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 المبلحق 

 وتشتمل على ما ٌلً:

 المجاالت البحثٌة لكل قطاع والكلٌات التابعة له -0

 كل قطاعالخطة التنفٌذٌة لكلٌات -0
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 قطاع العلوم الطبٌة - أ

    (ةٌالمجاالت البحث) 
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 المجاالت البحثٌة لكلٌات قطاع العلوم الطبٌة

 المجاالت البحثٌة محاور الخطة البحثٌة الكلٌة  القطاع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

قطاع 

العلوم 

 ةالطبٌ

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطب
 
 
 
 
 
 

 

  وأسبابهالكبد  أمراضمعدل انتشار   (8

 فى محافظة القليوبية

 

 ثٔؾبكظخ اُو٤ِٞث٤خ اُل٤و٢ٍٝاُٞٙغ اُواٖٛ ٬ُُزٜبة اٌُجل  رو٤٤ْ  -1

 الكبد ألمراضالمختلفة  األنماط -2

 ه

 

 المختلفة واإلمراض البيئيلوث الت (0

 

 ا٩َٗبٕػ٠ِ ٕؾخ  ٝرؤص٤وٛبرِٞس ا٤ُٔبٙ  .1
 ػ٠ِ اٌُجل اُج٤ئ٢رؾل٣ل اصو  اُزِٞس  .2
 ػ٠ِ  ا٠ٌُِ اُج٤ئ٢رؾل٣ل اصو  اُزِٞس  .3
 ٝأَُؼ٢ اُز٘ل٢َػ٠ِ اُغٜبى  اُج٤ئ٢رؾل٣ل اصو  اُزِٞس  .4
 ٛوم اُٞهب٣خ ٖٓ أُِٞصبد اُج٤ئ٤خ .5

 اُل٣ٞٓخ ٝا٧ٝػ٤خاُوِت  ٧ٓواُٗزْق٤ٔ أُجٌو ا  .1 الدموية واألوعيةالقلب  أمراض (3

 اُل٣ٞٓخ ٝا٧ٝػ٤خاُوِت  أٓواٗاُغل٣ل ك٠ ػ٬ط  .2

 اُل٣ٞٓخ ٝا٧ٝػ٤خػ٠ِ اُوِت  ٝأٙواهٙ اُج٤ئ٢اُزِٞس  .3

وطرق  لألوراماالكتشاف المبكر  (4

 الوقاية منها

 
 انتشار األمراض السرطانٌة، وعوامل الخطورة المسببة لها .1
 اَُوٛب٤ٗخ اّا٧ٝهٛوم اُٞهب٣خ ٖٓ  .2

استخدام التقنيات الحديثة في مجال  (5

 الطب

 اُزو٤٘بد اُؾل٣ضخ ك٠ اُزْق٤ٔ .1

 االستخدامات الحدٌثة للهندسة الوراثٌة .2
 اُزو٤٘بد اُؾل٣ضخ ك٠ اُؼ٬ط .3
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قطاع 
العلوم 
 الطبٌة

 ) تابع (

 
 
 
 
 

 ْٓبه٣غ ثؾض٤خ
 وأسبابه اضهبؤعر" فى القلٌوبٌة ونشر سبل الوقاٌة من المرض والتوعٌة & C B" فٌروسًعن حماٌة مرضى  بحثًمشروع  -
فو٣طخ ٓٞهصبد فو٣طخ ٓٞهصبد اُٞهاص٤خ ٝاُؼَٔ ك٢ ٓغبٍ اُزْق٤ٔ ُوٍْ  ٨ُٓواٗكهاٍبد  ػ٠ِ ا٧ٌٍ اُغي٣ئ٤خ  مشروع بحثً عن: االستخدامات الحدٌثة للهندسة الوراثٌة ض المختلفة -

 ألمراض المختلفة.االستخدامات الحدٌثة للعلوم الوراثٌة والجٌنٌة فى تشخٌص وعالج ا ا٠ُ ثب٩ٙبكخ"،  اُٞهاص٤خاُٞهاص٤خ  ا٧ٓواٗا٧ٓواٗ
 Gene Therapyد   برو٤٘بد اُؼ٬ط ثبُغ٤٘مشروع بحثً عن : االستخدامات الحدٌثة للهندسة الوراثٌة  -

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كلٌة التمرٌض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اُلٝه اُزٔو٢ٚ٣ ك٢ ا٧ٓواٗ أُيٓ٘خ - 1
 ند األطفال والبالؽٌن  الرعاٌة التمرٌضٌة لمرضى الكلى والجهاز البولً والكبد ومضاعفاتهم ع .0
 كٌفٌة االرتقاء بالحالة الصحٌة للمصابٌن بؤمراض الصدر المزمنة  و الدرن  واألمراض المزمنة لكبار السن .0
 التؤهٌل النفسً للمصابٌن بؤمراض مزمنة  .3
 اإلمراض المعدٌة ٌض والرعاٌة الصحٌة لمرضى سبل الوقاٌة من العدوى للقابمٌن على التمر .4
 ٌة لحاالت المرض المزمن واإلدمانالرعاٌة التمرٌض .5
 الرعاٌة التمرٌضٌة قبل وبعد زراعة األعضاء ودورها فً تقلٌل المضاعفات واآلثار الجانبٌة  .6

           اُلٝه اُزٔو٢ٚ٣ ك٢ أُغبٍ اُطج٢ - 2

 () ا٧ٝهاّ 

 

 ٤ٖ ثب٤ٔ٤ًُِٞب أٝهاّ ا٧ٛلبٍ ٝاُجبُـ٤ٖ ٝاٌُْق أُجٌو ػٜ٘ب ٝهػب٣خ ٓو٠ٙ ا٧ٝهاّ ٝا٧ٛلبٍ أُٖبث .1

 ا٧ٝهاّ اُقبٕخ ثبُٔووأح  .2

 اُزؤ٤َٛ اُ٘ل٢َ ُٔو٠ٙ ا٧ٝهاّ .3

  كٝه اُزٔو٣٘ ك٢ اُٞهب٣خ ٖٓ ا٧ٝهاّ .4
  ٓغبٍ اُج٤ئخ ٝاُٖؾخ اُٞهبئ٤خ - 3

 الرعاٌة التمرٌضٌة للمشاكل الصحٌة المرتبطة  بتلوث المٌاة .0

 اء والمرض النفسًالمشاكل الصحٌة المرتبطة بالؽذاء شاملة العبلقة بٌن نوعٌة الؽذ .0

 دور تمرٌض صحة المجتمع فى مجال الصحة الوقابٌة .3

 دور التمرٌض فى التحكم فى المخاطر المهنٌة لفبات المجتمع المختلفة .4

 التوعٌة الصحٌة للصحة اإلنجابٌة ودور التمرٌض فى استخدام التقنٌات الحدٌثة فى عبلج العقم ومجال تنظٌم األسرة .5
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  ٤ْ ٝأُٔبهٍخ اُزٔو٤ٚ٣خرٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِ - 4
 أُووهاد اُزٔو٤ٚ٣خ ّبِٓخ اُزؼ٤ِْ ا٩ٌُزو٢ٗٝ  ٌاٍزقلاّ ٛوم  رٌُ٘ٞٞع٤خ ؽل٣ضخ ُزله٣ .1

 اٍزقلاّ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبر٤خ ك٢ ا٫ٓزؾبٗبد ٝرو٤٤ْ ا٧كاء ُطِجخ اُزٔو٣٘ ٝٓٔوٙبد أَُزْل٤بد  .2

 اٍزقلاّ اُل٤ل٣ٞ ًٞٗلواٌٗ ك٠ اُؼ٬ط اُ٘ل٠َ .3

 وتر والوسابط المتعددة فى الرعاٌة التمرٌضٌةاستخدام الكومبٌ .4

 الدور التمرٌض فى التفاعل مع مخاطر استخدام تكنولوجٌا المعلوماات  .5
 إنشاء نظم إدارة معلومات خاصة بالتعلٌم والصحة واستخدامها فى التطبٌقات التمرٌضٌة - .6

ٙٔبٕ اُغٞكح ك٠ اُزؼ٤ِْ ٝأُٔبهٍخ  - 5

 ٣و عٞكح أكاء أػٚبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ ٝٓؼب٤ْٜٗٝ ك٠ أُٜبهاد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝا٩كاه٣خ رو٤٤ْ ٝرؾ٤َٖ ٝرطٞ .1  اُزٔو٤ٚ٣خ

رو٤٤ْ ٝرؾ٤َٖ ٝرط٣ٞو عٞكح أكاء أُٔوٙبد ك٠ أُٔبهٍبد اُزطج٤و٤خ ا٩كاه٣خ عٞكح اُوػب٣خ اُزٔو٤ٚ٣خ ك٠ ٝؽلاد اُوػب٣خ  .2

 ُؼلٟٝ ثٜبأُوًيح )  ٛت اُؾب٫د اُؾوعخ( ٨ُٛلبٍ ٝاُجبُـ٤ٖ ٓغ رط٣ٞو ٗظبّ ٌٓبكؾخ ا

 .ٗظبّ اكاهح ا٧ىٓبد ٝاٌُٞاهس ك٠ َٓزْل٤بد عبٓؼخ ثٜ٘ب ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُزٔو٤ٚ٣خ  .3
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 الخطة التنفٌذٌة لكلٌة الطب-0أ.
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 كلٌة الطب

  آواٗ اٌُجل ٝاٍجبثٚ  ك٠ ٓؾبكظخ اُو٤ِٞث٤خآواٗ اٌُجل ٝاٍجبثٚ  ك٠ ٓؾبكظخ اُو٤ِٞث٤خ   ٓؼلٍ اٗزْبهٓؼلٍ اٗزْبه أُؾٞه ا٧ٍٝ:أُؾٞه ا٧ٍٝ:

 ػٖ اُز٘ل٤ن أَُئ٤ُٞخ واد ٓزبثؼخ ا٧كاءٓئّ ا٧ْٗطخ أُقوعبد / اُؼبئل أُغب٫د اُجؾض٤خ

 ٣َٞٔاُز كزوح اُز٘ل٤ن

 النهاٌة البداٌة
ر٣َٞٔ 

 فبهع٠

 ()ٓ٘ؼ 

 ر٣َٞٔ مار٠

)عبٓؼخ / 

 ٤ًِخ(
 ا٩عٔب٢ُ

الوضع الراهن  تقٌٌم 
لبللتهابات الكبد 

الفٌروسٌة بمحافظة 
 القلٌوبٌة

ثوٗبٓظ ُِؾل ٖٓ اٗزْبه 

آواٗ اٌُجل 

 اُل٤و٤ٍٝخ

 

سة لتحدٌد اهم االسباب التى تصٌب الكبد اعداد درا
دراسات دٌموجرافٌة / و  فى محافظة القلٌوبٌة

 إبٌدٌمٌولوجٌة
وجود دراسات وابحاث   -

 عن الفٌروسات الكبدٌة
برتوكول للرعاٌة   -

 الصحٌة

ربٌس قسم التشرٌح، 
الفسٌولوجى، 

المٌكروبٌولوجى، الطفٌلٌات، 
طب  المجتمع وطب 
كبد الصناعات الباطنة، ال
 والجهاز الهضمى،

 المشرؾ الجامعى للمشروع

0202 0200 42.222 15111 

105111 

اػلاك كهاٍخ ٬ًُزْبف أُجٌو ُِو٤وٍٝبد اٌُجل٣خ  

 ٝٛوم اُزؾٌْ ك٠ اٗزْبه اُؼلٟٝ.
0200 0203 52.222 21111 

كهاٍبد ػٖ اُغل٣ل ك٠ رْق٤ٔ ٝػ٬ط ا٫ُزٜبثبد 

 .لة للعبلجالطرق البدٌ اٌُجل٣خ اُل٤و٤ٍٝخ ٝ
0200 0204 21.111 11111 

كهاٍبد فبٕخ ثبُٔزبثؼخ ٝاُزؤ٤َٛ ك٠ ٓواؽَ 

 اُزلبٛخ
0200 0203 02222 11.111 

ا٫ٗٔبٛ أُقزِلخ 

 ٫ٓواٗ اٌُجل
 

َٓؼ ّبَٓ ٬ُٕبثخ 

ثبُجِٜبه٤ٍب ك٠ ٓؾبكظخ 

 اُل٤ِٞث٤خ
 

كهاٍبد فبٕخ ثب٫ٕبثخ ثبُجِٜبه٤ٍب ك٠ ٓؾبكظخ 

 اُو٤ِٞث٤خ

دراسات وابحاث  وجود  -
 عن االصابة بالبلهارسٌا

 

ربٌس قسم المٌكروبٌولوجى، 
الطفٌلٌات، طب  المجتمع 
وطب الصناعات الباطنة،  

 الكبد والجهاز الهضمى

0202 0200 02.222 11111 

105111 

 

كهاٍخ  إبثخ اٌُجل ثبُجِٜبه٤ٍب ٝػ٬هزٚ 

 ثبُل٤وٍٝبد اٌُجل٣خ
0200 0200 52.222 21111 

  ) ة مدي انتشار األمراض المتوطنةدراس
  ( البلهارسٌا والفاشٌوال والدٌدان المعوٌة األخري

 عبلجها ٌةوإمكان

0200 0203 42222 15111 

 11111 21.111 0204 0200 كهاٍخ ٤ًل٤خ اُزـِت ػ٠ِ ا٫ٕبثخ ثبُجِٜبه٤ٍب

" التى لم ٌتم التعرؾ على أسبابها أمراض الكبد
 "رْؾْ اٌُجلٝٔ٘خ اٌُؾ٤ُٞبد ٝاَُ

0203 0204 02222 5111 

ْٗو ٗزبئظ ا٫ثؾبس ك٠ ع٤ٔغ هطبػبد أُؾبكظخ 

 ٬ٍُزلبكح ٜٓ٘ب
2114 2115 11111 5111 

أمراض الوقاٌة من 
 الكبد الفٌروسٌة

 ْٓوٝع ثؾض٠

حماٌة مرضى فٌروسى "سى  بحثى عن مشروع
ونشر سبل الوقاٌة من القلٌوبٌة وبى " فى 

 عٌة باعراضه واسبابهالمرض والتو

مرضى ثوٗبٓظ ُِٞهب٣خ   -
 فٌروسى "سى وبى "

ُٞىاهح اُٖؾخ، ٝؽلح 

اُج٤ُٞٞع٤ب اُغي٣ئ٤خ، هَْ 

 اُجبٛ٘خ اُؼبٓخ

0200 0204 51111 21111 01111 
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 ٤ًِخ اُطت
     المحور الثانى: التلوث البٌبى واالمراض المختلفة:المحور الثانى: التلوث البٌبى واالمراض المختلفة:

 د ٓزبثؼخ ا٧كاءٓئّوا ا٧ْٗطخ أُقوعبد / اُؼبئل أُغب٫د اُجؾض٤خ
  ػٖ اُز٘ل٤ن أَُئ٤ُٞخ

 

 اُز٣َٞٔ كزوح اُز٘ل٤ن

 النهاٌة البداٌة
ر٣َٞٔ 

 فبهع٠

 )ٓ٘ؼ

 ر٣َٞٔ مار٠

)عبٓؼخ / 

 ٤ًِخ(
 ا٩عٔب٢ُ

رِٞس ا٤ُٔبٙ ٝربص٤وٛب 

 ػ٠ِ ٕؾخ ا٫َٗبٕ
ا٫صبه اُغبٗج٤خ ُزِٞس 

 ٓؼِ٘خ ا٤ُٔبٙ

اعداد دراسات عن  مشاكل المٌاه واثارها 
 لقلٌوبٌةالجانبٌة با

وجود دراسات وابحاث   -
 خاصة بتلوث المٌاه

  -قسم " الكٌمٌاء الحٌوٌة
طب  -الطفٌلٌات-الفسٌولوجى

 -المجتمع وطب الصناعات 
 -الطب الشرعى والسموم

 -المسالك -االطفال -الباطنة
 النسا والتولٌد

0202 0200 02222 5111 

115111 
تحدٌد طرق الوقاٌة من استخدام المصادر 

 ختلفة لتلوث المٌاهالم
0200 0200 21111 11111 

عبلقة تلوث المٌاه والتشوهات الخلقٌة والصحة 
 االنجابٌة

0203 0204 51111 21111 

رؾل٣ل اصو  اُزِٞس اُج٤ئ٠ 

 ػ٠ِ اٌُجل
 

آواٗ اٌُجل أُقزِلخ 

 أُ٘بٛن  اُٖ٘بػ٤خ ك٠

 

كهاٍبد ك٣ٔٞعواك٤خ / اث٤ل٤ٔ٣ُٞٞع٤خ ػٖ 

 ٠ أُ٘بٛن اُٖ٘بػ٤خآواٗ اٌُجل  ك

وجود دراسات وابحاث   -
 الملوثات البٌبٌة عن

 أُزٞٛ٘خ ٝا٫ٓواٗ

ثوٝرًٍٞٞ ُِٞهب٣خ ٖٓ   -

 اُزِٞس اُج٤ئ٠

 

ربٌس قسم كل من "  طب 
الطب الشرعى   -المجتمع

الكبد   -الباطنة  -والسموم "
النفسٌة   -والجهاز الهضمى

 والعصبٌة
 " مدٌر وحدة عبلج التسمم

2111 2112 21.111 11111 

350111 
 

كهاٍخ ربص٤و اُزِٞس اُج٤ئ٠ ػ٠ِ اٌُجل ك٠ 

 أُ٘بٛن اُٖ٘بػ٤خ ثٔؾبكظخ اُو٤ِٞث٤خ
2111 2113 11.111 5111 

كهاٍخ اٗزْبه اٝهاّ اٌُجل ٝاُغٜبى ا٠ُٜٔٚ ك٠ 

 أُ٘بٛن اُٖ٘بػ٤خ
0200 0200 41.111 151111 

خ كهاٍخ اُزِٞس اُج٤ئ٠ ٝآواٗ اُؼ٤ٕٞ ثٔؾبكظ

 اُو٤ِٞث٤خ
0202 0203 51.111 21111 

 0111 15111 0204 0200 كهاٍخ اُزِٞس اُج٤ئ٠ ٝاُٖؾخ اُ٘ل٤َخ

أُج٤لاد اُؾْو٣خ"  -اُزِٞس اُج٤ئ٠ ثبُٔقلهاد ح

 ثٔؾبكظخ اُو٤ِٞث٤خ
2111 2113 11.111 5222 

 5222 11111 0203 0200 اُزِٞس اُج٤ئ٠ ٝأُج٤لاد ا٤ٌُٔب٣ٝخ

٣ل اصو  اُزِٞس اُج٤ئ٠ رؾل

 ػ٠ِ  ا٠ٌُِ
 

ا٫صبه اُغبٗج٤خ ُِِٔٞصبد 

 ػ٠ِ  ا٠ٌُِ

 

دراسات دٌموجرافٌة / إبٌدٌمٌولوجٌة عن 
 وجود دراسات وابحاث  - امراض الكلى فى المناطق الصناعٌة

 الملوثات البٌبٌة وامراض
معلنة ومنشورة  الكلى

 للمجتمع
 

ربٌس قسم المٌكروبٌولوجى، 
ب المجتمع الفارماكولوجى ،ط

وطب الصناعات، الباطنة 
 العامة، االطفال

0200 0204 11111 5222 

 5222 11111 0203 0202 تعقٌم الماء بالكلور والفشل الكلوى 115111

 5222 11111 0203 0200 المبٌدات الحشرٌة و امراض الكلى فى القلٌوبٌة
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المسببة المراض  التشخٌص المبكر للفٌروسات
 والتهاباتها الكلى

 
0202 0203 41111 21111 

رؾل٣ل اصو  اُزِٞس اُج٤ئ٠ 

ػ٠ِ ػ٠ِ اُغٜبى 

 اُز٘ل٠َ ٝأَُؼ٠
 

ا٫صبه اُغبٗج٤خ ُِِٔٞصبد 

ػ٠ِ اُغٜبى اُز٘ل٠َ 

 ٝأَُؼ٠

 امراض الجهاز التنفسى والتلوث البٌبى
وجود دراسات وابحاث عن  

الملوثات البٌبٌة وتاثٌرها 
على الجهاز التنفسى 

معلنة ومنشورة  سمعىوال
 للمجتمع

 

ربٌس قسم المٌكروبٌولوجى، 
الفارماكولوجى، مدٌر وحدة 
الكشؾ المبكر عن االورام"، 

طب المجتمع وطب الصناعات، 
الباطنة العامة، االطفال، 

 الصدرٌة،

0200 0200 21111 11111 

115111 

عبلقة امراض الشٌخوخة وعبلقتها بتلوث 
 البٌبة.

0200 0203 11111 5111 

 11111 21111 0200 0200 عبلقة التلوث البٌبى  باالورام

معدل اتنتشار امراض الحساسٌة  بمحافظة  4.0-3
القلٌوبٌة تاثٌر قش االرز على الجهاز التنفسى 

 وطرق الوقاٌة منه
0200 0203 21111 11111 

 

ٖٓ ٛوم اُٞهب٣خ 

 أُِٞصبد اُج٤ئ٤خ
 

برنامج للوقاٌة من 
 ٌبٌةالملوثات الب

 

 اعداد دراسات عن  الوقاٌة من
مشاكل المٌاه  واثارها الجانبٌة فى محافظة 

القلٌوبٌة  بالتعاون مع الكلٌات االخرى فى نفس 
 وجود دراسات وابحاث عن  المجال

 طرق الوقاٌة
 

ربٌس قسم المٌكروبٌولوجى، 
الفارماكولوجى ،طب المجتمع 

وطب الصناعات، الباطنة 
 العامة، االطفال

0200 0203 21111 11111 

112111 

لبلكسدة لوقاٌة  دراسة تاثٌر المواد المضادة  5.0-0
 الكبد فى المناطق الصناعٌة بمحافظة القلٌوبٌة

0200 0204 15111 0111 

لبلكسدة ولوقاٌة  دراسة تاثٌر المواد المضادة 5.0-3
 الكبد فى المناطق الصناعٌة

0200 0204 11111 5111 

 عاٌٌر قٌاسٌة مصرٌة مشروع بحثى لوضع م 
التى تتحكم فى  الصحٌة لمتابعة المتؽٌرات

لوجى ومعدالت و مصادر التلوث الصناعى و البٌ
 محافظة القلٌوبٌةب

بحاث أوحدة مشروع بحثى  
 لخدمة المجتمع ورصد بٌبى

وكٌل الكلٌة لخدمة المجتمع 
طب وشبون البٌبة وربٌس قسم 

 المجتمع

0200 0205 21111 11111 

نتابج االبحاث فى جمٌع قطاعات المحافظة نشر  5.0-4
بالتعاون مع المحافظة والمجلس  لبلستفادة منها

 المحلى
0204 0205 11111 5111 15111 
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 ٤ًِخ اُطت

امراض القلب واالوعٌة الدموٌة امراض القلب واالوعٌة الدموٌة المحور الثالث:المحور الثالث:   

  

 ز٘ل٤نػٖ اُ أَُئ٤ُٞخ ٓئّواد ٓزبثؼخ ا٧كاء ا٧ْٗطخ أُقوعبد / اُؼبئل أُغب٫د اُجؾض٤خ

 اُز٣َٞٔ كزوح اُز٘ل٤ن

 النهاٌة البداٌة

ر٣َٞٔ 

 فبهع٠

 )ٓ٘ؼ (

 ر٣َٞٔ مار٠

)عبٓؼخ / 

 ٤ًِخ(
 ا٩عٔب٢ُ

اُزْق٤ٔ أُجٌو 

 ٧ٓواٗ اُوِت
 ٛوم رْق٤ٖ٤خ ٓجٌوح

 التشخٌص المبكر للحمى الروماتٌزمٌة

وجود دراسات وابحاث عن   -
التشخٌص المبكر المراض 

 القلب
 

 قسم المٌكروبٌولوجى
، الفسٌولوجى، الفلب 

واالوعٌة الدموٌة، االطفال، 
 االشعة، النسا والتولٌد
 "مدٌر وحدة التكاثر"

0202 0200 21111 11111 

101111 

طرق الفحوصات المتطورة لبلكتشاؾ المبكر 
 لمرضى الشرٌان التاجى

0200 0203 51111 21111 

امراض الشٌخوخة وامراض القلب واالوعٌة 
 الدموٌة

0200 0203 11111 5111 

التشخٌص المبكر للعٌوب الخلقٌة فى االطفال 
حدٌثى الوالدة بالتعاون مع مستشفى االطفال 

 التخصصى
0200 0204 41111 15111 

اُغل٣ل ك٠ ػ٬ط آواٗ 

 اُوِت ٝا٫ٝػ٤خ اُل٣ٞٓخ
ثوٗبٓظ ُِٞهب٣خ ٖٓ 

 ا٫ٕبثخ ثبٓواٗ اُوِت

القلب  التطبٌقات الحدٌثة فى عبلج امراض
وجود دراسات وابحاث عن   - واالوعٌة الدموٌة

الجدٌد فى عبلج امراض 
 القلب

برنامج للوقاٌة من االصابة   -
 امراض القلبب

 الفارماكولوجى -
، الفلب واالوعٌة الدموٌة،  

 االطفال،  جراحة القلب،

0202 0200 31111 12111 

160111 
ربص٤و اٌُٜوٝك٤َُٞٞع٤خ ػ٠ِ اُوِت ُؼ٬ط  2.3-2

 قَِ ك٠ ًٜوث٤خ اُوِت ٝاًزْبكٜباُ
0200 0203 51111 21111 

ثؾش ٝرو٤٤ْ عواؽخ اُوِت أُلزٞػ ك٠ آواٗ  2.3-3

 ّوا٤٣ٖ اُوِت اُزبع٤خ ٝأُٖبٓبد
0200 0204 41111 15111 

اُزِٞس اُج٤ئ٠ ٝاٙواهٙ 

ػ٠ِ اُوِت ٝا٫ٝػ٤خ 

 اُل٣ٞٓخ

ربص٤و اُزِٞس اُج٤ئ٠ 

 ػ٠ِ اُوِت

ٝاٙواهٙ ػ٠ِ اُوِت ا٫صبه اُٚبهح ُِزلف٤ٖ 

 ٝا٫ٝػ٤خ اُل٣ٞٓخ
وجود دراسات وابحاث   -

اضرار التلوث البٌبى على  
 امراض القلب

 

 هَْ اَُٜزُٞٞع٠ -

 ٛتأَُّٞ، اُطت اُْوػ٠ 

 ٝٛت اُٖ٘بػبد،  أُغزٔغ

 ،اُلِت ٝا٫ٝػ٤خ اُل٣ٞٓخ

2111 2112 11111 5111 

00111 

 

 12111 31111 2113 2111 كهاٍخ ػٖ اُزِٞس اُج٤ئ٠ ٝآواٗ اُوِت  

اُجؾش ك٠ كٝهٓٚبكاد ا٫ًَلح ك٠ ؽٔب٣خ 

 ا٫َٗغخ ٖٓ أُِٞصبد اُج٤ئ٤خ
2112 2114 21111 11111 
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 كلٌة الطب

االكتشاؾ المبكر لبلورام وطرق الوقاٌة منهااالكتشاؾ المبكر لبلورام وطرق الوقاٌة منهاالمحور الرابع:المحور الرابع:   

 ٖ اُز٘ل٤نػ أَُئ٤ُٞخ ٓئّواد ٓزبثؼخ ا٧كاء ا٧ْٗطخ أُقوعبد / اُؼبئل أُغب٫د اُجؾض٤خ

 اُز٣َٞٔ كزوح اُز٘ل٤ن

 النهاٌة البداٌة
ر٣َٞٔ 

–فبهع٠

 ٓ٘ؼ

 ر٣َٞٔ مار٠

 )عبٓؼخ (
 ا٩عٔب٢ُ

ا٫ًزْبف أُجٌو ٬ُٝهاّ 

 التتحدٌد معدٝٛوم 
 اُٞهب٣خ ٜٓ٘ب

أنتشار األمراض 
عوامل والسرطانٌة، 

 الخطورة المسببة لها

دراسات دٌموجرافٌة /ابٌدٌمٌولوجٌة عن 
 .ٛوم رْق٤ٖٚ أُجٌوٙ ٍوٛبٕ اٌُجل ٝ

 دراسات وابحاث عن  -
 االورام المختلفة:

 –الربة  –)سرطان الكبد 
 الدم( -المثانة -الثدى

 

 قسم الهستولوجى -
 ،الكٌمٌاء الحٌوٌة -
مدٌر وحدة البٌولوجٌا   -

 الجزبببة
 ، قسم الباطنة -
، االمراض الجلدٌة  -

وجراحة امراض 
 الذكورة والتناسل

 قسم الصدرٌة -

0202 0200 21111 11111 

145111 

اُزْق٤ٔ أُجٌو ٬ُٝهاّ ثبٍزقلاّ اُل٫٫د 

 أُ٘بػ٤خ ٬ُٝهاّ أُقزِلخ ٝاُج٤ُٞٞع٤ب اُغي٣ئ٤خ
0200 0200 51111 21111 

 11111 21111 0200 0202 اُطوم أُقزِلخ ُزْق٤ٔ ٝػ٬ط اٝهاّ اُٖله

كهاٍخ ػٖ ٓؼلٍ اٗزْبه اٝهاّ أَُبُي ٝٛوم 

 رْق٤ٖٚ ٓجٌوح
0202 0203 11111 5111 

ٝٛوم اُٞهب٣خ ٖٓ ا٫ٝهاّ 

 اَُوٛب٤ٗخ
ثوٗبٓظ ُِٞهب٣خ ٖٓ  

 ا٫ٝهاّ اَُوٛب٤ٗخ

 

اٝهاّ أُضبٗخ اَُطؾ٤خ ٝٛوم رْق٤ٖٜب 

 ٝػ٬عٜب

دراسات وابحاث عن   -
الوقاٌة من االورام 

 السرطانٌة
 برنامج للوقاٌة من
 االورام السرطانٌة

 معلن ومنشور

 قسم الهستولوجى -
ٌمٌاء الحٌوٌة ،الك -

 ،الباطنة
 ، الباثولوجٌا االكلٌنٌكٌة -
التخدٌر والعناٌة  -

 المركزة ،الرمد
، االمراض الجلدٌة  -

وجراحة امراض 
 الذكورة والتناسل

 ،جراحة العظام -
قسم النسا التولٌد مدٌر  -

 وحدة التكاثر
 

0200 0203 21111 02222 

230111 

 

