؿشعورم
ماظالدؾؽقي.

.ادذذذؿكداممعقضذذذقسوتم"غقذذذقترم1
دقصقؽ"ظؿلعنيمذذؾؽوتماالدؿشذعورممم

 اظالدؾؽقي.
2017 2022 200.000 

.اظؿـؼقىمسـم18
ماظؿـؾقفوتمايرجي.

سذذذذـمماظؿـؼقذذذذى.هلذذذذنيمادا م1
 اظؿـؾقفوتمايرجي.

2017 2022 200.000 

.اغرتغًم19
ماالذقو .

سؾذكمادذذوسممماظذذذطل.غظذومماظـؼذؾممم1
 اغرتغًماالذقو .

2017 2022 200.000 

.ررؼؼيمذطقيم20
مظؾؿـؼقى.

.ررؼؼذذذيمذطقذذذيمظؾؿـؼقذذذىمسذذذـمم1
 بؾيمظالعؿداد.اظؾقوغوتماظؼو

2017 2022 200.000 

.ايقدؾيم21
ماظلقوبقي.

.هلذذذذنيمادا ماظؿذذذذلعنيمصذذذذكممم1
 ايقدؾيماظلقوبقي.

2017 2022 200.000 

.خصقدقيم22
ماظلفالتماظطؾقي.

.ايلذذذوبوتماالعـذذذيماٌؿعذذذددةممم1
االرذذرافمظؾقػذذوزمسؾذذكمخصقدذذقيمم

 اظلفالتماظطؾقي.
2017 2022 200.000 

 200.000 2022 2017.هلذذذذنيمطػذذذذو ةمادارةمغظذذذذؿممم1.ادارةمغظؿم23
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اٌعؾقعوتماظطؾقيمبودؿكداممتؼـقوتممتماظطؾقي.اٌعؾقعو
 اغرتغًماالذقو .

.ادرتجوعم24
م.اظدالظلاٌعؾقعوتم

ماظدالظل.غظوممادرتجوعماٌعؾقعوتم1
اظلذذذقوضكماٌعؿؿذذذدمسؾذذذكمضذذذوعقسمم

 ."اٌػوػقؿ
2017 2022 

بؼلؿمماظؾقـكاظػرؼؼم
سؾقممايودىمبؽؾقيم

مواٌعؾقعوتؾوتمايود

متقؼؾمذاتلمعـم
جوععيمبـفوم+م
ماٌشروسوت
 اظؾقـقي.

200.000 

.ايقدؾيم25
ماظلقوبقي.

زؼذودةمعروغذيماظعؿؾقذوتمصذكممممم ".1
احملؿقظيممظألجفزةاالغظؿيماٌقزسيم

 ." بودؿكداممايقدؾيماظلقوبقي
2017 2022 200.000 

.اغرتغًم26
ماالذقو .

اضوصيمضقؿذيماىلمحؼذؾماظزؼذًمممم .1"
 ."بقادطيماغرتغًماالذقو مواظغوز

2017 2022 200.000 

.ايقدؾيم27
ماظلقوبل.

اٌقاردماٌؿشورطيمصكمبقؽيمم.مأعـ1"
 ايقدؾيم.

2017 2022 200.000 

.اطؿشوفموتقضعم28
مايرائؼ.

صعوظذيمظؾؿـؼقذىمعذـممممم.مررؼؼذيم1 "
اظؾقوغذذذذذوتمالطؿشذذذذذوفموتقضذذذذذعم

 "ايرائؼ.
2017 2022 200.000 

.هلنيم29
ماظؿعؾقؿ.

ادؿكداممتؼـقوتماظؿـؼقىمصكم .1"
اظؾقوغذذذذذوتماظؽذذذذذؾريةمظؿقلذذذذذنيم

 "اظؿعؾقؿ.
2017 2022 200.000 

.اظؾقوغوتمذاتم30
مايفؿماظؽؾري.

.غظرؼيمحملـيمٌعوىيماظؾقوغوتم1
 ذاتمايفؿماظؽؾري.

2017 2022 200.000 

.اطؿشوفم31
ماالعراض.

.اطؿشذذذذوفماعذذذذراضماظلذذذذررونم1
بودذذذؿكدامماظطذذذرامسوظقذذذيماالدا ممم

 ؾؿـؼقىمسـماظؾقوغوت.ظ
2017 2022 200.000 

.اظؾقوغوتم32
ماظؽؾرية.

دعٍماتؿقسوتماًوممععم .1
ظؾؿؼؾقؾمماٌلؿقحوةتؼـقوتماظؿقلنيم

 عـمابعودماظؾقوغوتماظؽؾرية.
2017 2022 200.000 

 4.100.000 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري

م
كلٌة الخطة البحثٌة لفً  ومات واالتصاالت والفضاءتكنولوجٌا المعللمحور الخطة التنفٌذٌة   10-9-5

 بنها:بهندسة ال
 :األهداف الرئٌسٌة ومحاور الخطة )المشروعات العامة(   10-9-5-1 

مغظؿماٌعؾقعاتماىغراصقة. .1

ماالتصاالتماظالدؾؽقةمواٌؿـؼؾة. .2

مػـددةمذؾؽاتماالتصاالت. .3

ماالتصاالتماظرضؿقة. .4

 طاضةمظؾشؾؽاتماٌكصصةمظؾؿقؿقل.بروتقطقالتمذاتمطػاءةمصكمادؿكدامماظ .5

 
 :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة    10-9-5-2

م

م
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م.تؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمواالتصوالتمواظػضو حمقرميفممؾـفوبـدديماممؽؾقياًطيماظؿـػقذؼيمظمأغشطيم(:105جدولم)م

 المشروعات العامة

 )األهداف / المخرجات(
 فصٌلٌةاألنشطة الت

الجهات  فترة التنفٌذ
المسئولة 

والمشرفة على 
 التنفٌذ

مصادر 
 التموٌل

 لٌمة التموٌل
 إلى من

.غظذذذذذذذؿماٌعؾقعذذذذذذذوتمم1
ماىغراصقي.

تطذذقؼرمتطؾقؼذذوتمغظذذؿماٌعؾقعذذوتم
ماىغراصقيميفمامـدديماٌدغقي.

م2020م2017

صرؼؼماظؾقـكمضلؿم
امـدديماٌدغقيم
بؽؾقيمامـدديم

مبـفو

ـممتقؼؾمذاتلمع
جوععيمبـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي.

م250.000

.األتصذذذوالتماظالدذذذؾؽقيم2
مواٌؿـؼؾي.

تؾذذقؿرتىمبودذذؿكداممغظذذؿممم .1
ذذذذذذذؾؽوتماالتصذذذذذذذوالتمم

ماظالدؾؽقي.
م2020م2017

صرؼؼماظؾقـكمضلؿم
امـدديماظؽفربقيم
بؽؾقيمامـدديم

مبـفو

م1.000.000

األدا ماألعـؾمظؿلؾقؿماظلؾطيم .2
ماظالدذذذؾؽقيصذذذكماظشذذذؾؽوتم

مي.واٌؿـؼؾ
م2020م2017

م2020م2017ماٌرئل.اتصوالتماظضق م .3

ظؼذذدرةمماظذذدؼـوعقؽلاظذذؿقؽؿم .4
ماالتصوالتاالردولمصكمغظومم

ماظشوعؾمظؾؿؾقػقنماحملؿقل.
م2020م2017

اٌرذقوتماٌصـعيمعـماٌذقادمم .5
صوئؼذذذذيماظؿقدذذذذقؾمظذذذذـظؿمم

ماٌؿـؼؾي.ماالتصوالت
م2020م2017

صوغؼماظؿقدذقؾممماٌقادرغوغوتم .6
درجيمايرارةماظعوظقيممذات

اغظؿذذذذيماٌلذذذذؿكدعيمصذذذذكم
ماظالدؾؽقي.ماالتصوالت

م2020م2017

تذذل ريماٌـووظذذيماظؾقـذذيمسؾذذكم .7
تغطقيماًؾقذيمصذكمذذؾؽوتمممم
اظـػذذوذماٌؿعذذددةمبوظؿؼلذذقؿمممم

ماظؽقدى.

م2020م2017

عذذوطسمماظذذقأيتصذذؿقؿمغظذذومم .8
بودؿكداممعصػقصيماظؾقابوتم

م.اٌربتي
م2020م2017

تطؾقؼذذذذذوتمهلذذذذذنيمادا م .9
اٌؿعذذددةمصذكمغظذذومممماظقدذوئطم
اظشوعؾمظؾؿؾقػذقنممماالتصوالت
ماحملؿقل.

م2020م2017

ذذذذذذذؾؽوتمايلودذذذذذذوتمم .10
ماظالدؾؽقي.

م2020م2017

.ػـددذذذذذذيمذذذذذذذؾؽوتمم3
م.االتصوالت

تذذلعنيمتطؾقؼذذوتماظرسوؼذذيمممم .1
اظصذذذذذققيمصذذذذذكمذذذذذذؾؽيم

ماتلوتماظالدؾؽقي.
م2020م2017

صرؼؼماظؾقـكمضلؿم
امـدديماظؽفربقيم

ـدديمبؽؾقيمام
مبـفو

متقؼؾمذاتلمعـم
جوععيمبـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي.

م200.000

تطؾقؼذذذذذذذوتمذذذذذذذذؾؽوتمم .2
مايلودوتماظالدؾؽقي.

م2020م2017

تقجقذفممتـػقذمبروتقطذقالتمم .3
طػذذذذذذو ةمسوظقذذذذذذيميفمممذات

ادذذؿفالكماظطوضذذيمظشذذؾؽوتمم
ماظالدؾؽقي.ماالدؿشعور

م2020م2017

م200.000م2020م2017لذؿؼؾالتممدراديموهلذنيمادا ماٌمم.األتصوالتماظرضؿقي.4
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ماظرضؿقي.

هؾقذذذؾماألدا مظؾـظذذذذوممعؿعذذذذددمم
اظؼـذذذقاتمصذذذكمغظذذذؿماالتصذذذوالتم

مبودؿكدامماألضؿورماظصـوسقي.
م2020م2017

.بروتقطقالتمذاتمطػذو ةمم5
اظطوضذذذذيممادذذذذؿكدامصذذذذكم

ظؾشذذذذذذؾؽوتماٌكصصذذذذذذيمم
مظؾؿقؿقل.

