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 مقدمة

ر بٌئة غنٌة ٌتوف تحاول جاهدة ولكنهاالجامعات المصرٌة الحدٌثة  جامعة بنها من

على مجتمع العلماء والباحثٌن  أساساعتمد واالكتشاف، ت واإلبداعفكرٌا تدعم االبتكار 

 العلمًتعطى السمة الممٌزة للبحث  التًالبحثٌة  األنشطةالذٌن ٌشاركون فى 

ا الطموحة التً تدعم االرتقاء بجودة البحث رؤٌتهك جٌدا فى . وقد اتضح ذلبالجامعة

وذلك الن البحوث المتمٌزة    البحثًالتمٌز و المستوي العالمً  إلىللوصول  العلمً

على نطاق واسع  هانشر نتائجوتخلق معارف وتطبٌقات جدٌدة وت تدعم الفهم

 .تها ٌستفٌد منها المجتمعاوتطبٌق

  

 

 ه دولٌابالة جامعة بنها  بتقدٌم مجتمع من العلماء معترفا تحقق الخطة البحثٌة رس

     ادة فى مجال البحث نقل المعرفة و خدمة المجتمع من خالل القٌملتزما باالكتشاف وو

مرتبطة بالخطة اإلستراتٌجٌة للدولة وملتزمة بالقٌم والمبادئ المعمول بها و االبتكار، و

وٌتمثل الهدف األساسى للخطة البحثٌة لجامعة هذا فى المؤسسات األكادٌمٌة والمجتمع.

و اإلجتماعٌة وحل المشكالت القومٌة وقد تم إعداد  بنها فى دعم جهود التنمٌة االقتصادٌة

 -الخطة طبقا لتوجهات الدولة فى هذا المجال مع إعطاء أولوٌة للمحاور التالٌة : 

                                       مجاالت الطاقة الجدٌدة و المتجددة                   ( 0)
 مصادر المٌاه و إدارتها و تحلٌتها (0)

 العلوم الطبٌة فى أمراض الكبد و الكلى و األورام (3)

 علوم التكنولوجٌا الحٌوٌة و التكنولوجٌا النانونٌة (4)

 علوم الزراعة و المصادر الغذائٌة (5)

 ستشعار عن بعدتكنولوجٌا المعلومات و اإلتصاالت و إل (6)

 الهدف األساسى من الخطة البحثٌة
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 ربط الخطة البحثٌة بالخطة اإلستراتٌجٌة لجامعة بنها 0205-0202

-0202ٌة لجامعة بنها ٌعد جودة البحث العلمً البعد الثالث للخطة اإلستراتٌج  

ٌتم تنفٌذه من خالل مجموعة من البرامج اإلستراتٌجٌة لالرتقاء والذي  0205

عدد من األهداف لت الخطة اإلستراتٌجٌة على هذا وقد اشتم بمنظومة البحث العلمً.

ء القدرات البحثٌة االتً تدعم الحفاظ علً األنشطة البحثٌة الحالٌة وبنو األنشطة 

       و تشجٌع زٌادة الفرق البحثٌة متعددة التخصصات بالداخل و الخارج ،للكلٌات 

الثالث لإلستراتٌجٌة و تبلغ المٌزانٌة المقترحة للبعد  .دعم البحوث التطبٌقٌة و أٌضا

( ملٌون جنٌة مصري للسٌنارٌو األول)األدنى(، 52)جودة البحث العلمً( خمسون )

( ملٌون جنٌة مصري للسٌنارٌو الثانً )المتوسط( و مائة 55خمسة و سبعون )

( ملٌون جنٌة مصري للسٌنارٌو الثالث )الطموح(. هذا و قد تم توزٌع 022)

 مبٌن بالخطة اإلستراتٌجٌة للجامعة. المٌزانٌة على كل نشاط كما هو 

 األهداف اإلستراتٌجٌة للخطة البحثٌة لجامعة بنها
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قدرات أعضاء  -أ
هٌئة التدرٌ  

فر  البحث  - 
والنشر العلمً

أدوات   -ج 
ووسائل البحث 
العلمً

البرامج و األهداف اإلستراتٌجٌة 

تحسٌن قدرات البحث العلمً 1.

ألعضاء هٌئة التدرٌ 

السماح وتٌسٌر تزاٌد فر  2.