ا٫ٍزقلآبد اُؾل٣ضخ ك٠ اُزْق٤ٔ ٝػ٬ط 

 ػ٘ن اُوؽْاٝهاّ 
0200 0203 21111 02222 

 11111 21111 0200 0202 رطج٤ن عواؽخ ٓ٘بظ٤و اُجطٖ ك٠ اٝهاّ أَُبُي

ا٫ٍزقلآبد اُؾل٣ضخ ك٠ اُزْق٤ٔ ٝػ٬ط 

 اٝهاّ أُـ
0200 0203 31111 12111 

ا٫ٍزقلآبد اُؾل٣ضخ ُِو٤ٖٗ أُـ٘ب٠َ٤ٛ ك٠  

 ٔـٓغبٍ اُز٤٤ٔي ا٤َُ٘غ٠ ٫ٝهاّ اُ
0200 0204 21111 11111 

 5111 11111 0204 0200 كهاٍخ ػٖ ٍوٛبٕ اُلّ  ٝٓؼلٍ اٗزْبهٙ ػ٬عٚ

ثبُزؼبٕٝ ٓغ َٓزْل٠  ا٫ٝهاّ ك٠ ا٫ٛلبٍ

 ا٫ٛلبٍ اُزق٠ٖٖ ٝٓؼٜل ا٫ٝهاّ
0200 0203 11111 5111 

 11111 21111 0204 0203 اُغل٣ل ك٠ ا٤ُِٔلٞٓب ٝٓؼلٍ اٗزْبهٛب ثبُو٤ِٞث٤خ

 
ْٗو ٗزبئظ ا٫ثؾبس ك٠ ع٤ٔغ هطبػبد أُؾبكظخ  

 ٬ٍُزلبكح ٜٓ٘ب
 

 ُغ٘خ اُلهاٍبد اُؼ٤ِب -

 ُٝغ٘خ ّئٕٞ اُج٤ئخ -
2114 2115 11111 5111 
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 ٤ًِخ اُطت

  المحور الخامس: استخدام التقنٌات الحدٌثة فى مجال الطبالمحور الخامس: استخدام التقنٌات الحدٌثة فى مجال الطب

 ػٖ اُز٘ل٤ن أَُئ٤ُٞخ كاءٓئّواد ٓزبثؼخ ا٧ ا٧ْٗطخ أُقوعبد / اُؼبئل أُغب٫د اُجؾض٤خ

 اُز٣َٞٔ كزوح اُز٘ل٤ن

 اُٜ٘ب٣خ اُجلا٣خ
ر٣َٞٔ 

–فبهع٠

 ٓ٘ؼ

 ر٣َٞٔ مار٠

 ا٩عٔب٢ُ )عبٓؼخ (

اُزو٤٘بد اُؾل٣ضخ ك٠ 

 اُزْق٤ٔ
رطج٤وبد ُِزو٤٘بد 

 اُزْق٤ٔ اُؾل٣ضخ ك٠ 

دراسةعن التقنٌات الحدٌثة للرنٌن المؽنطٌسى 
 والطٌؾ المؽنطٌسى

دراسات  وجود عدد من ال  -
واالبحاث عن استخدامات 

 الحدٌثة فى التشخٌص
  مراضمراضخرٌطة مورثات االخرٌطة مورثات اال

 الوراثٌةالوراثٌة
 

 سم الهستولوجىق
،الكٌمٌاء الحٌوٌة " مدٌر 
 وحدة البٌولوجٌا الجزٌبٌة"

 ربٌس قسم الباطنة
،االمراض الجلدٌة وجراحة 
 امراض الذكورة والتناسل

 رٌةوالصد

0202 0200 21111 11111 

241111 

عن االشعة المقطعٌة متعددة المقاطع  دراسة
 ودورها فى الفحوصات المختلفة

0200 0200 15111 0111 

دراسة الستخدام االشعة التداخلٌة فى تشخٌص 
 االورام

0200 0203 15111 0111 

تطبٌقات علوم االشعة فى طب الطوارئ 
 والحوادث

0200 0204 15111 0111 

 5111 11111 0200 0202 ٌمٌا التحلٌلٌة الوراثٌةالجدٌد فى تشخٌص االن

الطرق الحدٌثة فى تشخٌص الدرن وعبلقة 
 الدرن باالمراض

0200 0203 21111 11111 

الجدٌد فى تشخٌص االمراض الجلدٌة وامراض 
 الذكورة والتناسل

0203 0204 21111 11111 

المبكر  دراسة للتقنٌات الحدٌثة للتشخٌص
 المناعة. اضالمر

0200 0205 51111 21111 

االستخدامات الحدٌثة 
 للهندسة الوراثٌة فى
 األمراض المختلفة

 ْٓوٝع ثؾض٠

 ٓواٗكهاٍبد  ػ٠ِ ا٧ٌٍ اُغي٣ئ٤خ ٬ُ

اُٞهاص٤خ ٝاُؼَٔ ك٢ ٓغبٍ اُزْق٤ٔ ُوٍْ 

 الوراثٌةالوراثٌة  مراضمراضخرٌطة مورثات االخرٌطة مورثات اال

خرٌطة مورثات خرٌطة مورثات     --

 الوراثٌةالوراثٌة  مراضمراضاالاال

لوجٌا مدٌر وحدة البٌو
/  هَْ اَُٜزُٞٞع٠/  اُغي٣ئ٤خ

 اُجبٛ٘خ
 

0200 0204 511111 31111 
1161111 

 31111 511111 0205 0200 تقنٌات جدٌدة  - تاتقنٌات العبلج بالجٌن ْٓوٝع ثؾض٠

اُزو٤٘بد اُؾل٣ضخ ك٠ 

 اُؼ٬ط

رطج٤ن ٛوم ػ٬ع٤خ 

ؽل٣ضخ ك٠ اُزقٖٖبد 

 أُقزِلخ

٘ ثؼ٘ كهاٍخ كٝه اُق٣٬ب اُغيػ٤خ ك٠ رؼ٣ٞ

 ا٫َٗغخ
وجود عدد من الدراسات    -

واالبحاث عن استخدامات 
 الخبلٌا الجزعٌة

 

 ربٌس قسم الهستولوجى
،الكٌمٌاء الحٌوٌة "مدٌر وحدة 

 البٌولوجٌا الجزٌبٌة
 ،قسم الباطنة

0202 0200 11111 5111 

221111 
كهاٍخ ٫ٍزقلاّ اُق٣٬ب اُغيػ٤خ ك٠ ػ٬ط 

 آواٗ اٌُجل ٝا٠ٌُِ
0202 0203 51111 21111 
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كهاٍخ اؽٖبئ٤خ ػٖ رطج٤ن اٍزقلاّ اُق٣٬ب  

 ُغيػ٤خا
 

تطبٌقات عن الخبلٌا  -
 الجزعٌة

مإتمرات عن الخبلٌا  -
 الجزعٌة

 ،الباثولوجٌا االكلٌنٌكٌة
 عناٌة المركزة،التخدٌر وال

 ،الرمد
،االمراض الجلدٌة وجراحة 
 امراض الذكورة والتناسل

 ،جراحة العظام
 والنسا والتولٌد

0202 0200 11111 5111 

اٍزقلآبد اٍُٞبئَ اُؾل٣ضخ ك٠ ٓزبثؼخ اٙواثبد 

 اُٞػ٠ ٝاُٞظبئق اُؾ٣ٞ٤خ
0200 0203 11111 5111 

 5111 11111 0200 0202 اُغل٣ل ك٠ ػ٬ط ا٤ٔ٤ٗ٫ب اُزؾ٤ِ٤ِخ اُٞهاص٤خ-3.5

 5111 11111 0203 0200 اُغل٣ل ك٠ ػ٬ط ٓوٗ اٌَُو

 11111 21111 0204 0200 اٍخ اُزو٤٘بد اُؾل٣ضخ ك٠ عواؽبد اُؼ٤ٖكه

اُغل٣ل ك٠ ػ٬ط ا٫ٓواٗ اُغِل٣خ ٝآواٗ  2.5-0

 اُنًٞهح ٝاُز٘بٍَ
0200 0204 11111 5111 

اُغل٣ل ك٠ عواؽبد اُؼٔٞك اُلووٟ ٝا٫ػٖبة 

 اُطوك٤خ
0200 0204 11111 5111 

ُٔؾبكظخ ْٗو ٗزبئظ ا٫ثؾبس ك٠ ع٤ٔغ هطبػبد ا

 ٬ٍُزلبكح ٜٓ٘ب
 5111 11111 2115 2114 ُغ٘خ اُلهاٍبد اُؼ٤ِب

 

 ٤ًِخ اُطت

 أُؾٞه اَُبكً : ْٓبه٣غ ثؾض٤خ

 ػٖ اُز٘ل٤ن أَُئ٤ُٞخ ٓئّواد ٓزبثؼخ ا٧كاء ا٧ْٗطخ أُقوعبد / اُؼبئل أُغب٫د اُجؾض٤خ

 اُز٣َٞٔ كزوح اُز٘ل٤ن

 اُٜ٘ب٣خ اُجلا٣خ
ر٣َٞٔ 

 فبهع٠

 )ٓ٘ؼ(

 ٣َٞ مار٠رٔ

 ا٩عٔب٢ُ )عبٓؼخ (

أمراض  الوقاٌة من. 
 الكبد الفٌروسٌة

 ْٓوٝع ثؾض٠

حماٌة مرضى فٌروسى "سى  بحثى عن مشروع
ونشر سبل الوقاٌة من القلٌوبٌة وبى " فى 

 المرض والتوعٌة باعراضه واسبابه

فٌروسى من ثوٗبٓظ ُِٞهب٣خ 
 ٓؼِٖ ٝٓلؼَ."سى وبى " 

 الكبد والجهاز الهضمى،
اُغبٓؼ٠ ُِْٔوٝع أُْوف 

 اُو٠ٓٞ ٬ُُزٜبة اٌُجلٟ

0200 0204 51111  511111 

االستخدامات الحدٌثة 
 للهندسة الوراثٌة فى
 األمراض المختلفة

 ْٓوٝع ثؾض٠

 ٓواٗكهاٍبد  ػ٠ِ ا٧ٌٍ اُغي٣ئ٤خ ٬ُ

اُٞهاص٤خ ٝاُؼَٔ ك٢ ٓغبٍ اُزْق٤ٔ ُوٍْ 

، ثب٫ٙبكخ " الوراثٌةالوراثٌة  مراضمراضخرٌطة مورثات االخرٌطة مورثات اال

دامات الحدٌثة للعلوم الوراثٌة األستخا٠ُ 
والجٌنٌة فى تشخٌص وعالج األمراض 

 المختلفة.

  مراضمراضخرٌطة مورثات االخرٌطة مورثات اال

 الوراثٌةالوراثٌة

مدٌر وحدة البٌولوجٌا 
ّ بهَإٍبء أ/  ه اُغي٣ئ٤خ

 اَُٜزُٞٞع٠/ اُجبٛ٘خ
0200 0204 511111  

1111111 

 ة معلنةتقنٌات جدٌد Gene Therapy ت   اتقنٌات العبلج بالجٌن ْٓوٝع ثؾض٠
مدٌر وحدة البٌولوجٌا 

ّ بهَإٍبء أ/  ه اُغي٣ئ٤خ

 اَُٜزُٞٞع٠/ اُجبٛ٘خ
0200 0205 511111  



 
 
 
 
 
 

   38                                                                                                                    0205-0202الخطه البحثٌة لجامعة بنها 
 
 

. 

 

 

 لكلٌة التمرٌض اُقطخ اُز٘ل٤ن٣خ-2أ.
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 زٔو٤ًِ٘٣خ اُ
  أُؾٞه ا٧ٍٝ :  اُلٝه اُزٔو٠ٚ٣ ك٠ ا٧ٓواٗ أُيٓ٘خأُؾٞه ا٧ٍٝ :  اُلٝه اُزٔو٠ٚ٣ ك٠ ا٧ٓواٗ أُيٓ٘خ

  ػٖ اُز٘ل٤نػٖ اُز٘ل٤ن  أَُئ٤ُٞخأَُئ٤ُٞخ  ا٧كاءا٧كاء  ٓئّواد ٓزبثؼخٓئّواد ٓزبثؼخ  ا٧ْٗطخا٧ْٗطخ  أُقوعبد / اُؼبئلأُقوعبد / اُؼبئل  ٤خ٤خضضأُغب٫د اُجؾأُغب٫د اُجؾ
  رٌِلخرٌِلخ  كزوح اُز٘ل٤نكزوح اُز٘ل٤ن

  اُٜ٘ب٣خاُٜ٘ب٣خ  اُجلا٣خاُجلا٣خ
ر٣َٞٔ ر٣َٞٔ 

  فبهع٠فبهع٠
  ر٣َٞٔ مار٠ر٣َٞٔ مار٠

  (()عبٓؼخ)عبٓؼخ
  ا٩عٔب٢ُا٩عٔب٢ُ

اُوػب٣خ اُزٔو٤ٚ٣خ  اُوػب٣خ اُزٔو٤ٚ٣خ  

ُٔو٠ٙ ا٠ٌُِ ٝاُغٜبى ُٔو٠ٙ ا٠ٌُِ ٝاُغٜبى 

اُج٠ُٞ ٝ اٌُجل اُج٠ُٞ ٝ اٌُجل 

  ا٧ٛلبٍا٧ٛلبٍٝٓٚبػلبرْٜ ػ٘ل ٝٓٚبػلبرْٜ ػ٘ل 

  ٝاُجبُـ٤ٖٝاُجبُـ٤ٖ

ْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د   أثؾبسأثؾبس

  ٓزقٖٖخٓزقٖٖخ

  ((هٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و ٝكًزٞهاٙهٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و ٝكًزٞهاٙ

ٗلٝاد ٤ُٜئخ اُزٔو٣٘ ٝأُو٠ٙ ٗلٝاد ٤ُٜئخ اُزٔو٣٘ ٝأُو٠ٙ 

ٝم٣ْٜٝ ُِزؼو٣ق ثبُٔوٗ ٝ ٤ًل٤خ ٝم٣ْٜٝ ُِزؼو٣ق ثبُٔوٗ ٝ ٤ًل٤خ 

  اُزؼبَٓ ٓؼٚاُزؼبَٓ ٓؼٚ

  ا٣َُٞ٘خا٣َُٞ٘خروبه٣و أُزبثؼخ روبه٣و أُزبثؼخ   --

    اٗغبىاٗغبىٓؼلٍ ٓؼلٍ   --ُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خ

  ا٠ُا٠ُاُلٝهاد اُزله٣ج٤خ ثبَُ٘جخ اُلٝهاد اُزله٣ج٤خ ثبَُ٘جخ 

  ٓلح ر٘ل٤ن اُٜلفٓلح ر٘ل٤ن اُٜلف

  هَْ رٔو٣٘ ثب٠٘ٛ عواؽ٠هَْ رٔو٣٘ ثب٠٘ٛ عواؽ٠

  ا٧ٛلبٍا٧ٛلبٍهَْ رٔو٣٘ هَْ رٔو٣٘ 

21102110  21132113  --  1511115111  1511115111  

ب٣خ اُزٔو٤ٚ٣خ ب٣خ اُزٔو٤ٚ٣خ ك٤َُ اهّبك١ ُِوػك٤َُ اهّبك١ ُِوػ

٨ُٛلبٍ ٝاُجبُـ٤ٖ أُٖبث٤ٖ ثبُزٜبة ٨ُٛلبٍ ٝاُجبُـ٤ٖ أُٖبث٤ٖ ثبُزٜبة 

  اٌُجل اُل٤و٠ٍٝاٌُجل اُل٤و٠ٍٝ

21102110  
  

21132113  
--  1411114111  1411114111  

ك٤َُ رؼو٣ل٠ ػٖ ٓوٗ اُلَْ ك٤َُ رؼو٣ل٠ ػٖ ٓوٗ اُلَْ 

اٌُجلٟ ٝ أٍجبثٚ ٝ كٝه ًَ ٖٓ اٌُجلٟ ٝ أٍجبثٚ ٝ كٝه ًَ ٖٓ 

  اُجِٜبه٤ٍب ٝ اُل٤وٍٝبداُجِٜبه٤ٍب ٝ اُل٤وٍٝبد

  01110111  01110111  --  21132113  21102110  هَْ رٔو٣٘ ثب٠٘ٛ عواؽ٠هَْ رٔو٣٘ ثب٠٘ٛ عواؽ٠

ثوٗبٓظ ُِوػب٣خ اُزٔو٤ٚ٣خ ثوٗبٓظ ُِوػب٣خ اُزٔو٤ٚ٣خ --

جبُـ٤ٖ أُٖبث٤ٖ اُلَْ جبُـ٤ٖ أُٖبث٤ٖ اُلَْ ٨ُٛلبٍ ٝ ا٨ُُٛلبٍ ٝ اُ

اٌُِٟٞ اُؾبك ٝ أُيٖٓ ٝ ًنُي اٌُِٟٞ اُؾبك ٝ أُيٖٓ ٝ ًنُي 

  ٖٓبث٠ ٓز٬ىٓخ اُ٘لوٝىٖٓبث٠ ٓز٬ىٓخ اُ٘لوٝى

هَْ رٔو٣٘ ثب٠٘ٛ عواؽ٠ هَْ رٔو٣٘ ثب٠٘ٛ عواؽ٠ 

  ا٧ٛلبٍا٧ٛلبٍهَْ رٔو٣٘ هَْ رٔو٣٘ 

  

21102110  21132113  --  1511115111  1511115111  

ك٤َُ اهّبك١ ُٔو٠ٙ اُـ٤ََ ك٤َُ اهّبك١ ُٔو٠ٙ اُـ٤ََ 

  اٌُِٟٞ ٖٓ ا٧ٛلبٍاٌُِٟٞ ٖٓ ا٧ٛلبٍ
21102110  21132113  --  1411114111  1411114111  

ًز٤ت ػٖ هػب٣خ أُو٣٘ أص٘بء ًز٤ت ػٖ هػب٣خ أُو٣٘ أص٘بء   

ٌُِٟٞ ٝ ٤ًل٤خ ٌُِٟٞ ٝ ٤ًل٤خ ػ٤ِٔخ اُـ٤ََ اػ٤ِٔخ اُـ٤ََ ا

  ٝاُو٤ٙغٝاُو٤ٙغ  ا٧ّا٧ّهَْ ٕؾخ هَْ ٕؾخ   أُٞاعٜخ اَُو٣ؼخ ُِؾب٫د اُؾوعخأُٞاعٜخ اَُو٣ؼخ ُِؾب٫د اُؾوعخ

21102110  21132113  --  01110111  01110111  

ثوٗبٓظ اهّبك١ ٤َُِلاد ثوٗبٓظ اهّبك١ ٤َُِلاد --

أُٖبثبد ثؤٓواٗ اٌُجل أٝ اُغٜبى أُٖبثبد ثؤٓواٗ اٌُجل أٝ اُغٜبى 

  اُج٠ُٞ أص٘بء اُؾَٔاُج٠ُٞ أص٘بء اُؾَٔ
21102110  21132113  --  01110111  01110111  

٤ًل٤خ ا٫هروبء ثبُؾبُخ ٤ًل٤خ ا٫هروبء ثبُؾبُخ 

اُٖؾ٤خ ُِٖٔبث٤ٖ اُٖؾ٤خ ُِٖٔبث٤ٖ 

اُٖله أُيٓ٘خ اُٖله أُيٓ٘خ   ثؤٓواٗثؤٓواٗ

  ا٧ٓواٗا٧ٓواٗلهٕ ٝ لهٕ ٝ ٝاُٝاُ

  أُيٓ٘خ ٌُجبه اَُٖأُيٓ٘خ ٌُجبه اَُٖ

ْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د   أثؾبسأثؾبس

  ٓزقٖٖخٓزقٖٖخ

  هٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و ٝ كًزٞهاٙ(هٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و ٝ كًزٞهاٙ(

  كٝهاد رله٣ج٤ٚكٝهاد رله٣ج٤ٚ

    اٗغبىاٗغبىروبه٣و أُزبثؼخ ٓؼلٍ روبه٣و أُزبثؼخ ٓؼلٍ 

  ا٠ُا٠ُاُلٝهاد اُزله٣ج٤خ ثبَُ٘جخ اُلٝهاد اُزله٣ج٤خ ثبَُ٘جخ 

  ٓلح ر٘ل٤ن اُٜلفٓلح ر٘ل٤ن اُٜلف
  هَْ رٔو٣٘ ثب٠٘ٛ عواؽ٠هَْ رٔو٣٘ ثب٠٘ٛ عواؽ٠

21102110  21132113  --  61116111  61116111  

  ُوػب٣خ ُِٔو٠ُٙوػب٣خ ُِٔو٠ٙ  رٔو٠ٚ٣رٔو٠ٚ٣  ثوٗبٓظثوٗبٓظ--

  أُٖبث٤ٖ ثؤٓواٗ ٓيٓ٘خأُٖبث٤ٖ ثؤٓواٗ ٓيٓ٘خ
21102110  21132113  --  51115111  51115111  

ك٤َُ اهّبك١ ُِزؼو٣ق ثب٧ٓواٗ ك٤َُ اهّبك١ ُِزؼو٣ق ثب٧ٓواٗ 

  أُيٓ٘خ أُؼل٣خ ُِٔو٠ٙأُيٓ٘خ أُؼل٣خ ُِٔو٠ٙ
21102110  21132113  --  51115111  51115111  
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ك٤َُ اهّبك١ ُزٔو٣٘ ًجبه اَُٖ ك٤َُ اهّبك١ ُزٔو٣٘ ًجبه اَُٖ 

  ػ٠ِ ٓقزِق أٓواْٜٙػ٠ِ ٓقزِق أٓواْٜٙ
21102110  21132113  --  41114111  41114111  

اُ٘ل٠َ ُِٖٔبث٤ٖ اُ٘ل٠َ ُِٖٔبث٤ٖ   اُزؤ٤َٛاُزؤ٤َٛ

  أُيٓ٘خأُيٓ٘خ  ثب٧ٓواٗثب٧ٓواٗ

ك٠ ٓغ٬د ك٠ ٓغ٬د ْٓ٘ٞهٙ ْٓ٘ٞهٙ   أثؾبسأثؾبس

  ٓزقٖٖخٓزقٖٖخ

هٍبئَ ػ٤ِٔٚ هٍبئَ ػ٤ِٔٚ كٝهاد رله٣ج٤خ كٝهاد رله٣ج٤خ 

  )ٓبعَز٤و ٝكًزٞهاٙ()ٓبعَز٤و ٝكًزٞهاٙ(

  روبه٣و أُزبثؼخروبه٣و أُزبثؼخ  --

  اُ٘ل٤َخاُ٘ل٤َخهَْ رٔو٣٘ اُٖؾخ هَْ رٔو٣٘ اُٖؾخ   اُلٝهاداُلٝهاد    اٗغبىاٗغبىٓؼلٍ ٓؼلٍ   --

  ٝاُؼو٤ِخٝاُؼو٤ِخ

21112111  21142114  --  31113111  31113111  

٤ُٜئخ اُزٔو٣٘ ػٖ ٤ُٜئخ اُزٔو٣٘ ػٖ   اهّبك١اهّبك١ك٤َُ ك٤َُ 

  اُوػب٣خ اُ٘ل٤َخاُوػب٣خ اُ٘ل٤َخ
    21112111  21142114  --  41114111  41114111  

ٍجَ اُٞهب٣خ ٖٓ اُؼلٟٝ ٍجَ اُٞهب٣خ ٖٓ اُؼلٟٝ 

٤ٖٔ ػ٠ِ اُزٔو٣٘ ٤ٖٔ ػ٠ِ اُزٔو٣٘ ُِوبئُِوبئ

  ٝاُوػب٣خ اُٖؾ٤خٝاُوػب٣خ اُٖؾ٤خ

ًز٤ت اهّبك١ ػٖ اُٞهب٣خ ٖٓ ًز٤ت اهّبك١ ػٖ اُٞهب٣خ ٖٓ 

  اُؼلٟٝاُؼلٟٝ

  هٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و ٝكًزٞهاٙ(هٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و ٝكًزٞهاٙ(

  كٝهاد رله٣ج٤ٚكٝهاد رله٣ج٤ٚ

  ا٣َُٞ٘خا٣َُٞ٘خروبه٣و أُزبثؼخ روبه٣و أُزبثؼخ   --

    اٗغبىاٗغبىٓؼلٍ ٓؼلٍ   --ُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خ

  اُزله٣ج٤خاُزله٣ج٤خ  اُلٝهاداُلٝهاد

  هَْ رٔو٣٘ ثب٠٘ٛ عواؽ٠هَْ رٔو٣٘ ثب٠٘ٛ عواؽ٠

  هَْ رٔو٣٘ ٕؾخ ٓغزٔغهَْ رٔو٣٘ ٕؾخ ٓغزٔغ

21112111  21132113  --  1111111111  1111111111  

ْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د   سسأثؾبأثؾب

  ٓزقٖٖخٓزقٖٖخ
21112111  21132113  --  01110111  01110111  

ثوٗبٓظ رله٣ج٠ ُِٞهب٣خ ٖٓ اُؼلٟٝ ثوٗبٓظ رله٣ج٠ ُِٞهب٣خ ٖٓ اُؼلٟٝ --

  ٤ُٜئخ اُزٔو٤ُٜ٘٣ئخ اُزٔو٣٘
21112111  21132113  --  1211112111  1211112111  

اُوػب٣خ اُزٔو٤ٚ٣خ اُوػب٣خ اُزٔو٤ٚ٣خ 

ُؾب٫د أُوٗ اُ٘ل٠َ ُؾب٫د أُوٗ اُ٘ل٠َ 

  ٝ ا٩كٓبٕٝ ا٩كٓبٕ  أُيٖٓأُيٖٓ

ْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د   أثؾبسأثؾبس

  ٓزقٖٖخٓزقٖٖخ
  هٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و ٝ كًزٞهاٙ(هٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و ٝ كًزٞهاٙ(

  ٗلٝاد رله٣ج٤خٗلٝاد رله٣ج٤خ

  --ا١َُٞ٘ا١َُٞ٘روبه٣و أُزبثؼخ روبه٣و أُزبثؼخ   --

  اُلٝهاد اُزله٣ج٤خاُلٝهاد اُزله٣ج٤خ    اٗغبىاٗغبىٓؼلٍ ٓؼلٍ 

        اُ٘ل٤َخاُ٘ل٤َخهَْ رٔو٣٘ اُٖؾخ هَْ رٔو٣٘ اُٖؾخ 

  ٝ اُؼو٤ِخٝ اُؼو٤ِخ

21102110  21112111  --  01110111  01110111  

ك٤َُ ُِوػب٣خ اُ٘ل٤َخ ُٔو٠ٙ ك٤َُ ُِوػب٣خ اُ٘ل٤َخ ُٔو٠ٙ 

  ا٫ًزئبةا٫ًزئبة
21102110  21112111  --  61116111  61116111  

  51115111  51115111  --  21112111  21102110  ثوٗبٓظ رله٣ج٠ ٌُِْق ػٖ ا٩كٓبٕثوٗبٓظ رله٣ج٠ ٌُِْق ػٖ ا٩كٓبٕ--

هجَ هجَ   اُوػب٣خ اُزٔو٤ٚ٣خاُوػب٣خ اُزٔو٤ٚ٣خ

  ػ٤ِٔبد ٗوَ ٝ ػ٤ِٔبد ٗوَ ٝ   ٝثؼلٝثؼل

ٝ كٝهٛب ٝ كٝهٛب   ا٧ػٚبءا٧ػٚبءىهاػخ ىهاػخ 

ك٠ رو٤َِ أُٚبػلبد ك٠ رو٤َِ أُٚبػلبد 

  ٝا٥صبه اُغبٗج٤خٝا٥صبه اُغبٗج٤خ

  ٓغ٬دٓغ٬د  ك٠ك٠  ْٓ٘ٞهْٙٓ٘ٞهٙ  أثؾبسأثؾبس

  ٓزقٖٖخٓزقٖٖخ

  كًزٞهاٙ(كًزٞهاٙ(  ٝٝ  ٓبعَز٤وٓبعَز٤و))  ػ٤ِٔٚػ٤ِٔٚ  هٍبئَهٍبئَ

  ثؤ٤ٔٛخثؤ٤ٔٛخ  ُِٔغزٔغُِٔغزٔغ  رٞػ٤خرٞػ٤خ  ٗلٝادٗلٝاد

  ا٧ػٚبءا٧ػٚبء  ىهاػخىهاػخ

  ا٣َُٞ٘خا٣َُٞ٘خ  أُزبثؼخأُزبثؼخ  روبه٣وروبه٣و  --

  اٗغبىاٗغبى  ٓؼلٍٓؼلٍ  --اُغبٓؼ٤خاُغبٓؼ٤خ  ُِوٍبئَُِوٍبئَ

  ثبَُ٘جخثبَُ٘جخ  خخاُزله٣ج٤اُزله٣ج٤  اُلٝهاداُلٝهاد  

  اُٜلفاُٜلف  ر٘ل٤نر٘ل٤ن  ٓلحٓلح  ا٠ُا٠ُ

  

  عواؽ٠عواؽ٠  ثب٠٘ٛثب٠٘ٛ  رٔو٣٘رٔو٣٘  هَْهَْ

  ا٧ٛلبٍا٧ٛلبٍ  رٔو٣٘رٔو٣٘  هَْهَْ

  

21112111  21142114  --  51115111  51115111  

    هجَهجَ  اُزٔو٤ٚ٣خاُزٔو٤ٚ٣خ  اُوػب٣خاُوػب٣خ  ك٤َُك٤َُاا

  َٓزوجََٓزوجَ  ٝٝ  ٓؼط٠ٓؼط٠))  ٓجبّوحٓجبّوح  اُؼ٤ِٔبداُؼ٤ِٔبد
21112111  21142114  --  11111111  11111111  

  ػٖػٖ  ُِٔٔوٙبدُِٔٔوٙبد  رؼ٤ٔ٤ِخرؼ٤ٔ٤ِخ  ثوآظثوآظ

  ا٧ك٣ٝخا٧ك٣ٝخ  --اُزـن٣خاُزـن٣خ) )   أُو٣٘أُو٣٘  ٓزبثؼخٓزبثؼخ

  ((اُؾَٔاُؾَٔ  ٝٝ  اطاطاُيٝاُيٝ  ––  اُؼَٔاُؼَٔ  ––

21112111  21142114  --  11111111  11111111  

  ػٖػٖ  ُِٔٔوٙبدُِٔٔوٙبد  رؼ٤ٔ٤ِخرؼ٤ٔ٤ِخ  ثوآظثوآظ

  ُؼ٤ِٔبدُؼ٤ِٔبد  أُؼط٠أُؼط٠  ٝٝ  أَُزوجَأَُزوجَ  رغ٤ٜيرغ٤ٜي

  ا٧ػٚبءا٧ػٚبء  ىهعىهع

21112111  21142114  --  11111111  11111111  
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  تمرٌضكلٌة ال