بروتقطذذقالتماظؿقجقذذفمظؾشذذؾؽوتم
اٌلذحمسؾذكمممم–اٌكصصيمظؾؿقؿقلم

وتقطقالتماٌكصصيمظؾؿقجقذفمماظرب
درادذذذيمأداةمحموطذذذوةمظشذذذؾؽيمم–

OPNET –تؼقذذذذذذذقؿمم
بروتقطذذذقالتماظؿقجقذذذفماٌؼذذذرتحم

برتقذذذوتمحموطذذذوةممبودذذذؿكدام
خقارزعقذوتممماخؿؾذورمم–اظشؾؽوتم

اظؿقجقذذفماٌؼرتحذذيمسؾذذكمعـصذذيممم
محؼقؼقي.

م2020م2017

م200.000

.إضذذرتاحمذذذػراتمجدؼذذدةم6
اظعوعذذيمماالتصذذوالتٌراطذذزم
PCCئفذذذذومموتؼقذذذذقؿمأدا

بوٌؼورغذذذيمعذذذعماٌكططذذذوتم
مايوظقي.

مPCCاظعوعذيممماالتصوالتعراطزم
اٌلحمسؾذكممم–مOFDMألغظؿيم
PCCوبـذو مممعومتالبدراديمم–م

تؼققؿمم–مOFDMمنقذجمظـظومم
مبودذؿكداممغظومماظؿقجقذفماٌؼذرتحممم

م.عومتالبحزعيم

م2020م2017

م200.000

.وضذذعمرؾؼذذيمجدؼذذدةمعذذـم7
اظربوتقطذذذقالتماٌكصصذذذي.م

صذذقاممتصذذوالتظالواٌـودذذؾيم
مخطقطماظؼدرةماظؽفربقي.

صذذكماألعذذوطـممPLCإروظذيمعذذدىمم
اظربوتقطذذقالتممبودذذؿكداماٌغؾؼذذيم
علحمودراديمألدواتمم–اٌكصصيم

اظعؿذذؾمسؾذذكممم–حموطذذوةماظشذذؾؽيمم
اظؿقجقفمذاتماٌصدرممبروتقطقالت

مLSPاٌػؿذذذذذذذذذقحم)عـذذذذذذذذذؾم
تعذذذذذذذذذذذذذذدؼؾمم–(مOLSRو

ظؿؾؾقذيمودذطممممايذوظلماظربوتقطقلم
دا معذعم/مماألماخؿؾورم–خطماظؼدرةم
اٌؼرتحذذذيمماظربوتقطذذذقالتبذذدونمم

موضقوسماألدا 

م2020م2017

م200.000

.درادذذيمايؾذذقلماظؾدؼؾذذيم8
لؽذذذـمأنمتؼذذذدعفوممماظذذذيت

ظؿقظقدماظؽفربذو ممماالتصوالت
موذؾؽيماظؿقزؼع.

م–خذذذدعوتماظشذذذؾؽوتماظذطقذذذيممم
سذذـمعػفذذقمممالدؿؼصذذوئقيدرادذذيم

اظشذذؾؽوتماظذطقذذيموسؿذذؾمضوئؿذذيممم
ًذذدعوتماظشذذؾؽوتماظذطقذذيمصذذكممم

مر.عص

م2020م2017

صرؼؼماظؾقـكمضلؿم
امـدديماظؽفربقيم
بؽؾقيمامـدديم

مبـفو

متقؼؾمذاتلمعـم
جوععيمبـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي.

م1.000.000

.رذذذراماطؿشذذذوفماٌقذذذوهمم9
ماىقصقي.

ادذذذؿكدامماظذذذرادارماالخرتاضذذذكممم
مالطؿشوفماٌقوهماىقصقي.م

م2020م2017

قذذيمؼػٌقؽرواٌقجذذوتمامادذذؿكدعؿؿم.اظؽشػمسـماٌعودن.م10
ظؾؽشذذػمسذذـماٌعذذدانمصذذكمبذذورـممم

ماألرض.
م2020م2017

ماالخرتاضذذذكادذذذؿكدامماظذذذرادارممم.اظؽشػمسـماألظغوم.م11
ظؾؽشذذذػمسذذذـماألظغذذذومماظرضذذذقيمم

موتدعريػومسـمبعد.
م2020م2017

.اٌقؽرووؼذذذذذذذذذذذذذذػم12
م.وامقائقوت

اٌقادممبودؿكدامدراديماٌرذقوتم
ماظػقضقي.

م2020م2017
م1.200.000

م2020م2017معغـورقلقيمايلوبقي.اظؽفرو

واجفذذذذذذزةم.دوائذذذذذذرم13
م.اٌقؽرووؼػ

دراديمظدوائرماالظؽرتوغقذيمم .1
متعؿؾميفمغطواماٌقؽرووؼػ.م

م2020م2017

صوسؾقذذذيمحفذذذىماٌقجذذذوتم .2
مظألشطقذذذياظؽفروعغـورقلذذذقيم

اٌعدغقذذذذذذيمذاتماظػؿقذذذذذذوتمم
م2020م2017
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االخؿقورؼذذذذيماٌؿعذذذذددةمضذذذذدمم
اٌقجذذذوتماظلذذذوضطيمواٌصذذذودرمم

ماًورجقي.

ماٌرذقوتماظقادذعفمم .3 تصؿقؿ
مايقزماظرتددي.م

م2020م2017

تصذذؿقؿمدوائذذرماظؽرتوغقذذيمم .4
بودذذؿكدامماالظقذذوفماظضذذقئقيممم

م.واٌؽقغوتماالظؽرتوضقئل
م2020م2017

تطؾقؼذذذذذوتماٌرذذذذذذقوتمم .5
اظدضقؼذذذيمصذذذكمغطذذذواماٌقجذذذوتم

ماٌؿـوػقيمصكماظصغر.م
م2020م2017

هلذذذنيمطػذذذو ةمعطقذذذوفمم .6
م.اظـرتوغلقدماظؼوػرةمظؾقق

م2020م2017

م2020م2017ماٌقادمسوظقيماظرتدد. .7

درادذيمامقائقذذوتماٌصذذـعيمم .1م.امقائقوت.14
مبودؿكدامماٌقادماظػقضل.م

م2020م2017
صرؼؼماظؾقـكمضلؿم
امـدديماظؽفربقيم
بؽؾقيمامـدديم

مبـفو

متقؼؾمذاتلمعـم
جوععيمبـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي.

م500.000

قذذوتمسوظقذذيممتصذذؿقؿمامقائ .2
اظؽػذذذذذو ةمذواتماظـطذذذذذوامم
اظرتدديماظقادعم)ادذؿؼطوبمم

مخطكمورأدل(.

م2020م2017

اظعددذذذذذذوتماٌصذذذذذذطـعيمم .3
ماٌلطقي.

م2020م2017

اٌصذذػقصوتماظعوطلذذيمذواتمم .4
منذذوذجماالذذذعوعماٌؿقرطذذيممم

ماظؽرتوغقو.
م2020م2017

تصذذذؿقؿموتـػقذذذذمػذذذقائلممم .5
اظشذذرائحماظدضقؼذذيمسرؼضذذيممم
تماظـطذذوامظـظذذومماالتصذذوالمم

ماظالدؾؽقي.

م2020م2017

تصذذذؿقؿموحموطذذذوةموتـػقذذذذم .6
عصذذػقصيمػقائقذذوتمعدتذذيم

 ـوئقذذذذيمايقذذذذزمبؿـؼقذذذذيمم
اظدوائرماظشرؼطقيمظؾعؿؾمععم
اىقذذذؾماظرابذذذذعمألغظؿذذذذيمم
االتصذذذوالتماظـؼوظذذذيماظذذذيتم

متعؿؾمبؿـؼقيماٌوؼق.

م2020م2017

اٌصػقصوتمامظعوطلفم ـوئقذفمم .7
ماالدؿؼطوب.

م2020م2017

ضؾقؾذذيماظذذربوزمممامقائقذذوت .8
وادذذذعيماظـطذذذواماظذذذرتدديم

مبودؿكدامماٌقؿوعقاد.
م2020م2017

عصػقصوتمامقائقوتماٌطقؼيم .9
ماظالدؾؽقي.

م2020م2017

امقائقذذوتمسرؼضذذيماظـطذذوام .10
ماظرتددي.

م2020م2017

امقائقذذذذذوتماظـلذذذذذقفقيمم .11
ميصودماظطوضي.مم

م2020م2017

م2020م2017ماظعددوتماالدطـوسقي. .12
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مقائقوتماٌدتذيمدذغريةممما .13
ايفؿمظؾفقؾماًذوعسمعذـممم

ماحملؿقل.
م2020م2017

امقائقذذذذوتمذاتماظؽلذذذذىم .14
اظعذذذوظلمبودذذذؿكداممتؼـقذذذيم
ماظرتددماظلطقلماالغؿؼوئل.

م2020م2017
صرؼؼماظؾقـكمضلؿم
امـدديماظؽفربقيم
بؽؾقيمامـدديم

مبـفو

متقؼؾمذاتلمعـم
جوععيمبـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي.

م500.000

قائقذذذذذذوتمذوماسذذذذذذودةمام .15
اظؿشذذؽقؾمألغظؿذذيماظذذدخؾمممم

مواًرجماٌؿعددة
م2020م2017

ادؿكدامماٌقجوتماٌقؽروئقذيمصذكمممم.اظعذا ومتعؼقؿماظؾذور.15
ماىرا قؿ.تعؼقؿماظؾذورموضؿؾم

م2020م2017
ادذذؿكداممايلودذذوتماٌقؽروئقذذيم

ماظؽرتوغقي.ماظريظؾؿقؽؿمصكمغظؿم

.حموطذذذذذوةموتصذذذذذؿقؿم16
رذذذذذذذقوتموتصذذذذذذـقعماٌ
ماٌكؿؾػي.

م.مماسودةماظؿشؽقؾاٌرذقوتمذوم

 2020م2017

مم

م750.000

اٌرذذذقوتمذاتماظـطذذواماٌذذؿغريممم
ماظقدؾيماظــوئقي.ممبودؿكدام

اٌرذذذقوتمذاتماظـطذذواماٌذذؿغريممم
ودذذذذذذذذذذذذؾيممبودذذذذذذذذذذذذؿكدام
م.اظؽفروعقؽوغقؽل

اٌرذقوتمبودؿكداممتؼـقيماًؾؾم
مصكماظؾـقيماألرضقي.مم

ؾؽوتماالدؿشعورمسـم.ذ17
مبعد.

يفمادا مبروتقطذذذقالتماالتصذذذوالتم
مظشؾؽوتماالدؿشعورمسـمبعد.

م300.000م2020م2017
بروتقطذذذذقلماتصذذذذولمطذذذذػ ميفمم
ادذذذذؿفالكماظطوضذذذذيمظشذذذذؾؽوتممم

ماالدؿشعورماظالدؾؽقي.