البحث العلمً  ألعضاء هٌئة 

التدرٌ 

تحدٌد مجاالت تمٌز الكلٌة إن 3.

وجدت

تدعٌم تدرٌ  مناهج البحث 1.

لطال  الدراسات العلٌا

أدوات ووسائل البحث  صٌانة 2.

العلمً القائمة

شراء مزٌد من األدوات 3.

واألجهزة والمعدات بما ٌتماشى 

كلٌةللمع الخطة البحثٌة  

جامعةللخطة بحثٌة  وضع1.

تشجٌع التعاون بٌن 2.

التخصصات فى مجال البحث 

العلمً بجامعة بنها

تشجٌع التعاون مع الجامعات3.

تحسٌن نظم االتصال لإلعالن  4.

عن فر  البحث  والنشر 
العلمً

 

ة البحث العلمًالبعد الثالث: جود  
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(: البرنامج )أ والأ  

 البرنامج قدرات أعضاء هٌئة التدرٌ    - أ

تحدٌد مجاالت تمٌز -3
 الكلٌة إن وجدت

 

السماح وتٌسٌر تزاٌد فر  -0
البحث العلمً  ألعضاء هٌئة 

 التدرٌ 

تحسٌن قدرات البحث -0
عضاء هٌئة العلمً أل

 التدرٌ 

 

 األهداف

 
البحثٌةتفعٌل المراكز -0.3   
 
 
 

 
وضع الٌة لتوفٌر منح و بعثات  -0.0

 داخلٌة و خارجٌة

أعضاء هٌئة  تدرٌ  -0.0
 التدرٌ 

المهارات العامة -أ  
المهارات التخصصٌة -   

ف
صة بالهـــــد

خــــــا
طة ال
شـــ
ألن
 ا

االستفادة من القدرات  -0.3
اتالواعدة للكلٌ   

التدرٌ  على إجراءات االلتحاق   -0.0
وكتابة المشروعات البحثٌة    

مشاركة أعضاء هٌئة  -0.0
 التدرٌ  فى المؤتمرات

حوافز للباحثٌن لتشجٌع التمٌز -3.0  
 وتموٌل الجامعة منح بحثٌة

النشر فى الدورٌات الدولٌة -3.0  
 

المشاركة فى الجمعٌات العلمٌة    -4.0
وفعالٌاتها   

توفٌر الدورٌات العلمٌة فى  -4.0
 التخصصات الدقٌقة

الشراكة العلمٌة مع المؤسسات  -5.0
 البحثٌة بالداخل و الخارج

إصدار مجلة علمٌة محكمة  -5.0
واالرتقاء بمستوى المجالت  

 الحالٌة

االستفادة من خطة الدولة لتحفٌز  -6.0
 البحث العلمً

تفعٌل نظام تبادل أساتذة  -6.0
مع مدار  عالمٌة  زائرٌن
 متخصصة

 
وضع إلٌة تسمح لمؤسسات  -5.0

القطاع العام و الخا  تموٌل البحث 
 العلمً
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: البرنامج ) (ثانٌا   

 البرنامج فر  البحث و النشر العلمً  -  

تحسٌن نظم -4
االتصال لإلعالن عن 
          فر  البحث

ىالنشر العلمو  

تشجٌع التعاون -3
 مع الجامعات

ع التعاون بٌن تشجٌ-0
التخصصات فى مجال 
البحث العلمً بجامعة 

 بنها

بحثٌة الخطة وضع ال-0
 جامعةلل

 األهداف

تفعٌل البوابة  -0.4
 اإللكترونٌة

الشراكة فى -0.3
اإلشراف على 
الرسائل  وتألٌف 
 الكت  العلمٌة

بحوث جماعٌة بالكلٌة -0.0
  

 
قاعدة بٌانات للبحث -0.0
 العلمً

خــــ
طة ال
شـــ
ألن
ا

ف
صة بالهـــــد

ــا
 

إنشاء وحدة  -0.4
 لالتصال الخارجً 

لخدمة البحث العلمً و 
من خالل نظام   تفعٌلها

 الكترونً متكامل

اتفاقات  -0.3 
 التعاون

 