  أُؾٞه اُضب٠ٗ : اُلٝه اُزٔو٠ٚ٣ ك٠ أُغبٍ اُطج٠ ) ا٧ٝهاّ(أُؾٞه اُضب٠ٗ : اُلٝه اُزٔو٠ٚ٣ ك٠ أُغبٍ اُطج٠ ) ا٧ٝهاّ(

  ػٖ اُز٘ل٤نػٖ اُز٘ل٤ن  أَُئ٤ُٞخأَُئ٤ُٞخ  اد ٓزبثؼخ ا٧كاءاد ٓزبثؼخ ا٧كاءٓئّوٓئّو  ا٧ْٗطخا٧ْٗطخ  أُقوعبد / اُؼبئلأُقوعبد / اُؼبئل  ٤خ٤خضضٔغب٫د اُجؾٔغب٫د اُجؾاُاُ

  رٌِلخرٌِلخ  كزوح اُز٘ل٤نكزوح اُز٘ل٤ن

  اُٜ٘ب٣خاُٜ٘ب٣خ  اُجلا٣خاُجلا٣خ
ر٣َٞٔ ر٣َٞٔ 

  فبهع٠فبهع٠

  

  ر٣َٞٔ مار٠ر٣َٞٔ مار٠

  )عبٓؼخ()عبٓؼخ(
  ا٩عٔب٢ُا٩عٔب٢ُ

ٝ  اُجبُـ٤ٖ ٝ  اُجبُـ٤ٖ   ا٧ٛلبٍا٧ٛلبٍ  أٝهاّأٝهاّ

        ٝ اٌُْق أُجٌو ػٜ٘بٝ اٌُْق أُجٌو ػٜ٘ب

  ا٧ٝهاّا٧ٝهاّٝ هػب٣خ ٓو٠ٙ ٝ هػب٣خ ٓو٠ٙ 

أُٖبث٤ٖ أُٖبث٤ٖ   ا٧ٛلبٍا٧ٛلبٍٝ ٝ 

  ثب٤ٔ٤ًُِٞبثب٤ٔ٤ًُِٞب

  ْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ٓزقٖٖخْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ٓزقٖٖخ  أثؾبسأثؾبس

ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و هٍبئَ هٍبئَ 

  ٝكًزٞهاٙ(ٝكًزٞهاٙ(

ٗلٝاد رؼو٣ل٤خ ثَٔججبد ا٧ٝهاّ ٗلٝاد رؼو٣ل٤خ ثَٔججبد ا٧ٝهاّ 

  ٝأٍِٞة هػب٣خ ٓو٠ٙ ا٧ٝهاّٝأٍِٞة هػب٣خ ٓو٠ٙ ا٧ٝهاّ

  ا٣َُٞ٘خا٣َُٞ٘خ  روبه٣و أُزبثؼخروبه٣و أُزبثؼخ  --

    اٗغبىاٗغبىٓؼلٍ ٓؼلٍ   --ُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خ

  ا٠ُا٠ُاُلٝهاد اُزله٣ج٤خ ثبَُ٘جخ اُلٝهاد اُزله٣ج٤خ ثبَُ٘جخ 

اٍزج٤بٕ اٍزج٤بٕ   --ٓلح ر٘ل٤ن اُٜلفٓلح ر٘ل٤ن اُٜلف

                      ُزو٤٤ْ ٓلٟ ا٫ٍزلبكح ُزو٤٤ْ ٓلٟ ا٫ٍزلبكح 

  ٝ ا٫ٍز٤ؼبة ُِلٝهادٝ ا٫ٍز٤ؼبة ُِلٝهاد

  ٛلبٍٛلبٍا٧ا٧هَْ رٔو٣٘ هَْ رٔو٣٘ 

  هَْ رٔو٣٘ ثب٠٘ٛ عواؽ٠هَْ رٔو٣٘ ثب٠٘ٛ عواؽ٠  --

21102110  21142114  --  1211112111  1211112111  

ك٤َُ اهّبك١ ٌُِْق أُجٌو ػٖ ا٧ٝهاّ ك٤َُ اهّبك١ ٌُِْق أُجٌو ػٖ ا٧ٝهاّ 

  ثب٧ٛلبٍ ٝ اُجبُـ٤ٖثب٧ٛلبٍ ٝ اُجبُـ٤ٖ
21102110  21132113  --  1111111111  1111111111  

ك٤َُ ُِوػب٣خ اُزٔو٤ٚ٣خ ُٔو٠ٙ اُؼ٬ط ك٤َُ ُِوػب٣خ اُزٔو٤ٚ٣خ ُٔو٠ٙ اُؼ٬ط 

  ا٧ٛلبٍا٧ٛلبٍهَْ رٔو٣٘ هَْ رٔو٣٘   ا٤ٌُٔبٟٝ ٖٓ ا٧ٛلبٍا٤ٌُٔبٟٝ ٖٓ ا٧ٛلبٍ

  

21102110  21132113  --  61116111  61116111  

ٜٓبد ا٧ٛلبٍ أُٖبث٤ٖ ٜٓبد ا٧ٛلبٍ أُٖبث٤ٖ ك٤َُ اهّبك١ ٧ك٤َُ اهّبك١ ٧

  ثب٧ٝهاّثب٧ٝهاّ
21112111  21142114  ----  61116111  61116111  

ثوٗبٓظ رؼ٠ٔ٤ِ ُِٔٔوٙبد ػٖ ٤ًل٤خ ثوٗبٓظ رؼ٠ٔ٤ِ ُِٔٔوٙبد ػٖ ٤ًل٤خ 

  هػب٣خ ٓو٠ٙ اَُوٛبٕهػب٣خ ٓو٠ٙ اَُوٛبٕ

  هَْ رٔو٣٘ ثب٠٘ٛ عواؽ٠هَْ رٔو٣٘ ثب٠٘ٛ عواؽ٠

21102110  21132113  --  61116111  61116111  

ًز٤ت ُِوػب٣خ اُنار٤خ  ُٔو٠ٙ اَُوٛبٕ ًز٤ت ُِوػب٣خ اُنار٤خ  ُٔو٠ٙ اَُوٛبٕ 

  ػٖ ًَ ٓب ٣قزٔ ثٔوْٜٙػٖ ًَ ٓب ٣قزٔ ثٔوْٜٙ
21102110  21132113  --  61116111  61116111  

  61116111  61116111  --  21142114  21112111  ُٔو٠ٙ ا٧ٝهأُّو٠ٙ ا٧ٝهاّثوٗبٓظ رؤ٠ِ٤ٛ ثوٗبٓظ رؤ٠ِ٤ٛ 

  ثبُٔوأحثبُٔوأحاُقبٕخ اُقبٕخ   ا٧ٝهاّا٧ٝهاّ

                هٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و هٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و   ْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ٓزقٖٖخْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ٓزقٖٖخ  أثؾبسأثؾبس

  ٝ كًزٞهاٙ(ٝ كًزٞهاٙ(

ٗلٝاد ُِزٞػ٤خ ثطوم اٌُْق ٗلٝاد ُِزٞػ٤خ ثطوم اٌُْق 

  أُجٌو ػٖ ا٧ٝهاّأُجٌو ػٖ ا٧ٝهاّ

  ا٣َُٞ٘خا٣َُٞ٘خروبه٣و أُزبثؼخ روبه٣و أُزبثؼخ   --

    اٗغبىاٗغبىٓؼلٍ ٓؼلٍ   --ُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خ

  ا٠ُا٠ُ  اُلٝهاد اُزله٣ج٤خ ثبَُ٘جخاُلٝهاد اُزله٣ج٤خ ثبَُ٘جخ

  ٓلح ر٘ل٤ن اُٜلفٓلح ر٘ل٤ن اُٜلف

  ٝ اُو٤ٙغٝ اُو٤ٙغ  ا٧ّا٧ّهَْ ٕؾخ هَْ ٕؾخ 

21102110  21112111  --  01110111  01110111  

ثوٗبٓظ رله٣ج٠ ٌُِْق أُجٌو ػٖ ثوٗبٓظ رله٣ج٠ ٌُِْق أُجٌو ػٖ 

  ا٧ٝهاّ ثبُٔوأحا٧ٝهاّ ثبُٔوأح
21102110  21112111  --  01110111  01110111  

اُ٘ل٠َ ُٔو٠ٙ اُ٘ل٠َ ُٔو٠ٙ   اُزؤ٤َٛاُزؤ٤َٛ

  ا٧ٝهاّا٧ٝهاّ

هٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و هٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و   ْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ٓزقٖٖخْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ٓزقٖٖخ  أثؾبسأثؾبس

  ٝكًزٞهاٙ(ٝكًزٞهاٙ(

كٝهاد رله٣ج٤خ ػٖ اُوػب٣خ كٝهاد رله٣ج٤خ ػٖ اُوػب٣خ 

  ل٤َخ ُٔو٠ٙ ا٧ٝهاّل٤َخ ُٔو٠ٙ ا٧ٝهاّاُ٘اُ٘

  ا٣َُٞ٘خا٣َُٞ٘خروبه٣و أُزبثؼخ روبه٣و أُزبثؼخ   --

    اٗغبىاٗغبىٓؼلٍ ٓؼلٍ   --ُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خ

  ا٠ُا٠ُاُلٝهاد اُزله٣ج٤خ ثبَُ٘جخ اُلٝهاد اُزله٣ج٤خ ثبَُ٘جخ 

  ٓلح ر٘ل٤ن اُٜلفٓلح ر٘ل٤ن اُٜلف

  اُ٘ل٤َخاُ٘ل٤َخهَْ رٔو٣٘ اُٖؾخ هَْ رٔو٣٘ اُٖؾخ 

  ٝاُؼو٤ِخٝاُؼو٤ِخ

21102110  21112111  --  31113111  31113111  

ك٤َُ اهّبك١ ٤ُٜئخ اُزٔو٣٘ ػٖ ك٤َُ اهّبك١ ٤ُٜئخ اُزٔو٣٘ ػٖ 

  اُوػب٣خ اُ٘ل٤َخ ُٔو٠ٙ ا٧ٝهاّاُوػب٣خ اُ٘ل٤َخ ُٔو٠ٙ ا٧ٝهاّ

  

21102110  21112111  --  31131111  31113111  
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ثوٗبٓظ ُِوػب٣خ اُ٘ل٤َخ ُِٔو٠ٙ رؾذ ثوٗبٓظ ُِوػب٣خ اُ٘ل٤َخ ُِٔو٠ٙ رؾذ --

  اُؼ٬ط ا٤ٔ٤ٌُبئ٠ ٨ُٝهاّاُؼ٬ط ا٤ٔ٤ٌُبئ٠ ٨ُٝهاّ
21102110  21112111  --  31113111  31113111  

كٝه اُزٔو٣٘ ك٠ اُٞهب٣خ كٝه اُزٔو٣٘ ك٠ اُٞهب٣خ 

  ا٧ٝهاّا٧ٝهآّٖ ٖٓ 

ٗلٝاد ُِزٞػ٤خ ثطوم اٌُْق ٗلٝاد ُِزٞػ٤خ ثطوم اٌُْق   ْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ٓزقٖٖخْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ٓزقٖٖخ  أثؾبسأثؾبس

  أُجٌو ػٖ ا٧ٝهاّأُجٌو ػٖ ا٧ٝهاّ

هٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و ٝ هٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و ٝ 

  كًزٞهاٙ(كًزٞهاٙ(

  ٣خ٣خاَُ٘ٞاَُ٘ٞروبه٣و أُزبثؼخ روبه٣و أُزبثؼخ   --

    اٗغبىاٗغبىٓؼلٍ ٓؼلٍ   --ُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خ

  ا٠ُا٠ُاُلٝهاد اُزله٣ج٤خ ثبَُ٘جخ اُلٝهاد اُزله٣ج٤خ ثبَُ٘جخ 

  ٓلح ر٘ل٤ن اُٜلفٓلح ر٘ل٤ن اُٜلف

  هَْ رٔو٣٘ ٕؾخ ٓغزٔغهَْ رٔو٣٘ ٕؾخ ٓغزٔغ

21112111  21142114  --  01110111  01110111  

ك٤َُ ثب٧ٍجبة ا٧ًضو ٤ّٞػب ٨ُٝهاّ ٝ ك٤َُ ثب٧ٍجبة ا٧ًضو ٤ّٞػب ٨ُٝهاّ ٝ 

  ٤ًل٤خ رغ٘جٜب٤ًل٤خ رغ٘جٜب

  

21112111  21142114  --  1111111111  1111111111  

 

  تمرٌضكلٌة ال

  هبئ٤خهبئ٤خاُضبُش :  ٓغبٍ اُج٤ئخ ٝ اُٖؾخ اُٞاُضبُش :  ٓغبٍ اُج٤ئخ ٝ اُٖؾخ اُٞ  أُؾٞهأُؾٞه

  ػٖ اُز٘ل٤نػٖ اُز٘ل٤ن  أَُئ٤ُٞخأَُئ٤ُٞخ  ٓئّواد ٓزبثؼخ ا٧كاءٓئّواد ٓزبثؼخ ا٧كاء  ا٧ْٗطخا٧ْٗطخ  أُقوعبد / اُؼبئلأُقوعبد / اُؼبئل  ٤خ٤خضضٔغب٫د اُجؾٔغب٫د اُجؾاُاُ

  اُزٌِلخاُزٌِلخ  كزوح اُز٘ل٤نكزوح اُز٘ل٤ن

  اُٜ٘ب٣خاُٜ٘ب٣خ  اُجلا٣خاُجلا٣خ
ر٣َٞٔ ر٣َٞٔ 

  فبهع٠فبهع٠

  )ٓ٘ؼ ()ٓ٘ؼ (

  ر٣َٞٔ مار٠ر٣َٞٔ مار٠

  (()عبٓؼخ)عبٓؼخ
  ا٩عٔب٢ُا٩عٔب٢ُ

  اُزٔو٤ٚ٣خاُزٔو٤ٚ٣خ  ُوػب٣خُوػب٣خاا

  اُٖؾ٤خاُٖؾ٤خُِْٔبًَ ُِْٔبًَ 

        أُورجطخ ثزِٞس ا٤ُٔبٙأُورجطخ ثزِٞس ا٤ُٔبٙ

  اءاءٝ ا٧ؿن٣خ ٝاُٜٞٝ ا٧ؿن٣خ ٝاُٜٞ

ٞػ٤ٚ ػٖ ا٧ٓواٗ اُز٠ ٞػ٤ٚ ػٖ ا٧ٓواٗ اُز٠ إلاه ك٤َُ  رإلاه ك٤َُ  ر

  ا٤ُٔبٙ ٝ اُٜٞاء ٝ ا٧ؿن٣خا٤ُٔبٙ ٝ اُٜٞاء ٝ ا٧ؿن٣خرِٞس رِٞس ٣َججٜب ٣َججٜب 
هٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و هٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و   --

  ٝكًزٞهاٙ(ٝكًزٞهاٙ(

  ٗلٝاد ُوكغ ٝػ٠ أُغزٔغٗلٝاد ُوكغ ٝػ٠ أُغزٔغ  --

  ٝ رؾ٤َِ ا٫ٍزج٤بٗبدٝ رؾ٤َِ ا٫ٍزج٤بٗبد  اػلاكاػلاك  ––

  ا٣َُٞ٘خا٣َُٞ٘خروبه٣و أُزبثؼخ روبه٣و أُزبثؼخ   --

  ُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خ

  رو٤٤ْ اُ٘لٝادرو٤٤ْ اُ٘لٝاد

  هَْ رٔو٣٘ ٕؾخ ٓغزٔغهَْ رٔو٣٘ ٕؾخ ٓغزٔغ

21102110  21122112  --  1111111111  1111111111  

ٝٙغ ثوٗبٓظ رله٣ج٠ ػٖ ٤ًل٤خ ٌٓبكؾخ ٝٙغ ثوٗبٓظ رله٣ج٠ ػٖ ٤ًل٤خ ٌٓبكؾخ 

  رِٞس اُج٤ئخرِٞس اُج٤ئخ
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  1211112111  1211112111  --  21122112  21102110  ْٗو ا٧ثؾبس اُؼ٤ِٔخْٗو ا٧ثؾبس اُؼ٤ِٔخ

أُْبًَ اُٖؾ٤خ أُْبًَ اُٖؾ٤خ 

  ّبِٓخّبِٓخ  ثبُـناءثبُـناء  أُورجطخأُورجطخ

  اُـناءاُـناءاُؼ٬هخ ث٤ٖ ٗٞػ٤خ اُؼ٬هخ ث٤ٖ ٗٞػ٤خ 

  ٝ أُوٗ اُ٘ل٠َٝ أُوٗ اُ٘ل٠َ

  

  

  

  اُٖؾ٤خاُٖؾ٤خاُـناء اُـناء ْٓبًَ ْٓبًَ ك٤َُ رٞػ٤ٚ ػٖ ك٤َُ رٞػ٤ٚ ػٖ 

َ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و َ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و هٍبئهٍبئ    --

  ا٧ثؾبس اُؼ٤ِٔخا٧ثؾبس اُؼ٤ِٔخ  ––  ٝكًزٞهاٙ(ٝكًزٞهاٙ(

  ٗلٝاد ٝ اٍزج٤بٗبدٗلٝاد ٝ اٍزج٤بٗبد  --

  ا٣َُٞ٘خا٣َُٞ٘خروبه٣و أُزبثؼخ روبه٣و أُزبثؼخ   --

  ُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خ

  هَْ رٔو٣٘ ٕؾخ ٓغزٔغهَْ رٔو٣٘ ٕؾخ ٓغزٔغ

    هَْ رٔو٣٘ اُٖؾخ اُ٘ل٤َخ هَْ رٔو٣٘ اُٖؾخ اُ٘ل٤َخ   --

  ٝ اُؼو٤ِخٝ اُؼو٤ِخ

21102110  21122112  --  1211112111  1211112111  

ك٤َُ اهّبك١ ُٔو٠ٙ ا٫ًزئبة ٣َْٔ ك٤َُ اهّبك١ ُٔو٠ٙ ا٫ًزئبة ٣َْٔ 

  رؤص٤و اُزـن٣خ ػ٠ِ أُوٗرؤص٤و اُزـن٣خ ػ٠ِ أُوٗ
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  1111111111  1111111111  --  21122112  21102110  اُؼ٤ِٔخاُؼ٤ِٔخ  ا٧ثؾبسا٧ثؾبسْٗو ْٗو 

كٝه رٔو٣٘ ٕؾخ كٝه رٔو٣٘ ٕؾخ 

أُغزٔغ ك٠ ٓغبٍ أُغزٔغ ك٠ ٓغبٍ 

  اُٞهبئ٤خاُٞهبئ٤خاُٖؾخ اُٖؾخ 

هٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و هٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و     --  ْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ٓزقٖٖخْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ٓزقٖٖخ  أثؾبسأثؾبس

  ٝكًزٞهاٙ(ٝكًزٞهاٙ(

ٗلٝاد ُْ٘و اُٞػ٠ اُٖؾ٠ ك٠ ٗلٝاد ُْ٘و اُٞػ٠ اُٖؾ٠ ك٠ 

  ٓغبٍ اُٖؾخ اُٞهبئ٤خٓغبٍ اُٖؾخ اُٞهبئ٤خ

  

  

  ا٣َُٞ٘خا٣َُٞ٘خروبه٣و أُزبثؼخ روبه٣و أُزبثؼخ   --

اُلٝهاد اُلٝهاد     اٗغبىاٗغبىلٍ لٍ ٓؼٓؼ    --

  اُزله٣ج٤خاُزله٣ج٤خ

  

  

  

  هَْ رٔو٣٘ ٕؾخ ٓغزٔغهَْ رٔو٣٘ ٕؾخ ٓغزٔغ
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إلاه ْٗوٙ ؿ٤و كٝه٣ٚ ػٖ ا٧ٓواٗ إلاه ْٗوٙ ؿ٤و كٝه٣ٚ ػٖ ا٧ٓواٗ 

أُؼل٣خ أُ٘زْوح ثٔؾبكظخ اُو٤ِٞث٤خ ٝ أُؼل٣خ أُ٘زْوح ثٔؾبكظخ اُو٤ِٞث٤خ ٝ 

  ٤ًل٤خ اُٞهب٣خ ٜٓ٘ب٤ًل٤خ اُٞهب٣خ ٜٓ٘ب
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كٝه اُزٔو٣٘ ك٠ اُزؾٌْ كٝه اُزٔو٣٘ ك٠ اُزؾٌْ 

ك٠ أُقبٛو ا٤ُٜ٘ٔخ ك٠ أُقبٛو ا٤ُٜ٘ٔخ 

  أُقزِلخأُقزِلخُلئبد أُغزٔغ ُلئبد أُغزٔغ 

  ثوٗبٓظ رله٣ج٠ ٬َُِٓخ ا٤ُٜ٘ٔخثوٗبٓظ رله٣ج٠ ٬َُِٓخ ا٤ُٜ٘ٔخ

  
هٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و هٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و 

  ٝكًزٞهاٙ(ٝكًزٞهاٙ(

ٗلٝاد ُْ٘و اُٞػ٠ اُٖؾ٠ ػٖ ٗلٝاد ُْ٘و اُٞػ٠ اُٖؾ٠ ػٖ 

  أُقبٛو ا٤ُٜ٘ٔخأُقبٛو ا٤ُٜ٘ٔخ

  ا٣َُٞ٘خا٣َُٞ٘خروبه٣و أُزبثؼخ روبه٣و أُزبثؼخ 

  ُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خ

  إلاه اٌُز٤تإلاه اٌُز٤ت

21112111  21122112  --  61116111  61116111  

  41114111  41114111  --  21122112  21112111  إلاه ًز٤ت ػٖ أُقبٛو ا٤ُٜ٘ٔخإلاه ًز٤ت ػٖ أُقبٛو ا٤ُٜ٘ٔخ

  01110111  01110111  --  21122112  21112111  ٓغ٬د ٓزقٖٖخٓغ٬د ٓزقٖٖخ  ْٓ٘ٞهٙ ك٠ْٓ٘ٞهٙ ك٠  أثؾبسأثؾبس

اُزٞػ٤خ اُٖؾ٤خ ك٠ اُزٞػ٤خ اُٖؾ٤خ ك٠ 

ٓغبٍ اُٖؾخ ا٩ٗغبث٤خ ٓغبٍ اُٖؾخ ا٩ٗغبث٤خ 

ٝكٝه اُزٔو٣٘ ك٠ ٝكٝه اُزٔو٣٘ ك٠ 

اٍزقلاّ اُزو٤٘بد اُؾل٣ضخ اٍزقلاّ اُزو٤٘بد اُؾل٣ضخ 

ك٠ ػ٬ط اُؼوْ ٝ ٓغبٍ ك٠ ػ٬ط اُؼوْ ٝ ٓغبٍ 

  ر٘ظ٤ْ ا٧ٍوحر٘ظ٤ْ ا٧ٍوح

  ْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ٓزقٖٖخْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ٓزقٖٖخ  أثؾبسأثؾبس
                        هٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و هٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و 

  ٝ كًزٞهاٙ(ٝ كًزٞهاٙ(

ٗلٝاد ُْ٘و اُٞػ٠ ثبٌُِْٔخ ٗلٝاد ُْ٘و اُٞػ٠ ثبٌُِْٔخ 

ٝ اُزـِت ػ٠ِ ٝ اُزـِت ػ٠ِ                     ٌب٤ٗخٌب٤ٗخاَُاَُ

اُؼبكاد ٝ اُزوب٤ُل اُْؼج٤خ اُؼبكاد ٝ اُزوب٤ُل اُْؼج٤خ 

  اُقبٛئخاُقبٛئخ

  

  ا٣َُٞ٘خا٣َُٞ٘خروبه٣و أُزبثؼخ روبه٣و أُزبثؼخ   --

ٓؼلٍ ٓؼلٍ     --  ُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خ

  اٗغبى  اُلٝهاد اُزله٣ج٤خاٗغبى  اُلٝهاد اُزله٣ج٤خ

  1211112111  1211112111  --  21122112  21102110  هَْ ٕؾخ ا٧ّهَْ ٕؾخ ا٧ّ

إلاه  ك٤َُ ُِزٞػ٤خ ثب٧ٓواٗ إلاه  ك٤َُ ُِزٞػ٤خ ثب٧ٓواٗ 

  أُٖبؽجخ ُِؾَٔ ٝ ٤ًل٤خ رغ٘جٜبأُٖبؽجخ ُِؾَٔ ٝ ٤ًل٤خ رغ٘جٜب
  

  ُو٤ٙغُو٤ٙغهَْ ٕؾخ ا٧ّ ٝاهَْ ٕؾخ ا٧ّ ٝا

  

21102110  21122112  --  01110111  01110111  

إلاه ًز٤ت ٣َْٔ ٍٝبئَ ر٘ظ٤ْ ا٧ٍوح إلاه ًز٤ت ٣َْٔ ٍٝبئَ ر٘ظ٤ْ ا٧ٍوح 

  أُقزِلخ ٝ كٝاػ٠ اٍزؼٔبُٜبأُقزِلخ ٝ كٝاػ٠ اٍزؼٔبُٜب
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  تمرٌضكلٌة ال

  أُؾٞه اُواثغ :  رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِْ ٝ أُٔبهٍخ اُزٔو٤ٚ٣خأُؾٞه اُواثغ :  رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِْ ٝ أُٔبهٍخ اُزٔو٤ٚ٣خ

  ػٖ اُز٘ل٤نػٖ اُز٘ل٤ن  َٔئ٤ُٞخَٔئ٤ُٞخاُاُ  ٓئّواد ٓزبثؼخ ا٧كاءٓئّواد ٓزبثؼخ ا٧كاء  ا٧ْٗطخا٧ْٗطخ  أُقوعبد / اُؼبئلأُقوعبد / اُؼبئل  ٤خ٤خضضٔغب٫د اُجؾٔغب٫د اُجؾاُاُ

  اُزٌِلخاُزٌِلخ  كزوح اُز٘ل٤نكزوح اُز٘ل٤ن

  اُٜ٘ب٣خاُٜ٘ب٣خ  اُجلا٣خاُجلا٣خ
ر٣َٞٔ ر٣َٞٔ 

  فبهع٠فبهع٠

  )ٓ٘ؼ ()ٓ٘ؼ (

  ر٣َٞٔ مار٠ر٣َٞٔ مار٠

  ((ٚٚ)عبٓؼ)عبٓؼ
  ا٩عٔب٢ُا٩عٔب٢ُ

اٍزقلاّ ٛوم رٌُ٘ٞٞع٤خ اٍزقلاّ ٛوم رٌُ٘ٞٞع٤خ 

ؽل٣ضخ ُزله٣ٌ أُووهاد ؽل٣ضخ ُزله٣ٌ أُووهاد 

اُزٔو٤ٚ٣خ ّبِٓخ اُزؼ٤ِْ اُزٔو٤ٚ٣خ ّبِٓخ اُزؼ٤ِْ 

ٝ ٛوم اُزؼِْ ٝ ٛوم اُزؼِْ   ا٩ٌُزو٢ٗٝا٩ٌُزو٢ٗٝ

  ار٠ار٠نناُاُ

  ْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ٓزقٖٖخْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ٓزقٖٖخ  أثؾبسأثؾبس
                    َز٤وَز٤وهٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعهٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبع  --

ػٖ ػٖ كٝهاد رله٣ج٤خ كٝهاد رله٣ج٤خ   --  ٝ كًزٞهاٙ(ٝ كًزٞهاٙ(

رؾ٣َٞ أُووهاد ُِٖٞهح رؾ٣َٞ أُووهاد ُِٖٞهح 

  ا٩ٌُزو٤ٗٝخا٩ٌُزو٤ٗٝخ

  ا٣َُٞ٘خا٣َُٞ٘خروبه٣و أُزبثؼخ روبه٣و أُزبثؼخ   --

  ُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خ

  اُلٝهاداُلٝهاد    اٗغبىاٗغبىٓؼلٍ ٓؼلٍ   --

اٗغبى رؾ٣َٞ ٓووه اٗغبى رؾ٣َٞ ٓووه   --اُزله٣ج٤خ اُزله٣ج٤خ 

  اُزٔو٣٘اُزٔو٣٘  اكاهحاكاهحهَْ هَْ   ا٠ُ اُٖٞهح ا٩ٌُزو٤ٗٝخا٠ُ اُٖٞهح ا٩ٌُزو٤ٗٝخ
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أُووهاد ا٠ُ أُووهاد ا٠ُ ك٤َُ ٤ٌُل٤خ رؾ٣َٞ ك٤َُ ٤ٌُل٤خ رؾ٣َٞ 

  اُٖٞهح ا٩ٌُزو٤ٗٝخاُٖٞهح ا٩ٌُزو٤ٗٝخ
21102110  21132113  --  1211112111  1211112111  

  01110111  01110111  --  21132113  21102110  ك٤َُ ُِزؼِْ اُنار٠ ُطِجخ اُلهاٍبد اُؼ٤ِبك٤َُ ُِزؼِْ اُنار٠ ُطِجخ اُلهاٍبد اُؼ٤ِب

اٍزقلاّ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اٍزقلاّ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب 

ك٠ ك٠   أُؼِٞٓبر٤خأُؼِٞٓبر٤خ

  ا٧كاءا٧كاءا٫ٓزؾبٗبد ٝ رو٤٤ْ ا٫ٓزؾبٗبد ٝ رو٤٤ْ 

ُطِجخ اُزٔو٣٘ ُطِجخ اُزٔو٣٘ 

  ٝٓٔوٙبد أَُزْل٤بدٝٓٔوٙبد أَُزْل٤بد

  ْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ٓزقٖٖخْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ٓزقٖٖخ  أثؾبسأثؾبس

                    ئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤وئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤وهٍبهٍب  --