دراديمطػو ةمذذؾؽوتماالدؿشذعورممم
مسـمبعد.

.تطؾقذذذؼلماظؿؽـقظقجقذذذٌوم18
ظذـظؿممايدؼلـيمصذكمتصذؿقؿلمامم

ماظرضؿقٌي.

منوزجماظعققبموسؿؾقوتماالخؿؾورمم
ظالضذذطرابوتماٌقجذذقدةمبذذذامطذذرةمم

ماظػالش.
م200.000م2020م2017

تصؿقؿموتـػقذذمجفذوزمصذؽمذذػرةمممممم
تربذذذقامبذذذورعموصعذذذولمظؾطوضذذذيمممم

 .SDRبودؿكداممعؿقارزعقيم

.رذذذذذذراماالدذذذذذذؿػودةم19
اٌكؿؾػيمعـمذؾؽيماالغرتغًم

م)ػـدديماالغرتغقً(.

دالظذذلمظؾغذذيماظعربقذذيمبـذذو موؼذذىم
مممؼعؿؿدمسؾكماٌلوسدماظذطل.

م2020م2017

صرؼؼماظؾقـكمضلؿم
امـدديماظؽفربقيم
بؽؾقيمامـدديم

مبـفو

متقؼؾمذاتلمعـم
جوععيمبـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي.

م300.000

مظؾقدذذوئطماىزئذذلتؼقذذقؿماظـظذذومممم
اٌؿعددةمسؾكمذؾؽيماالغرتغًمصذكمم
اظؿؼذذوربمبذذنيمذذذؾؽيماظؿؾقػذذقنمممم

موذؾؽيماظؿؾقػقنماحملؿقل.ماظـوبًم

ماغرتغًماألذقو .

درادذذيمهلذذنيمجذذقدةماًدعذذيممم
ظؾصذذقتمسؾذذكمذذذؾؽيماالغرتغذذًممم
بودؿكدامماظقدقلمظؾعزممظؾؿقؿقؾم

ماظلرسي.مسوظل

.ػـددذذذذيماظروبذذذذقتمم20
مواألمتؿي.

واظذذؿقؽؿمصذذكمروبذذرتمماظـؿقذجذذيم
م500.000م2020م2017ماظدورات.مربوسلمأظلرقورم

ممهؽذذؿمظروبذذقتمدذذقورمسذذـمغظذذوم
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مررؼؼماالغرتغً.

مظروبقتمدقور.ماٌرئلاظـظوممم

هلنيمادا معؿقؽؿوتمعذؿغرياتممم
ماظلرسيمظؿقرطوتماٌمزرة.

تقزؼذذذذعماٌفؿذذذذيمظشذذذذؾؽيمعذذذذـم
م.اظروبقتوت

ظروبذذقتممضذذؾوبلمعـطؼذذلهؽذذؿم
مدقور.

.رصذذعمطػذذو ةمتطؾقٌؼذذوتمم21
ماإلذذوراتمواظصذمم قرمععوىي

مواظػقدؼق.

غظذذوممظؾؿعذذرفمسؾذذكموجذذقهم .1
مسؾذذذذكعذذذذؾ مماإلمسذذذذـيت

اظؿقؾقذذذؾماٌؿعذذذددماظصذذذقغمم
مو ال قيمظصقرماظقجفم ـوئقيم

ماألبعود.

م2022م2017

م1.200.000

ذاتمطػذذو ةممأغظؿذذيتطذذقؼرم .2
مسوظقيميفمضغطماظػقدؼق.

م

ذاتمطػذذو ةممأغظؿذذيتطذذقؼرم .3
سوظقذذذذيميفمصذذذذؽماظػقذذذذدؼقمم

ماٌضغقط.

مععوىيماظصقر. .4

مأغظؿيماظؿعرف. .5

دعٍماظؾقوغذوتماظربؼقعـقؼذيمممم .6
عؿعذذددةماألغؼذذوطمظؾؿعذذرفممم

ماظشكصقي.ممسؾك

غظذذوممدعذذٍمأمنذذوطمعؿعذذددةمممم .7
ظؾؿؼذذذذذوؼقسماظؾققظقجقذذذذذيم

علؿقىمإحذرازمممسؾكادؿـودام
ماظـؼوط.م

.رصذذعمطػذذو ةمتطؾقٌؼذذوتمم21
ماإلذذوراتمواظصذقرممم ععوىي

مواظػقدؼق.

مقؾقذؾممواظؿعؿطؾؾوتماظؿـػقذذممم .1
ظربوتقطذذذذذقالتماظؿق قذذذذذؼم
خػقػيماظذقزنموماٌلذؿكدعيممم

ماٌذذقجليفمتؼـقذذيماظؿعذذرفمم
مظؿقدؼدمامقؼي

م2022م2017

صرؼؼماظؾقـكمضلؿم
امـدديماظؽفربقيم
بؽؾقيمامـدديم

مبـفو

متقؼؾمذاتلمعـم
جوععيمبـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي.

م200000

مغظومماٌعرصيمبوظربتقوت. .2

ظـذديممهدؼدمأوراممدررونمام .3
ٌعوىذذيممبودذذؿكداممأدذذؾقبم

ماظصقر.

اظؾقذذٌماظؽؿذذلمسذذـماظصذذقرمم .4
ماسؿؿودامسؾكمتؽوعؾماظلؿوت.م

ظغذيمممسؾكغظوممآظلمظؾؿعرفمم .5
ماإلذورةماظعربقي.

مسؾذكمضقوسمطػذو ةماظؿعذرفمممم .6
اظؽالممبوظؾغذيماظعربقذيمدونممم

مسؾكمػقؼيماٌؿؽؾؿ.ماالسؿؿود

هلذذنيمأدا ماظػقذذدؼقمسـذذدممم .7
ذذذذذؾؽوتممسؾذذذذكظطؾذذذذىما

مايودى.

منذذذقذجمعؿذذذقازيمظؿشذذذغقؾمم .8
ماظصقرميفماظقضًمايؼقؼل.
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األجلذذذومممسؾذذذكاظؿعذذذرفمم .9
اٌؿقرطذذذذذذيميفماظػقذذذذذذدؼقمم

موعؿوبعؿفو.

ماظقدذوئطمادذرتجوعممممنقذجيم .10
اٌؿعددةمسؾكمجفوزمتشذغقؾمم

معؿقازي.

تطذذقؼرمأغظؿذذيمذاتمطػذذو ةممم .11
سوظقذذذذيميفمترعقذذذذزموصذذذذؽمم

مدؼقاظرتعقزماظػق

.وجذذذقدمغظذذذؿمعطذذذقرةم22
وحمد يمٌعوىذيماإلذذوراتممم

ماظرضؿقيمواظصقر.

م

ععوىيماظصقر/اظػقدؼقمبودذؿكداممم
اٌلذذحمسؾذذكمم_معـصذذوتمظؾربتذذيم

يفمتذذولمم FPGAادذذؿكدامم
بـذو ممم_ععوىيماظصذقرمواظػقذدؼقممم

منقذجمحموطوةمظؿطؾقؼوتمععوىذيمم
اظصذذذذذقرماظطؾقذذذذذيمبودذذذذذؿكدامم

تطؾذذؼممنذذقذجمحموطذذوةمم_اٌذذوتالب
م.FPGA وVHDLمبلوسدةم

.وجذذذقدمغظذذذؿمعطذذذقرةم22
وحمد يمٌعوىذيماإلذذوراتممم

ماظرضؿقيمواظصقر.

م

تطؾقؼذذذذوتمأجفذذذذزةماظشذذذذؾؽوتم
اظعصذذذؾقيمصذذذكماظؿطؾقؼذذذوتمذاتمم

اٌلذحمسؾذكمممم–اظؼراراتماظلرؼعيم
رؾقظقجقذذوتماظشذذؾؽوتماظعصذذؾقيمم

اٌلذذحمسؾذذكمأجفذذزةممم–اٌكؿؾػذذيم
م–اظشؾؽوتماظعصؾقيموتطؾقؼوتفذومم

ظشذؾؽوتماظعصذؾقيمممتـػقذمأجفزةما
اظؿقؼذذذؼمعذذذـمسؿذذذؾمأجفذذذزةممم–

عذذـماظشذذؾؽوتماظعصذذؾقيماٌـػذذذةممم
متطؾقؼ.مخالل

م2022م2017

صرؼؼماظؾقـكمضلؿم
امـدديماظؽفربقيم
بؽؾقيمامـدديم

مبـفو

متقؼؾمذاتلمعـم
جوععيمبـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي.

م

اٌؾذذودالتمبذذنيماظؼذذدرةممممنقذجذذي
واألدا مٌعوىذذذذذوتماإلذذذذذذوراتمم

م....اظرضؿقيمايدؼـي

.تطذذقؼرلمورصذذعمطػذذو ةممم23
 اظشؾؽوت.

م

تذذلعنيمتطؾقؼذذوتمبـقذذيماًدعذذيممم
اٌقجفذذذذيمعذذذذـمخذذذذاللمأتػذذذذوام

تصذذؿقؿمغظذذوممأعذذونممبروتقطذذقالت
مخؾريمظشؾؽوتمايودى.

م300000م2022م2017
ايذذقائطماظـورؼذذيمصذذكمممادذذؿكدام

مةوؼيمخدعوتماظقؼى.

موطؾذذؾمعذذـفٍمدؼـذذوعقؽلمألغظؿذذيممم
ودمسؾقفومضوئؿمعؿقركملؽـماالسؿؿ
م.ماالتصولسؾلمخدعوتمتؿقسيم

مذؾؽوتمايودىماٌؿؼدعي.

.تطؾقؼذذذذذوتماظزطذذذذذو م24
م.االدطـوسل

حوظذذذيمايرؼذذذؼممسؾذذذكاظؿعذذذرفمم
بلرسيمداخذؾمايفذراتماٌغؾؼذيمممم

مظؾؿػوسؾماظـقوي.

م300000م2022م2017
غظذذذذوممعؿؾذذذذوؼـمظؾؽشذذذذػمسذذذذـم

م.االخرتاا

عؾـقذيممتؼـقيمذطقيمظؽشػماظؿلؾؾمم
مسؾلمتعؾؿمااظي.

م.اظذطلغظومماظؿقؽؿم

.تطؾقؼذذذذوتمػـددذذذذيمم25
ماظربتقوت.