مشروعات علمٌة  -0.0 
مشتركة بكلٌات إدارة 

 الجامعة

الخطة  أولوٌاتتحدٌد --0.0
للجامعة مع التركٌز  البحثٌة

المجتمع على احتٌاجات  

إعذاد دنٍم -3.4   مبادرة ٌوم  -3.3 
تعاون الجامعات 

 المصرٌة

ن لقاء سنوي ع -3.0
البحث العلمً  " الواقع 

المستقبل"و  

 طخطتفعٌل الوضع و- 3.0
كلٌاتهاللجامعة  و البحثٌة  

تنظٌم المؤتمرات  -4.0
الندوات والسٌمنارات و

 العلمٌة

 ثالثا: البرنامج )ج(

العلمً أدوات ووسائل البحث -ج  البرنامج 
شراء مزٌد من األدوات -3

واألجهزة والمعدات بما ٌتماشى 
 كلٌةللمع الخطة البحثٌة  

أدوات و وسائل البحث  صٌانة-0
 القائمة العلمً
 

تدعٌم تدرٌ  مناهج البحث -0
 لطال  الدراسات العلٌا

 األهداف

شراء الخامات و الموارد -0.3
استحداث )تطوٌر( مقررات -0.0  الحالى الوضعتقٌٌم  -0,0 البحثٌة المتخصصة

مناهج البحث   

صة 
خــــــا
طة ال
شـــ
ألن
ا

ف
 بالهـــــد

شراء األجهزة و األدوات -0.3
 المتخصصة

متخصصةبرامج صٌانة -0.0  

الفنٌٌن و أعضاء هٌئة تدرٌ  -3.0
 التدرٌ  و معاونٌهم

إنشاء مركز صٌانة األجهزة العلمٌة-2.4  
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 من خالل بحث متعمق للعدٌد من للجامعات االخرى ة من التجار  السابقة تم االستفاد
 الخطط السابقة

 تم الجامعة وأعدت الخطة البحثٌة بمزٌج من المنهج التصاعدي و التنازلى بٌن الكلٌات و
   لقاءات بحضور وكالء الدراسات العلٌا بالكلٌاتالعدٌد من ورش العمل و اللقاءات  قدع

 ات.الكلٌ ن عنوممثلٌ
  المجاالت ى المجال البحثً لحل المشكالت فً تطوٌر منظومة العمل ف إلىتهدف الخطة

بخصو  األنشطة  و قد أعدت حس  احتٌاج الكلٌات و المشاكل الواردة منها المختلفة
 البحثٌة.

 

 

تركز جامعة بنها فى الفترة القادمة وعلى مدى الخم  سنوات على المشاكل التً ٌتم تناولها 
ستوى دولً بٌن الفرق العلمٌة فى التخصصات المختلفة وتعتمد على مقومات رئٌسٌة على م

هً الجودة والتمٌز مع التركٌز على خلق معارف جدٌدة للنهوض بالعلم أو النهوض بالتعلٌم 
 وتعزٌز المجتمع بصفة عامة وتشجٌع ودعم الشراكة المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة.

الصحة العامة والبٌئة

النهوض بالرٌف وصحة األسرة 

بدائل الطاقة والمنا 

المٌاه والغذاء

 عذد  ٌُٕ  ان  ي     ذو  ٌ انً     يٍ
 ان  نٍ  ان   ً ان ًٍ  ي     يٍ

   ذٌذ يُٓ  ٌ ى ٔان ً ٔانً  ًه  ٔانُ    
 ان هًً ان    ن ٕ       ان ًٍ  ي    

 ا ٔنٌٕ  را  ا           ٔ      ٓ 
 ي م نهذٔن 

 

 البحثٌةمنهجٌة إعداد الخطة 

 البحثٌة التوجه العام للخطة
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 األركان األساسٌة للخطة البحثٌة

 .أساسٌةأركان  أربعةمن خالل  البحثًسالة جامعة بنها فى المجال لبحثٌة رتحقق الخطة ا

  

 

 - :التالًالخطة ٌتطل  العدٌد من البرامج العملٌة على النحو  أهدافتحقٌق 

 وجد من خالل : أٌنما التمٌز البحثً ومكافأةدعم  -_1

الخطة البحثٌة  أداءللتمكن من تتبع التقدم المحرز فى  أساسٌة اءأدوضع مؤشرات  - أ

 لكلٌات الجامعة وهى كاالتى :
 االبتكار وتطوٌر المعرفة .0

 التأثٌر على المجتمع  المحلى و األقلٌمى .0

 نشر البحوث بمجالت علمٌة متمٌزة .3

 خلق روح المنافسة فى تقدٌم الدعم والتموٌل الخارجً .4

 اد و الدعمالنجاح فى التدرٌ  واإلرش .5

 تحدٌد هوٌة التمٌز البحثً .6

 األركان األساسٌة للخطة 
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       بكلٌرررررات الجامعرررررة األكادٌمٌرررررة والفردٌرررررةمسرررررح شرررررامل الحتٌاجرررررات البحررررروث إجرررررراء  -  