كٝهاد رله٣ج٤خ كٝهاد رله٣ج٤خ   --  ٝ كًزٞهاٙ(ٝ كًزٞهاٙ(

  ُِوبئ٤ٖٔ ػ٠ِ ا٫ٓزؾبٗبدُِوبئ٤ٖٔ ػ٠ِ ا٫ٓزؾبٗبد

  ا٣َُٞ٘خا٣َُٞ٘خروبه٣و أُزبثؼخ روبه٣و أُزبثؼخ   --

  ُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خ

اُلٝهاد اُلٝهاد     اٗغبىاٗغبىٓؼلٍ ٓؼلٍ     --

  ٓلحٓلح  ا٠ُا٠ُاُزله٣ج٤خ ثبَُ٘جخ اُزله٣ج٤خ ثبَُ٘جخ 

ٓلٟ هٙبء ٓلٟ هٙبء   ر٘ل٤ن اُٜلفر٘ل٤ن اُٜلف

  أَُزل٤ل٣ٖ ٖٓ اُلٝهادأَُزل٤ل٣ٖ ٖٓ اُلٝهاد

21112111  21132113  --  51115111  51115111  

ْ أكاء ٓٔوٙبد ْ أكاء ٓٔوٙبد ر٤ْٖٔ ثوٗبٓظ ُزو٤٤ر٤ْٖٔ ثوٗبٓظ ُزو٤٤

أَُزْل٤بد ثبٍزقلاّ رٌُ٘ٞٞع٤ب أَُزْل٤بد ثبٍزقلاّ رٌُ٘ٞٞع٤ب 

  أُؼِٞٓبدأُؼِٞٓبد
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ك٤َُ اهّبك١ ٫ٍزقلاّ رٌُ٘ٞٞع٤ب ك٤َُ اهّبك١ ٫ٍزقلاّ رٌُ٘ٞٞع٤ب 

  أُؼِٞٓبد ك٠ ا٫ٓزؾبٗبدأُؼِٞٓبد ك٠ ا٫ٓزؾبٗبد
21112111  21132113  --  41114111  41114111  

اُل٤ل٣ٞ اُل٤ل٣ٞ اٍزقلاّ  اٍزقلاّ  

ك٠ اُؼ٬ط ك٠ اُؼ٬ط   ًٞٗلواًٌٗٞٗلواٌٗ

  اُ٘ل٠َاُ٘ل٠َ

  ْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ٓزقٖٖخْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ٓزقٖٖخ  أثؾبسأثؾبس

  

اُل٤ل٣ٞ اُل٤ل٣ٞ   لاّلاّكٝهاد رله٣ج٤خ ٫ٍزقكٝهاد رله٣ج٤خ ٫ٍزق

  ك٠ اُؼ٬ط اُ٘ل٠َك٠ اُؼ٬ط اُ٘ل٠َ    ًٞٗلواًٌٗٞٗلواٌٗ

                    هٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤وهٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و  --

  ٝ كًزٞهاٙ(ٝ كًزٞهاٙ(

  ا٣َُٞ٘خا٣َُٞ٘خروبه٣و أُزبثؼخ روبه٣و أُزبثؼخ   --

ٓؼلٍ ٓؼلٍ   --ُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خ

  اُلٝهاد اُزله٣ج٤خاُلٝهاد اُزله٣ج٤خ    اٗغبىاٗغبى

  اُ٘ل٤َخاُ٘ل٤َخهَْ رٔو٣٘ اُٖؾخ هَْ رٔو٣٘ اُٖؾخ 

  ٝ اُؼو٤ِخٝ اُؼو٤ِخ
21122112  21132113  --  41114111  41114111  

            اٍزقلاّ اٌُٞٓج٤ٞرو اٍزقلاّ اٌُٞٓج٤ٞرو 

ك٠ ك٠   أُزؼلكحأُزؼلكحٝ اٍُٞبئٜ ٝ اٍُٞبئٜ 

  اُوػب٣خ اُزٔو٤ٚ٣خاُوػب٣خ اُزٔو٤ٚ٣خ

  ْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ٓزقٖٖخْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ٓزقٖٖخ  أثؾبسأثؾبس

هٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و هٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و 

  ٝكًزٞهاٙ(ٝكًزٞهاٙ(

  كٝهاد رله٣ج٤ٚكٝهاد رله٣ج٤ٚ

  ا٣َُٞ٘خا٣َُٞ٘خروبه٣و أُزبثؼخ روبه٣و أُزبثؼخ   --

ٓؼلٍ ٓؼلٍ   --  ُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خ

اُلٝهاد اُزله٣ج٤خ اُلٝهاد اُزله٣ج٤خ     اٗغبىاٗغبى

  ٓلح ر٘ل٤ن اُٜلفٓلح ر٘ل٤ن اُٜلف  ا٠ُا٠ُثبَُ٘جخ ثبَُ٘جخ 

  اُ٘ل٤َخاُ٘ل٤َخهَْ رٔو٣٘ اُٖؾخ هَْ رٔو٣٘ اُٖؾخ 

  ا٧ّا٧ّهَْ ٕؾخ هَْ ٕؾخ     --ٝاُؼو٤ِخٝاُؼو٤ِخ
21112111  21132113  --  01110111  01110111  

ثوٗبٓظ ُِوػب٣خ اُزٔو٤ٚ٣خ ُِٔوأح ك٠ ثوٗبٓظ ُِوػب٣خ اُزٔو٤ٚ٣خ ُِٔوأح ك٠ 

ٍٖ ا٩ٗغبة ٝ ٍٝبئَ ر٘ظ٤ْ ا٧ٍوح  ٍٖ ا٩ٗغبة ٝ ٍٝبئَ ر٘ظ٤ْ ا٧ٍوح  

  ثبٍزقلاّ أٌُج٤ٞروثبٍزقلاّ أٌُج٤ٞرو

  1511115111  1511115111  --  21132113  21112111  ٝ اُو٤ٙغٝ اُو٤ٙغ  ا٧ّا٧ّهَْ ٕؾخ هَْ ٕؾخ 

ك٤َُ اهّبك١ اٌُزو٠ٗٝ ُِٔو٠ٙ ك٤َُ اهّبك١ اٌُزو٠ٗٝ ُِٔو٠ٙ 

  اُ٘ل٤٤َٖاُ٘ل٤٤َٖ

  

  

  

  

  

  اُ٘ل٤َخاُ٘ل٤َخهَْ رٔو٣٘ اُٖؾخ هَْ رٔو٣٘ اُٖؾخ 

  ٝ اُؼو٤ِخٝ اُؼو٤ِخ
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اُزٔو٠ٚ٣ ك٠ اُزٔو٠ٚ٣ ك٠   ٝهٝهاُلاُل

اُزلبػَ ٓغ ٓقبٛو اُزلبػَ ٓغ ٓقبٛو 

اٍزقلاّ رٌُ٘ٞٞع٤ب اٍزقلاّ رٌُ٘ٞٞع٤ب 

  أُؼِٞٓبدأُؼِٞٓبد

  ْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ٓزقٖٖخْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ٓزقٖٖخ  أثؾبسأثؾبس

                    هٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤وهٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و

ٗلٝاد رله٣ج٤ٚ ػٖ ٗلٝاد رله٣ج٤ٚ ػٖ   --ٝ كًزٞهاٙ(ٝ كًزٞهاٙ(

٤ًل٤خ رغ٘ت ٓقبٛو اٍزقلاّ ٤ًل٤خ رغ٘ت ٓقبٛو اٍزقلاّ 

  رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبدرٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد

  ا٣َُٞ٘خا٣َُٞ٘خروبه٣و أُزبثؼخ روبه٣و أُزبثؼخ   --

ٓؼلٍ ٓؼلٍ   --  ُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خ

د اُزله٣ج٤خ د اُزله٣ج٤خ اُلٝهااُلٝها    اٗغبىاٗغبى

  ٓلح ر٘ل٤ن اُٜلفٓلح ر٘ل٤ن اُٜلف  ا٠ُا٠ُثبَُ٘جخ ثبَُ٘جخ 

  

  هَْ رٔو٣٘ ٕؾخ ٓغزٔغهَْ رٔو٣٘ ٕؾخ ٓغزٔغ
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ًز٤ت ػٖ ا٫ٍزقلاّ ا٥ٖٓ ُِزو٤٘بد ًز٤ت ػٖ ا٫ٍزقلاّ ا٥ٖٓ ُِزو٤٘بد 

  اُؾل٣ضخاُؾل٣ضخ
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ٓؼِٞٓبد ٓؼِٞٓبد   اكاهحاكاهحٗظْ ٗظْ   اْٗبءاْٗبء

فبٕخ ثبُزؼ٤ِْ ٝ اُٖؾخ فبٕخ ثبُزؼ٤ِْ ٝ اُٖؾخ 

ٝ اٍزقلآٜب ك٠ ٝ اٍزقلآٜب ك٠ 

  اُزطج٤وبد اُزٔو٤ٚ٣خاُزطج٤وبد اُزٔو٤ٚ٣خ

  ٓزقٖٖخٓزقٖٖخ  ْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬دْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د  أثؾبسأثؾبس

                        هٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤وهٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و  

كهاٍبد ٝ كهاٍبد ٝ   --ٝ كًزٞهاٙ(ٝ كًزٞهاٙ(

  اٍزج٤بٗبد ٝ اٍزلبء ث٤بٗبداٍزج٤بٗبد ٝ اٍزلبء ث٤بٗبد

  ا٣َُٞ٘خا٣َُٞ٘خروبه٣و أُزبثؼخ روبه٣و أُزبثؼخ   --

ٓؼلٍ ٓؼلٍ   --  ُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خ

  ا٠ُا٠ُثبَُ٘جخ ثبَُ٘جخ   هبػلح اُج٤بٗبدهبػلح اُج٤بٗبد

  ٓلح ر٘ل٤ن اُٜلفٓلح ر٘ل٤ن اُٜلف

  

  اُزٔو٣٘اُزٔو٣٘  اكاهحاكاهحهَْ هَْ 
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اْٗبء هبػلح ث٤بٗبد فبٕخ اْٗبء هبػلح ث٤بٗبد فبٕخ 

  بد اُٖؾ٤خ ٝ اُزؼ٤ٔ٤ِخبد اُٖؾ٤خ ٝ اُزؼ٤ٔ٤ِخثبُٔؼِٞٓثبُٔؼِٞٓ
211211

11  
21142114  --  1311113111  1311113111  

 

  تمرٌضكلٌة ال

  أُؾٞه اُقبٌٓ : ٙٔبٕ اُغٞكح  ك٠ اُزؼ٤ِْ ٝ أُٔبهٍخ اُزٔو٤ٚ٣خأُؾٞه اُقبٌٓ : ٙٔبٕ اُغٞكح  ك٠ اُزؼ٤ِْ ٝ أُٔبهٍخ اُزٔو٤ٚ٣خ

  ػٖ اُز٘ل٤نػٖ اُز٘ل٤ن  أَُئ٤ُٞخأَُئ٤ُٞخ  ٓئّواد ٓزبثؼخ ا٧كاءٓئّواد ٓزبثؼخ ا٧كاء  ا٧ْٗطخا٧ْٗطخ  أُقوعبد / اُؼبئلأُقوعبد / اُؼبئل  ٤خ٤خٔغب٫د اُجؾضٔغب٫د اُجؾضاُاُ

  اُزٌِلخاُزٌِلخ  كزوح اُز٘ل٤نكزوح اُز٘ل٤ن

  اُٜ٘ب٣خاُٜ٘ب٣خ  اُجلا٣خاُجلا٣خ
٣َ ٣َ رٔٞرٔٞ

  فبهع٠فبهع٠

  )ٓ٘ؼ ()ٓ٘ؼ (

  ر٣َٞٔ مار٠ر٣َٞٔ مار٠

  )عبٓؼخ ()عبٓؼخ (
  ا٩عٔب٢ُا٩عٔب٢ُ

رو٤٤ْ ٝرؾ٤َٖ ٝ رط٣ٞو رو٤٤ْ ٝرؾ٤َٖ ٝ رط٣ٞو 

عٞكح أكاء أػٚبء ٤ٛئخ عٞكح أكاء أػٚبء ٤ٛئخ 

اُزله٣ٌ ٝ ٓؼب٤ْٜٗٝ ك٠ اُزله٣ٌ ٝ ٓؼب٤ْٜٗٝ ك٠ 

                  أُٜبهاد اُزؼ٤ٔ٤ِخ أُٜبهاد اُزؼ٤ٔ٤ِخ 

ٓغ ٝٙغ ٓؼب٤٣و ٓغ ٝٙغ ٓؼب٤٣و   ا٩كاه٣خا٩كاه٣خٝ ٝ 

  ُغٞكح ا٧كاءُغٞكح ا٧كاء

  

  

  أثؾبس ْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ٓزقٖٖخأثؾبس ْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ٓزقٖٖخ

  
                                  هٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤وهٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و

  كٝهاد رله٣ج٤ٚ ُزط٣ٞوكٝهاد رله٣ج٤ٚ ُزط٣ٞو  --  ٝ كًزٞهاٙ(ٝ كًزٞهاٙ(

                        ا٩كاه٣خا٩كاه٣خأكاء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ أكاء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ 

  ٝ اُزؼ٤ٔ٤ِخٝ اُزؼ٤ٔ٤ِخ

  

  

روبه٣و أُزبثؼخ ا٣َُٞ٘خ روبه٣و أُزبثؼخ ا٣َُٞ٘خ   --

ٓؼلٍ ٓؼلٍ   --  ُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خ

اُلٝهاد اُزله٣ج٤خ اُلٝهاد اُزله٣ج٤خ     اٗغبىاٗغبى

ثبَُ٘جخ ا٠ُ ٓلح ر٘ل٤ن ثبَُ٘جخ ا٠ُ ٓلح ر٘ل٤ن 

  اُٜلفاُٜلف

  هَْ اكاهح اُزٔو٣٘هَْ اكاهح اُزٔو٣٘
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ثوٗبٓظ رله٣ج٠ ُزط٣ٞو أكاء ٤ٛئخ ثوٗبٓظ رله٣ج٠ ُزط٣ٞو أكاء ٤ٛئخ 

  ٝ اُزؼ٤ٔ٤ِخٝ اُزؼ٤ٔ٤ِخ  ا٩كاه٣خا٩كاه٣خ٣ٌ ٣ٌ اُزلهاُزله
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ُٔؼب٤٣و عٞكح أكاء ُٔؼب٤٣و عٞكح أكاء   اهّبك١اهّبك١ك٤َُ ك٤َُ 

  أػٚبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ ٝ ٓؼب٤ْٜٗٝأػٚبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ ٝ ٓؼب٤ْٜٗٝ
21102110  21112111  --  41114111  41114111  
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ٝ رط٣ٞو ٝ رط٣ٞو         رو٤٤ْ ٝ رؾ٤َٖرو٤٤ْ ٝ رؾ٤َٖ

أُٔوٙبد ك٠ أُٔوٙبد ك٠   أكاءأكاءعٞكح عٞكح 

أُٔبهٍبد اُزطج٤و٤خ ٝ أُٔبهٍبد اُزطج٤و٤خ ٝ 

ٓغ ٝٙغ ٓؼب٤٣و ٓغ ٝٙغ ٓؼب٤٣و   ا٩كاه٣خا٩كاه٣خ

ُِٔٔوٙبد ٝ ُِٔٔوٙبد ٝ   ٨ُكاء٨ُكاء

  ٓز٤بى اُزٔو٣٘ٓز٤بى اُزٔو٣٘ٛبُجبد اٛبُجبد ا

  أثؾبس ْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ٓزقٖٖخأثؾبس ْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ٓزقٖٖخ

                                  هٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤وهٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و

  ٝ كًزٞهاٙ(ٝ كًزٞهاٙ(

  كٝهاد رله٣ج٤ٚكٝهاد رله٣ج٤ٚ

  ا٣َُٞ٘خا٣َُٞ٘خروبه٣و أُزبثؼخ روبه٣و أُزبثؼخ   --

  ُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خ

ٓؼلٍ اٗغبى  اُلٝهاد ٓؼلٍ اٗغبى  اُلٝهاد 

اُزله٣ج٤خ ثبَُ٘جخ ا٠ُ ٓلح اُزله٣ج٤خ ثبَُ٘جخ ا٠ُ ٓلح 

  ر٘ل٤ن اُٜلفر٘ل٤ن اُٜلف

21102110  21112111  --  61116111  61116111  

  ثوٗبٓظ رله٣ج٠ ُزط٣ٞو أكاءثوٗبٓظ رله٣ج٠ ُزط٣ٞو أكاء

  أُٔوٙبد اكاه٣ب ٝ رطج٤و٤بأُٔوٙبد اكاه٣ب ٝ رطج٤و٤ب
21102110  21112111  --  51115111  51115111  

ك٤َُ اهّبك١ ُٔؼب٤٣و عٞكح أكاء ك٤َُ اهّبك١ ُٔؼب٤٣و عٞكح أكاء 

  ٝ ٛبُجبد آز٤بى اُزٔو٣٘ٝ ٛبُجبد آز٤بى اُزٔو٣٘    أُٔوٙبدأُٔوٙبد
21102110  21112111  --  51115111  51115111  

اُوػب٣خ اُزٔو٤ٚ٣خ اُوػب٣خ اُزٔو٤ٚ٣خ   عٞكحعٞكح

ك٠ ٝؽلاد اُوػب٣خ ك٠ ٝؽلاد اُوػب٣خ 

  اُؾب٫داُؾب٫دأُوًيح )ٛت أُوًيح )ٛت 

ٝ ٝ   ٨ُٛلب٨ٍُٛلبٍ( ( اُؾوعخاُؾوعخ

اُجبُـ٤ٖ ٓغ رط٣ٞو ٗظبّ اُجبُـ٤ٖ ٓغ رط٣ٞو ٗظبّ 

  ٟٝ ثٜبٟٝ ثٜبٌٓبكؾخ اُؼلٌٓبكؾخ اُؼل

ك٤َُ اهّبك١ ُِزؾٌْ ثبُؼلٟٝ ك٠ ك٤َُ اهّبك١ ُِزؾٌْ ثبُؼلٟٝ ك٠ 

ٝؽلاد اُوػب٣خ أُوًيح ٨ُٛلبٍ ٝ ٝؽلاد اُوػب٣خ أُوًيح ٨ُٛلبٍ ٝ 

  اُجبُـ٤ٖاُجبُـ٤ٖ
ٝ ٝ                         هٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤وهٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و

  كًزٞهاٙ(كًزٞهاٙ(

كٝهاد رله٣ج٤ٚ ػٖ ا٫رغبٛبد كٝهاد رله٣ج٤ٚ ػٖ ا٫رغبٛبد 

ٝ ٝ             اُغل٣لح اػلاك اٍزج٤بٗبداُغل٣لح اػلاك اٍزج٤بٗبد

  رؾ٤ِِٜب ػٖ ٛنا أُٞٙٞعرؾ٤ِِٜب ػٖ ٛنا أُٞٙٞع

روبه٣و أُزبثؼخ ا٣َُٞ٘خ روبه٣و أُزبثؼخ ا٣َُٞ٘خ   --

  ُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خ

  عبدعبدٛجبػخ أُقوٛجبػخ أُقو

  هَْ رٔو٣٘ ا٧ٛلبٍهَْ رٔو٣٘ ا٧ٛلبٍ

  ، ثب٠٘ٛ عواؽ٠، ثب٠٘ٛ عواؽ٠

21102110  21122112  --  2111121111  2111121111  

ًز٤ت ػٖ ٤ًل٤خ ػ٘ب٣خ أُٔوٙخ ًز٤ت ػٖ ٤ًل٤خ ػ٘ب٣خ أُٔوٙخ 

  ثٔو٣٘ اُؾب٫د اُؾوعخثٔو٣٘ اُؾب٫د اُؾوعخ
21102110  21122112  --  1511115111  1511115111  

  1011110111  1011110111  --  21122112  21102110  ْٗو أثؾبس ك٠ أُغ٬د أُزقٖٖخْٗو أثؾبس ك٠ أُغ٬د أُزقٖٖخ

ٝ ٝ   ا٧ىٓبدا٧ىٓبد  اكاهحاكاهحٗظبّ ٗظبّ 

اٌُٞاهس ك٠ َٓزْل٤بد اٌُٞاهس ك٠ َٓزْل٤بد 

  عبٓؼخ ثٜ٘بعبٓؼخ ثٜ٘ب

  ْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ٓزقٖٖخْٓ٘ٞهٙ ك٠ ٓغ٬د ٓزقٖٖخ  أثؾبسأثؾبس

ٝ ٝ                         هٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤وهٍبئَ ػ٤ِٔٚ )ٓبعَز٤و

  كًزٞهاٙ(كًزٞهاٙ(

  ػ٠ِ ٓٞاعٜخ ا٧ىٓبدػ٠ِ ٓٞاعٜخ ا٧ىٓبد  كٝهاد رله٣ج٤ٚكٝهاد رله٣ج٤ٚ

  ا٣َُٞ٘خا٣َُٞ٘خروبه٣و أُزبثؼخ روبه٣و أُزبثؼخ   --

  ُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خُِوٍبئَ اُغبٓؼ٤خ

ػلك أَُزل٤لٕٝ ثبُجوآظ ػلك أَُزل٤لٕٝ ثبُجوآظ 

  اُزله٣ج٤خ ٝٓلٟ هٙبئْٜاُزله٣ج٤خ ٝٓلٟ هٙبئْٜ

  

  هَْ اكاهح اُزٔو٣٘هَْ اكاهح اُزٔو٣٘

21102110  21122112  --  1211112111  1211112111  

ٝ اٌُٞاهس ك٠ ٝ اٌُٞاهس ك٠ ٩كاهح ا٧ىٓبد ٩كاهح ا٧ىٓبد   ثوٗبٓظ ثوٗبٓظ 

  َٓزْل٤بد عبٓؼخ ثٜ٘بَٓزْل٤بد عبٓؼخ ثٜ٘ب
21102110  21122112  --  1111111111  1111111111  

  61116111  61116111  --  21122112  21102110  رؼو٣ل٠ ٨ُىٓبد ٝ اٌُٞاهسرؼو٣ل٠ ٨ُىٓبد ٝ اٌُٞاهسك٤َُ ك٤َُ 
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 قطاع العلوم الهندسٌة -ب

 (ةٌالمجاالت البحث)
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 المجاالت البحثٌة لكلٌات قطاع العلوم الهندسٌة

 ت البحثٌةالمجاال محاور الخطة البحثٌة الكلٌة القطاع

 
 

 
 
 
 
 
 

قطاع العلوم 
 الهندسٌة

 
 
 
 
 
 
 
 

 سةدالهن
 
 

 
 
 

 

الرٌاضٌات والفٌزٌاء و الكٌمٌاء 
 الهندسٌة

 ضٌات الهندسٌة .الرٌا - 0

 الفٌزٌاء الهندسٌة . - 0

 الكٌمٌاء الهندسٌة - 3

 الهندسة المدنٌة
 

 تطوٌر ورفع كفاءة ادارة الموارد المابٌة والبنٌة التحتٌة وحماٌة البٌبة من التلوث - 0

 الهندسة الجٌوتقنٌة والجوبٌبٌة . - 0

 بٌة .دراسة المواد األنشابٌة وسلوك المنشؤت والعناصر األنشا- 3

 الهندسة المعمارٌة

 التصمٌم المعمارى . - 0

 التخطٌط والتصمٌم العمرانى . - 0

 تكنولوجٌاالبناء – 3

 الهندسة المساحٌة

 خدمة المشارٌع القومٌة الكبرى . - 0

 المساعدة فى دعم واتخاذ القرار وادارة األزمات . - 0

 دراسة آثر التؽٌرات المناخٌة على البٌبة . - 3
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قطاع العلوم 
 الهندسٌة
 ) تابع (

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 الهندسة المٌكانٌكٌة
 
 
 
 
 

 

 بحوث الطاقة التقلٌدٌة والمتجددة . - 0

 بحوث الطاقة الجدٌدة و المتجددة. – 0

 بحوث االت األحتراق الداخلى . - 3

 مٌكانٌكا الموابع وآالتها . - 4

 هندسة األنتاج والتصمٌم . - 5

 هندسة التحكم اآللى . - 6

 هندسة المواد . - 7

 لصناعٌة .الهندسة ا - 8

 الهندسة الكهربابٌة

 

 تطوٌر ورفع كفاءة شٌكات نقل وتوزٌع التٌار الكهربابى . - 0

 دراسة طرق التحكم فى األالت الكهربابٌة ورفع كفاءتها . - 0

 تطوٌر وتحسٌن األداء لنظم األتصاالت . - 3

 تطبٌق التكنولوجٌا الحدٌثة فى تصمٌم النظم الرقمٌة . - 4

 زلبكح أُقزِلخ ٖٓ ّجٌخ ا٫ٗزوٗذٛوم ا٫ٍ  - 5

 ادماج تكنولوجٌا الروبوت لخدمة مختلؾ المجاالت المدنٌة والعسكرٌة . - 6

 رطج٤وبد ٓؼبُغخ ا٩ّبهاد ٝ اُٖٞه ٝ اُل٤ل٣ٞرط٣ٞو ٝهكغ ًلبءح  - 0

 تطوٌر ورفع كفاءة التعلٌم باستخدام تطبٌقات الواقع الموسع . -8

 تطوٌر ورفع كفاءة الشبكات . - 9

 تطوٌر نظم الذكاء األصطناعى . - 02

 تطوٌر نظم هندسة البرمجٌات - 00
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قطاع العلوم 
 الهندسٌة
 ) تابع (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعهد العالً 
 للتكنولوجٌا

 البٌبة و الطاقة المستدامة - 0
 

 

 التكنولوجٌات المستدامة بٌبٌا  - 0

 الطاقة وأنظمة السوابل - 0

 عملٌات الهندسة البٌبٌة - 3

 تكنولوجٌات الطاقة المتجددة - 4

 لمستدامة للمدنالتنمٌة ا - 5

 حماٌة المجارى المابىة - 6

 الحد من الفاقد من المٌاه - 7

 وقود النانو  والدٌزل الحٌوي االحتراق - 8

 ا٫ؽزوام أَُزٔو - 9

 ٗظْ اُوػب٣خ اُٖؾ٤خ - 11

 اُغٞكح ك٠ اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ - 11

 العلوم األساسٌة-0

 

 العملٌات الكٌمٌابٌة  ، وتجمٌع الهٌكل - 0

 بٌقات المنطق والذكاء االصطناعً وعلوم الكمبٌوترتط  - 0

 العلوم الحاسوبٌة - 3
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قطاع العلوم 
 الهندسٌة
 ) تابع (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات-3

 

 

 أث٤٘خ أٌُج٤ٞرو ّٝجٌبد اُوثٜ اُج٢٘٤  - 1

 اُؼِّٞ اُؾبٍٞث٤خ - 2

 رطج٤وبد اُؾبٍت ا٢ُ٥ - 3

 ا٩ّبهاد اُوه٤ٔخ ٝٓؼبُغخ اُٖٞه- 4

 ٗظْ اكاهح أُؼِٞٓبد - 5

 ا٫ثزٌبه اُزٌُ٘ٞٞع٢ ٝأُغزٔغ- 6

 ا٫رٖب٫د ا٤ٌَُِخ ٝا٤ٌٍِ٬ُخ - 0

 ثؾٞس ا٫رٖب٫د اُوه٤ٔخ - 0

 علوم المواد ، نظم-4
     هندسٌة و أدارة الجودة

 اُطوم اُؾَبث٤خ ك٢ ػِّٞ أُٞاك -1                   

 ، اػبكح رؤ٤َٛ اُقوٍبٗخ أُٞاك( Nanocrystalineُقيف ، اُج٤ُٞٔواد ، أُٞاك أُجزٌوح )ا -2                   

 ٛ٘لٍخ أُٞاك ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب اُ٘بٗٞ -3                   

 هٕل أكاء ا٧ُخ  - 4                   

 ػِْ ا٫ؽزٌبى ، رْق٤ٔ اُقطؤ، ٝاػبكح اُزل٣ٝو -5                   

 ٤ُٞٔواد ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب٤ٔ٤ًبء اُج - 6                   

 التكنولوجٌا المتقدمة-5

 اُزطج٤وبد اُطج٤خ اُؾ٣ٞ٤خ -1                   

 اٍزقلاّ هإ٣خ  أٌُج٤ٞرو ك٢ اُٖ٘بػخ - 2

 اُج٠٘ اُ٘بٗٞٓزو٣خ اُؾغْ ٝاُزلبػ٬د - 3

 اُ٘ٔنعخ ٝاُزؾٌْ ك٢ اُؼ٤ِٔبد - 4

   ٛ٘لٍخ ا٤ٌُٔبروٌٌٝٗ - 5
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الحاسبات 
 والمعلومات

 تطوٌر علوم الحاسب - 0

 إعداد دراسات فً االتصاالت والشبكات –0

 إعداد دراسات فً الرسم والتصور بالحاسب - 0

 إعداد دراسات فً الذكاء االصطناعً   – 3

 إعداد دراسات فً أسالٌب أمن وخصوصٌة الحاسبات  – 4

 على األشخاص من خبلل السمات الطبٌعٌة  إعداد دراسات فً التعرؾ - 5

 عداد دراسات فً معالجة الصور إ -6

 تطوٌر نظم المعلومات - 0
 

  إعداد دراسات فً نظم قواعد البٌانات وتكنولوجٌاتها – 0

 إعداد دراسات فً هندسة نظم المعلومات – 0

  إعداد دراسات فً نظم دعم اتخاذ القرار وإدارة تدفق العمل – 3

 االستشعار عن بعدإعداد دراسات فً نظم المعلومات الجؽرافٌة و  -4

  إعداد دراسات فً إدارة وهندسة المعرفة – 5

  إعداد دراسات فً نظم األعمال اإللكترونً - 6
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 كلٌة الهندسةلالخطة التنفٌذٌة -0ب.
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  ٤ًِخ اُٜ٘لٍخ٤ًِخ اُٜ٘لٍخ

  اُٜ٘ل٤ٍخاُٜ٘ل٤ٍخ  ٝ اُل٤ي٣وب ٝ ا٤ٔ٤ٌُبءٝ اُل٤ي٣وب ٝ ا٤ٔ٤ٌُبء  أُؾٞه ا٧ٍٝ : اُو٣ب٤ٙبدأُؾٞه ا٧ٍٝ : اُو٣ب٤ٙبد

 الرٌاضٌات الهندسٌة –أ 

 

 ٤خُجؾضا د ٔغب٫اُ

 

 ٓئّواد ٓزبثؼخ ا٧كاء ا٧ْٗطخ أُقوعبد / اُؼبئل

 

 ػٖ اُز٘ل٤ن أَُئ٤ُٞخ

 )اُوَْ اُؼ٢ِٔ(

 

 كزوح اُز٘ل٤ن
 اُزٌِلخ

 اُٜ٘ب٣خ اُجلا٣خ
ر٣َٞٔ 

 فبهع٢

ر٣َٞٔ 

 مار٠
 ا٩عٔب٢ُ

 اُو٣ب٤ٙبد اُٜ٘ل٤ٍخ

 ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

اُزؾ٤َِ اُل٣٘ب٠ٌ٤ٓ َُِٔبئَ ماد اٍُٜٞ ػ٤و 

ٝك ثزطج٤ن ٛو٣وخ رؾغ٤ْ ؽلٝك اُؼ٘بٕو أُؾل

 أُؾلٝكح .