إسودةمدقوشيماظؽذقدمظؿـػقذذمأمنذوطمممم
اظربتذذذيممبودذذذؿكداماظؿصذذذؿقؿم

ماٌقجفيمدمقماظلؿوت.
م200000م2022م2017
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مااظذذل.أبـقذيمايودذىممم26
موذؾؽوتماظربطماظؾقؽلم

م

تصؿقؿمبـقيمحذقامدذىمذاتمممم .1
يمظغذيمودذػمممدرادذمم_طػو ة

األجفذذذزةموأدواتمتصذذذؿقؿمم
بـذذذو م-اظذذذدوائرماظرضؿقذذذيم

م_اظؾؾـوتماألدودقيماٌعذوجلمم
حموطذذوةمبودذذؿكداممآظقذذوتممم

م_اإلظؽرتوغذذذذلاظؿصذذذذؿقؿم
تصؿقؿمم_اظؿقؼؼمعـماظـؿوئٍ

 .FPGAحموطوةم

م2022م2017

صرؼؼماظؾقـكمضلؿم
امـدديماظؽفربقيم
بؽؾقيمامـدديم

مبـفو

متقؼؾمذاتلمعـم
جوععيمبـفوم+م

متاٌشروسو
ماظؾقـقي.

م300000

تعزؼزمأدا مأبـقيمايودذقبممم .2
علذذذحمسؾذذذذكمخمؿؾذذذذػممم_

علحمسؾذكممم_عؼوؼقسماألدا م
خمؿؾذذػمتؼـقذذوتماظؿقلذذنيم

تطؾذذذؼمتؼـقذذذيمهلذذذنيممم_م
عـودذذذذؾيمظؿطذذذذقؼرمبـقذذذذيم

ماظؽؿؾققتر.

هؾقذذذؾمادذذذؿوتقؽلمظقضذذذًم .3
تـػقذمطذقدماظربغذوعٍمألدذقأمممم

يفمبـقذذوتماٌعوىذذوتممعلذذور
ماٌؿقاظقي.

مإلسذذذودةؿذذذيماظؼوبؾذذذيمماالغظ .4
امقؽؾيماظيتمتعؿؾميفماظزعـم
مايؼقؼلمبوسؿؿودؼيمسوظقي.

.تطؾقؼذذذوتمايودذذذىمم27
مااظل.

م

ماظرباعٍمواألجفذزةم .1 م_تؼلقؿ
هدؼذذذذذذذذذدمعشذذذذذذذذذؽؾيمم

علحمم_األجفزة/اظربتقوت
سؾذذكمخقارزعقذذوتمتؼلذذقؿممم

تـػقذذممم_اظرباعٍمواألجفزةم
خقارزعقذذذذذذوتمتؼلذذذذذذقؿمم

تؼقذذقؿمأدا مػذذذهمم_خمؿؾػذذي
م2022م2017م.اًقارزعقوت

م200000

ممنقذجذيممتؼـقذوتمعلحمسؾكم .2
م_وتؼذذدؼرماظطوضذذيماٌكؿؾػذذيم
تطذذذقؼرمعـففقذذذيمسوظقذذذيممم
م-اٌلذذؿقىمظؿؼذذدؼرماظطوضذذيمم
اظؿقؼؼمعـمدضيماظؿؼدؼرمعذـمم
خاللماٌعذوؼريمواظؿطؾقؼذوتممم

مايؼقؼقي.

مأغظؿيماٌعؾقعوتمايققؼي. .1م.األغظؿيمايدؼـي.28

م2022م2017

م200000

م.ايؼقؼلظزعـمألغظؿيمصكما .2

األغظؿيماٌدتيمصذكماظذزعـممم .3
م.ايؼقؼل

مأغظؿيماظؿشغقؾماٌضؿـي. .4

تـػقذماغظؿذيماالغظؿذيمسؾذكمممم .5
مرضوئؼ.

سذربممماظؿؾػزؼقغل.اظؾٌم29
ماألغرتغً.

سذذذربمماظؿؾػزؼذذذقغلاظؾذذذٌم .1
عذومماألغرتغًمخاللمذؾؽوتم

ماىقؾماظرابع.مبعد
م2022م2017

صرؼؼماظؾقـكمضلؿم
اظؽفربقيممامـددي

بؽؾقيمامـدديم
مبـفو

متقؼؾمذاتلمعـم
جوععيمبـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي.

م1.000.000

اظعؿؾقوتماٌقزسذيمظؾؿقجقذفممم .2
م.اظؿؾػزؼقغل

متؿؾعمخقارزعقوتماظػقدؼق. .3
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هؾقذذؾمجذذقدةماًدعذذيمعذذـم .4
مذؾؽوتماظؿطقرمرقؼؾماألعد.

مكػضذذيعـاظذذدوائرماٌؿؽوعؾذذيم .1م.اظدوائرماٌؿؽوعؾي.30
ماظطوضي.

م2022م2017 ماٌكؿرباتمسؾكمرضوضي. .2

االجفذذذزةماظلذذذؾؾقيمسؾذذذكممم .3
مرضوئؼ.

م.ايقدؾيماظلقوبقياغقاعم .1م.ايقدقيماظلقوبقي.31

م2022م2017
مأعـمايقدؾيماظلقوبقي. .2

مواىقؾم .3 ماظلقوبقي ايقدؾي
ماظلودسمواظلوبعمظؾؿقؿقل.

.اعذذذذذذـماٌعؾقعذذذذذذوتمم32
مت.واظشؾؽو

اظؼضوؼوماألعـقيمصكماغرتغذًمم .1
ماألذقو .

م2022م2017

تشػريماظقدوئطماٌؿعددةمسربم .2
ماألغرتغً.

تطذذقؼرمبروتقطذذقلماالودذذوطم .3
ماٌقجفيماظردوظي.

متلعنيماٌؽقغوتماٌودؼي. .4

ماظؿشػريموععوىوتف. .5

.اظذذذذذذـظؿماظعصذذذذذذؾقيم33
ماظضؾوبقي.

م.األىلاظـظؿماظعصؾقيمواالغلونم

م
م2022م2017

مواظؿذل ريماظؿقؽؿميفماالذذقو مم .1م.اظؿقؽؿمسـمبعد.34
م2022م2017مصقفومسـمررؼؼماٌخ.

م

ماظروبقتوتمايققؼي. .2

.اظقذذذذذذوتماظؿعذذذذذذرفم35
مواظؿعؾؿ.

اظؿعذذذذرفمسؾذذذذكماألمنذذذذوطم .1
م2022م2017مواظؿـؼقىمسـماظؾقوغوت.

صرؼؼماظؾقـكمضلؿم
امـدديماظؽفربقيم
بؽؾقيمامـدديم

مبـفو

تلمعـممتقؼؾمذا
جوععيمبـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي.

م

ماظقوتموتؼـقوتماظؿعؾؿ. .2

.درادذذذذذذيمتصذذذذذذؿقؿمم36
وترطقذذذذذذذىماالرذذذذذذذرافم

ماظصـوسقي.

اٌقؽوغقؽذذذذذذذومايققؼذذذذذذذيم .1
م2022م2017 واألررافماالدطـوسقي.

مػـدديمإسودةماظؿلػقؾ. .2

.االغرتغذذذذذذذذذذذذذذذذذًم37
ماظطؾقي.موادؿكداعوتفو

اظعذذذذالجمسذذذذـمبعذذذذدم/ماظصذذذذقيم
يمواظؿطؾقؼذذذذذذذوتماإلظؽرتوغقذذذذذذذ
مواًدعوت.

م200000م2022م2017

.ادذذذذؿكدامماٌقجذذذذوتم38
م.واظضق 

 اظؾصرؼوتمواظعالج .1

م300000م2022م2017

اٌقجوتماظؽفروعغـورقلذقيمم .2
 واًالؼو.

ادذذذذؿكدامماظؾقذذذذزرمعذذذذعممم .3
جزؼؽذذذوتماظذذذذػىمظعذذذالجمم

 اًالؼوماظلرروغقي.

.اظؾققظقجقذذذذذذذذذذذذذذذيم39
ماٌعؾقعوتقي.

وتقذذذذيماظؾققظقجقذذذذيماٌعؾقع .1
 ودرادؿفو.

م300000م2022م2017 امـدديماظقرا قيمواطؿشوفم .2
مودراديماالدوؼي.

ػـددذذيماألغلذذفيمواًالؼذذوم .3
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اىذسقذذذذذذيموتقدذذذذذذقػمم
 األغلفي.

مايقدؾيماظؾققظقجقي. .4

.غظذذذذذذذؿمععوىذذذذذذذيمم40
ماإلذورات.

م200000م2022م2017متؼـقوتمععوىيماإلذورات

.درادذذيمغظذذؿمػـددذذيمم41
م.اظعالج

اظذذذذذـظؿمواالظؽرتوغقذذذذذوتمم .1
 ايققؼي.

م200000م2022م2017  اظؼقودوتمايققؼي. .2

ضقذذذوسموعراضؾذذذيماىذذذقدةمم .3
 ظؾؿـؿفوتماظطؾقي.

.درادذذيمغظذذؿمععوىذذيمم42
ماظصقر.

م

تؽـقظقجقذذذذوماظؿصذذذذقؼرماظطذذذذيبم
م ال كماالبعود.واظؿقؾقؾمواظؾـو م

م2022م2017

صرؼؼماظؾقـكمضلؿم
امـدديماظؽفربقيم

ـدديمبؽؾقيمام
مبـفو

متقؼؾمذاتلمعـم
جوععيمبـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي.

م200000
.درادذذذذذيمامـددذذذذذيم43

ماالطؾقـقؽقيمواعونماٌرضك.
 امـدديماالطؾقـقؽقي. .1

م2022م2017
تلوتمظألغظؿذيماظطؾقذيم/ممم .2

االغصذذذذفورمواالدؿشذذذذعورمم
مواٌعوؼرة.

مدالعيماٌرؼض. .3

م250000م2022م2017مشػقوتموططقطفو.تصؿقؿماٌلؿم.اٌلؿشػقوت.تصؿقؿم44

ورذىممماظـوغقمايققؼذيمتؽـقظقجقومم.تؽـقظقجل.اظـوغقم45
ماظـوغق.

م200000م2022م2017

إغرتغذذًماألذذذقو م)تؼـقذذوتمم .1مادؿكدامماألغرتغً.
 اظعؿؾقوت(ميفماظطى.

م400000م2022م2017

سذذذذذدمماظذذذذذقؼنيماظطؾقذذذذذيم .2
 واألجفزة.