 ) زٌادة مٌزانٌة التشغٌل لألقسام العلمٌة(

 و لتشرررجٌع المشرررروعاتللبررراحثٌن  المررراديتقررردٌم مرررنح بحثٌرررة داخلٌرررة لتررروفٌر الررردعم  - ت

 الباحثٌنبٌن  البناء  البحثٌة وزٌادة التناف 

دعرررم  تطررروٌر وحررردة الخررردمات البحثٌرررة لتكرررون وحررردة تعزٌرررز الررردعم االدارى للبحررروث )  - ث

 مبتكرة ومتجددة للباحثٌن(

) لجنررررة مررررن القٌررررادات البحثٌررررة المتمٌررررزة فررررى  البحثررررً بالجامعررررة لإلرشررررادبرنررررامج  - ج

 ( التخصصات المختلفة بالجامعة

  ستحداث جوائز للبحوث لتعزٌز وتشجٌع التمٌز البحثًإ - ح

 

 _تحدٌد مجاالت التمٌز البحثً الحالٌة والناشئة والمحتملة:-4

   تعدديددد  التاتتدددات  اسدددا لددد  عالبحثيددد  الما  ددد  لةددد  ةليددد   األولويددداتتحدددديث ما  ددد

 دددداات ااسدددتث ار ال تاحددد  فددد  البحدددوث  إلددد بحثيددد  دديددددد  سدددت دد  أولويددداتوالددد  

هي دددد  التدددددري   ءأعضددددا.وتباد   تعددددددد التاتتددددات والبحددددوث ال كددددترة  بددددي  الةليدددد 

 البحثي  وتحم  ااستفادد المتوى    ال وارد ال تاح  األولوياتوتعظم 

   أثدددداثه ددددا  البحثدددد  دددددا  الت يددد  التاتتددددي  والتعددداو  والكددددراة  فدددد  تعدددد التعدديدددد 

 -: كما ٌلى هً أهدافناالبحثي  و  الاط  

 لتحقٌقً االبتكار وبحوث متمٌزة بٌن تخصصات متعددة  أفضلبٌئة خلق   .0

 داخلٌا وخارجٌا. األخرىبٌن الجامعة والجامعات  البحثًقوٌة وتعزٌز التعاون ت .0

شرررراكة مسرررتدامة ومتمٌرررزة مرررع القطررراع العرررام والخرررا  ومؤسسرررات التموٌرررل تفعٌرررل  .3

 االستثمارٌة والصناعٌة.

 للبحوث  الخارجًزٌادة مستوى التموٌل  .4

  أمكنما تسوٌقٌة جدٌدة كل آماكنوفتح  العلمًزٌادة فر  التسوٌق للبحث  .5

 بحثٌة جدٌدة لها تأثٌر مفٌد للمجتمع  أنشطةخلق  .6

الطموحررررة ٌتطلرررر  التزامررررا  أهرررردافنان بنرررراء وتعزٌررررز العالقررررات لتحقٌررررق أمررررع العلررررم برررر

تحلرررٌال  أٌضررراطوٌرررل األجرررل وجهرررد متواصرررل الغتنرررام الفرررر  عنرررد نشررروئها وٌتطلررر  

 تمكننا من بناء و تعزٌز أنشطتنا البحثٌة. التًمتعمقا للمجاالت 
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بناء جسور بحثٌة جدٌدة من خالل التعددٌة فى التخصصات والتعاون  -3

 : كاالتًٌتم ذلك والشراكة 

   و الخارج بالداخلخلق فرق عمل جدٌدة متعددة التخصصات 

 متابعة الهدف المنشود من المنح البحثٌة 

  المختلفةو بٌن الكلٌات  تشجٌع التعاون البحثً داخل الكلٌة 

 معة والمراكز البحثٌة الداخلٌة والخارجٌةالشراكة بٌن الجا تعزٌز 

تعزٌز مجاالت القٌادة والتمٌز البحثً من خالل األولوٌات التنموٌة لكلٌات  -4

  الجامعة

الدا عدددد   دددد  البحددددوث  أولويدددداتوضددددا  عددددايير علدددد   سددددتوى الدا عدددد  لتحديددددد يددددتم بلدددد  ب