ر
 ٖ

ك٤
ْو

ُٔ
 ا
٣و

به
و

– 
ش 

ؾ
ُج

 ا
٣خ

ٜب
ٗ 

ٝ 
٣خ

لا
 ث

٢
 ك

به
٘ٔ

٤َ
اُ

– 
 ٝ

ش 
ؽ

جب
 اُ

ٖ
ث٤

خ 
ه٣

ٝ
ُل

 ا
ِخ

بث
ٔو

اُ

ف
ْو

ُٔ
ا

 

 10511 ثب٤ٌُِخ. ّ - 2111 2116 اُو٣ب٤ٙبد اُٜ٘ل٤ٍخ

 ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 
اٍز٘جبٛ رـ٤و١ ُٔؼبكُخ اُزٌبَٓ اُؾلٝك٣خ ا٫ُٞاػ 

 ٔغٔؼخاُ
 07522 ثب٤ٌُِخ. ّ - 2111 2116 اُو٣ب٤ٙبد اُٜ٘ل٤ٍخ

 ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 
ٗظبّ م٢ً ٓز٤ٌق ُؾَ ْٓبًَ ا٫ٓض٤ِخ ٓزؼلكح 

 ا٫ٛلاف.
 07522 ثب٤ٌُِخ. ّ - 2111 2116 اُو٣ب٤ٙبد اُٜ٘ل٤ٍخ

 ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 
رطج٤ن أُلٌٞى اَُو٣غ ٓزؼلك ا٫هطبة ػ٢ِ 

 ٤ِٓخ ٫ٗؾ٘بء ا٧ٍطؼأُؼبك٫د اُزٌب
 07522 ثب٤ٌُِخ. ّ - 2111 2116 اُو٣ب٤ٙبد اُٜ٘ل٤ٍخ

 07522 ثب٤ٌُِخ. ّ - 2111 2116 اُو٣ب٤ٙبد اُٜ٘ل٤ٍخ كهاٍخ ػٖ ٓٞصٞه٤خ ثؼ٘ ا٫ٗظٔخ ا٫ؽز٤ب٤ٛخ ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

 07522 ثب٤ٌُِخ. ّ - 2111 2116 اُو٣ب٤ٙبد اُٜ٘ل٤ٍخ ا٫ٗزوبٍ اُؾواٟ ػ٢ِ ٍطؼ ٓطب٠ٛ ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

 ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

Comparative analysis of some 

numerical  methods for integral 

equation 

 اُو٣ب٤ٙبد اُٜ٘ل٤ٍخ
2110 

 

2110 

 

- 

- 

 ّ. ثب٤ٌُِخ

 
07522 

 ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 
أُؼـبُغـخ اُؼـلك٣خ ُ٘ظـبّ ٖٓ أُـؼبك٫د 

 غـيئـ٤خ اُ٘ـبهٖـ٤خاُزـلبِٙـ٤خ اُ
 07522 ثب٤ٌُِخ. ّ -  2110 اُو٣ب٤ٙبد اُٜ٘ل٤ٍخ

 ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاح+
ؽَ أَُبئَ اُو٤ْ اُؾل٣خ ٖٓ اُورت ا٫ػ٢ِ 

 ثبٍزقلاّ ا٣٬٤ٍ٫ٖ
 07522 ثب٤ٌُِخ. ّ.ّ - 2113 2110 اُو٣ب٤ٙبد اُٜ٘ل٤ٍخ

 ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاح+

On the generalized boundary value 

problem of symmetric relation 

associated with the canonical 

system of differential equation in 

Hilbert space 

 اُو٣ب٤ٙبد اُٜ٘ل٤ٍخ

 
 07522 . ث٤ٌِِخّ.ّ - 2111 2116
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الفٌزٌاء الهندسٌة  -ب   

 

 ٤خضاُجؾ دٔغب٫اُ

 

 ٓئّواد ٓزبثؼخ ا٧كاء ا٧ْٗطخ أُقوعبد / اُؼبئل
 ػٖ اُز٘ل٤ن أَُئ٤ُٞخ

 )اُوَْ اُؼ٢ِٔ(

 

 كزوح اُز٘ل٤ن
 اُزٌِلخ

 اُٜ٘ب٣خ اُجلا٣خ
ر٣َٞٔ 

 فبهع٠

ر٣َٞٔ 

 مار٠
 ا٩عٔب٢ُ

 اُل٤ي٣بء اُٜ٘ل٤ٍخ

 

 ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 
اٍزقلاّ اُط٤ق اُٚٞءٕٞر٢ ك٢ كهاٍخ 

 أُؼبكٕ اُ٘بٗٞٓزو٣خ

ا٤َُٔ٘به  روبه٣و أُْوك٤ٖ

أُوبثِخ اُلٝه٣خ  اُلٝه١

 أُْوفٝ ش ث٤ٖ اُجبؽ

 07522 ثب٤ٌُِخ. ّ - 2112 2110 اُل٤ي٣بء اُٜ٘ل٤ٍخ

 ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 
رؼ٤ٖ اُقٞآ اُٚٞئ٤خ ٝاُؾواه٣خ ُٔٞاك 

 ٓز٘ب٤ٛخ اُٖـو ثبٍزقلاّ اُط٤ق اُٚٞءؽواه١
 07522 ثب٤ٌُِخ. ّ - 2112 2110 اُل٤ي٣بء اُٜ٘ل٤ٍخ

 ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

Photo thermal characterization of 

metal – semi conductor 

nanoparticle 

 07522 ثب٤ٌُِخ. ّ - 2113 2110 اُل٤ي٣بء اُٜ٘ل٤ٍخ

 ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 
اَُِٞى اُل٤ي٣بئ٢ ُيعبع٤بد ٓطؼٔخ ثؼٖ٘و 

 اه٢ٙ ٗبكه
 07522 ثب٤ٌُِخ. ّ - 2113 2110 اُل٤ي٣بء اُٜ٘ل٤ٍخ

 ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ + 
ح ٬ٕٞٓد ٗبٗٞٓزو٣خ اُز٤ٕٞق اُٚٞئ٢ ٫ّجب

 ثبٍزقلاّ رو٤٘خ اُوآبد
 07522 ثب٤ٌُِخ ّ. - 2113 2110 اُل٤ي٣بء اُٜ٘ل٤ٍخ

 الكٌمٌاء الهندسٌة  -ج 

 ٤خضاُجؾ دٔغب٫اُ

 
 ٓئّواد ٓزبثؼخ ا٧كاء ا٧ْٗطخ أُقوعبد / اُؼبئل

 

 ػٖ اُز٘ل٤ن أَُئ٤ُٞخ

 )اُوَْ اُؼ٢ِٔ(

 

 كزوح اُز٘ل٤ن
 التكلفة

ب٣خاُٜ٘ اُجلا٣خ  
ر٣َٞٔ 

 فبهع٠

ر٣َٞٔ 

 مار٠
 ا٩عٔب٢ُ

 ا٤ٔ٤ٌُبء اُٜ٘ل٤ٍخ

 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

 ثؾش

كهاٍخ اصو اٙبكخ ثؼ٘ أُؼبكٕ ك٢ اُزو٤ًت 

اُله٤ن ػ٢ِ اُقٞآ اُل٤ي٣بئ٤خ ُِج٢ُٞ  ك٤َ٘ 

 ًؾٍٞ
ا٤َُٔ٘به  روبه٣و أُْوك٤ٖ

أُوبثِخ اُلٝه٣خ  اُلٝه١

 ث٤ٖ اُجبؽش ٝ أُْوف

 07522 ّ. ثب٤ٌُِخ  2112 2110 اُل٤ي٣بء اُٜ٘ل٤ٍخ

 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

 ثؾش

Effect of laser on some biophysical 

properties of mammalian eye 

tissues 

 07522 ّ. ثب٤ٌُِخ  2112 2110 اُل٤ي٣بء اُٜ٘ل٤ٍخ
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 2هٍبُخ كًزٞهاٙ + 

 ثؾش
 07522 ثب٤ٌُِخ . ّ  2111 2116 اُل٤ي٣بء اُٜ٘ل٤ٍخ رلبػَ ا٤ُِيه ٓغ ا٫ٛلاف اُِٖجخ ك٢ اُلواؽ

 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

 ثؾش

ر٤ْل ٝثِٔوح ثؼ٘ أُوًجبد اُـ٤و ٓزغبَٗخ ك٢ 

 اُؾِوخ ٝأُزٞهغ ُٜب ْٗبٛ ث٤ُٞٞع٢
 07522 ّ. ثب٤ٌُِخ  2112 2110 ا٤ٔ٤ٌُبء اُٜ٘ل٤ٍخ

 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

 ثؾش

ر٤ْل ٝرلبػ٬د ثؼ٘ أُوًجبد اُؾِو٤خ ؿ٤و 

 ب ْٗبٛ ث٤ُٞٞع٢ٓزغبَٗخ اُؾِوخ أُزٞهغ ُٜ
 07522 ّ. ثب٤ٌُِخ  2112 2110 ا٤ٔ٤ٌُبء اُٜ٘ل٤ٍخ

 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

 ثؾش

اَُِٞى اُزب٢ًِ ُٔٞا٤ٍو اٗبث٤ت اُجزوٍٝ ك٢ 

 ا٫ٍٝبٛ أُبئ٤خ
 07522 ّ. ثب٤ٌُِخ  2112 2110 ا٤ٔ٤ٌُبء اُٜ٘ل٤ٍخ

 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

 ثؾش
 07522 ثب٤ٌُِخ. ّ  2112 2110 ا٤ٔ٤ٌُبء اُٜ٘ل٤ٍخ رؾ٤ٚو ثؼ٘ اُجِٔواد أُزٞهغ ُٜب ْٗبٛ ٍطؾ٢

 ٤ًِخ اُٜ٘لٍخ

 اُٜ٘لٍخ أُل٤ٗخ : ضب٠ٗأُؾٞه اُ

 رط٣ٞو ٝهكغ ًلبءح اكاهح أُٞاهك أُبئ٤خ ٝ اُج٤٘خ اُزؾز٤خ ٝ ؽٔب٣خ اُج٤ئخ ٖٓ اُزِٞسرط٣ٞو ٝهكغ ًلبءح اكاهح أُٞاهك أُبئ٤خ ٝ اُج٤٘خ اُزؾز٤خ ٝ ؽٔب٣خ اُج٤ئخ ٖٓ اُزِٞس    أُغبٍ اُجؾض٠ اُوئ٠َ٤ ا٧ٍٝ : أُغبٍ اُجؾض٠ اُوئ٠َ٤ ا٧ٍٝ : 

 ٤خضاُجؾ دٔغب٫اُ

 
 ٓزبثؼخ ا٧كاءٓئّواد  ا٧ْٗطخ أُقوعبد / اُؼبئل

 

 ػٖ اُز٘ل٤ن أَُئ٤ُٞخ

 )اُوَْ اُؼ٢ِٔ(

 

 

 كزوح اُز٘ل٤ن
 اُزٌِلخ

 اُٜ٘ب٣خ اُجلا٣خ
ر٣َٞٔ 

 فبهع٠

ر٣َٞٔ 

 مار٠
 ا٩عٔب٢ُ

أُْبًَ أُزؼِوخ 

ك٢ ثبُ٘ؾو ٝا٫ٛٔبء 

اُو٘ٞاد أٌُْٞكخ 

 اُْبٛئ٤خ ٝأُْ٘آد

 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

 ثؾش

كهاٍخ رؤص٤و رور٤ت ٝر٤ٌَْ ٓغٔٞػبد 

 ُقٞاى٣ن ػ٠ِ اُ٘ؾو ؽٍٞ كػبٓبد اٌُجبه١ا

 ٖ
ك٤

ْو
ُٔ

 ا
٣و

به
رو

– 
 ٝ

خ 
ا٣

ثل
 ٢

 ك
به

٘ٔ
٤َ

اُ

ش 
ؾ

ُج
 ا
٣خ

ٜب
ٗ

– 
ش 

ؽ
جب

 اُ
ٖ

ث٤
خ 

ه٣
ٝ
ُل

 ا
ِخ

بث
ٔو

اُ

ف
ْو

ُٔ
 ا
ٝ
 

 07522 ثب٤ٌُِخ. ّ - 2111 2114 اُٜ٘لٍخ أُل٤ٗخ

 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

 ثؾش

أُؼٞهبد ا٤ُٜله٤ٌ٤ُٝخ ُزْـ٤َ أُغوٟ ا٬ُٔؽ٢ 

 ثلوع ك٤ٓبٛ
ٍخ أُل٤ٗخاُٜ٘ل  07522 ثب٤ٌُِخ. ّ - 2111 2004 

          ٗلٍخ أُٞا٢ٗ

            ٝ اُْٞاٛئ 

 ٝ ا٬ُٔؽخ اُلاف٤ِخ

 

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +   07522 ثب٤ٌُِخ . ّ.ّ - 2111 2110 اُٜ٘لٍخ أُل٤ٗخ رؤص٤و ٌٓٞٗبد اُو٘طوح ػ٠ِ أُغوٟ ا٬ُٔؽ٢ 

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +   
ُِوإًٝ اُؾغو٣خ ُزو٤َِ ا٥صبه  ا٫ٍزقلاّ ا٧ٓضَ

 أُزورجخ ػ٠ِ اْٗبء ه٘ٞاد رؾ٣َٞ اُو٘بٛو
 07522 ثب٤ٌُِخ . ّ.ّ - 2111 2110 اُٜ٘لٍخ أُل٤ٗخ

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +   07522 ثب٤ٌُِخ. ّ.ّ - 2112 2110 اُٜ٘لٍخ أُل٤ٗخ ر٤ْٖٔ عل٣ل ُْٔ٘آد ؽٔب٣خ اُْٞاٛئ 

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +   
بهاد أُبئ٤خ اُؼو٤ٙخ ػ٠ِ اُٞؽلاد رؤص٤و اُز٤

 ا٬ُٔؽ٤خ
 07522 ثب٤ٌُِخ. ّ.ّ - 2111 2110 اُٜ٘لٍخ أُل٤ٗخ
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هكغ ًلبءح ٓؾطبد 

ٓؼبُغخ ر٘و٤خ ا٤ُٔبٙ ٝ 

٤ٓبٙ اُٖوف اُٖؾ٢ 

 ُٖ٘بػ٢اٝ

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +   07522 ثب٤ٌُِخ  ّ.ّ - 2112 2110 اُٜ٘لٍخ أُل٤ٗخ ثلائَ ؽل٣ضخ ٩ػبكح اٍزقلاّ اُوٝثخ 

رؾ٤َٖ رلكن أُوٝه 

 ُِطوم

 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

 ثؾش

رؤص٤و أُطجبد اُٖ٘بػ٤خ ػ٠ِ ٓئّواد أكاء 

 ٝفٖبئٔ رلكن
 07522 ثب٤ٌُِخ. ّ - 2111 2116 اُٜ٘لٍخ أُل٤ٗخ

 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

 ثؾش

رط٣ٞو ٗٔبمط فٖبئٔ رلكن أُوٝه ُِطوم ث٤ٖ 

 أُلٕ ك٢ ٖٓو
 07522 ثب٤ٌُِخ. ّ - 2111 2110 اُٜ٘لٍخ أُل٤ٗخ

اُطوم اُؾل٣ضخ 

ُز٤ْٖٔ اُقِطبد 

 ا٧ٍلِز٤خ

 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

 ثؾش

رؤص٤و ٓؼبَٓ أُوٝٗخ اُوعٞػ٠ ػ٠ِ ٛجوبد 

 اُوٕق أُوٕ أُْ٘ؤح ػ٠ِ روثخ ٗبػٔخ
 07522 ثب٤ٌُِخ. ّ - 2111 2110 اُٜ٘لٍخ أُل٤ٗخ

 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

 ثؾش

اُطوم  رو٤٤ْ اٍزقلآبد ا٧ٍلِذ ا٧فٚو ُز٤٤ْل

 ك٢ ٖٓو
. ثب٤ٌُِخّ - 2112 2110 اُٜ٘لٍخ أُل٤ٗخ  07522 

 اُضب٢ٗ : اُٜ٘لٍخ اُغ٤ٞرو٤٘خ ٝ اُغ٤ٞث٤ئ٤خاُضب٢ٗ : اُٜ٘لٍخ اُغ٤ٞرو٤٘خ ٝ اُغ٤ٞث٤ئ٤خ  أُغبٍ اُجؾض٠ اُوئ٠َ٤أُغبٍ اُجؾض٠ اُوئ٠َ٤

 

 ٤خضاُجؾ دٔغب٫اُ

 

 ا٧ْٗطخ  أُقوعبد / اُؼبئل

 

 ٓئّواد ٓزبثؼخ ا٧كاء

 

 أَُئ٤ُٞخ ػٖ اُز٘ل٤ن

 

 كزوح اُز٘ل٤ن
 اُزٌِلخ

خاُٜ٘ب٣ اُجلا٣خ  
ر٣َٞٔ 

 فبهع٠

ر٣َٞٔ 

 مار٠ 
 ا٩عٔب٢ُ

رؤص٤و اُي٫ىٍ 

ػ٠ِ ا٧ٗلبم ٝ 

أٍبٍبد اٌُجبه١ 

ٝأُْ٘بد, 

اُقٞاى٣ن ماد 

 ا٧هطبه اُٖـ٤وح

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +   كهاٍخ اٍزغبثخ اُ٘لن ٨ُؽٔبٍ اُل٣٘ب٤ٌ٤ٓخ 

ا٤َُٔ٘به  روبه٣و أُْوك٤ٖ

أُوبثِخ اُلٝه٣خ  اُلٝه١

 ث٤ٖ اُجبؽش ٝ أُْوف

أُل٤ٗخ اُٜ٘لٍخ  
 07522 ثب٤ٌُِخ. ّ - 2111 2116

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +   
اٍزقلاّ ٛوم اُلوٝم أُؾلكح ك٢ رؾل٣ل رؤص٤و 

 اْٗبء ٗلن ػ٠ِ أُْ٘آد أُغبٝهح

 اُٜ٘لٍخ أُل٤ٗخ
 ثب٤ٌُِخ. ّ - 2111 2116

07522 

اُـزؤ٤ٌٍ ػ٠ِ 

اُزوثخ ماد 

أُْبًَ, اريإ 

ا٤ٍُٔٞ 

ٝا٤ٜٗ٫بهاد 

اُٖقو٣خ, رو٤ْٓ 

رلػ٤ْ أُْ٘آد  ٝ

             ا٧صو٣خ

 ٝ اُزبه٣ق٤خ

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +   ٓ٘ؾ٤٘بد اُز٤ْٖٔ َُٔٔوح اُزوثخ 
 اُٜ٘لٍخ أُل٤ٗخ

 07522 ثب٤ٌُِخ. ّ - 2111 2116

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +   اُٜ٘لٍخ أُل٤ٗخ اُزؾ٤َِ اُؼلكٟ َُِٞى اُؾٞائٜ اُِٞؽ٤خ 
 ثب٤ٌُِخ. ّ - 2111 2110

07522 
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وم اُؾل٣ضخ اُط

ُزو٣ٞٚ اُزوثخ 

ٝرلػ٤ْ 

ا٧ٍبٍبد, ر٤َِؼ 

اُزوثخ ثبُٔٞاك 

اُٖ٘بػ٤خ 

 أَُٔزؾلصٚ

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +   

رو٤٤ْ ر٤َِؼ اُزوثخ ثبٍزقلاّ ّجي ا٤ُ٧بف 

 اُٖ٘بػ٤خ ك٠ اْٗبء اُطوم
 اُٜ٘لٍخ أُل٤ٗخ

 ثب٤ٌُِخ . ّ.ّ - 2111 2116

07522 

 

 أُٞاك ا٩ْٗبئ٤خ ٝ ٍِٞى أُْ٘آد ٝ اُؼ٘بٕو ا٩ْٗبئ٤خ رؾذ رؤص٤و اُؼٞآَ اُج٤ئ٤خ ٝ ا٧ؽٔبٍ أُقزِلخاُضبُش : كهاٍخ أُغبٍ اُجؾض٠ اُوئ٠َ٤ 

 

 ٤خاُجؾض دٔغب٫اُ

 

 ا٧ْٗطخ  أُقوعبد / اُؼبئل

 

 ٓئّواد ٓزبثؼخ ا٧كاء

 

 ػٖ اُز٘ل٤ن أَُئ٤ُٞخ

 

 كزوح اُز٘ل٤ن
 اُزٌِلخ

 اُٜ٘ب٣خ اُجلا٣خ
ر٣َٞٔ 

 فبهع٠

ر٣َٞٔ 

 مار٠ 
 ٩عٔب٢ُا

اٍزقلاّ اُ٘بٗٞ 

رٌُ٘ٞٞع٢ ك٢ ٓٞاك 

     اُج٘بء ا٩ْٗبئ٤خ 

ٝ اٍزقلاّ أٍِٞة 

رؾ٤َِ اُٖٞه 

اُوه٤ٔخ ك٢ رو٤٤ْ 

 عٞكح اُقوٍبٗخ

 

 

 

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +   
رٞاكن أُٞاك اُجٞى٤ٗ٫ٝخ أُؾ٤ِخ ٓغ أُِلٗبد 

 كبئوخ ا٧كاء

 –روبه٣و أُْوك٤ٖ 

ا٤َُٔ٘به ك٢ ثلا٣خ ٝ ٜٗب٣خ 

أُوبثِخ اُلٝه٣خ  –اُجؾش 

 ث٤ٖ اُجبؽش ٝ أُْوف

 07522 - - 2111 2113 اُٜ٘لٍخ أُل٤ٗخ

كهاٍخ فٞآ 

ا٧ٍطؼ ث٤ٖ ػغبئٖ 

ا٧ٍٔ٘ذ ٝ اُوًبّ ٝ 

اُؾل٣ل ٝ ا٫فزجبهاد 

اُـ٤و ٓزِلخ 

ُِقوٍبٗخ ٝٙجٜ 

ر٤ْٖٔ ٝ  اُغٞكح 

 اُقِطبد اُقوٍب٤ٗخ

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +   07522 - - 2111 2114 اُٜ٘لٍخ أُل٤ٗخ ل٣ل أُٖو١رؾ٤َٖ اُزلبػَ اُجٞى٠ٗ٫ ُغِـ اُؾ 

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +   
كهاٍخ ٍطؼ ٝاَُطؼ اُج٤ئ٠ ٨ٍُٔ٘ذ ثبٍزقلاّ 

 ٤ٛق اُٚٞء اُٖٞر٠
 07522 - - 2111 2113 اُٜ٘لٍخ أُل٤ٗخ
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اُز٣ٌٖٞ اُله٤ن 

ُؼغبئٖ ا٧ٍٔ٘ذ 

أُزِٖل ٝفٞآ 

اُزلكن ُؼغبئٖ 

 ا٧ٍٔ٘ذ اُطبىعخ 

ئصوح ٝ اُؼٞآَ أُ

 ك٤ٜب

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +   

 

 

اٍزقلاّ أُقِلبد اُٖ٘بػ٤خ ٌُِب٤ُٖٝ أُؾ٠ِ 

 أُْٜ٘ ك٠ ٕ٘بػخ اُج٘بء
 07522 ثب٤ٌُِخ . ّ.ّ - 2111 2115 اُٜ٘لٍخ أُل٤ٗخ

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +   
كهاٍخ رؤص٤و أَُؾٞم اُقبّ أَُزقلّ ك٢ 

ٕ٘بػخ اُقيك٤بد ػ٠ِ عٞكح اُقوٍبٗخ أُؼوٙخ 

 نُِؾو٣

 07522 - - 2113 2110 اُٜ٘لٍخ أُل٤ٗخ

كهاٍخ رٖوف 

أُْ٘آد ٝ اُؼ٘بٕو 

اُقوٍب٤ٗخ أَُِؾخ 

رؾذ رؤص٤و اُؼٞآَ 

اُج٤ئ٤خ ٝ ا٧ؽٔبٍ 

أُقزِلخ ٓؼ٤ِٔب 

 ٝٗظو٣ب

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +   
ٍِٞى اُؼ٘بٕو اُقوٍب٤ٗخ أَُِؾخ أُؼوٙخ 

 ُِؾو٣ن

 اُٜ٘لٍخ أُل٤ٗخ

 

2110 2113 - - 07522 

ثؾش 1بُخ ٓبعَز٤و + هٍ  
ٍِٞى ٬ٕٝد اُج٬ٛبد أَُطؾخ أُورٌيح ػ٠ِ 

 ا٧ػٔلح أُوًجخ
2116 2111 - - 07522 

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +   
ٍِٞى اٌُٞاث٤َ اُو٤ٖوح ٖٓ اُقوٍبٗخ أَُِؾخ 

 ٝأُلػٔخ ثوهبئن ا٤ُ٧بف اٌُوث٤ٗٞخ
 07522 ثب٤ٌُِخ. ّ - 2111 2112

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +   
ٞى أٌُواد أَُزٔوح اُؼ٤ٔوخ اُقوٍبٗخ ٍِ

 أَُِؾخ
 07522 ثب٤ٌُِخ . ّ.ّ - 2112 2110

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +   

اُؼٔٞك -ٓوبٝٓخ ٝٓٔط٤ُٞخ ٬ٕٝد أٌُوح

اُقبهع٤خ ٝاُو٤ً٘خ أُلػٔخ ثبٍزقلاّ ٛجوبد ٖٓ 

اُْجي أُٔلك أُـط٠ ثبُٔٞٗخ ا٧ٍٔ٘ز٤خ 

 ٝأُؼوٙخ ُزؾ٤َٔ روكك١

٤ٗخاُٜ٘لٍخ أُل  

 

 

 07522 ثب٤ٌُِخ  .ّ.ّ - 2111 2113

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +   
 ٍِٞى أٌُواد اُقوٍب٤ٗخ ا٧ث٤ًَٞخ أَُِؾخ

2114 2111 
 07522 ثب٤ٌُِخ. ّ.ّ -

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +   
اَُِٞى ا٩ْٗبئ٢ ٨ُػٔلح أُؼل٤ٗخ اُٚؼ٤لخ اُز٢ 

 رؾز١ٞ ثلافِٜب ػ٠ِ فوٍبٗخ َِٓؾخ ثب٤ُ٧بف
 07522 ثب٤ٌُِخ. ّ - 2112 2110

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +   

 

ٍِٞى ا٩ٛبهاد اُقوٍب٤ٗخ أَُِؾخ أُؾْٞح 

 رؾذ رؤص٤و ا٧ؽٔبٍ اُزوكك٣خ
 07522 ثب٤ٌُِخ. ّ - 2111 2111

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +   
ا٩ٗجؼبط اُزلاف٠ِ ك٠ اُؼ٘بٕو ا٩ْٗبئ٤خ 

 أُؼوٙخ ُوٟٞ ٓؾٞه٣خ ٝػيّٝ اٗؾ٘بء
 07522 ثب٤ٌُِخ .ّ - 2111 2111

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +   
رؤص٤و ٛجٞؿواك٤خ ٝأكٟ ا٤َُ٘ ػ٠ِ اَُِٞى 

 اُيُيا٢ُ ُِٔٞهغ
2113 2111 - - 07522 

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +   
اُؼٞآَ أُئصوح ك٢ رـ٤٤و اٗزبع٤خ اُؼٔبُخ ك٢ 

 أُْبه٣غ ا٩ْٗبئ٤خ
 07522 ثب٤ٌُِخ. ّ - 2111 2111

كهاٍخ اريإ 

ٔؼل٤ٗخ أُْ٘آد اُ

رؾذ رؤص٤و ا٧ؽٔبٍ 

 أُقزِلخ

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +   اُٜ٘لٍخ أُل٤ٗخ اٍزغبثخ أُْ٘آد أُؼل٤ٗخ ٨ُؽٔبٍ ا٫ٗلغبه٣خ 

 

 07522 ثب٤ٌُِخ. ّ - 2111 2110

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +   
ٓوبٝٓخ اُوطبػبد أُؼل٤ٗخ أٌُِْخ ػ٠ِ اُجبهك 

 ُزٌَؼ ا٧ػٖبة أُٖؾٞة ثؼيّٝ اٗؾ٘بء
 07522 ثب٤ٌُِخ. ّ - 2111 2114
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كهاٍخ ٍِٞى 

أُْ٘آد أُؼل٤ٗخ 

رؾذ رؤص٤و ا٧ؽٔبٍ 

 اُل٣٘ب٤ٌ٤ٓخ

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +   
اُزؾٌْ ك٠ ا٫ٍزغبثخ اُل٣٘ب٤ٌ٤ٓخ ُِٔجب٢ٗ اُِٖت 

 اُؼب٤ُخ ثبٍزقلاّ ًزِخ ا٩ٙؾ٬ٍ أُز٘بؿٔخ
 07522 ثب٤ٌُِخ. ّ - 2111 2110

كهاٍخ اريإ 

أُْ٘آد رؾذ رؤص٤و 

ب٫د اُزؾ٤َٔ ؽ

أُقزِلخ ٝ اُز٤ْٖٔ 

 ا٧ٓضَ ُٚ

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +   07522   2111 2112 كهاٍخ ك٣ٔٞٓخ اُزلػ٤ْ ُِْٔ٘آد اُقوٍب٤ٗخ 

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +   
اُؾٍِٞ أُض٠ِ ُِْٔ٘آد أُؼل٤ٗخ ثبٍزقلاّ 

 ٛو٣وخ ٓؾبًبح اُط٤ٞه
2110 2111 - - 07522 

رطج٤ن ا٧ٍب٤ُت ٝ 

أَُزقلٓخ اُزو٤٘بد 

              ُِزؾ٤َِ ا٩ْٗبئ٢

  ٝ اهزواؽبد ٧ٍب٤ُت

 ٝ أًٞاك اُز٤ْٖٔ

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +   أؽٔبٍ اُو٣بػ ُِٔجب٢ٗ أُوٗخ 