امـددذذذذذيمايودذذذذذقبقيمم .3
م.واظـؿقذجي

مايقدؾيماظلقوبقيماظطؾقي. .4

 13.150.000 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري

 
التربٌة كلٌة لالخطة البحثٌة فً  تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت والفضاء لمحور الخطة التنفٌذٌة  10-9-6

 الرٌاضٌة:
 :األهداف الرئٌسٌة ومحاور الخطة )المشروعات العامة(   10-9-6-1 

مظؿعؾؿماالظؽرتوغل.ا .1

ماظقدائ ماٌؿعددةمواٌقاضعماالظؽرتوغقة. .2

مخرائ ماٌػاػقؿماٌربذبة .3

ماظؿعؾؿمسـمبعد. .4

 
 :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلالتفصٌلٌة  االنشطة  10-9-6-2

م

م
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م.االتصوالتمواظػضو تؽـقظقجقوماٌعؾقعوتموحمقرميفمماظرتبقيماظرؼوضقيمؽؾقياًطيماظؿـػقذؼيمظمأغشطيم(:106جدولم)م

 المشروعات العامة
  )األهداف/
 المخرجات(

 األنشطة التفصٌلٌة
الجهات المسئولة  فترة التنفٌذ

والمشرفة على 
 التنفٌذ

مصادر 
 التموٌل

 لٌمة التموٌل
 الى من

م.اظؿعؾؿماالظؽرتوغل.1

)اغؿوجمعؼرراتم
ادؿكدامم-اظؽرتوغقي

-اٌؼرراتماالظؽرتوغقي
تطقؼرماٌؼرراتم

مالظؽرتوغقي.(ا

أ ذذوثمسؾؿقذذيمودرادذذوتميفماتذذوالتممممإسذذداد
ماظؾقـقيمااتقي:

تػعقذذؾماٌؼذذرراتماالظؽرتوغقذذيميفماظؿكصصذذوتمممم
م.اٌكؿؾػي

معدىمصوسؾقيمادؿكدامماٌؼرراتماالظؽرتوغقي.-

مأػؿقيماظؿعؾؿماالظؽرتوغل.-

وضذذعممنذذوذجمعؼرتحذذيمٌؼذذرراتماظؽرتوغقذذيممممم-
مخمؿؾػي.

اظذذؿعؾؿمممامالدذذؿكدمضقذذوسماظؿقصذذقؾماٌعذذريفممم-
مماالظؽرتوغل.

م2022م2017

ضلؿماٌـوػٍموررام -
 اظؿدرؼس.

ضلؿمغظرؼوتم -
وتطؾقؼوتمرؼوضوتم

 اٌـوزالت.
ضلؿمغظرؼوتم -

وتطؾقؼوتماظرؼوضوتم
اىؿوسقيمورؼوضوتم

 اٌضرب.
 ضلؿمسؾقمماظصقي. -
ضلؿمغظرؼوتم -

وتطؾقؼوتماظرؼوضوتم
 اٌوئقي.

ضلؿمغظرؼوتموتطؾقؼوتم
اىؿؾوزمواظؿؿرؼـوتم

موضقي.واظعروضماظرؼ

متقؼؾمذاتلم
عـمجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي.

م400.000
.اظقدوئطماٌؿعددةم2

مواٌقاضعماالظؽرتوغقي.

)اغؿوجمودوئطمتػوسؾقيم
اظقدوئطممادؿكدام-عؿعددة

يفمسؿؾقيماظؿعؾقؿم
اظؿعؾقؿم-واظؿدرؼس
-اظقدوئطماظػوئؼي-اٌدعٍ

إغشو معقاضعمتعؾقؿقيم
اظؿعؾؿم-عؿكصصي

 اظؿػوسؾلماظـشط.(

م

سذذدادمأ ذذوثمسؾؿقذذيمودرادذذوتميفماتذذوالتمممإ
ماظؾقـقيمااتقي:

متل ريمادؿكدامماظقدوئطماٌؿعددةمسؾكماظؿعؾؿ.-

ممنوذجمعؼرتحيمألدوظقىماظؿعؾؿماٌدعٍ.-

صوسؾقذذيمادذذؿكدامماظقدذذوئطماظػوئؼذذيميفمسؿؾقذذيم--
ماظؿعؾقؿمواظؿعؾؿ.

مإغشو موتصؿقؿماٌقاضعماالظؽرتوغقيماظؿعؾقؿقي.

اظؿػذذوسؾلمسؾذذكمهلذذـمممدرادذذيمتذذل ريماظذذؿعؾؿم-
 ادا ميفمسؿؾقيماظؿعؾقؿمواظؿعؾؿ.علؿقىما

م2022م2017

خرائطماٌػوػقؿم.3
ماٌربتي

مواظقاضعماالصرتاضل.

)منوذجمجدؼدةمًرائطم
عػوػقؿمعربتيميفم
-اظؿكصصوتماٌكؿؾػي
منوذجمحموطوةمظؾقاضعم
االصرتاضلميفماتولم

ماظرؼوضل(.

التمإسذذدادمأ ذذوثمسؾؿقذذيمودرادذذوتميفماتذذومم
ماظؾقـقيمااتقي:

تصؿقؿمواغؿوجمخرائطمعػوػقؿمعربتيميفمتولم-
ماظؿعؾقؿمواظؿعؾؿ.

دراديمعذدىمصوسؾقذيمادذؿكداممخذرائطمعػذوػقؿمممممم-
عربتذذيمسؾذذكماظذذؿعؾؿميفماظؿكصصذذوتماظرؼوضذذقيم

ماٌكؿؾػي.

تصؿقؿممنوذجمحموطوةموتطؾقؼماظقاضعماالصرتاضلم-
مسؾكماظؿكصصوتماظرؼوضقيماٌكؿؾػي..

م2022م2017

ؿماٌـوػٍموررامضل -
 اظؿدرؼس.

ضلؿمغظرؼوتم -
وتطؾقؼوتمرؼوضوتم

 اٌـوزالت.
ضلؿمغظرؼوتم -

وتطؾقؼوتماظرؼوضوتم
اىؿوسقيمورؼوضوتم

 اٌضرب.
 ضلؿمسؾقمماظصقي. -
ضلؿمغظرؼوتم -

وتطؾقؼوتماظرؼوضوتم
 اٌوئقي.

ضلؿمغظرؼوتموتطؾقؼوتم
اىؿؾوزمواظؿؿرؼـوتم
مواظعروضماظرؼوضقي.

متقؼؾمذاتلم
عـمجوععيم
بـفوم+م
مشروسوتاٌ

ماظؾقـقي.
م400.000

م.اظؿعؾؿمسـمبعد.4

-)براعٍمجدؼدةموعطقرة
-جذبماظطالبماظقاصدؼـ
تقصريم-اظؿؽؾػيماظؿعؾقؿقي
-عصودرمتعؾؿمعؿـقسي
عقاجفيمضعػم
أدوظقىم-االعؽوغوت

متعؾقؿقيمحدؼـي(.

إسذذدادمأ ذذوثمسؾؿقذذيمودرادذذوتميفماتذذوالتممم
ماظؾقـقيمااتقي:

مقسي.ادؿقداثماغظؿيمتعؾقؿقيمجدؼدةموعؿـ-

متطقؼرمعـظقعيماظؿعؾؿمسـمبعد.-

مضقوسمتل ريمادؿكدامماظؿعؾؿمسـمبعد.-

موضعمحؾقلمٌقاجفيمارتػوعماظؿؽؾػيماظؿعؾقؿقي.-

معقاجفيمازدؼودمأسدادماظطالب.-

موضعمضقاسدمظؼوغقغقيماظؿعؾقؿمسـمبعد.-

ادذذؿقداثمذذذفوداتمتعؾقؿقذذيمجدؼذذدةموصؼذذوممممم-
مظألدوظقىماٌؼرتحي.

م200.000م2022م2017

 1.000.000 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري
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هندسة الكلٌة لالخطة البحثٌة فً  تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت والفضاء لمحور الخطة التنفٌذٌة 10-9-7
 شبرا:ب
 :األهداف الرئٌسٌة ومحاور الخطة )المشروعات العامة( 10-9-7-1 

ماجملؿؿعاتماظذطقة.مم .1

ماظعؾقمماٌلؿؼؾؾقة.ممم .2

م.واٌؿـؼؾةماظالدؾؽقةماالتصاالت .3

مػـددةمذؾؽاتماالتصاالت. .4

مذؾؽاتماىقؾماًاعسماظالدؾؽقة. .5

 
 :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلاالنشطة التفصٌلٌة     10-9-7-2

متؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمواالتصوالتمواظػضو حمقرميفممشربابـدديماممؽؾقياًطيماظؿـػقذؼيمظمأغشطيم(:107جدولم)م

لتموٌل لٌمة ا
بالجنٌه 
 المصري

مصادر 
 التموٌل

 الجهة المسؤولة

 عن التنفٌذ

 فترة التنفٌذ
الموضوعات البحثٌة 

 التفصٌلٌة
الموضوعات 
 من الى البحثٌة العامة

طؾقيمامـدديم 120.000
بشربامجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي

أسضو مػقؽيم
اظؿدرؼسمواٌشرصنيم

سؾكماظردوئؾم
اظؾقـقيمبؼلؿم

معؿورةاظ

مغظؿمادارةماظعؿران. .1 2017 2019 اتؿؿعوتم.1
 مم.اظذطقي

 ادارةماظؿـؿقيماظعؿراغقي. .2 2017 2019 60.000

60.000 2019 2018 
اظؿػوسالتمبنيمتؽـقظقجقوم .3

 اٌعؾقعوتمواظعؿورةمواظعؿران.

120.000 2018 2017 
يفماظعؿورةمماظـؿقذجي .4

 واظعؿران.

60.000 2020 2018 
ؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمتل ريمت .5

 سؾكماظؿؽقؼـوتماٌعؿورؼي.

120.000 2022 2018 
تؽـقظقجقوماٌعؾقعوتم .6

واالتصوالتمواظعؾقمم
 اٌلؿؼؾؾقي.

60.000 2019 2017 
تطقرمتؽـقظقجقومعقادماظؾـو م .7

 وتل ريػومسؾكماظعؿورة.

120.000 2022 2018 
اتؿؿعوتماظذطقيموتطقرم .8

 غل.اظؿعؾقؿماٌعؿوريمواظعؿرا

60.000 2020 2019 
اظعؾقمماٌلؿؼؾؾقيميفماظعؿورةم .9

 واظعؿران.

120.000 2022 2018 

دراديمادؿكداممتؼـقوتم .10
حدؼـيمالدؿقداثمغظؿم
عـودؾيمظشؾؽوتماظؾـقيم
األدودقيمععماتؿؿعوتم

 اظعؿراغقيماظؼوئؿي.