 ع دددو  بكدددا بالدا عددد  وا البحثيددد  بالكياةددد  الت ظي يددد  ال األولويددداتا تدددربط  أ الت  ويددد  علددد  

تكددت   علددد  وحدددات عديدددد فددد   أ كددط تةدددو   أ تاتتددات  حدددددد بدد  يددد   تمتتددر علدد 

بدددددي   اتلددددد  ةليدددددات  والتددددد  رتتدددددي  فددددر  التعددددداو   التددددد  طددددا  التاتتدددددات ال تعدددددددد 

تلبددد   عظدددم البحثيددد  لةددد  ةليددد   األ كدددط ةدددو  تالدا عددد  علددد  ا  يدددتم  تابعتكدددا بمدددود علددد  ا  

 ال عايير التالي :

  منطقة النشاط ، و(مسبقا)كما حدد  القائمة البحثًفى منطقة التمٌز  البحثًالنشاط

 وخارجً داخلًتجذ  تموٌل  أنالبحثً بالفعل مفٌدة وٌتوقع 

  ٌكون له مٌزة نسبٌة وتنافسٌة على غٌره من الجامعات  أنالنشاط البحثً البد 

  ودولًمحلى  تأثٌرمجتمعٌة وٌكون له  ٌغطى متطلبات البحثًالنشاط 

 المعوقات و المخاطر

 ضع  الت وي  الحةو    للبحث العل   -1

 ضع  اإل ةا يات ال ادي  ال تاح  -4

 التأار ف  ت فيب إستراتيدي  الدا ع  -3

 ضع  العالم  بي  الدا ع  و ال ؤسسات اامتتادي  بالدول  -2

 بحوث ال مد  ضع  ثم  ال ؤسسات ااستث اري  ال ا ح  ف   ستوي ال -5
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 تنفٌذ الخطة

  I- الجهات المشاركة فى تنفٌذ الخطة البحثٌة 

 على مستوى الجامعة - أ
 

   ٕ  ئب رئٍس ان  ي   نش ٌٕ انذرا    ان هٍ  ٔ ان َ 

 ٌٕ ذي  انً  ًع ٔ  ًٍُ  ان ٍ   َ ئب رئٍس ان  ي   نش  

  ٔحذ  إدار  ان طٌٕ  ٔ ان ٕد 

    ٍتسوٌق البحوث بالجامعة تطوٌر وو ان    ان هًً ن ُ    الق 

 

 المهام الرئٌسٌة للجنة:

 

        متابعررررررة نتررررررائج دراسررررررة االحتٌاجررررررات المجتمعٌررررررة و تحدٌررررررد مشرررررراكل المجتمررررررع  -0

 و متطلبات الجهات المستفٌدة األخرى من الخدمات التى تقدمها الجامعة

اإلعررررالن عررررن المشررررروعات البحثٌررررة التررررً ترررردعمها الجامعررررة و متابعررررة صرررررف  -0

 لتقارٌر الباحثٌن و تسوٌق المخرجات.الدعم وفقا 

 تذلٌل الصعوبات التً تعٌق تنفٌذ الخطط البحثٌة بكلٌات الجامعة -3

تنفٌرررررررذ سٌاسرررررررة الجامعرررررررة لالتصرررررررال و التواصرررررررل البحثرررررررً مرررررررع المؤسسرررررررات   -4

 االقتصادٌة  و البحثٌة بالداخل و الخارج.

متابعرررررة تسررررروٌق نترررررائج المشرررررروعات البحثٌرررررة لحرررررل مشررررراكل المجتمرررررع و سرررررد   -5

 تٌاجاتهحإ

أقرررررار و متابعررررة دعررررم رسررررائل الماجسررررتٌر و الرررردكتوراه مادٌررررا لالرتقرررراء بجررررودة  -6

 البحث العلمً

المتابعرررة الدورٌرررة لقاعررردة بٌانرررات البحرررث العلمرررً بالجامعرررة للوقررروف علرررى مررردي  -7