 –روبه٣و أُْوك٤ٖ 

ا٤َُٔ٘به ك٢ ثلا٣خ ٝ ٜٗب٣خ 

أُوبثِخ اُلٝه٣خ  –اُجؾش 

 ث٤ٖ اُجبؽش ٝ أُْوف

 

 

 

 

 اُٜ٘لٍخ أُل٤ٗخ

 

 07522 ٤خثبٌُِ. ّ - 2111 2115

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +   
اُزؾ٤َِ ا٩ْٗبئ٢ ُِٔجب٢ٗ اُؼب٤ُخ ثبٍزقلاّ ؽٞائٜ 

 اُؤ اُؾل٣ل٣خ
2110 2111 - - 07522 

اكاهح ْٓوٝػبد 

أػٔبٍ ا٤ُٖبٗخ ٝ 

 ا٬ٕ٩ػ ٝ اُزو٣ٞخ

 ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 
اكاهح أػٔبٍ ا٬ٕػ ٤ٕٝبٗخ اٌُجبه١ اُقوٍب٤ٗخ 

 أَُِؾخ
2116 2111 - - 07522 

 ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 
رو٤٤ْ ا٥صبه اَُِج٤خ ُْٔوٝػبد اُز٤٤ْل ػ٠ِ 

 اُج٤ئخ ٍٝٝبئَ ٓٞاعٜزٜب
2113 2111 - - 07522 

اكاهح ْٓوٝػبد 

اُز٤٤ْل ٓب هجَ ٝ 

أص٘بء ٝ ثؼل ٓوؽِخ 

ٝ اكاهح        اُز٤٤ْل

 أُْوٝع   رٌبَٓ 

 

 

 

 

 

ثب٤ٌُِخّ.ّ. - 2111 2110 طبُجبد اُزؤف٤ورط٣ٞو ٗظبّ ّبَٓ ُزؾ٤َِ ٓ ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +   07522 

 ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ + 

اُولهح اُز٘بك٤َخ ُْوًبد أُوب٫ٝد أُٖو٣خ ك٢ 

 ْٓبه٣غ اُج٤ئخ اُزؾز٤خ

 

 

 

2110 2111 - - 07522 

                ٛ٘لٍخ

ٝ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُز٘ل٤ن 

ٝ ٛ٘لٍخ اُو٤ٔخ 

       كهاٍخ اُجلائَ

 ٝ أُقبٛو

 ثؾش 1ٓبعَز٤و + هٍبُخ 
ٗظبّ ٩كاهح ْٓوٝػبد أػٔبٍ ا٬ٕػ ٝ رو٣ٞخ 

 أُْ٘بْد اُقوٍب٤ٗخ أَُِؾخ
2113 2111 - - 

07522 

 - - 2113 2110 ا٩كاهح أُب٤ُخ ُؼوٞك اُز٤٤ْل أُقزِلخ ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 
07522 
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 ٤ًِخ اُٜ٘لٍخ

 أُؾٞه اُضبُش : اُٜ٘لٍخ أُؼٔبه٣خ

 به١اُز٤ْٖٔ أُؼٔ –أ 

 

٤خاُجؾض دٔغب٫اُ  

 

ا٫كاء ٓئّواد ٓزبثؼخ ا٫ْٗطخ أُقوعبد/اُؼبئل  
 أَُئ٤ُٞخ ػٖ اُز٘ل٤ن

 )القسم العلمً(

 اُزٌِلخ )ط .ّ.( كزوح اُز٘ل٤ن

 اُٜ٘ب٣خ اُجلا٣خ
ر٣َٞٔ 

 فبهع٢

ر٣َٞٔ 

 مار٢
 ا٫عٔب٢ُ

 اُز٤ْٖٔ أُؼٔبه١

ثؾش 6هٍبُخ كًزٞهاٙ + 3  
ُز٣ٌٖٞ كهاٍبد ك٠ ٗظو٣بد اُز٤ٌَْ ٝ ا

 أُؼٔبهٟ

 –روبه٣و أُْوك٤ٖ 

ا٤َُٔ٘به ك٢ ثلا٣خ ٝ ٜٗب٣خ 

أُوبثِخ اُلٝه٣خ  –اُجؾش 

 ث٤ٖ اُجبؽش ٝ أُْوف

 07522  -- 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح/كٕ٘ٞ ع٤ِٔخ

ثؾش 3هٍبُخ ٓبعَز٤و + 3  
كهاٍبد رؾ٤ِ٤ِخ ٧ٌٍ ٝ ٓ٘بٛظ اُز٤ْٖٔ 

 أُؼٔبهٟ
 07522 -- -- 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح

ثؾش 3هٍبُخ ٓبعَز٤و + 3  
كهاٍبد ك٠ اُؼِّٞ ا٫َٗب٤ٗخ ٝ ػ٬هزٜب -

 ثز٤ٌَْ اُلواؿبد أُؼٔبه٣خ

هَْ اُؼٔبهح/٤ًِخ ا٫كاة هَْ 

 اعزٔبع
2110 2111 --  07522 

ثؾش 2هٍبُخ ٓبعَز٤و + 2  07522 -- -- 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح ٓلب٤ْٛ ٝ ارغبٛبد ٓلاهً اُز٤ْٖٔ أُؼٔبهٟ 

ثؾش 4اٙ + هٍبُخ كًزٞه2 هَْ اُؼٔبهح/ٓؼٜل ثؾٞس  اُز٤ْٖٔ اُج٤ئ٠ ٝ ا٫ٍزلآٚ 

 اُج٤ئخ

2110 2113 -- -- 07522 

ثؾش 4هٍبُخ كًزٞهاٙ + 2  07522  -- 2113 2110 ٓوٞٓبد ػٔبهح أُ٘بٛن اُؾبهح. 

ثؾش 3هٍبُخ ٓبعَز٤و + 3  
كهاٍخ رؾ٤ِ٤ِخ ُِٔلب٤ْٛ اُزطج٤و٤خ ُ٘ظو٣بد 

 اُغٔبٍ ٝ ثٖو٣بد أٌُبٕ
 07522  -- 2113 2110 هَْ اُؼٔبهح/كٕ٘ٞ ع٤ِٔخ

ثؾش  1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

ثؾش 2+هٍبُخ كًزٞهاٙ +  
ربص٤و اُؼٞآَ أُ٘بف٤خ ٝاُج٤ئخ ػ٠ِ اُؼٔبهح 

 أُؾ٤ِخ ٝ اُزو٤ِل٣خ ٝ اُزبه٣ق٤خ

هَْ اُؼٔبهح/٤ًِخ ا٫صبه 

 /عٜبى ّئٕٞ اُج٤ئخ
2110 2113 --  07522 

ثؾش  2هٍبُخ ٓبعَز٤و + 2

ثؾش4ٍبُخ كًزٞهاٙ +ه 2+  

-ػ٘بٕو ٝ ٓوٞٓبد اُ٘ظْ اُج٤ئ٤خ أُزٌبِٓخ

 اثؼبك ٗظو٣خ ٝ رطج٤و٤خ

هَْ اُؼٔبهح/ٓؼٜل ثؾٞس 

 اُج٤ئخ/هَْ ٤ٌٓب٤ٌٗب
2110 2112 -- -- 07522 

ثؾش  1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

ثؾش 2+هٍبُخ كًزٞهاٙ+  

أُؾلكاد ا٫هزٖبك٣خ ٝ ا٫عزٔبػ٤خ ٫ٌٍ 

 اُؾلبظ ػ٠ِ اُ٘ظْ اُج٤ئ٤خ

ْ اُؼٔبهح/ٓؼٜل ثؾٞس هَ

 اُج٤ئخ/٤ًِخ اكاة هَْ اعزٔبع
2110 2112 -- -- 07522 
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ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +   
اُ٘ظْ اُزٞاكو٤خ ث٤ٖ ا٫ٍزلآخ ٝ اُؼٔبهح 

 )ٗظو٣بد ٝ رطج٤وبد(
 07522  -- 2112 2110 هَْ اُؼٔبهح/هَْ ٓل٠ٗ

ثؾش  1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

ثؾش 4هٍبُخ كًزٞهاٙ + 2+  

ٙ اُزق٤ِ٤خ ٝ رطج٤وبرٜب ك٠ ثوآظ أُؾبًب

 اُؼٔبهح
 07522 -- -- 2112 2110 هَْ اُؼٔبهح/هَْ ًٜوثبء

ثؾش  1هٍبُخ ٓبعَز٤و+  07522 -- -- 2112 2110 اُؼٔبهح ا٫ثؼبك اُزطج٤و٤خ ُلَِلخ اُز٤ْٖٔ أُؼٔبهٟ 

ثؾش  1هٍبُخ ٓبعَز٤و+  
رؾل٣ل ٓوٞٓبد اُزٞاكن ث٤ٖ أُؾلكاد اُضوبك٤خ 

٠ٗٝ اُؼٔوا  
ْ اُؼٔبهحهَ  2110 2112 -- -- 07522 

ثؾش  1هٍبُخ ٓبعَز٤و  +  
ٓؾلكاد رو٤٤ْ ا٫ػزجبهاد اُج٤ئ٤خ ك٠ اُز٤ْٖٔ 

 اُؼٔوا٠ٗ
 07522 --  2112 2110 هَْ اُؼٔبهح /٤ًِخ اُزقط٤ٜ

ثؾش  2هٍبُخ ٓبعَز٤و + 2

ثؾش4هٍبُخ كًزٞهاٙ + 2+  

٤ٍبٍبد اُزؼبَٓ ٓغ أُ٘بٛن ماد اُو٤ٔخ 

ٝ اُزبه٣ق٤خ          اُؾٚو٣خ  

 هَْ اُؼٔبهح/اُز٤َ٘ن

 اُؾٚبهٟ
2110 2112 -- -- 07522 

ثؾش  1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

ثؾش 2+هٍبُخ كًزٞهاٙ +  
 ا٫رغبٛبد اُؼب٤ُٔخ ُِؼٔبهح اُج٤ئ٤خ

 –روبه٣و أُْوك٤ٖ 

ا٤َُٔ٘به ك٢ ثلا٣خ ٝ ٜٗب٣خ 

أُوبثِخ اُلٝه٣خ  –اُجؾش 

 ث٤ٖ اُجبؽش ٝ أُْوف

 07522 -- -- 2112 2110 هَْ اُؼٔبهح

ثؾش  1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

ثؾش 2+هٍبُخ كًزٞهاٙ+  
 اٌٍبٕ مٟٝ اُلفَ أُؾلٝك

 هَْ اُؼٔبهح/ٝىاهح ا٫ٌٍبٕ
2110 2112 -- -- 07522 

ثؾش  1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

ثؾش 2+هٍبُخ كًزٞهاٙ+  

 07522 -- -- 2112 2110 هَْ اُؼٔبهح/ٝىاهح ا٫ٌٍبٕ اهزٖبك٣بد ا٫ٌٍبٕ

ثؾش  ٤1و + هٍبُخ ٓبعَز

ثؾش 2+هٍبُخ كًزٞهاٙ+  

كهاٍبد ُِقلٓبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ػ٠ِ َٓزٟٞ 

ٝ أُل٣٘خ  اُوو٣خ  

هَْ اُؼٔبهح/٤ٛئخ ا٫ث٤٘خ 

اُزؼ٤ٔ٤ِخ/٤ًِخ اُزقط٤ٜ 

 اُؼٔوا٠ٗ

2110 2112 -- -- 07522 

ثؾش  1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

ثؾش 2+هٍبُخ كًزٞهاٙ+  
 07522 -- -- 2112 2110 هَْ اُؼٔبهح رطج٤وبد أٌُج٤ٞرو ك٠ اُؼٔبهح

ثؾش  1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

ثؾش 2+هٍبُخ كًزٞهاٙ+  
 07522 -- -- 2112 2110 هَْ اُؼٔبهح/٤ًِخ ا٫صبه اٌٍ اٍزؼٔبٍ أُجب٠ٗ اُزبه٣ق٤خ ٝ ا٫صو٣خ

ثؾش  1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

ثؾش 2+هٍبُخ كًزٞهاٙ+  
 كهاٍخ ا٫صو اُج٤ئ٠ ُِْٔوٝػبد أُؼٔبه٣خ

 ٌب٤ٌٓب٤ٗ ّ اُؼٔبهح/بهَأ

 /عٜبى ّئٕٞ اُج٤ئخ
    07522 
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 اُزقط٤ٜ ٝ اُز٤ْٖٔ اُؼٔوا٢ٗ –ة 
 

 أُغب٫د اُجؾض٤خ

 

 ٓئّواد ٓزبثؼخا٫كاء ا٫ْٗطخ أُقوعبد/اُؼبئل

 أَُئ٤ُٞخ ػٖ اُز٘ل٤ن

 )القسم العلمً(

 

 اُزٌِلخ )ط .ّ.( كزوح اُز٘ل٤ن

 اُٜ٘ب٣خ اُجلا٣خ
ر٣َٞٔ 

 فبهع٢

ر٣َٞٔ 

 مار٢
 ا٫عٔب٢ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اُزقط٤ٜ

ٝ اُز٤ْٖٔ 

 اُؼٔوا٠ٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثؾش  1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

ثؾش 2+هٍبُخ كًزٞهاٙ+  

              كهاٍخ ٓوبهٗخ ُِ٘ظْ أُئ٤ٍَخ 

 ٝ رْو٣ؼبد اُؼٔوإ  

 –روبه٣و أُْوك٤ٖ 

ٝ ٜٗب٣خ   ا٤َُٔ٘به ك٢ ثلا٣خ

أُوبثِخ اُلٝه٣خ  –اُجؾش 

 ث٤ٖ اُجبؽش ٝ أُْوف

بهحهَْ اُؼٔ  2111 2115 - - 07522 

ثؾش  1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

ثؾش 2+هٍبُخ كًزٞهاٙ+  

     ػ٘بٕو ٝ ٓوٞٓبد أَُٞؽبد ا٤ُٔلا٤ٗخ

ٝ رؾ٤َِ اُج٤ئخ اُؼٔوا٤ٗخ    
. ثب٤ٌُِخّ.ّ - 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح ٝ ٤ًِخ اُزقط٤ٜ  07522 

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ+  هح ٝ ٤ًِخ اُزقط٤ٜهَْ اُؼٔب اٌٍ ر٤ْٖٔ اُزغٔؼبد اُؾٚو٣خ      2111 2114 - -- 07522 

ثؾش  1هٍبُخ ٓبعَز٤و +   07522 -- - 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح كهاٍبد رؾ٤ِ٤ِخ ٤ُٖبٗخ اُج٤ئخ اُؼٔوا٤ٗخ 

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ+  07522 -- - 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح/٤ًِخ اُزقط٤ٜ كهاٍخ ُزبه٣ـ رطٞه كٌو اُز٤ْٖٔ اُؼٔوا٠ٗ 

ثؾش  1َز٤و + هٍبُخ ٓبع  07522 -- - 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح فٖبئٔ ا٫ٌٍبٕ ك٠ أُلٕ 

ثؾش  1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

ثؾش 2+هٍبُخ كًزٞهاٙ+  
 07522 -- - 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح ر٤َ٘ن اُلواؿبد اُؼٔوا٤ٗخ

ثؾش  1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

ثؾش 2+هٍبُخ كًزٞهاٙ+  

اٍزقلاّ ٗظْ أُؼِٞٓبد اُغـواك٤خ ك٠ 

ؿواٗ اُز٤ٔ٘خ اُؼٔوا٤ٗخ ٝ ا٫ه٤ٔ٤ِخا  
 07522 - -   هَْ ػٔبهح/هَْ َٓبؽخ

ثؾش 4هٍبُخ كًزٞهاٙ+2  07522 -- - 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح/٤ًِخ اُزقط٤ٜ اٌٍ ا٫هروبء اُؼٔوا٠ٗ 

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ+   07522 -- - 2114 2111 هَْ  اُؼٔبهح كهاٍخ  ُؼ٘بٕو أُؾ٤ٜ اُؼٔوا٠ٗ 

ثؾش 2كًزٞهاٙ+ هٍبُخ   07522 ّ. ثب٤ٌُِخ - 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح كهاٍخ ٓوبهٗخ ُ٘ظو٣بد اُز٤ْٖٔ اُؼٔوا٠ٗ. 

ثؾش  1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

ثؾش 2+هٍبُخ كًزٞهاٙ+  
 07522 -- - 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح ٗظْ اكاهح اُؼٔوإ

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ+2  ٗظو٣بد عـواك٤خ أُلٕ 
٫كاة هَْ اُؼٔبهح/٤ًِخ ا

 )عـواك٤خ
2111 2114 - -- 07522 
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ثؾش  1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

ثؾش 2+هٍبُخ كًزٞهاٙ+  
 07522 -- - 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح اٌٍ ر٤ْٖٔ اُلواؿبد اُؼبٓخ

ثؾش 2هٍبُخ ٓبعَز٤و+2  07522 -- - 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح/٤ًِخ اُزقط٤ٜ ٓوٞٓبد رقط٤ٜ ٝ رط٣ٞو أُ٘بٛن اُْؼج٤خ 

ثؾش  1ٓبعَز٤و + هٍبُخ 

ثؾش 2+هٍبُخ كًزٞهاٙ+  

ا٫ثؼبك اُؼٔوا٤ٗخ ٫ٍزؼٔب٫د ا٫ها٠ٙ  

 ٝاُو٤ْ اُؼوبه٣خ
 07522 -- - 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح

ثؾش  1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

ثؾش 2+هٍبُخ كًزٞهاٙ+  

ا٫ثؼبك ا٫هزٖبك٣خ ُِزو٤٤ْ ٝ اُز٣َٞن 

 اُؼوبهٟ
 07522 -- - 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح/٤ًِخ اُزغبهح

ثؾش 4هٍبُخ كًزٞهاٙ+2  
كهاٍبد رؾ٤ِ٤ِخ ٫ٌٍ اُزقط٤ٜ اُزل٠ِ٤ٖ 

 ٝ رو٤َْ ا٫ها٠ٙ
 07522 -- - 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح/٤ًِخ اُزقط٤ٜ

ثؾش  1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

ثؾش 2+هٍبُخ كًزٞهاٙ+  

رؤص٤و اَُِٞى ا٫عزٔبػ٠ ػ٠ِ اُج٤ئخ  

 أُؼٔبه٣خ
 07522 -- - 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح ٝ ٤ًِخ ا٫كاة

ثؾش  1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

ثؾش 2+هٍبُخ كًزٞهاٙ+  

كهاٍبد ٤ٓلا٤ٗخ ٓٞعٜٚ     

 
 07522 -- - 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح روبه٣و أُْوك٤ٖ

 

 تكنولوجٌا البناء –ج 

 

 أُغب٫د اُجؾض٤خ

 

 ٓئّواد ٓزبثؼخا٫كاء ا٫ْٗطخ أُقوعبد/اُؼبئل

  أَُئ٤ُٞخ ػٖ اُز٘ل٤ن

 )القسم العلمً(

 

وح اُز٘ل٤نكز  اُزٌِلخ )ط .ّ.( 

ر٣َٞٔ  اُٜ٘ب٣خ اُجلا٣خ

 فبهع٢

ر٣َٞٔ 

 مار٢
 ا٫عٔب٢ُ

 رٌُ٘ٞٞع٤ب اُج٘بء

 

 

 

 

 

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +    
كهاٍبد ٤ٓلا٤ٗخ ٓز٘ٞػخ ٝ ٓٞعٜٚ ُلػْ 

  اُٜلف اُجؾض٠

ا٤َُٔ٘به  –روبه٣و أُْوك٤ٖ 

 –ك٢ ثلا٣خ ٝ ٜٗب٣خ اُجؾش 

ش أُوبثِخ اُلٝه٣خ ث٤ٖ اُجبؽ

 ٝ أُْوف

 07522  -- 2113 2110 هَْ اُؼٔبهح

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +   
كهاٍخ ٓوبهٗخ ُ٘ظْ رو٤٤ْ ٝ رؾ٤َِ 

 أُْوٝػبد
 07522  -- 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح /

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +   07522  -- 2113 2110 هَْ اُؼٔبهح/هَْ ٓل٠ٗ رؾل٣ل ػ٘بٕو ٝ ٓوٞٓبد اكاهح أُٞاهغ 

ثؾش 2ٞهاٙ + هٍبُخ كًز  
كهاٍخ رؾ٤ِ٤ِخ ُ٘ظْ اُؾلبظ ٤ٕٝبٗخ اُج٤ئخ 

 اُؼٔوا٤ٗخ
 07522   2115 2111 هَْ اُؼٔبهح/٤ًِخ ا٫صبه
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ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +   

ػ٘بٕو رط٣ٞو ٓلب٤ْٛ ا٫هروبء ٝ اُزغل٣ل 

 اُؼٔوا٠ٗ
 07522  -- 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +   
ٜ ٝ ٓواهجخ ر٘لجن رو٤٤ْ ٗظْ رطج٤وبد رقط٤

 أُْوٝػبد
 07522  -- 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح/هَْ ٓل٠ٗ

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +   
ا٣غبث٤بد ٝ ٍِج٤بد ٗظْ اكاهح ٓٞاهك 

 أُْوٝػبد  
 05222  -- 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح/هَْ ٓل٠ٗ

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +   
رؾل٣ل ػ٘بٕو ٝ ٓوٞٓبد كهاٍبد اُغلٟٝ 

 ُِْٔوٝػبد  
اُؼٔبهح/هَْ ٓل٠ٗ هَْ  2111 2114 --  05222 

ثؾش+  1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +   
 30522 -- -- 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح/٤ٛئخ اُغٞكح آٌبٗبد رطج٤ن ٗظْ ٛ٘لٍخ اُغٞكح

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +   

رؾل٣ل ػ٘بٕو رؾ٤َٖ ا٫كاء ك٠ ر٘ل٤ن 

 أُْوٝػبد

 

 

 

 07522  -- 2113 2110 هَْ اُؼٔبهح/هَْ ٓل٠ٗ

 كهاٍخ ٗظْ كَِلخ ػِّٞ ٝ رٌِ٘ٞع٤ب اُج٘بء  1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

 

 05222 -- -- 2113 2110 هَْ اُؼٔبهح/هَْ ٓل٠ٗ

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +   
 رط٣ٞو اٍزقلآبد ٓٞاك اُج٘بء اُؾل٣ضخ

  
 07522 -- -- 2113 2110 هَْ اُؼٔبهح/هَْ ٓل٠ٗ

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +   
اٍخ آٌب٤ٗخ رؼظ٤ْ اٍزقلاّ ٓؼلاد اُج٘بء كه

 اُؾل٣ضخ
 07522  -- 2113 2110 هَْ اُؼٔبهح/هَْ ٓل٠ٗ

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +  ٗظْ رط٣ٞو ٝ ر٤ٔ٘خ ٝ رٌبَٓ ا٫ٗظٔخ ك٠  

 أُجب٠ٗ.

هَْ اُؼٔبهح/هَْ ٓل٠ٗ   

 ًٜوثبء/٤ٌٓب٤ٌٗب
2110 2113 --  07522 

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +   

ج٤بد رطج٤ن اٍب٤ُت ا٣غبث٤بد ٝ ٍِ

اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ُْٔوٝػبد ا٤ُٖبٗخ ٝ اُزو٤ْٓ  

   

 07522 --  2113 2110 هَْ اُؼٔبهح/٤ًِخ ا٫صبه

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +   07522  -- 2113 2110 هَْ اُؼٔبهح/هَْ ٓل٠ٗ رط٣ٞو ٗظْ رؾو٤ن اهزٖبك٣بد اُج٘بء 

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +   
اهح رؾل٣ل ػ٘بٕو ٝ ٓوٞٓبد ٗظْ اك

 ْٓوٝػبد اُز٤٤ْل  
 05222 -- -- 2113 2110 هَْ اُؼٔبهح

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +   
 05222  -- 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح/هَْ ٓل٠ٗ اٍز٘جبٛ ٓلب٤ْٛ ٗظْ اُج٘بء أُزولٓخ 
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ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +   
اُلٝه ا٣٫غبث٠ ُِٔٞاىٗبد ٝ اُٚجٜ أُب٠ُ 

 ُِْٔٞػبد   
زغبهحهَْ اُؼٔبهح/ ٤ًِخ اُ  2111 2114 - -- 05222 

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +   
رط٣ٞو ٗظْ رؾ٤َِ اُو٤ٔخ ُِْٔوٝػبد 

 اُٜ٘ل٤ٍخ
 07522 -- - 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح/ ٤ًِخ اُزغبهح

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +   
رط٣ٞو ٗظْ رؾ٤َٖ ٝ ٙجٜ اُغٞكح ك٠ 

 ْٓوٝػبد اُز٤٤ْل
 07522 -- - 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح/ٓل٠ٗ

ثؾش 1بُخ ٓبعَز٤و + هٍ  

رؾل٣ل ػ٘بٕو ٝٓوٞٓبد رٌُ٘ٞٞع٤ب ث٘بء 

 أُجب٠ٗ اُؼب٤ُخ

 

هَْ اُؼٔبهح/      ٓل٠ٗ/هَْ 

 ٤ٌٓب٤ٌٗب/هَْ ًٜوثبء
2111 2114 - -- 05222 

ثؾش+  1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +   

رؾل٣ل ػ٘بٕو رو٤٤ْ ٝ رؾ٤َِ ٝ رؾ٤ٌْ 

 أُْوٝػبد

به ا٤َُٔ٘ –روبه٣و أُْوك٤ٖ 

 –ك٢ ثلا٣خ ٝ ٜٗب٣خ اُجؾش 

أُوبثِخ اُلٝه٣خ ث٤ٖ اُجبؽش 

 ٝ أُْوف

 30522 -- - 2114 2111 ػٔبهح/كٕ٘ٞ ع٤ِٔخ

ثؾش+  1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +   

ٓؾلكاد اُزٞاكن ث٤ٖ أُجب٠ٗ ا٫صو٣خ ٝ 

 أُؾ٤ٜ اُج٤ئ٠
 30522 -- - 2114 2111 ػٔبهح/ٓؼٜل ثؾٞس اُج٘بء

ثؾش 1عَز٤و + هٍبُخ ٓب  
ٓزطِجبد ٝ ٓوٞٓبد اكاهح ْٓوٝػبد 

 ا٤ُٖبٗخ ٝ اُزو٤ْٓ
 05222 -- -- 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح/هَْ ٓل٠ٗ

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +     
رؾل٣ل ٓوٞٓبد آٌب٤ٗبد اػبكح رٞظ٤ق 

 أُجب٠ٗ ا٫صو٣خ

هَْ اُؼٔبهح/٤ًِخ ا٫صبه/هَْ 

 ٓل٠ٗ
2111 2114 --  07522 

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +   
كهاٍخ ٓوبهٗخ ث٤ٖ أُلاهً أُؾ٤ِخ ٝ 

 اُؼب٤ُٔخ ك٠ ا٤ُٖبٗخ ٝ اُزو٤ْٓ
 05222 -- -- 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح

ثؾش 2هٍبُخ ٓبعَز٤و + 2  
اُؼ٘بٕو أُئصوح ك٠ رو٤٤ْ اُزجؼبد اُج٤ئ٤خ 

 ُِْٔوٝػبد ماد اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُؼب٤ُخ
 32222 -- -- 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح

ثؾش 2ٙ + هٍبُخ كًزٞها    07522 -- -- 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح/هَْ ٓل٠ٗ كهاٍخ رؾ٤ِ٤ِخ ُزو٤٘بد اُؼٔبهح اُٖؾوا٣ٝخ 

ثؾش+  1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +   

رؾل٣ل ا٣غبث٤بد اٍزقلاّ ٗظْ اُزؾٌْ اُج٤ئ٠ 

 ك٠ أُجب٠ٗ
 30522 -- -- 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح/هَْ ٤ٌٓب٤ٌٗب

ثؾش 1+  هٍبُخ ٓبعَز٤و  

كهاٍخ رؾ٤ِ٤ِخ ُٔٞاك اُج٘بء ٝ ٛوم ا٫ْٗبء 

 ُِٔجب٠ٗ ا٫صو٣خ
 05222 -- - 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح/٤ًِخ ا٫صبه

ثؾش+  1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +   

اٌٍ اػلاك ْٓوٝػبد اُؾلبظ ػ٠ِ أُجب٠ٗ 

 ا٫صو٣خ.
 30522 -- -- 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح/٤ًِخ ا٫صبه

ثؾش  2ٍبُخ ٓبعَز٤و +ه2  
رط٣ٞو ٝ ر٤ٔ٘خ اُؾوف ا٫صو٣خ ٫ٍزقلاّ 

 أُؼٔبهٟ
 05222 -- -- 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح /كٕ٘ٞ رطج٤و٤خ



 
 
 
 
 
 

   62                                                                                                                    0205-0202الخطه البحثٌة لجامعة بنها 
 
 

ثؾش 6هٍبُخ كًزٞهاٙ +  3  
اٍزقلآبد اُطبهخ اُجل٣ِخ ٓضَ اُطبهخ 

 ا٤َُْٔخ ُِٔجب٠ٗ
 50522 - - 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح/هَْ ٤ٌٓب٤ٌٗب

ثؾش 4اٙ + هٍبُخ كًزٞه 2   35222 - - 2114 2111 هَْ اُؼٔبهح/هَْ ٓل٠ٗ اصو رِٞس اُٜٞاء ػ٠ِ أُجب٠ٗ 

 

 ٤ًِخ اُٜ٘لٍخ

خ٤ٜ٘لٍخ أَُبؽاُ:  واثغأُؾٞه اُ  

فلٓخ أُْبه٣غ اُو٤ٓٞخ اٌُجوٟ أُغبٍ اُجؾض٠ اُوئ٠َ٤ ا٧ٍٝ :  

 ا٧ْٗطخ  أُقوعبد / اُؼبئل ٤خضأُغب٫د اُجؾ

 

 ٓئّواد ٓزبثؼخ ا٧كاء

 

 َُٔئ٤ُٞخ ػٖ اُز٘ل٤نا

 )اُوَْ اُؼ٢ِٔ(

 

 كزوح اُز٘ل٤ن

 

 اُزٌِلخ

 اُٜ٘ب٣خ اُجلا٣خ
ر٣َٞٔ 

 فبهع٠

ر٣َٞٔ 

 مار٠ 
 ا٩عٔب٢ُ

ا٫ٍزلبكح ٖٓ ا٫هٔبه 

ا٫ٕط٘بػ٤خ ٝرطج٤وبد اٍ 

GPS  ٜك٠ اٗزبط  فوائ

ماد كهخ  َٓبؽ٤خ ؽل٣ضخ

٬ٍُزؼبٗخ ثٜب ك٠  ػب٤ُخ

رقط٤ٜ أُلٕ اُغل٣لح 

 ٤ٓخ اٌُجوٟ.ٝأُْبه٣غ اُوٞ

 