م35000 طؾقيمامـدديم
بشربامجوععيم
بـفوم+م

مأسضو مػقؽي
اظؿدرؼسمواٌشرصنيم

سؾكماظردوئؾم
م2022 م2017

ماظـوغقمتؽـقظقجلموتطؾقؼوتفو. .1  .اظعؾقمماٌلؿؼؾؾقي.ممم2

 اظطرامايدؼـيمظؾؿقؽؿ. .2 35000 
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ماٌشروسوت 35000
ماظؾقـقي

اظؾقـقيمبؼلؿم
مامـدديماٌقؽوغقؽقي

تصؿقؿمعـظقعوتم .3
اٌقؽوتروغؽسميفمسؿؾقوتم

 االغؿوج.

اظؿقؽؿماألىلماٌؿؼدمميفم .4 35000
 عؿؾقوتماظصـوسقي.اظ

  MEMSتصؿقؿمغظؿم .5 35000

ٌُعؿؿدةمسؾكم .6 35000 أغظؿيماظؿصـقعما
 ايودقب.

 تصـقعماظروبقتوت. .7 35000

م17500
طؾقيمامـدديم
بشربامجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
 اظؾقـقي

أسضو مػقؽيم
اظؿدرؼسمواٌشرصنيم

سؾكماظردوئؾم
اظؾقـقيمبؼلؿم

 امـدديماظؽفربقي

م2022 م2017

تؾقؿرتىمبودؿكداممغظؿم .1
ذؾؽوتماالتصوالتم

ماظالدؾؽقي.

.االتصوالتم3
 اظالدؾؽقيمواٌؿـؼؾي.

 

17500 
االدا ماالعـؾمظؿلؾقؿماظلؾطيم .2

يفماظشؾؽوتماظالدؾؽقيم
 واٌؿـؼؾي.

17500 
اظؿقؽؿماظدؼـوعقؽلمظؼدرةم .3

االردولميفمغظومماالتصوالتم
 اظشوعؾمظؾؿؾقػقنماحملؿقل.

17500 
اٌرذقوتماٌصـعيمعـماٌقادم .4

صوئؼيماظؿقدقؾمظـظؿم
 االتصوالتماٌؿـؼؾي.

17500 

رغوغوتماٌقادمصوئؼماظؿقدقؾم .5
ذاتمدرجيمايرارةماظعوظقيم

اٌلؿكدعيميفماغظؿيم
 االتصوالتماظالدؾؽقي

17500 

تل ريماٌـووظيماظؾقـيمسؾكم .6
تغطقيماًؾقيميفمذؾؽوتم
اظـػوذماٌؿعددةمبوظؿؼلقؿم

 اظؽقدى.

17500 
تصؿقؿمغظومماظقأيمعوطسم .7

بودؿكداممعصػقصيماظؾقابوتم
 اٌربتي.

17500 

هلنيمادا متطؾقؼوتم .8
اظقدوئطماٌؿعددةميفمغظومم
االتصوالتماظشوعؾمظؾؿؾقػقنم

 احملؿقل.

17500 
طؾقيمامـدديم
بشربامجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
 اظؾقـقي

أسضو مػقؽيم
اظؿدرؼسمواٌشرصنيم

ؾكماظردوئؾمس
اظؾقـقيمبؼلؿم

 امـدديماظؽفربقي
م2022 م2017

تصؿقؿموتـػقذمػقائلماظشرائحم .1
اظدضقؼيمسرؼضيماظـطوامظـظؿم
ماالتصوالتماظالدؾؽقي.

 .امقائقوت.4

 

17500 

تصؿقؿموحموطوةموتـػقذم .2
عصػقصيمػقائقوتمعدتيم
 ـوئقيمايقزمبؿـؼقيماظدوائرم
اظشرؼطقيمظؾعؿؾمععماىقؾم

يماالتصوالتماظرابعمألغظؿ
اظـؼوظيماظيتمتعؿؾمبؿـؼقيم

 اٌوؼق.
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17500 
اظؿشؽقؾماظرضؿلماألعـؾمألذعيم .3

 امقائقوتماظذطقي.

17500 
امقائقوتمضؾقؾيماظربوزموادعيم .4

اظـطواماظرتدديمبودؿكدامم
 اٌقؿوعقاد.

17500 

طؾقيمامـدديم
بشربامجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
 اظؾقـقي

أسضو مػقؽيم
واٌشرصنيمماظؿدرؼس

سؾكماظردوئؾم
اظؾقـقيمبؼلؿم

 امـدديماظؽفربقي

م2021 م2017

صوسؾقيمحفىماٌقجوتم .1
اظؽفروعغـورقلقيمظألشطقيم
اٌعدغقيمذاتماظػؿقوتم
االخؿقورؼيماٌؿعددةمضدم
اٌقجوتماظلوضطيمواٌصودرم

ماًورجقي.

 .اٌقجوتماظدضقؼي.5

 

م2019 17500 م2017
تطؾقؼوتماٌرذقوتماظدضقؼيم .2

اٌقجوتماٌؿـوػقيمصكممصكمغطوا
 اظصغر.

م2018 17500 م2017
هلنيمطػو ةمعطقوفماظؼوػرةم .3

 ظؾقققدماظـرتوغل.

م2020 17500 م2017
تلعنيمتطؾقؼوتماظرسوؼيم .1

اظصققيميفمذؾؽيماتلوتم
 اظالدؾؽقي.

.ػـدديمذؾؽوتم6
 االتصوالت.

 

م2021 17500 م2017
تطؾقؼوتمذؾؽوتمايلودوتم .2

 اظالدؾؽقي.

م2021 17500 م2017
دراديموهلنيمادا م .1

 اٌلؿؼؾالتماظرضؿقي.
.االتصوالتم7

 اظرضؿقي.

 

م2021 17500 م2017
هؾقؾماالدا مظؾـظوممعؿعددم .2

اظؼـقاتمصكمغظؿماالتصوالتم
 بودؿكدامماالضؿورماظصـوسقي.

م17500
طؾقيمامـدديم
بشربامجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي

أسضو مػقؽيم
اظؿدرؼسمواٌشرصنيم

ؾكماظردوئؾمس
اظؾقـقيمبؼلؿم
امـدديم
ماظؽفربوئقي

أسضو مػقؽيم
اظؿدرؼسمواٌشرصنيم

سؾكماظردوئؾم
اظؾقـقيمبؼلؿم
امـدديم
ماظؽفربوئقي

م2019 م2017
ًماألذقو  .1  دراديمذؾؽوتماغرتغ

(IoT) . 
.ذؾؽوتماىقؾم8

 اًوعسماظالدؾؽقي.

 
م17500 م2020 م2017

دراديمذؾؽوتماالتصولمضصريةم .2
 . (M2M) اٌدىمبنيمااالت

م17500 م2021 م2017
دراديموهؾقؾماظشؾؽوتم .3

اٌعؿؿدةمسؾكمسددمػوئؾمعـم
 امقائقوتماظصغرية.

م17500 م2019 م2017
دراديموهؾقؾمأعـماظشؾؽوتم .1

 اٌعرصيمبويودى.
.اظشؾؽوتماٌعرصيم9

مبوظربتقوت.

 

م17500 م2019 م2017
دراديمتقزؼعماألةولم .2

بودؿكدامماظشؾؽوتماٌعرصيم
 ى.بويود

م17500 م2020 م2017
دراديمعردولمضقئلمأعنيم .1

  (Li-Fi) .ظـؼؾماظؾقوغوت
.ذؾؽوتم10

 االتصوالتماظضقئقي.

 

م17500 م2021 م2017

خؾقيمضقئقيمداخؾقيمعؿـوػقيم .2
اظصغرمعـمخاللمتؼـقيم
 االتصولماظؾصريماظضقئل.

(VLC)  



  2017-2022البحثٌة الخمسٌة لجامعة بنها ةالخط

 

  
258 

 

  

م17500 م2019 م2017

دراديموهؾقؾماظرادؼقماٌعرفم
م(SDR) بويودى

.اظرادؼقماٌعرفم11
 بوظربتقوت.

 

م17500

طؾقيمامـدديم
بشربامجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي

م2021 م2017

منوذجماظعققبموسؿؾقوتم .1
االخؿؾورمظالضطرابوتماٌقجقدةم

 بذاطرةماظػالش.

.االظؽرتوغقوتم12
 اظرضؿقي.

 

م17500 م2019 م2017

تصؿقؿموتـػقذمجفوزمصؽمذػرةم .2
يمتربقامبورعموصعولمظؾطوض
بودؿكداممعؿقارزعقيم

SDR. 

 

م17500 م2020 م2017
تصؿقؿمتطؾقؼوتماظذم .3

(FPGA)م. 
 

م17500 م2021 م2017

بـو موؼىمدالظلمظؾغيماظعربقيم .1
 ؼعؿؿدمسؾكماٌلوسدماظذطل.

.ػـدديم13
 االغرتغً.

 

م17500 م2019 م2017

دراديمهلنيمجقدةماًدعيم .2
ظؾصقتمسؾكمذؾؽيماالغرتغًم
بودؿكدامماظقدقلمظؾعزمم

 ؾؿقؿقؾمسوظلماظلرسي.ظ

 

م17500 م2020 م2017

تؼققؿماظـظومماىزئلمظؾقدوئطم .3
اٌؿعددةمسؾكمذؾؽيماالغرتغًم
صكماظؿؼوربمبنيمذؾؽيم
اظؿؾقػقنماظـوبًموذؾؽيم
 اظؿؾقػقنماحملؿقل.

 

م17500
م

م2021 م2016
اظـؿقذجيمواظؿقؽؿميفمروبقتم .1

 رقورمأظلمربوسلماظدورات.
.ػـدديماظروبقتم14

 واالمتؿي.

 
م17500 م2019 م2017

غظوممهؽؿمظروبقتمدقورمسـم .2
 ررؼؼماالغرتغً.

م17500 م2021 م2017 ماظـظومماٌرئلمظروبقتمدقور. .3

م17500 م2019 م2017
هلنيمادا معؿقؽؿوتم .4

عؿغرياتماظلرسيمظؿقرطوتم
ماٌمازرة.

م17500 م2020 م2017
تقزؼعماٌفؿيمظشؾؽيمعـم .5

ماظروبقتوت.

م17500 م2021 م2017
ؼلمضؾوبلماظروبقتمهؽؿمعـط .6

مدقور.