 .التقدم فى القدرات البحثٌة لكلٌات الجامعة وكٌفٌة تنمٌتها

          حسررررر  قابلٌتهرررررا التطبٌرررررق متابعرررررة تنفٌرررررذ الخطرررررة و تصرررررنٌف الرسرررررائل العلمٌرررررة -8

 و تسوٌقها لدى المؤسسات االقتصادٌة

   االتصرررال بالعلمررراء المصررررٌٌن بالخرررارج لالسرررتفادة مرررنهم فرررى تموٌرررل المشرررروعات -9

 أو توفٌر منح بحثٌة
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 على مستوى الكلٌات -  

 
 ٔكٍم انكهٍ  نهذرا    ان هٍ  ٔ ان  ٕ  

 ٔكٍم انكهٍ  نش ٌٕ ان ٍ   ٔ  ذي  انً  ًع 

 نكهٍ  نش ٌٕ ان  هٍى ٔ انطالبٔكٍم ا 

 رؤ  ء ا قس و ان هًٍ  

  عض ء ٍْ   ان ذرٌس ٔ ي  ٍَٔٓى 

  الب انذرا    ان هٍ  ) انً جس ٍ  ٔ انذك ٕراِ( 

  الب ي حه  ان ك نٕرٌٕس 

  ان  ح ٍٍ 

 

 آخرون على مستوى المجتمع - ج
 ٍانًش رك  فى  ًذًَانٔ انً  ًع ا ق   دٌ  يٍ انٍٓ    ٔ انًؤ س       عض ء يٍ   رج انكه

  انًش ٔع   ان   ٍ 

  مقومات تنفٌذ الخطة -0

 توفٌر الموارد المالٌة  .0

 التحتٌة من معامل مجهزة و خامات و موارد بحثٌة  ةتوفٌر البنٌ .0

 وفرة الكوادر العلمٌة المدربة .3

 االستفادة من خطة الدولة لدعم التعلٌم و البحث العلمً  .4

  ممولة من االتحاد االوربىاالستفادة من المشروعات البحثٌة ال .5

 

 متابعة تنفٌذ الخطة البحثٌة: -3

بالمتابعة من خالل مؤشرات أداء أساسٌة تمكن من تتبع التقدم تشكٌل لجنة لمتابعة التنفٌذ 

   ومدى االلتزام بالجدول الزمنً، وتقٌٌم مخرجات الخطة سنوٌا المحرز فى أداء الخطة البحثٌة

 .ع خطط بدٌلة للتغل  على معوقات التنفٌذ إذا وجدتو عمل تقرٌر بذلك , وكذلك وض

 مراجعة الخطة البحثٌة -4

سنوٌا و إضافة الجدٌد من المشروعات البحثٌة بناء  تهاٌقوم المسئولون عن وضع الخطة البحثٌة بمراجع

 على موافقة اللجان المتخصصة و مجل  الجامعة.
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 محاور الخطة البحثٌة

     و معهد واحد وتم تقسٌمهم إلً أربع قطاعاتكلٌة  03تتكون جامعة بنها من 

 .كلٌتى الط  و التمرٌض (ٌشتمل على  ) ةالطبٌالعلوم قطاع  -أ 

     الحاسبات و المعلوماتٌشتمل على كلٌتى الهندسة و) ةالهندسٌالعلوم قطاع -  

 .و المعهد العالى للتكنولوجٌا (

     البٌطرى, الزراعة, العلوم ) ٌشتمل على كلٌات الط   قطاع العلوم األساسٌة-ج 

 .و التربٌة الرٌاضٌة (

  .النوعٌة *(    التربٌة مل على كلٌات األدا  والتربٌة و)ٌشت اإلنسانٌةقطاع العلوم -د

 .) ٌشتمل على كلٌتى التجارة و الحقوق (قطاع العلوم االجتماعٌة  -ه 

 

  محاور الخطة البحثٌة طبقا للقطاعات

 ةطبٌالالعلوم قطاع أوال: 

 محاور الخطة البحثٌة ةالكلٌ القطاع

 

ع 
طا
ق

العلوم 
طبٌ
ال

ة
 

 
 
 

 الط 

  

فى ي  فظ  فى ي  فظ      ٔ     ّٔ     ّانك ذ انك ذ    ي ا  ي ا ي ذل اَ ش ر  ي ذل اَ ش ر    --11