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +  ثبٍزقلاّ رو٤٘بد  GPSكهاٍخ كهخ ٗزبئظ اٍ  

 هٕل ٓقزِلخ

 –روبه٣و أُْوك٤ٖ 

ا٤َُٔ٘به ك٢ ثلا٣خ ٝ ٜٗب٣خ 

أُوبثِخ اُلٝه٣خ  –اُجؾش 

 ث٤ٖ اُجبؽش ٝ أُْوف 

 

 

 

 

 

 

 

 2111 2114 اُٜ٘لٍخ أَُبؽ٤خ
- - 05222 

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +  كاد اُؾلٝك ك٠ اُؾَبثبد اٍزقلاّ ٓزؼل1 

 أَُبؽ٤خ أُقزِلخ
 اُٜ٘لٍخ أَُبؽ٤خ

2114 2111 
- - 05222 

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +  رغ٤ٔغ ٝرٞؽ٤ل ّجٌبد ا٫هٔبه ا٫ٕط٘بػ٤خ - 

 اُغ٤ٞك٤َ٣خ ك٠ ٖٓو
 اُٜ٘لٍخ أَُبؽ٤خ

 05222 ثب٤ٌُِخ. ّ - 2111 2114

اٗزبػ فوائٜ ُِج٤٘خ 

ا٫ٍب٤ٍخ ٝاُزؾز٤خ 

 ْ ثبٍزقلاّ ٗظ

 GISأُؼِٞٓبد اُغـواك٤خ  

 

 

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +  كهاٍخ كهخ اُ٘ٔبمط اُوه٤ٔخ اُؼب٤ُٔخ َُطؼ - 

 ا٫هٗ كٞم ا٫ها٠ٙ أُٖو٣خ
 اُٜ٘لٍخ أَُبؽ٤خ

2115 2111 - - 05222 

ثؾش 2ٞهاٙ + هٍبُخ كًز رو٤٤ْ اكاء اُ٘ٔبمط اُو٣ب٤ٙخ أُقزِلخ  

أَُزقلٓخ ك٠ ؽَ فطٞٛ اُوبػلح اُط٣ِٞخ 

ٝكهاٍخ اصبهٛب ػ٠ِ ّجٌبد اُزؾٌْ 

 اُغ٤ٞك٤َ٣خ اُؾل٣ضخ ك٠ ٖٓو

 اُٜ٘لٍخ أَُبؽ٤خ
2114 2111 - - 07522 



 
 
 
 
 
 

   68                                                                                                                    0205-0202الخطه البحثٌة لجامعة بنها 
 
 

اْٗبء ٗٔٞمط هه٠ٔ ص٬ص٠ 

ا٫هٗ ا٫ثؼبك ُزٚبه٣ٌ 

 ثب٫ٍزؼبٗخ ثٌبكخ اُج٤بٗبد

 أَُبؽ٤خ أُزبؽخ

ؽش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +   كهاٍخ ٝاْٗبء ٗظبّ ٬ٓؽ٠ ث٤َٜ 

 07522 ثب٤ٌُِخ . ّ.ّ - 2112 2110 اُٜ٘لٍخ أَُبؽ٤خ

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و+    

 

 

اُزٌبَٓ ث٤ٖ ا٫ٍزْؼبه ػٖ ثؼل ٝٗظْ 

 أُؼِٞٓبد اُغـواك٤خ ُزقط٤ٜ اُج٤٘خ اُزؾز٤خ

 اُٜ٘لٍخ اأَُبؽ٤خ
 

2110 

 

2111 
- 

 ثب٤ٌُِخ  .ّ

 
05222 

 أَُبػلح ك٠ ارقبم اُوواه ٝ اكاهح ا٫ىٓبداُضب٠ٗ :   ٔغبٍ اُجؾض٠ اُوئ٠َ٤اُ

 ا٧ْٗطخ  أُقوعبد / اُؼبئل ٤خضاُجؾ دٔغب٫ُا

 

 ٓئّواد ٓزبثؼخ ا٧كاء

 

 أَُئ٤ُٞخ ػٖ اُز٘ل٤ن

 )اُوَْ اُؼ٢ِٔ(

 

 كزوح اُز٘ل٤ن

 

 اُزٌِلخ

 اُٜ٘ب٣خ اُجلا٣خ
ر٣َٞٔ 

 فبهع٠

ر٣َٞٔ 

 مار٠ 
 ا٩عٔب٢ُ

 

ا٫ٍزؼبٗخ ثٖٞه ا٫هٔبه 

ا٫ٕط٘بػ٤خ أُؤفٞمح ػ٠ِ 

كزواد ُ٘ٔنعخ رٔلك أُ٘بٛن 

ُؼْٞائ٤خ ثـوٗ رط٣ٞوٛب ا

 ٝاُؾل ٖٓ اصبهٛب اَُِج٤خ

  

ا٫ٍزؼبٗخ ثبُجوٓغ٤بد 

اُؾل٣ضخ ُ٘ظْ أُؼِٞٓبد 

ُؼَٔ   GISاُغـواك٤خ  

فوائٜ ٗٞػ٤خ ٓزؼلكح ٫ْٗبء 

هٞاػل اُج٤بٗبد ا٬ُىٓخ 

 ُٔزقنٟ اُوواه

 

 

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ +   

 

كٓظ ٕٞه ا٫هٔبه ا٫ٕط٘بػ٤خ ٖٓ  -2-1

 ٗ اٗزبط اُقوائٜأُٖبكه أُقزِلخ ثـو

 

 –روبه٣و أُْوك٤ٖ 

ا٤َُٔ٘به ك٢ ثلا٣خ ٝ ٜٗب٣خ 

أُوبثِخ اُلٝه٣خ  –اُجؾش 

  ث٤ٖ اُجبؽش ٝ أُْوف

 

 اُٜ٘لٍخ أَُبؽ٤خ

 

 

 

 

 

2116 

 

 

2111 

- 
 

 

 ثب٤ٌُِخ  .ّ.ّ

07522 

 

 

 

ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و +   

 

اٍزقلاّ اٌُب٤ٓواد ا٬ُٓزو٣خ ك٠ ٓواهجخ -2-2

 ٍِٞى ّوٝؿ أُجب٠ٗ

 

2116 

 

 

2111 

 

-  05222 

 

 

 

 

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاح +   

 

 

 

ٗؾٞ ػَٔ ٗظبّ ٣ؼزٔل ػ٠ِ اُز٣ٖٞو -2-3

اُوه٠ٔ اُو٤ٖو أُلى٬ػبكح اْٗبء ا٫صبه 

 أُزٜبٍ

 

 

2110 

 

 

 

2112 

- 

 

 ثب٤ٌُِخ. ّ.ّ

 

 

 

07522 
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 رؾوًبد اُوْوح ٓواهجخ

ٜجٞٛ أُْ٘بد ا٫ه٤ٙخ ٝٛ

 اُؼوبه٣خ ٝاُٜ٘ل٤ٍخ ٝا٫صو٣خ

 

ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاح+   

 

ٗؾٞ اٍز٘زبط اٝرٞٓبر٠ٌ٤ ُِج٤بٗبد -2-4

اُلواؿ٤خ ٖٓ ٕٞه ا٫هٔبه ا٫ٕط٘بػ٤خ ػب٤ُخ 

اُلهخ ٫ٍزقلآٜب ك٠ اُزطج٤وبد أُقزِلخ ُ٘ظْ 

   GISـواك٤خأُؼِٞٓبد اُغ

 

2115 

 

 

 

 

2111 

 

- 
 . ثب٤ٌُِخّ.ّ

 
07522 

 

 ٤ًِخ اُٜ٘لٍخ

 أُؾٞه اُقبٌٓ : اُٜ٘لٍخ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ

ا٫ٍٝ: ثؾٞس اُطبهخ اُزو٤ِل٣خ غبٍ اُجؾض٠ اُوئ٠َ٤أُ  

٤خاُجؾض دٔغب٫اُ  ٓئّواد ٓزبثؼخا٫كاء ا٫ْٗطخ أُقوعبد/اُؼبئل 
 أَُئ٤ُٞخ ػٖ اُز٘ل٤ن

 )القسم العلمً(

اُز٘ل٤نكزوح   اُزٌِلخ )ط .ّ.( 

 اُٜ٘ب٣خ اُجلا٣خ
ر٣َٞٔ 

 فبهع٢

ر٣َٞٔ 

 مار٢
 ا٫عٔب٢ُ

 

 

 

كهاٍخ ٝرؾ٤َٖ اٗزوبٍ 

 اُؾواهح

 

 

 

 هٍبُخ كًزٞهاٙ

كهاٍخ ٗظو٣خ ٝػ٤ِٔخ ُٔؼبَٓ أٗزوبٍ 

اُؾواهح أُٞٙؼ٢ ٝٓلهط اُٚـٜ اُٞٙؼ٢ 

أص٘بء رٌض٤ق ثقبه ٓؾٔٔ ْٝٓجغ كافَ 

ٗجٞثخ أكو٤خ أ  

 –روبه٣و أُْوك٤ٖ 

ا٤َُٔ٘به ك٢ ثلا٣خ ٝ ٜٗب٣خ 

أُوبثِخ اُلٝه٣خ  –اُجؾش 

 ث٤ٖ اُجبؽش ٝ أُْوف

 

 

 

 

 

 اُوٟٞ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ

 

 ّ.ّ ثب٤ٌُِخ -- 2114 2111

07522 

اٗزوبٍ اُؾواهح ا٠ُ اُٜٞاء أُؾَٔ  هٍبُخ كًزٞهاٙ

أكو٤خ ثٜب ثبُغ٤َٔبد اُِٖجخ كافَ ٓبٍٞهح 

 ٓلٝٓبد ٝػ٘ل ىٝا٣ب كفٍٞ ٓقزِلخ 

2111 2114 -- -- 

07522 

كهاٍخ ػ٤ِٔخ ٝٗظو٣خ َُِو٣بٕ اُلٝا٠ٓ  هٍبُخ كًزٞهاٙ

ٝاٗزوبٍ اُؾواهح ف٬ٍ َِٓي َٓزط٤َ ٓيٝك 

 ثيػبٗق ٓقزِلخ ا٧ٌّبٍ

 ّ. ثب٤ٌُِخ -- 2114 2111

07522 
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ُؾَٔ كهاٍٚ رغو٣ج٤ٚ ٥ٗزوبٍ اُؾواهٙ ثب هٍبُخ كًزٞهاٙ

اُؾو ف٬ٍ ٓبٍٞهٙ مٝ ٓوطغ ث٤ٚبٟٝ ػ٘ل 

 ىٝا٣ب ٓقِ٘لخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2111 2114 -- -- 

07522 

ٗٔٞمط ؽَبث٠ ٝٓؾبًبح هه٤ٔخ ُِٜٔل  هٍبُخ كًزٞهاٙ

 أُٔجؼخ
2110 2113 -- -- 

07522 

 هٍبُخ كًزٞهاٙ
اَُو٣بٕ أُٚطوة ٝاٗزوبٍ اُؾواهح ػ٢ِ 

 ٍطؼ ٍبفٖ ٓبئَ
 ّ.ّ ثب٤ٌُِخ -- 2113 2110

07522 

كهاٍخ اٗزوبٍ اُؾواهح ك٠ اُلواؽ اُؾِو٠ ث٤ٖ  هٍبُخ كًزٞهاٙ

 اٍطٞاٗز٤ٖ ك٠ ؽبُخ كٝهإ
 ّ. ثب٤ٌُِخ -- 2113 2110

07522 

 

 هٍبُخ كًزٞهاٙ

 رؾ٤َٖ اٗزوبٍ اُؾواهح كافَ ا٧ٗبث٤ت

 

 

 ّ. ثب٤ٌُِخ -- 2113 2110

07522 

رؾ٤َِ ص٬ص٠ ا٧ثؼبك ُِؾواهح ك٠ ػ٤ِٔخ  هٍبُخ كًزٞهاٙ

ِؾبّ اُز٘بًج٠ ُِِٖت ٝرؤص٤وٛب ػ٠ِ اُ

اُقٞآ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ٬ُِٕٞد أُؾز٣ٞخ 

 ػ٠ِ ػ٤ٞة ٕ٘بػ٤خ

2110 2112 -- -- 

07522 

كهاٍخ رغو٣ج٤خ ٧كاء اٗزوبٍ اُؾواهح ُؼ٤ِٔخ  هٍبُخ كًزٞهاٙ

 اُزجق٤و ػ٘ل ر٬ٌٓ اُض٬ص٠ ا٧ٛٞاه

 

2110 

 
2112 -- -- 

07522 

َُو٣بٕ ٝاٗزوبٍ اُؾواهح كهاٍخ فٖبئٔ ا هٍبُخ كًزٞهاٙ

 ػ٠ِ ا٧ٍطؼ أُزؼوعخ
 ّ. ثب٤ٌُِخ -- 2112 2110

07522 

 هٍبُخ ٓبعَز٤و

أريإ ا٧ؿ٤ْخ اُٜبثطخ هأ٤ٍبً "كهاٍخ 

ػ٤ِٔخ ٩ٗزوبٍ اُؾواهح ا٠ُ ؿْبء ٖٓ ٍبئَ 

ٜٓجٜ هأ٤ٍبً ػ٠ِ ٍطؼ َٓزٟٞ ٍبفٖ -  

2110 2112 -- -- 
05222 

٘بٕو أُؾلكح ُلهاٍخ أٍزقلاّ ٛو٣وٚ اُؼ هٍبُخ ٓبعَز٤و

 اَُو٣بٕ ك٢ ٓؾز١ٞ ٓـِن ٓزؼلك ا٫ٌّبٍ
2110 2112 -- -- 05222 

كهاٍخ اُـ٤ِبٕ اُؼبثو كٞم ٍطؼ رَق٤ٖ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 اٍطٞا٢ٗ ػٔٞك١
2110 2112 -- -- 05222 

اُز٘جئ ثبُطجوخ اُغلاه٣خ اُؾواه٣خ ػ٢ِ ٍطؼ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 فْٖ
2110 2112 

اُوٞاد 

 أَُِؾخ
-- 05222 
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رؤص٤و ٗظبّ اُزجو٣ل ػ٠ِ ٓؼبَٓ اٗزوبٍ  هٍبُخ ٓبعَز٤و 

اُؾواهح أص٘بء رٌض٤ق ثقبه أُبء أُْجغ 

 كافَ أٗبث٤ت أكو٤خ

 

 
2110 2112 -- -- 05222 

كهاٍخ ٓؼ٤ِٔخ ٝػلك٣خ ٩ٗزوبٍ اُؾواهح  هٍبُخ ٓبعَز٤و

ثبُؾَٔ اُوَوٟ كافَ ٓبٍٞهح ٓؾْٞح 

 ثٍٜٞ َٓب٠ٓ

2110 2112 -- -- 05222 

اٗزوبٍ اُؾواهح ثبُؾَٔ ٖٓ َٓزٟٞ هأ٠ٍ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ٣ٜزي ٤ُٞٛبً ك٠ ٛٞاء ٍبًٖ
2110 2112 -- -- 05222 

 هٍبُخ ٓبعَز٤و

 

 

 

 

 

 رؤص٤و ا٧ؽٔبٍ اُؾواه٣خ ػ٠ِ ٓؼلٍ اُزٌض٤ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2110 2112 -- 

 

 

 

 

 

 

 

-- 05222 

ٓغوٟ َٓزط٤َ رؾ٤َٖ اٗزوبٍ اُؾواهح ك٠  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 أُوطغ ؽبئطٚ اَُل٠ِ ٓ٘وو
2110 2112 -- -- 05222 

رؤص٤و ٝٙغ اَُقبٕ ػ٠ِ ٓؼبَٓ اٗزوبٍ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 اُؾواهح أص٘بء اُـ٤ِبٕ اُؾو
2110 2112 -- -- 05222 

اٗزوبٍ اُؾواهح ثبُؾَٔ اُؾواهٟ ٖٓ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 أٍطٞاٗخ أكو٤خ ماد ٓوبٛغ ٓقزِلخ
2110 2112 -- -- 05222 

 هٍبُخ ٓبعَز٤و

 

 

كهاٍخ ػ٤ِٔخ ُقٖبئٔ اَُو٣بٕ ٝاٗزوبٍ 

 اُؾواهح ف٬ٍ ٓلفَ ٗلن ٓيٝك ثؼوٝم
2111 2115 - - 05222 

كهاٍخ ػلك٣خ ٝٓؼ٤ِٔخ َُِو٣بٕ أُٚطوة  هٍبُخ ٓبعَز٤و

ٝا٩ٗزوبٍ اُؾواهٟ كافَ ٓغبهٟ َٓزط٤ِخ 

 ماد َٗت ثؼل٣خ ٓقزِلخ

2111 2115 - - 05222 

خ ٓبعَز٤وهٍبُ كهاٍخ ػ٤ِٔخ ٧ٗزوبٍ اُؾواهح اُغجو١ ف٬ٍ  

اُزٔلك أُلبع٢ء ك٢ ا٧ٗبث٤ت ُزلكن اُٜٞاء 

 اُ٘ج٢ٚ أُٚطوة

2111 2115 - - 05222 

رؾ٤َٖ أٗزوبٍ اُؾوهح َُِو٣بٕ كافَ أٗجٞثخ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ثٞاٍطخ اُ٘ج٘ اُقِل٢
2111 2115 - - 05222 

ه١ ػ٢ِ ٍطؼ ٓبئَ ٓـٔٞه ا٫ٗزوبٍ اُؾوا هٍبُخ ٓبعَز٤و

ك٢ ٍٜٝ ٣َزقلّ ك٢ اُزقي٣ٖ اُؾواه١ 

 ٍُٜٞ َٓب٢ٓ

2111 2115 - - 05222 
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ا٫ٗزوبٍ اُؾواه١ ػ٢ِ ٍطؼ ٓبئَ ٓـٔٞه  هٍبُخ ٓبعَز٤و

ك٢ ٍٜٝ ٣َزقلّ ك٢ اُزقي٣ٖ اُؾواه١ 

 ٍُٜٞ َٓب٢ٓ

2111 2115 - - 05222 

ٜٓل اٗزوبٍ ؽواهح ف٬ٍ ٗلن ْٓز٬ٔ" ػ٢ِ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ٤ٔٓؼخ
2111 2115 - - 05222 

اٗزوبٍ اُؾواهح اُؼبثو ثبُؾَٔ اُؾو كافَ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ؽب٣ٝبد َٓزط٤ِخ اٌَُْ
2111 2115 - - 05222 

كهاٍخ اٗزوبٍ اُؾواهح ٝاُلول ٖٓ اُٚـٜ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

َُِو٣بٕ أُٚطوة كافَ ٓبٍٞهح كائو٣خ 

 ٓؾْٞح ثْوائؼ ٣ِٞٛخ ثٜب كغٞاد

2111 2115 - - 07522 

رؾ٤َٖ اٗزوبٍ اُؾواهح ثؤٍزقلاّ ؽٞاعي  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 كافَ اٗجٞة
2111 2115 - - 07522 

رؾ٤َٖ اٗزوبٍ اُؾواهح ك٠ ثؾوٟ ٛٞائ٠  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ثؤٍزقلاّ ٗزئاد
2111 2115 - - 07522 

اؽزٌبى أُبئغ ٝر٘بظو اٗزوبٍ اُؾواهح ك٠  هٍبُخ ٓبعَز٤و

ػ٠ِ ٍطؼ َٓزٟٞ اَُو٣بٕ أُٚطوة  
2111 2115 - - 07522 

ر٤ْٖٔ ٝ كهاٍخ اكاء 

 أُجبك٫د اُؾواه٣خ

 هٍبُخ كًزٞهاٙ
رؾ٤َٖ اٗزوبٍ اُؾواهح ك٠ أُجبك٫د 

 اُؾواه٣خ
.ا٤ٌُِخّ.ّ -- 2114 2111  07522 

 07522 ّ. ثب٤ٌُِخ -- 2114 2111 كهاٍخ ّجٌبد أُجبك٫د اُؾواه٣خ هٍبُخ ٓبعَز٤و

ز٤وهٍبُخ ٓبعَ  07522 -- -- 2114 2111 اُز٤ْٖٔ ا٫ٓضَ ُِٔجبك٫د اُؾواه٣خ 

كهاٍخ اكاء ا٫ٗبث٤ت 

 اُؾواه٣خ

 07522 ّ. ا٤ٌُِخ -- 2114 2111 كهاٍخ أكاء ا٧ٗبث٤ت اُؾواه٣خ اُله٤وخ هٍبُخ كًزٞهاٙ
 هٍبُخ ٓبعَز٤و

كهاٍخ ٓؼ٤ِٔخ ُزؤص٤وأَُبكبد ث٤ٖ اُيػبئق 

بكٍ ؽواه١ ٝٓٞاٗغ اُزْـ٤َ ػ٢ِ اكاء ٓج

 َٓبػل ثب٫ٗبث٤ت اُؾواه٣خ

2110 2113 -- - 07522 

 07522 - - 2115 2111 كهاٍخ ثبهآزو٣خ ٨ُٗبث٤ت اُؾواه٣خ هٍبُخ ٓبعَز٤و

 07522 - - 2115 2111 كهاٍخ اكاء ا٧ٗبث٤ت اُؾواه٣خ اُلٝاهح هٍبُخ ٓبعَز٤و

كهاٍخ اكاء ٓ٘ظٞٓبد 

 اُزجو٣ل

ؾواهح ٖٓ أٗبث٤ت أكو٤ٚ ٓيٝكٙ أٗزوبٍ اُ هٍبُخ كًزٞهاٙ

كاف٤ِب ثطجوخ َٓبؽ٤خ ٖٓ اُ٘ؾبً أص٘بء 

 R - 134 aاُـ٤ِبٕ اُؾو ك٢ اُلو٣ٕٞ 

 2111 2114 -- - 07522 
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 ٝأُبء أُوطو أُْجؼ٤خ

اٗزوبٍ اُؾواهح ثبُزجق٤و كافَ أٗبث٤ت أكو٤خ  هٍبُخ كًزٞهاٙ 

134 -ماد ؽلو كاف٤ِخ ثبٍزقلاّ كو٣ٕٞ     
٤ٌِخثبُ -- 2114 2111  .ّ.ّ 07522 

ٓؾبًبح كٝهح اُزجو٣ل ص٘بئ٤خ ا٫كاء اُز٢ رؼَٔ  هٍبُخ كًزٞهاٙ

 ثٔ٘ظٞٓخ اُْلٜ ٝاُٚـٜ

 

2111 2114 ---  07522 ّ.ّ. ثب٤ٌُِخ 

  اُـ٤ِبٕ اُؾو ٓغ ر٣ٌٖٞ كوبػبد ُلو٣ٕٞ  هٍبُخ كًزٞهاٙ

 كٞم أٍطؼ ٓؼبُغخ ثطوم ؿ٤و ٗٔط٤خ
2111 2114 ---  07522 ّ.ّ.  ثب٤ٌُِخ 

كهاٍخ ُِزجو٣ل اَُطؾ٠ اُ٘برظ ٖٓ ٗلبس  هٍبُخ كًزٞهاٙ

 ف٬ٍ ٍو٣بٕ َٓزؼوٗ
2111 2114 ---  -- 07522 

رؤص٤و اُي٣ذ ػ٠ِ اُـ٤ِبٕ اُوَوٟ ُلو٣ٕٞ  هٍبُخ كًزٞهاٙ

134A كافَ أٗبث٤ت ٓيػ٘لخ   
2110 2113 ---  07522 ّ.ّ. ثب٤ٌُِخ  

و٣ٞٗبد كهاٍخ اٗزوبٍ اُؾواهح ُق٤ِٜ اُل هٍبُخ كًزٞهاٙ

 أص٘بء اُـ٤ِبٕ
2110 2113 ---  ---  07522 

 هٍبُخ ٓبعَز٤و
رؤص٤و اُي٣ذ ػ٠ِ اٗزوبٍ اُؾواهح أص٘بء 

12اُـ٤ِبٕ اُؾو ُلو٣ٕٞ   
2111 2115 - - 07522 

رؤص٤و فْٞٗخ اَُطؼ ػ٠ِ ٓؼبَٓ اٗزوبٍ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

اُؾواهح أص٘بء اُـ٤ِبٕ اُؾو ٓغ ر٣ٌٖٞ 

-134كوبػبد ُلو٣ٕٞ  A 

2111 2115 - - 07522 

رؤص٤و رو٤ًياُي٣ذ ػ٢ِ ٓؼبَٓ أٗزوبٍ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

134اُؾواهح أص٘بء اُـ٤ِبٕ ُلو٣ٕٞ  a 
2111 2115 - - 07522 

كهاٍخ رؤص٤و رو٤ًي اُي٣ذ ػ٢ِ ٓؼبَٓ اٗزوبٍ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

- 134اُؾواهح أص٘بء رٌض٤ق كو٣ٕٞ  A 
2111 2115 - - 07522 

ص٤و فْٞٗخ اَُطؼ ػ٠ِ اٗزوبٍ اُؾواهح رؤ   هٍبُخ ٓبعَز٤و

12  أص٘بء اُـ٤ِبٕ اُؾو ُلو٣ٕٞ  
2111 2115 - - 07522 

كهاٍخ ٓؼ٤ِٔخ ُز٤٤ٌق ثقبه ٓوًت اُزجو٣ل  هٍبُخ ٓبعَز٤و

R-11 كافَ ا٧ٗبث٤ت أُؾَ٘خ   
2111 2115 - - 07522 

134اٗزوبٍ اُؾواهح ثبُـ٤ِبٕ اُؾو ُلوثٕٞ  هٍبُخ ٓبعَز٤و a 

ٓؼبُغخ ثبُط٬ءػ٠ِ أٍطؼ   
2111 2115 - - 07522 

رؾ٤َِ صوٓٞ اهزٖبكٟ ُٞؽلاد اُزجو٣ل  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ثٖٔ٘غ ًجو٣زبد اُٖٞك٣ّٞ
2111 2115 - - 07522 
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134رؤص٤و ا٧ٛزياىاد ػ٠ِ رجق٤و كو٣ٕٞ  هٍبُخ ٓبعَز٤و a 

 ك٠ ٤ٌٓلبد ا٤َُبهاد
2111 2115 - - 07522 

كهاٍخ اكاء ٓ٘ظٞٓبد 

 اُز٤٤ٌق

ٍبُخ ٓبعَز٤وه رطج٤ن ػ٤ِٔبد اُزجو٣ل ثبُزجق٤و ػ٠ِ  

 ٝؽلاد ر٤٤ٌق اُٜٞاء
2111 2115 - - 07522 

اُؾَٔ اُؾواه١ ا٢َُْٔ ػ٢ِ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

٠أُجبٗ  
2111 2115 - - 07522 

كهاٍخ ا٧ؽٔبٍ اُؾواه٣خ اُ٘برغخ ػٖ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 اُؾوائن كافَ اُـوف
2111 2115 - - 07522 

اكاء ٓ٘ظٞٓبد  كهاٍخ

 اُز٤٤ٌق اُـ٤و رو٤ِل٣خ

 هٍبُخ كًزٞهاٙ
ق اُٜٞاء كهاٍخ ػ٤ِٔخ ٝٗظو٣خ ُزغل٤

 ثبٍزقلاّ ٗظبّ ٓغلق
2111 2115 - - 07522 

 هٍبُخ ٓبعَز٤و
كهاٍخ اكاء ٓغلق ٛٞاء ثبٍزقلاّ 

 ٗظبّ ٍبئَ ٓبٓ
2111 2115 - - 05222 

كهاٍخ ٝرؾ٤َِ اكاء 

 ٓؾطبد رؾ٤ِخ ا٤ُٔبٙ

ٙهٍبُخ كًزٞها  
ػ٤ِٔخ اُزو٤ٛت ٝاىاُخ اُوٛٞثخ 

 ُزؾ٤ِخ ا٤ُٔبٙ
2111 2115 - - 07522 

 هٍبُخ ٓبعَز٤و
 MSFرؾ٤َِ اكاء ٓؾطخ رؾ٤ِخ ٤ٓبح 

 ثوأً ؿبهة
2111 2115 - - 05222 

 هٍبُخ ٓبعَز٤و

ٗٔنعخ ٝٓؾبًبح ك٣٘ب٤ٌ٤ٓخ ُ٘ظبّ 

اىاُخ أُِٞؽخ ثطو٣وخ اُزوط٤و 

 ٓزؼلكح اُؼٞآَ ٓورجٜ ثٔؾطخ ٣ٝٞٗخ

2111 2115 - - 05222 

كهاٍخ اُواؽخ 

اُؾواه٣خ ٬َُٗبٕ 

ٝرؾ٤َٖ عٞكح اُٜٞاء 

اُلاف٢ِ ك٠ ا٫ٓبًٖ 

 ا٤ٌُٔلخ

 هٍبُخ كًزٞهاٙ
كهاٍخ رغو٣ج٤خ ٝػلك٣خ ُِزؤص٤و أُْزوى 

ُِج٤ئخ اُقبهع٤خ ٝاُلزؾبد ػ٠ِ اُواؽخ 

 اُؾواه٣خ ك٠ أُجب٠ٗ

2111 2115 - - 07522 

 هٍبُخ ٓبعَز٤و

و٤ن ػ٠ِٔ ُزؤص٤و كهاٍخ ٗظوح ٝرؾ

ٗظبّ اُز٣ٜٞخ ػ٠ِ َٓزٟٞ ا٩ّؼبع 

 ُِ٘ٞارظ أُْؼخ أُزَوثخ

2111 2115 - - 05222 

ر٤ْٖٔ ٝكهاٍخ اٗظٔخ 

 ٌٓبكؾخ اُؾو٣ن

 هٍبُخ كًزٞهاٙ
ا٥ٗزْبه اُؼبثو ُِؾوائن كافَ ا٥ث٤٘ٚ 

 اُٖ٘بػ٤ٚ
2111 2115 - - 07522 

 هٍبُخ ٓبعَز٤و
اُز٘جٞء اُؼلكٟ ٬ُٗزْبه اُؼبثو 

 ُِؾوائن ك٠ ا٧ث٤٘خ اُٖ٘بػ٤خ
2111 2115 - - 05222 
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 هٍبُخ ٓبعَز٤و
كهاٍخ اٗزْبه اُؾو٣ن ػ٠ِ ا٧ٍطؼ 