م17500 م2019 م2017
اظؿقؽؿميفمحرطيماظروبقتوتم .7

 Fuzzy)بودؿكدامماٌـطؼم
Logic).م

م17500 م2019 م2017
اظروبقتوتماظلقوبقيم .8

Cloud Roboticsم.م
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م17500

طؾقيمامـدديم
بشربامجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي

أسضو مػقؽيم
اظؿدرؼسمواٌشرصنيم

سؾكماظردوئؾم
ؾقـقيمبؼلؿماظ

امـدديم
ماظؽفربوئقي

م2019 م2017

غظوممظؿؽقؼـماظصقرم ال قيم .1
 األبعود

.تطقؼرمورصعم15
طػو ةمتطؾقؼوتم
ععوىيماإلذوراتم
 واظصقرمواظػقدؼق.

 

م17500
م م

م2019 م2017
هدؼدمامقؼيمبودؿكداممدقرم .2

مذراؼنيماظقد.

م17500
م م

م2020 م2017
ادؿكراجماظصقرماٌؾ مسؾكم .3

 احملؿقى.

م17500
م م

م2019 م2017
غظوممآظلمظؾؿعرفمسؾكم .4

 اظؾففوتماظعربقي.

م17500

م م

م2020 م2017

.تطؾقؼوتمأعونم16 غظوممآعـمظالغؿكوبوتماالظؽرتوغقي.
 ايودى.

 

م17500

طؾقيمامـدديم
بشربامجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي

م

م2017 2019

هؾقؾمأدا مومنقذجيماألغظؿيمذاتم
األعونمايرجموتعؿؾمبوظقضًم

 ؼل.ايؼق

.تطؾقؼوتماألغظؿيم17
 اٌدتي.

 

م17500

م م

م2021 2017 

مبروتقطقالتمتلعنيماظشؾؽوت. .تطؾقؼوتم18
 اظشؾؽوت.

 

م17500
م م

م2017 2019
اٌؿقؽؿوتماظذطقيمإلذوراتم .1

اٌرورمبـوً مسؾكمإرورمتعووغلم
 عؿعددماظقطال .

.تطؾقؼوتماظذطو م19
 االدطـوسل.

 

م17500
م م

م2019 م2017
راطزمتقزؼعماألةولمداخؾمع .2

اظؾقوغوتمسؾكمايقدؾيم
 اظلقوبقي.

م17500
م م

م2019 م2017
اظؿـؼقىمسـماظعؿال م .3

 اٌلؿفدصنيمصكمضطوعماظؾـقك.

م50.000

طؾقيمامـدديم
بشربامجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي

أسضو مػقؽيم
اظؿدرؼسمواٌشرصنيم

سؾكماظردوئؾم
اظؾقـقيمبؼلؿم
مػـدديماٌلوحي

2018 2017 

طمسوظقيماغشو مذؾؽوتماظـؼو .1
اظدضيمبودؿكداممأغظؿيمهدؼدم
ماٌقضعمبوألضؿورماظصـوسقي.

.اغؿوجموهدؼٌم20
 اًرائطماظرضؿقي.

م

50.000 
م م

م2017 2018
تطقؼرممنوذجمجقؼدمحمؾقيم .2

مدضقؼي.

م40.000
م م

م2017 2018
تؼقؼؿماظصقرماىقؼيموم .3

 اظػضوئقي.

م50.000
م م

م2017 2018
دراديماظـؿوذجماظرؼوضقيم .4

 ورماظصـوسقي.ٌلؿشعراتماألضؿ

150.000 
م م

م2017 2022
دعٍمبقوغوتمدقرماظؾقزرم .5

احملؿقلمجقامععماظصقرم
 .اىقؼيمواظػضوئقي
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م50.000
م م

م2017 2022
االدؿكالصماألوتقعوتقؽلم .6

ظؾؿعوزماألرضقيمعـماظصقرم
 .اىقؼيمواظػضوئقي

م100.000
م م

م2017 2022
ادؿكدامماظصقرماظرادارؼيم .7

ظؽشػمذؾؽوتماٌراصؼمهًم
مضقي.األر

م50.000
م م

م2017 2022
اغشو ممنوذجمرضؿقيم ال قيم .8

 .األبعودمظلطحماألرض

م50.000
م م

م2017 2022
اغشو ممنوذجم ال قيماألبعودم .1

ظؾؿـشكتمبودؿكداممأجفزةم
ماظؾقزرماألرضل.

.اغشو ممنوذجم21
  ال قيماألبعودمظؾؿدن

Generation 
of 3D City 

Models. 50.000 
م م

م2017 2022
ال قيماألبعودماغشو ممنوذجم  .2

ظؾؿـشكتمبودؿكداممأجفزةم
 .اظؾقزرماحملؿقظيمجقا

م40.000

م م

م2017 2019

اغشو ممنوذجم ال قيماألبعودم .3
ظؾؿدنمبدعٍمتؼـقوتماالدؿشعورم

سـمبعدموغظؿماٌعؾقعوتم
 .اىغراصقي

م50.000

طؾقيمامـدديم
بشربامجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي

أسضو مػقؽيم
اظؿدرؼسمواٌشرصنيم

ؾكماظردوئؾمس
اظؾقـقيمبؼلؿم
مػـدديماٌلوحي

م2017 2022

هدؼدمطردوغوتماظؼرىمواٌدنم .1
وحصرماظؿعدؼوتمسؾكماألرضم

ماظزراسقي.

.درادوتم22
 اظؿكطقطماظعؿراغل.

 

م50.000
م م

م2017 2022
درادوتماظـؿقماظعؿراغلم .2

وتـظقؿموتقجقفماظؿقدعميفم
ماٌدنمواٌـورؼماظعؿراغقي.

م100.000

م م

م2017 2022

طمذؾؽوتماٌراصؼماظعوعيمططق .3
ظؾؿدنمطشؾؽوتماٌقوهمواظصرفم

اظصقلمواظؽفربو م
 واالتصوالت.

م60.000

م م

م2017 2018

ادؿكداممدقرماالدؿشعورمسـمبعدم
إلضوعيمالخؿقورمأصضؾماٌقاضع

اٌـشكتماظعؿراغقيمواظصـوسقيم
وامـددقيمطوظلدودمواظطرام

ايدؼدؼيمواألغػوامواظلؽؽ
موحمطوتماظطوضي.

وتمعالئؿيم.دراد23
 اٌقضع.

 

م60.000

م م

م2017 2022

تقصريمخرائطمرضؿقيمدضقؼيم .1
وحمد يمظألراضلمواظعؼوراتم

دقودوتم ظؾؿلوسدةميفموضع
وخططمادؿـؿورؼيمأصضؾمطدمم

 االضؿصودمواظؿـؿقي.م

.دسؿمدـوسيم24
 اظؼرارماظػعول.

 

م50.000

م م

م2017 2022

تطقؼرموهدؼٌمغظؿماٌعؾقعوتم .2
ـماألرضقيممبومتشؿؿؾمسؾقفمع
ضقاسدمبقوغوتمٌلوسدةم

اٌكططنيمواٌشرسنيموعؿكذيم
ماظؼرار.
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م4000

طؾقيمامـدديم
بشربامجوععيم
بـفوم+م
ماٌشروسوت
ماظؾقـقي

أسضو مػقؽيم
اظؿدرؼسمواٌشرصنيم

سؾكماظردوئؾم
اظؾقـقيمبؼلؿم
اظرؼوضقوتم

مواظػقزؼو مامـددقي

م2019 م2017

ررامتؼرؼىمايؾقلم .1
ظؾؿعودالتماظؿػوضؾقيم

ظؿؽوعؾقيمواٌعودالتما
واٌعودالتماظؿػوضؾقيم

 وتؽوعؾقي.

.حؾماٌعودالتم25
اظؿػوضؾقيمواظؿؽوعؾقيم

 وتطؾقؼوتفو.

 

م4000
م م

م2019 م2017
حؾقلمظؾؿعودالتماظؿػوضؾقيم .2

مبودؿكداممدوالماالدؾالؼـ.

م4000

م م

م2018 م2017

دراديماظـظومماظؽـللم .3
ظؾؿعودالتماظؿػوضؾقيمصكمصضو م
ػؾربتماومبوغوخمذوماظػرتةم

م–اظـصػمعغؾؼيمم–حيماٌػؿق
 اٌضغقري.

م4000
م م

م2020 م2017
اظؿقؾقؾماظؽؿلمورراماظؿؼرؼىم .4

اٌكؿؾػيميؾمبعضماٌعودالتم
م.اظؿػوضؾقيمشريماًطقي

م4000 م م م2019 م2017 مغظرؼيماظصالحقيموتطؾقؼوتفو. .1 .اظرؼوضقوتم26
 اظؿطؾقؼقي.

 

م4000

م م

م2018 م2017

اظـؿذجيماظؿقؾقؾقيمواظعددؼيم .2
يفماٌقادمالغؿشورماٌقجوتم

اٌرطؾيمواظدالئؾماٌقجقيم
اٌلؿقؼيموذظؽمظدراديم
خقادفوماظطقػقيم)طـوصيم

غطوضوتمعـمم–ايوظيموماظرغنيم
تردداتماالغػوذماٌقضقصي،م
ععوعالتماظـػوذؼيموم

م.االغعؽوس(

م4000

م م

م2018 م2017

اظؾقٌمسـمغطوضوتمعـمتردداتم
جدؼدةممومسالضيمبوظدالئؾماٌقجقيم

ؽرتوغقيمظؾعضماالغظؿيماالظ
 واتـقغوتمواظؾالزعقغوت.

م.عقؽوغقؽوماظؽؿ.27

 

م20.000

م م

م2019 م2017

هضريمجزؼؽوتمطربؼؿقدم
اظؽودعققمماظـوغقمعرتؼيمودراديم
خقادفوموتطؾقؼوتفومصكماتوالتم

م.اٌكؿؾػي

.اظـؼوطماظؽؿقعقيم28
موتطؾقؼوتفو.

 

 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري 3.135.500

 

كلٌة الخطة البحثٌة لفً  تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت والفضاء لمحور تنفٌذٌةالخطة ال    10-9-8
 لعلوم:ا
 :األهداف الرئٌسٌة ومحاور الخطة )المشروعات العامة(   10-9-8-1 

 دراداتمسيمذبالماظرؼاضقاتماظؾقؿةمواظؿطؾقؼقوة. .1

 دراداتمسيمذبالمايادبماآلظلمواإلحصاء. .2

 
 :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلٌة االنشطة التفصٌل   10-9-8-2

م
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متؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمواالتصوالتمواظػضو حمقرميفمماظعؾقممؽؾقياًطيماظؿـػقذؼيمظمأغشطيم(:108جدولم)م

الموضوعات 

البحثٌة 

 التفصٌلٌة

 الموضوعات البحثٌة العامة

 فترة التنفٌذ
الجهة المسؤولة 

 عن التنفٌذ
 مصادر التموٌل

ٌل لٌمة التمو

بالجنٌه 

 المصري
 الً من

درادوتميفمتولم.1

اظرؼوضقوتماظؾقؿيم

مواظؿطؾقؼقذي.