  ان هٍٕ ٍ ان هٍٕ ٍ 

  المختلفةالمختلفة  واإلمراضواإلمراض  البٌئًالبٌئًالتلوث التلوث   --  00

  انذيٌٕ انذيٌٕ   ٔا ٔعٍ ٔا ٔعٍ ان هب ان هب    ي ا  ي ا   --  33

  ٔ  ق انٕق ٌ  يُٓ ٔ  ق انٕق ٌ  يُٓ   نألٔراونألٔراوا ك ش ف انً ك  ا ك ش ف انً ك    --  44

   ٍُ   ان ذٌ   فً ي  ل انطب ٍُ   ان ذٌ   فً ي  ل انطبا  خذاو ان ا  خذاو ان   --  55

 
 
 

 التمرٌض

 

 انذٔر ان ً ٌضً فً ا ي ا  انً يُ  - 1

 انذٔر ان ً ٌضً فً انً  ل انط ً ) ا ٔراو  - 2

 ي  ل ان ٍ   ٔان    انٕق ئٍ  - 3

  كُٕنٕجٍ  ان  هٍى ٔانًً ر   ان ً ٌضٍ  - 4

  ضً ٌ ان ٕد  فى ان  هٍى ٔانًً ر   ان ً ٌضٍ  - 5



   
  

 فطاع الدراسات العليا و البحوث
   

0205-0202الخطه البحثٌة لجامعة بنها   14  

 قطاع العلوم الهندسٌة : ثانٌا

 محاور الخطة البحثٌة ةالكلٌ القطاع

 

سٌة
ع العلوم الهند

طا
ق

 

 
 
 

 الهندسة

 

 الهندسة المٌكانٌكٌة - 0
 الهندسة المدنٌة - 0
 الهندسة الكهربائٌة - 3
 الهندسة المعمارٌة - 4
 الهندسة المساحٌة - 5
 الهندسٌة والفٌزٌقاالرٌاضٌات  - 6

 
 
 

 نولوجٌاالمعهد العالً للتك

 
 البٌئة و الطاقة المستدامة - 0
 العلوم األساسٌة - 0
 تكنولوجٌا االتصاالت و المعلومات - 3
علوم المواد ، نظم هندسٌة و أدارة  - 4

 الجودة
 التكنولوجٌا المتقدمة - 5

 
 الحاسبات و المعلومات

 
 تطوٌر علوم الحاس  - 0
  تطوٌر نظم المعلومات - 0
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  لوم األساسٌةقطاع الع: ثالثا

 محاور الخطة البحثٌة  الكلٌة القطاع

سٌة
سا
أل
ع العلوم ا

طا
ق

 

 
 
 
 

 الط  البٌطري
 

 

 

 
حماٌة الثروة الحٌوانٌة من األمراض الوبائٌة والوافدة والمشتركة  -0

 والحفاظ على الصحة العامة وسالمة الغذاء
استخدام النهج الحدٌثة لزٌادة إنتاجٌة حٌوانات المزرعة  -0
 واجن واألسماك والد
استخدام التقنٌات الحدٌثة فى تشخٌ  األمراض وتقلٌل اآلهدار  - 3

 المرضى والنفوق
 البٌولوجٌة الجزٌنٌة واستخداماتها فى تشخٌ  األمراض  4 -
 السٌطرة والتحكم فى األمراض - 5

 
 
 
 

 كلٌة الزراعة

 

 الغذائٌة  االستخدام األمثل للموارد الزراعٌة المتاحة لتقلٌل الفجوة - 0

 تنمٌة الثروة الحٌوانٌة والداجنة والسمكٌة . - 0

 تدوٌر المخلفات الزراعٌة الستحداث موارد اقتصادٌة جدٌدة - 3

 األمان البٌئً . - 4

 تطبٌقات التقنٌات الحٌوي - 5

 

 

 كلٌة العلوم

 

 

 مجاالت الطاقة الجدٌدة والمتجددة - 0
 ومعالجتها مصادر المٌاه وإدارتها وتحلٌتها - 0
 الطبٌة بٌولوجٌة والعلوم ال - 3
 علوم الزراعة والمصادر الغذائٌة - 4
 مجاالت البترول والثروات المعدنٌة  - 5
 تطبٌقات العلوم فً المجاالت الصناعٌة - 6
 مجاالت الرٌاضٌات وتطبٌقاتها - 5

 
 الرٌاضٌةالتربٌة  كلٌة

 