سـمايؾقلماظدورؼيمظـقعمعذـمم .1

اٌعذذذودالتماظؿػوضذذذؾقيمشذذذريمم

 اًطقيمعـماظرتؾيماظـوغقي.

2017 2019 
رئذذذذذذذقسمضلذذذذذذذؿم

 اظرؼوضقوتماٌشرصني

طؾقيمامـدديمبشربام

جوععيمبـفوم+م

 اظؾقـقيماٌشروسوت

20.000 

بعضماٌلذوئؾمٌعذودالتمممحقلم .2

 تؽوعؾقيمخمؿؾطي.
2017 2020 

رئذذذذذذذقسمضلذذذذذذذؿم

 اظرؼوضقوتماٌشرصني
20.000 

حذذذقلماظلذذذؾقكماظؿذبذذذذبلممم .3

يؾذذقلماٌعذذودالتماظؿػوضذذؾقيم

واظدؼـوعقؽقذذيمسؾذذكمتذذذدرؼٍممم

 اظزعـ.

2017 2019 
رئذذذذذذذقسمضلذذذذذذذؿم

 اظرؼوضقوتماٌشرصني
20.000 

.درادوتميفمتولم2

ايودىمااظلم

مواإلحصو .

وتمخقارزعقذذوتمسذذـمتطؾقؼذذم .1

 اظؿؿو ؾماٌلؿؼر.
2017 2021 

رئذذذذذذذقسمضلذذذذذذذؿم

 اظرؼوضقوتماٌشرصني
20.000 

 2022 2017مصكمدالالتمظغوتماظربتي. .2
رئذذذذذذذقسمضلذذذذذذذؿم

 اظرؼوضقوتماٌشرصني
20.000 

صكممتـقؾماظلالدذؾمايرصقذيممم .3

ظؿػعقذذذذؾمسؿؾقذذذذيماظؿـؼقذذذذىم

واظؾقٌمسؾذكمضقاسذدمبقوغذوتمممم

ماظلالدؾمايرصقي.م

2017 2022 
مرئذذذذذذذقسمضلذذذذذذذؿ

 اظرؼوضقوتماٌشرصني
20.000 

بـو ماًقارزعقذوتماٌرئقذيمالممم .4

عـؾذذذذلماظربتذذذذيمعؿعذذذذددةم

ماالػداف

م2022م2017
رئذذذذذذذقسمضلذذذذذذذؿم

ماظرؼوضقوتماٌشرصني
20.000 

تغريمبقؿوماٌعؿؿمحوصظماظزواؼوم .5

وبعذذضماظػراشذذوتماظػـلذذؾريم

ماًودي

م2022م2017
رئذذذذذذذقسمضلذذذذذذذؿم

ماظرؼوضقوتماٌشرصني
20.000 

يمادذذذذذذذذؿكدامماظػفردذذذذذذذذ .6

مواالدؿعالمم ظالدؿكراجماألطػل

مصكمضقاسدمبقوغوتماالذؽول.

2017 2022 
رئذذذذذذذقسمضلذذذذذذذؿم

 اظرؼوضقوتماٌشرصني
20.000 

 180.000 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري

 

كلٌة الخطة البحثٌة لفً  تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت والفضاء لمحور التنفٌذٌة الخطة  10-9-9
 :حموقال

 :هداف الرئٌسٌة ومحاور الخطة )المشروعات العامة(األ   10-9-9-1 

 واظؿؽـقظقجقا.ماالتصالإغشاءمغظاممضاغقغلمظقدائؾم .1

 تطقؼرمضقاسدماظؿعاعؾمععماظشؾؽةماٌعؾقعاتقة. .2

 :وفترة وجهات التنفٌذ ومصادر ولٌمة التموٌلالتفصٌلٌة  االنشطة    10-9-9-2
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متؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمواالتصوالتمواظػضو حمقرمؼقاميفمايمؽؾقياًطيماظؿـػقذؼيمظمأغشطيم(:109جدولم)م

م
م  

 المخرجات
مجاالت البحث 

 واألنشطة

الجهة المسؤولة عن  فترة التنفٌذ
 التنفٌذ

مصادر 
 التموٌل

لٌمة التموٌل 
 الً من بالجنٌه المصري

وضذذذعمإرذذذورمضذذذوغقغلمممم-1
ظؾؿؿعذذذوعؾنيمعذذذعماظشذذذؾؽيممم
ماظعـؽؾقتقيم"اإلغرتغً".

ظدرادذوتممإسدادماأل وثموا
اظالزعذذذذذيميفماتذذذذذوالتمم

ماظؾقـقيمااتقي:

أ رماظـقرةماظرضؿقيمسؾذكمم .1
األخطو ماٌفـقذيموبقؽذيممم

ماظعؿؾ.
عؾذذذدأمحلذذذـماىذذذقارمم .2

ماإلظؽرتوغل.
اٌلذذؽقظقيماٌدغقذذيمسذذـممم .3

أضذذذذذذرارماىذذذذذذرائؿمم
ماإلظؽرتوغقي.

إبذذذذذذذذرامماظعؼذذذذذذذذقدم .4
ماإلظؽرتوغقي.م

اٌلؽقظقيماٌدغقيمظقدطو م .5
ماإلغرتغً.

م2022م2017

ظشؽقنموطقؾماظؽؾقيم
مم-اظداردوتماظعؾقومواظؾققث

مضلؿماظؼوغقنماٌدغل.

م200.000م

اظؿعوضذذذدمسذذذربمودذذذوئؾممم-2
ماالتصوالتمايدؼـي.

 200.000 اجمالً التموٌل بالجنٌه المصري
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م

 المراجع:المصادر و

 .2015.موزارةماظؾقٌماظعؾؿلم٥١٠١م-٥١٠٢االدرتاتقفقيماظؼقعقيماظؿؽـقظقجقومواظعؾقممواالبؿؽورم -0

مإ -7 مدودا موماىـدى؛براػقؿ مرصعًمأبق ماىقدةعوجدة مماظصػو: معمدلوتماظؿعؾقؿ مصك م"اظشوعؾي إجرا اتمومموردوتم"،ماظعوظل

 .7104د.نم،مماظؼوػرة،

،مل،ماظؼوػرة،مدارماظػؽرماظعرب"مرؤىمعلؿؼؾؾقيمومنوذجمتطؾقؼقي"مماظؿعؾقؿمبققعلمحمؿدمضقووي:ماظؿكطقطماإلدرتاتقفلميف -.

7100. 

ماظؼقعق -4 ماظعوظلمامقؽي ماظؿعؾقؿ معمدلوت مصك ماظؿعؾقؿك مظؾربغوعٍ مواالسؿؿود ماظؿؼقؼؿ مدظقؾ مواالسؿؿود، ماظؿعؾقؿ مجقدة مظضؿون ي

 .7119ؼـوؼرمم،ددارماألولواألزػر،ماإل

 .7119شلطسمأ،ملددارماظـوغامقؽيماظؼقعقيمظضؿونمجقدةماظؿعؾقؿمواالسؿؿود:مدظقؾماالسؿؿودمٌمدلوتماظؿعؾقؿماظعوظل،ماإل -2

 .7102مؼقظققماظـوظٌددارماظؿعؾقؿماظعوظل،ماإلمأسؿؿودمطؾقوتموععوػدمعقيمظضؿونمجقدةماظؿعؾقؿمواالسؿؿود:مدظقؾمامقؽيماظؼق -6

م -2 محمؿد مأةد محمؿد ممخمؿور:حلـ ماإلدرتاتقفقي مم–اإلدارة مظؾؿلقؼؼمماظؼوػرة،مواظـؿوذج،اٌػوػقؿ ماٌؿقدة ماظعربقي اظشرطي

 .7119مواظؿقرؼدات،

اٌؿوردوتماظؿطؾقؼقيماظعوٌقيمظـظؿمإدارةماىقدةماظداخؾقيممبمدلوتماظؿعؾقؿممخػوجك:حمؿقدمورذومم؛سؾدماظقػوبمضودؿمتدي -8

 .7100مواالسؿؿود،اظؼقعقيمظضؿونمجقدةماظؿعؾقؿمماظؼوػرة،مامقؽيماظعوظل،

ؼماىلمواظطرؼماٌشروسوت،ورؼودةمماظؿعؾقؿ،ماظؿدوؼؾ،علؿؼؾؾمجقدةممحمؿقد:وصورؿيماظزػرا مدوزمم؛سؾدماظقػوبمضودؿمتدي -9

 .7107ماظعربك،دارماظعوزمماظؼوػرة،ماظعوٌقي،اىقدةم

 .7106م–)اإلددارماألول(مم7177-7106اًطيماإلدرتاتقفقيمىوععيمبـفوم -01

 .7102م–)اإلددارماظـوغل(مم7177م-7102اًطيماإلدرتاتقفقيمىوععيمبـفوم -00

 (.7107)االددارماألولمم7102-7107اًطيماظؾقـقيمىوععيمبـفوم -07

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 بالجامعة: االتصال وسائل

م

م.ذورعمصرؼدمغدام-بـفومم-اظؼؾققبقيممحموصظيم- فقرؼيمعصرماظعربقيمماظعـقان

مم1033730107م؛1033730100 اظؿؾقػقن
 1033703507؛مم1033703505م؛1033703504م

 اظرعزماظربؼدى
م

03508 

م1033703500م؛1033777490م صوطس

    /http://www.bu.edu.egماٌقضعماإلظؽرتوغل

 bu.edu.eginfo@ اظربؼدماإلظؽرتوغلمظؾفوععي

م

م

 :صندوق حساب البحوث العلمية بالجامعةب االتصال وسائل

م

م-وتمواٌعؾقعوتعؾ مطؾقيمايودؾم-بـفومم-اظؼؾققبقيممحموصظيم- فقرؼيمعصرماظعربقيمماظعـقان
ماظدورماظلوبع.

م01065017313 /مصوطسماظؿؾقػقن

مhttp://srf.bu.edu.egماٌقضعماإلظؽرتوغل

 maher.khalil@fagr.bu.edu.eg اظربؼدماإلظؽرتوغلم

م

م

م

http://www.bu.edu.eg/
mailto:info@bu.edu.eg
mailto:info@bu.edu.eg
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