 ان ذرٌب ان ٌ ضً ٔعهٕو ان  ك  - 1

 انًذر ٍ  ان ٌ ض  - 2

 اإلدار  ان ٌ ضٍ  ٔان  ٌٔح ٔ اإلعالو ان ٌ ضً - 3

     ان ٌ ضٍ ان ٔ ان   ٕي ٔانُ سً ٔا ج ً عً - 4
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 اإلنسانٌةالعلوم :   رابعا
  

 محاور الخطة البحثٌة الكلٌات  القطاع

 

 
سانٌة
إلن
ع العلوم ا

طا
ق

 

 

 كلٌة اآلدا 

  ًٍُ  انًٓ را  انهغٌٕ  ٔا د ٍ  ٔان  جً  - 1

 .اإلَس ًَ  هٍم قض ٌ  انً  ًع ٔان ك  ٔانسهٕك  - 2

 قض ٌ  ٔإ ك نٍ   يٍ   رٌخ ي   ع   ان  ٕر - 3

  ًٍُ  ان ٍ   ٔر ذ انًشكال  ٔا  ط ء ٔانكٕار . - 4

 واالتصال والتوثيق. اإلعاليًا ر   ء    داء  - 5

 

 كلٌة التربٌة

 سسات التعلٌمٌة تأثٌرات العولمة على المؤ - 0
 للمؤسسات التعلٌمٌة  والهٌكلًاإلصالح اإلداري  - 0
 تحسٌن الممارسات والسلوكٌات التربوٌة والتعلٌمٌة - 3
 تطوٌر مؤسسات التربٌة الخاصة - 4
 تحسٌن بٌئة الفصل فى المؤسسات التعلٌمٌة  - 5
 استخدام تكنولوجٌا التعلٌم - 5

 

 *التربٌة النوعٌة

  كُٕنٕجٍ  ان  هٍى - 1

 ان ط ٍ ٍ  ان ٍُ  ٔان ٌُٕ ان   ٍ  - 2

  اإلعالوان هٕو ا ج ً عٍ  ٔفٌُٕ  - 3

  انط ٕن  ٔقض ٌ  ان    - 4

  انًُ نًان هٕو ان ٍ  ٍ  ٔا ق   د  - 5

  ان   ٍ  انًٕ ٍ ٍ  ٔ ط ٍ   ٓ  - 6

  ان هٕو ان   ٌٕ  ٔانُ سٍ  - 7

 

ن التطبٌقٌة و توزٌع بقٌة * كلٌة التربٌة النوعٌة جارى اإلنتهاء من تحوٌلها إلى كلٌة الفنو

 التخصصات العلمٌة بها على كلٌات التربٌة األدا  و الزراعة

 



   
  

 فطاع الدراسات العليا و البحوث
   

0205-0202الخطه البحثٌة لجامعة بنها   17  

 خامسا:  العلوم الجتماعٌة

 محاور الخطة البحثٌة الكلٌات  القطاع

ع 
طا
ق

عٌة
جتما
ال
العلوم ا

 

 التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌةى - 0 كلٌة التجارة
 اإلدارة االلكترونٌة - 0
 ضاٌا التأمٌنات فً المجتمع االستثمار وق - 3
 إدارة األزمات والكوارث - 4
 العولمة وتأثٌرها على المجتمع المصري - 5

 الحماٌة القانونٌة للبٌئة .  - 0 كلٌة الحقوق

 الحماٌة القانونٌة لألسرة والمرأة والطفل . - 0

 اإلطار القانونً للعقود االلكترونٌة . - 3

 ٌنات االجتماعٌة .تطوٌر قوانٌن العمل والتأم - 4

المنافسة ومنع االحتكار ودورهما فى االرتقاء بالنظام  - 5

 األقتصادى المصري.

التطورات الحدٌثة فى نظم التحكٌم التجاري والمدنً  - 6

 واألقتصادى.

 تطوٌر قوانٌن العاملٌن المدنٌٌن بالدولة . - 5

 التطورات الحدٌثة فى تشرٌعات األحوال الشخصٌة . - 8

 نمو السكانى وأثره على النمو األقتصادى .ال - 9

 األزمة المالٌة العالمٌة  و سوق األوراق المالٌة .  - 02

 نقل وزراعة األعضاء بٌن الشرٌعة والقانون .. - 00

 .المحاكم االقتصادٌة  - 00
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