 أَُز٣ٞخ
2111 2115 - - 05222 

كهاٍخ ا٫كاء اُؾواه١ 

-ٝا٤ُٜلهٝك٣٘ب٢ٌ٤ٓ -

ُِٔلبػ٬د ا٣ُٝٞ٘خ ك٠ 

-اُؾب٫د أَُزووح -

اُؾٞاكس -ٝؽب٫د  

 هٍبُخ كًزٞهاٙ

ٌُلبءح اُؼب٤ُخ رؾذ ٍِٞى اُل٬رو مٝ ا

ظوٝف ؽبكصخ ك٢ أُْ٘ؤد ا٣ُٝٞ٘خ 

 )أهرلبع كهعخ اُؾواهح

 

2111 2115 - - 07522 

 هٍبُخ كًزٞهاٙ

رؾ٤َِ أكاء ٓلبػ٬د ا٫ثؾبس ا٣ُٝٞ٘خ ك٢ 

ؽبُخ اُزْـ٤َ ا٫ٖٓ ٝك٢ ظوٝف ؽلٝس 

 اُؾٞاكس

2111 2115 - - 07522 

 هٍبُخ كًزٞهاٙ

اَُِٞى اُؾواهٟ ُجؼ٘ اَُجبئي 

ؼل٤ٗخ أَُزقلٓخ ك٠ اُزطج٤وبد أُ

 ا٣ُٝٞ٘خ أص٘بء ظوٝف اُـ٤ِبٕ اُؾو

2111 2115 - - 07522 

 هٍبُخ كًزٞهاٙ

كهاٍخ ػلّ اٍزوواه اَُو٣بٕ ثٔلبػ٬د 

MTRا٧ثؾبس ٖٓ اُ٘ٞع  اص٘بء اُؾَٔ  

 اُؾو

2111 2115 - - 07522 

 هٍبُخ كًزٞهاٙ
اُزؾ٤َِ اُؼبثو َُِو٣بٕ ك٠ ه٘ٞاد اُزجو٣ل 

لبػَ ٖٓو اُجؾض٠ اُضب٠ٗ ثؼل ُوِت ٓ

 رٞهق أُٚقبد

2111 2115 - - 07522 

 هٍبُخ كًزٞهاٙ
رؾ٤َِ ٝٓؾبًبح ٤ٛلهٝؽواه٣خ ُ٘ظْ رجو٣ل 

 ٓلبػ٬د ا٧ثؾبس
2111 2115 - - 07522 

اَُِٞى اُؾواهٟ ا٤ُٜله٠ٌ٤ُٝ ُٔلبػَ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ا٧ثؾبس ٝر٤ْٖٔ هبػلح اُؾٞاكس
2111 2115 - - 05222 

اَُِٞى ا٤ُٜلهٝؽواهٟ ُٔلبػَ أثؾبس  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 أص٘بء اُزجو٣ل ثبُؾَٔ اُؾواهٟ اُطج٤ؼ٠
2111 2115 - - 05222 

رطج٤وبد أُٞائغ اُؾواه٣خ ك٠ اُٜ٘لٍخ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

ا٣ُٝٞ٘خ : اٗزوبٍ اُؾواهح ثبُؾَٔ اُؾو 

 ث٤ٖ أُٞاػ اُٞهٞك أَُز٘لن

2111 2115 - - 05222 

٤وهٍبُخ ٓبعَز رؤص٤واد ػٞائن اَُو٣بٕ ك٢ هِت ٓلبػَ  

 ٖٓو اُجؾض٢ اُضب٢ٗ
2111 2115 - - 05222 

 هٍبُخ ٓبعَز٤و

اَُِٞى ا٤ُٜلهٝؽواهٟ ُو٘ٞاد اُزجو٣ل 

ك٢ ٓلبػَ ٖٓو اُجؾض٢ اُضب٢ٗ أص٘بء 

اُٜجٞٛ ا٤َٗ٧بث٢ ُٔبئغ اُزجو٣ل ٗز٤غخ 

2111 2115 - - 05222 
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 ُزٞهق أُٚقخ

رؾ٤َِ اكاء ا٫ٗظٔخ 

ؾواه٣خاُ  

 هٍبُخ كًزٞهاٙ
كهاٍخ ػلك٣خ ٝرغو٣ج٤خ ُِزقي٣ٖ اُؾواهٟ 

 ك٠ أُٞاك أُزـ٤وح اُطٞه
2111 2115 - - 07522 

 05222 - - 2115 2111 افزيإ اُطبهخ ك٠ ّٔغ اُجبهاك٤ٖ هٍبُخ ٓبعَز٤و

ؿبى٣خ رؾ٤َِ ا٧ػطبٍ ك٢ ٝؽلح روث٤٘٤ٚ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ثٔؾطخ ًٜوثبء ع٘ٞة اُوبٛوح
2111 2115 - - 05222 

 هٍبُخ ٓبعَز٤و
كهاٍخ اُل٣٘ب٤ٌٓب اُٜٞائ٤خ ٝا٫ؽزوام ك٠ 

ٜٓل ٤ٔٓغ ثبٍزقلاّ ٓٞىع ٓقو٠ٛٝ 

 ٓزلهط

2111 2115 - - 05222 

 05222 - - 2115 2111 رؾ٤َٖ أكاء ا٩ؽزوام ك٠ ٜٓل ٤ٔٓغ هٍبُخ ٓبعَز٤و

 هٍبُخ ٓبعَز٤و
فٖبئٔ اٗزوبٍ اُؾواهح ٝاَُو٣بٕ 

ب٠ً ُْو٣ؾخ أٌُزو٤ٗٝخ ٓضجذ ُ٘ٔٞمط ٓؾ

 ك٠ ٓغوٟ فِق ؽبعي

2111 2115 - - 05222 

 هٍبُخ ٓبعَز٤و
اٍزقلاّ اُؼَٔ اُؾواهٟ اُطج٤ؼ٠ ُزجو٣ل 

 أٌُٞٗبد ا٧ٌُزو٤ٗٝخ
2111 2115 - - 05222 

    ثؾٞس اُطبهخ اُغل٣لح ٝأُزغلكح اُضب٢ٗ : غبٍ اُجؾض٠ اُوئ٠َ٤أُ

 أَُئ٤ُٞخ ػٖ اُز٘ل٤ن ٓئّواد ٓزبثؼخا٫كاء ا٫ْٗطخ ئلأُقوعبد/اُؼب ٤خضاُجؾ ٫دٔغباُ

 

 كزوح اُز٘ل٤ن

 

 اُزٌِلخ )ط .ّ.(

 اُٜ٘ب٣خ اُجلا٣خ
ر٣َٞٔ 

 فبهع٢

ر٣َٞٔ 

 مار٢
 ا٫عٔب٢ُ

كهاٍخ اكاء اٗظٔخ 

اُزَق٤ٖ ٝاٗزبط 

اُولهح ثبُطبهخ 

 ا٤َُْٔخ

 هٍبُخ كًزٞهاٙ
أٍزوٖبء اُؾَٔ اُؾو ك٠ ؽب٣ٝخ ُٔؾبًبح 

 ٤َخاَُقبٗبد أُْ
 –روبه٣و أُْوك٤ٖ 

ا٤َُٔ٘به ك٢ ثلا٣خ ٝ ٜٗب٣خ 

أُوبثِخ اُلٝه٣خ  –اُجؾش 

 ث٤ٖ اُجبؽش ٝ أُْوف

 

 اُوٟٞ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ

 

 

 

2111 2114 --  07522 

 هٍبُخ كًزٞهاٙ

اُز٤ُٞل ا٢َُْٔ ُِولهٙ ثؤٍزقلاّ اُجوى 

ا٤َُْٔخ ماد اُزلهط أُِؾ٢ ٓغ ؽوَ ٓوا٣ب 

 ػبًَخ

2111 2114 --  07522 

 هٍبُخ كًزٞهاٙ
رَق٤ٖ ا٤ُٔبٙ ثبٍزقلاّ اُطبهخ ا٤َُْٔخ ػ٠ِ 

 أَُزٟٞ اُٖ٘بػ٠
2111 2114 --  07522 
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 هٍبُخ ٓبعَز٤و
ٍقبٕ ٤ٓبٙ ٠َّٔ ثبٍزقلاّ ا٧ٗبث٤ت 

 اُؾواه٣خ أَُِبء
2111 2114 -- -- 05222 

 هٍبُخ ٓبعَز٤و
اُزلكئخ اُـ٤و ٓجبّوح ثبٍزقلاّ اُطبهخ 

 ا٤َُْٔخ
 05222 ّ. ثب٤ٌُِخ -- 2114 2111

كهاٍخ ٛوم رؾ٤َٖ 

اٍزـ٬ٍ اُطبهخ 

 ا٤َُْٔخ

 هٍبُخ كًزٞهاٙ
كهاٍخ فٞآ اَُٞائَ أُبٕخ ٨ُّؼخ 

 ا٤َُْٔخ
 07522 . ثب٤ٌُِخّ.ّ -- 2114 2111

 07522 ثب٤ٌُِخّ.  -- 2114 2111 ًلبءح ٓوًي ٌّٔ ثوطغ ٌٓبكئ ٤ِ٤ٛٝٞ ٍزبد هٍبُخ ٓبعَز٤و

رؾ٤َِ اكاء ٓ٘ظٞٓبد 

رؾ٤ِخ ا٤ُٔبح ثبٍزقلاّ 

 اُطبهخ ا٤َُْٔخ

 هٍبُخ كًزٞهاٙ
ا٫كاء ا٧ٓضَ ُٔ٘ظٞٓخ رؾ٤ِخ ٤ٓبٙ رؼَٔ ثبُطبهخ 

 ا٤َُْٔٚ
 07522 ب٤ٌُِخّ.ّ. ث -- 2113 2110

 07522 ثب٤ٌُِخ .ّ.ّ -- 2113 2110 رؾ٤ِخ ا٤ُٔبٙ ثبُطبهخ ا٤َُْٔخ هٍبُخ كًزٞهاٙ

كهاٍخ أكاء ك

 اُزٞهث٤٘بد اُٜٞائ٤خ
 ٓبعَز٤و هٍبُخ

كهاٍخ رؤص٤و اُؾش اُلٝا٠ٓ ػ٠ِ أكاء رٞهث٤ٖ 

 اُو٣بػ ثبٍزقلاّ ٗبّو ٓقو٠ٛٝ
 05222 ّ. ثب٤ٌُِخ -- 2113 2110

 ثؾٞس ا٫٥د ا٫ؽزوام اُلاف٢ِ ُش :اُضب غبٍ اُجؾض٠ اُوئ٠َ٤أُ

 ٓئّواد ٓزبثؼخا٫كاء ا٫ْٗطخ أُقوعبد/اُؼبئل ٤خضاُجؾ ٫دغبٔاُ

 

 أَُئ٤ُٞخ ػٖ اُز٘ل٤ن

 ُوَْ اُؼ٠ِٔ()ا

 

 كزوح اُز٘ل٤ن

 

 اُزٌِلخ )ط .ّ.(

 اُٜ٘ب٣خ اُجلا٣خ
ر٣َٞٔ 

 فبهع٢

ر٣َٞٔ 

 مار٢
 ا٫عٔب٢ُ

كهاٍخ اكاء 

 أُؾوًبد

 ك٢ أكاء ٓؾوى ككغ مٝ ًجبً ٓبئ٢ هٍبُخ كًزٞهاٙ

 –روبه٣و أُْوك٤ٖ 

ا٤َُٔ٘به ك٢ ثلا٣خ ٝ ٜٗب٣خ 

أُوبثِخ اُلٝه٣خ  –اُجؾش 

 ث٤ٖ اُجبؽش ٝ أُْوف

 

 

 وٟٞ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخاُ
 

 

 07522 ْٓ ثب٤ٌُِخ -- 2114 2111

 07522 ثب٤ٌُِخ .ّ. ّ -- 2114 2111 رؾ٤َِ أكاء ٓؾوى مٝ ٌٓجٌ ٓبئ٠ هٍبُخ كًزٞهاٙ

رؤص٤و اػبكح اٍزقلاّ َٗجخ ٖٓ اُؼبكّ ػ٠ِ أكاء  هٍبُخ كًزٞهاٙ

 ٓؾوى مٝ ٝهٞك ٓيكٝط
 07522 -- ٓؼٜل ثؾٞس 2114 2111

اٍخ ػ٤ِٔخ ٫ٍزقلاّ ّٔؼخ ا٩ّزؼبٍ كه هٍبُخ كًزٞهاٙ

 ًٔغٌ أ٠ٗٞ٣ ماد هطج٤خ ٍبُجخ

 

2110 2113 -- -- 07522 
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رؤص٤و ٗٞع اُٞهٞك 

 ػ٠ِ أكاء أُؾوًبد

 هٍبُخ كًزٞهاٙ
أكاء ٝٓؼلٍ اُؾو٣ن ُٔؾوى ث٘ي٣ٖ ٣ؼَٔ ثبُـبى 

 اُطج٤ؼ٠
 07522 ّ. ثب٤ٌُِخ -- 2113 2110

 هٍبُخ ٓبعَز٤و
ٞك صبٟٗٞ ػ٠ِ اكاء رؤص٤و اُٞهٞك اُـبىٟ ًٞه

 ٓؾوًبد اُل٣يٍ
 05222 ّ. ثب٤ٌُِخ -- 2113 2110

 هٍبُخ ٓبعَز٤و
رؤص٤و فِٜ أُض٤بٍٗٞ ٓغ اُج٘ي٣ٖ ػ٢ِ اكاء 

 ٓؾوى اّؼبٍ ثبُْواهح
 05222 ثب٤ٌُِخّ.  -- 2113 2110

 05222 -- -- 2112 2110 أكاء ٓؾوى ث٘ي٣ٖ ثؤٍزقلاّ اُـبى اُطج٤ؼ٢ هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ُخ ٓبعَز٤وهٍب
رؤص٤و اٍزقلاّ اُـبى اُطج٤ؼ٠ ػ٠ِ ا٩فز٬ف 

 اُلٝه١ ػ٢ِ ٓؾوًبد ا٧ّؼبٍ ثبُْواهح
2110 2112 

ٓوًي 

اُجؾٞس 

 ىهاػ٤خ

-- 05222 

 

 اُواثغ : ٤ٌٓب٤ٌٗب أُٞائغ ٝآ٫رٜب غبٍ اُجؾض٠ اُوئ٠َ٤أُ

 ٓئّواد ٓزبثؼخا٫كاء ا٫ْٗطخ أُقوعبد/اُؼبئل ٤خضاُجؾ دٔغب٫اُ
٠ِٔ( )اُوَْ اُؼ

 أَُئ٤ُٞخ ػٖ اُز٘ل٤ن

 

 كزوح اُز٘ل٤ن

 

 اُزٌِلخ )ط .ّ.(

 اُٜ٘ب٣خ اُجلا٣خ
ر٣َٞٔ 

 فبهع٢

ر٣َٞٔ 

 مار٢
 ا٫عٔب٢ُ

كهاٍخ اَُو٣بٕ 

ؽٍٞ ا٫عَبّ 

 ا٤َٗ٫بث٤خ ٝأُجب٢ٗ

 هٍبُخ كًزٞهاٙ
اٗزْبه أُٚطوة ٍٝو٣بٕ اُٜٞاء ؽٍٞ 

 أُلبػ٬د

 –روبه٣و أُْوك٤ٖ 

٣خ ا٤َُٔ٘به ك٢ ثلا٣خ ٝ ٜٗب

أُوبثِخ اُلٝه٣خ  –اُجؾش 

 ث٤ٖ اُجبؽش ٝ أُْوف

 اُوٟٞ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ

 

2111 2115   10511 

رؤص٤و اُزلهط ك٠ اُٚـٜ ػ٠ِ اُظَ اُؼو٠ٙ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 فِق عَْ أ٤َٗبث٠
2111 2115   15111 

 15111   2115 2111 كهاٍخ اَُو٣بٕ ف٬ٍ ٝثؼل ٕق ٖٓ اُو٣ِ هٍبُخ ٓبعَز٤و

ٛو٣وخ رٌب٤ِٓخ ُِز٘جئ ث٘ؾٞ اُطجوخ اُغلاه٣خ  بعَز٤وهٍبُخ ٓ

 ثؤٍزقلاّ اٍِٞة أُلف٬د
2111 2115   15111 

ٗٔنعخ اُلٝآبد اٌُج٤وح َُِو٣بٕ ؽٍٞ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 أُجب٠ٗ
 15111 ّ. ثب٤ٌُِخ -- 2114 2111

رؤص٤و أٌّبٍ ه٣ِ ا٫٫د اُزٞهث٤٘٤خ ػ٠ِ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

ٔٚطوة ٝاٗزوبٍ ٓؼب٬ٓد اَُو٣بٕ اُ

 اُؾواهح

 15111 -- ّوًخ فبٕخ 2113 2110
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كهاٍخ اكاء ا٥د 

أُٞائغ )ٓٚقبد 

 –ٓواٝػ  –

 رٞهث٤٘بد .... اُـ(

 هٍبُخ كًزٞهاٙ
رؤص٤و ػٚٞ كٝاه ماد ه٣ْخ ه٤ٖوح ػ٠ِ 

 أكاء ٓب٤ً٘خ ٛبهكح ٓوًي٣خ
2110 2113 -- -- 10511 

 هٍبُخ كًزٞهاٙ
٤ً٘خ رؾ٤َِ اكاء ٝٓغبٍ ا٤َٗ٩بة ُٔب

رٞهث٤٘٤خ ٛبهكح ٓوًي٣خ ث٘بّو ٓوٝؽ٠ 

 هطوٟ ٝثلٕٝ

2110 2112 -- -- 10511 

 15111 -- -- 2112 2110 أكاء ٓٚقخ ٓوًي٣خ ماد ه٣ِ ه٤ٖوح هٍبُخ ٓبعَز٤و

رؤص٤و ػلك ا٧ٍطٞاٗبد ػ٠ِ اكاء ٓٚقخ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ٓٞع٤خ ا٧ىاؽخ

 

2110 2112 -- 
ّ .ّ. 

 ثب٤ٌُِخ
15111 

أكاء ٓوٝؽخ ُطِٔجخ ٛبهكح ٓوًي٣خ ماد  عَز٤وهٍبُخ ٓب

 ه٣ِ ه٤ٖوح ٓزؼلكح
ٓؼٜل ثؾٞس  2114 2111

ا٫ٖٓبٍ 

 ٝاُِوبؽبد

-- 15111 

رؤص٤و ػلك ا٧ٍطٞاٗبد ػ٠ِ ٓ٘ؾ٤٘بد أكاء  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 أُٚقخ أُؾٞه٣خ اٌُجب٤ٍخ
2111 2114 -- 15111 

 كهاٍخ رؤص٤و أُؾش ػ٠ِ اكاء ٓٚقبد هٍبُخ ٓبعَز٤و

 اُطوك أُوًيٟ
2111 2114  -- 15111 

رؤص٤و اٌَُْ اُٜ٘ل٠ٍ ُٜ٘ب٣خ اُو٣ْخ ػ٠ِ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 أكاء أُواٝػ أُؾٞه٣خ
 15111 -- ٓؼٜل 2114 2111

كهاٍخ اَُو٣بٕ ك٢ 

 أُغبه١ اُٜٞائ٤خ

 هٍبُخ ٓبعَز٤و
كهاٍخ ّجٌخ أٗبث٤ت اُـبى اُطج٤ؼ٠ ثبٍزقلاّ 

 ك٣٘ب٤ٌٓب أُٞائغ اُؾَبث٤خ
2111 2114 -- -- 15111 

 هٍبُخ كًزٞهاٙ

أُبًبح اُؼلك٣خ َُِو٣بٕ اُضب١ٞٗ أُٚطوة 

ك٢ أُغبه١ اُـ٤و كائو٣خ ٓغ اُلٝهإ 

 ٝثلٝٗخ

2111 2114 -- -- 10511 

 هٍبُخ كًزٞهاٙ

كهاٍخ اُزلكن اُلٝا٢ٓ ك٢ ٗٔٞمط 

٤ٌٍٕٞ ثبٍزقلاّ أعٜيح ا٤ُِيه 

 ٝأُؾبًبح ثبُؾبٍت ا٢ُ٫

2110 2113 
ُوٞاد ا

 أَُِؾخ
-- 10511 

 هٍبُخ كًزٞهاٙ
رؤصو اٙطواة أَُبه اُؾو َُِو٣بٕ 

 أُٚطوة ػ٠ِ ا٫ٍطؼ أُؾيٝىح ٤ُٞٛبً 
ثٔؼٜل ثؾٞس  2113 2110

ا٫ٖٓبٍ 

ٝاُِوبؽبد 

 ثبُؼجب٤ٍخ

-- 10511 

 هٍبُخ ٓبعَز٤و
ٓل اَُو٣بٕ أُٚطوة ف٬ٍ ٗبّو ػ٢ِ 

 ٌَّS 
2110 2113 -- 15111 

 ٤وهٍبُخ ٓبعَز
اَُو٣بٕ اُضبٟٗٞ ك٠ أُغبهٟ ؿ٤و كائو٣خ 

 أُوطغ
2110 2113 -- 15111 
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 ٝ اُز٤ْٖٔ ا٩ٗزبطٛ٘لٍخ : قبٌٓ اُ غبٍ اُجؾض٠ اُوئ٠َ٤أُ

 

 ٓئّواد ٓزبثؼخا٫كاء ا٫ْٗطخ أُقوعبد/اُؼبئل ٤خضاُجؾ دٔغب٫اُ

 

 أَُئ٤ُٞخ ػٖ اُز٘ل٤ن

 )اُوَْ اُؼ٠ِٔ(

 

 كزوح اُز٘ل٤ن

 

 اُزٌِلخ )ط .ّ.(

 اُٜ٘ب٣خ اُجلا٣خ
ر٣َٞٔ 

 فبهع٢

ر٣َٞٔ 

 مار٢
 ا٫عٔب٢ُ

كهاٍخ عٞكح 

 ظوٝف اُزْـ٤َ

 هٍبُخ كًزٞهاٙ
رؤص٤و رغ٤ٜي اَُطٞػ ثبُٔٞاك اُؾبًخ ػ٠ِ 

 ٛجٞؿواك٤خ اَُطٞػ أُط٤ِخ ًٜوثبئ٤ب

 –روبه٣و أُْوك٤ٖ 

ا٤َُٔ٘به ك٢ ثلا٣خ ٝ ٜٗب٣خ 

أُوبثِخ اُلٝه٣خ  –اُجؾش 

 ث٤ٖ اُجبؽش ٝ أُْوف

 ٘لٍخ ا٫ٗزبطٛ

 

 

2111 2115   10511 

 هٍبُخ كًزٞهاٙ
كهاٍخ ُجؼ٘ رؤص٤و ؽب٫د اَُطؼ ػ٢ِ 

 اُزؾبد ثبُز٘و٤و ُِِٖت أُوبّٝ ُِٖلأ
2111 2115   10511 

 هٍبُخ كًزٞهاٙ
رؤص٤و اُز٘ؼ٤ْ اٌُٜو٤ٔ٤ًٝبئ٢ ػ٢ِ ٛجٞؿواك٤خ 

 اَُطٞػ اُٜ٘ل٤ٍخ
2111 2115   10511 

 هٍبُخ كًزٞهاٙ
ُٔجبّو ُغٞكح ا٫ٍطؼ ثؤٍزقلاّ اُو٤بً ا

 رٌُ٘ٞٞع٤ب ا٤ُِيه
2111 2115   10511 

 هٍبُخ كًزٞهاٙ
كهاٍخ ك٢ رؾ٤َٖ أكاء ػ٤ِٔخ رغ٤ِـ 

 ا٫ٍطؼ
2111 2115   10511 

 هٍبُخ ٓبعَز٤و
رؾل٣ل اُؼلك ا٧ٓضَ ُو٤بٍبد عٞكح اَُطٞػ 

 ك٠ ػ٤ِٔبد اُزْـ٤َ
2111 2115   15111 

 هٍبُخ ٓبعَز٤و
ّوٝٛ اَُٖ ٝاُزغ٤ِـ ػ٢ِ عٞكح رؤص٤و 

 اَُطؼ ُؼلك ِٕت اُٜٞاء
2111 2115   15111 

 هٍبُخ ٓبعَز٤و
كهاٍخ فٞآ اَُطؼ أُْـَ ثٔب٤ً٘خ 

 اُزغ٤ِـ اٌُٜو٤ٔ٤ًٝبئ٠
2111 2115   15111 

كهاٍخ اكاهح 

ػ٤ِٔبد اُزْـ٤َ 

 اُزو٤ِل٣خ

رؤص٤و ظوٝف اُوطغ ػ٢ِ عٞكح اَُطؼ ك٢  هٍبُخ كًزٞهاٙ

 زؼي٣ي اُٞؽ٢ٜ ٝاُغبٗج٢ػ٤ِٔبد اُ
2111 2115   10511 

كهاٍخ رؤص٤و ػ٤ِٔبد اُزْـ٤َ اَُبثوخ ػ٢ِ  هٍبُخ كًزٞهاٙ

 عٞكح اَُطؼ اُ٘برظ ثبُزغ٤ِـ
2111 2115   10511 

اُزول٣و ثبُؾبٍت ا٢ُ٫ ُِزْـ٤ِ٤خ ك٢  هٍبُخ كًزٞهاٙ

 اُقواٛخ
2111 2115   10511 
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صوح ػ٢ِ رغ٤ٔل اُؾل٣ل كهاٍخ اُؼٞآَ اُئ هٍبُخ كًزٞهاٙ

 اُيٛو اٌُو١ٝ "ٝأُؼبُظ ؽواه٣ب"
2111 2115   10511 

كهاٍخ ك٠ اَُِٞى اُٞظ٤ل٠ ٧عياء ٓط٤ِخ  هٍبُخ كًزٞهاٙ

 ُٔب٤ً٘خ

 –روبه٣و أُْوك٤ٖ 

ا٤َُٔ٘به ك٢ ثلا٣خ ٝ ٜٗب٣خ 

أُوبثِخ اُلٝه٣خ  –اُجؾش 

 ث٤ٖ اُجبؽش ٝ أُْوف

2111 2115   10511 

رو٤٤ْ أكاء ا٬ُٕٞد أُِؾٞٓخ ُِِٖت اُنٟ  هٍبُخ كًزٞهاٙ

 ٫ ٣ٖلأ ك٠ كهعبد اُؾواهح أُورلؼخ
2111 2115   10511 

كهاٍٚ ٓزٌبِٓٚ ٥كاء ػلك اُوطغ ٓغ اُزطج٤ن  هٍبُخ كًزٞهاٙ

 ػ٠ِ ؽلو اُزوثخ
2111 2115   10511 

رؤص٤و ػ٤ِٔبد اُلهكِٚ ػ٠ِ فٞآ اُِٖت  هٍبُخ كًزٞهاٙ

 أُطؼْ ثب٤ُ٘ٞث٤ّٞ
2111 2115   10511 

كهاٍخ ٍِٞى ثؼ٘ ُؾبٓبد اُِٖت ؿ٤و  هٍبُخ كًزٞهاٙ

 اُوبثَ ُِٖلأ ك٠ اُزطج٤وبد ا٣ُٝٞ٘خ
2111 2115   10511 

 10511   2115 2111 رو٤٤ْ عٞكح ٓزبٗخ ا٧عياء أُِؾٞٓخ هٍبُخ كًزٞهاٙ

ٓؾبًبح ػ٤ِٔخ اَُجبًخ ٝاُزو٤ٍت  هٍبُخ كًزٞهاٙ

ُٔئرِلبد ا٤ُ٘ٓٞ٧ّٞ ٝا٤َُُٞخ ٝاُزغ٤ٔل 

 أُلػٔخ ثؾج٤جبد ًوث٤ل ا٤ٌَُِٕٞ

2111 2115   10511 

اُقٞآ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ٝأُؾبًبح ُؼ٤ِٔخ  هٍبُخ كًزٞهاٙ

اُجضن أُلػٔخ َُجبئي ا٤ُ٘ٓٞ٧ّٞ 

 أُئرِلخ ٝأُلػٔخ ثؾج٤جبد ا٤َُوا٤ٓي

2111 2115   10511 

 هٍبُخ ٓبعَز٤و
لاٍ ّوائؼ رؤص٤و ىٝا٣ب ا٫ٗؾ٘بء ػ٠ِ اٍزؼ

 اُِٖت ثطو٣وخ ا٫ٍزؼلاٍ ثبُلهكِخ ٝاُْل
2111 2115   15111 

 هٍبُخ ٓبعَز٤و
رؤص٤و ٛوم اَُجبًخ أُقزِلخ ػ٠ِ اُقٞآ 

ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ٝا٤ُٔزُٞٞع٤خ َُِٔجًٞبد 

 أُ٘زغخ ٖٓ اُؾل٣ل اُيٛو

2111 2115   15111 

 هٍبُخ ٓبعَز٤و
كهاٍخ ا٫عٜبكاد أُزقِلخ ك٢ ٬ٕٝد 

أُِؾٞٓخ ٬ُٗٞاع أُزٔبصِخ ٝؿ٤و  اُِٖت

 أُزٔبصِخ ك٢ ؽبُخ ا٫ُٞاػ ٝأُٞا٤ٍو

2111 2115   15111 

 هٍبُخ ٓبعَز٤و
"كهاٍخ ٓوبهٗخ ُِطوم أُزجؼخ ك٠ ُؾبّ 

أَُزقلٓخ ك٠  SA210AIٓٞا٤ٍو اُِٖت 

 ر٤ٖ٘غ ِٓلبد ٓٞكو ؿ٣٬بد ٓؾطبد اُوٟٞ

2111 2115   15111 

 هٍبُخ ٓبعَز٤و
ٜ ؿبى اُؾٔب٣خ ػ٠ِ فٖبئٔ رؤص٤و ف٤ِ

اُِؾبّ ثبٍزقلاّ ُؾبّ ٓؾْٞ ثَٔبػلاد 

 اُٖٜو

2111 2115   15111 



 
 
 
 
 
 

   25                                                                                                                    0205-0202الخطه البحثٌة لجامعة بنها 
 
 

كهاٍخ اكاهح 

ػ٤ِٔبد اُزْـ٤َ 

اُـ٤و رو٤ِل٣خ 

 اُزو٤ِل٣خ

ثؾش اُقٞآ اُزوث٤ُٞٞع٤ٚ ُِط٬ء اُقيك٢  هٍبُخ كًزٞهاٙ

 ٝأُٞاك اُقيك٤خ
2111 2115   10511 

 هٍبُخ كًزٞهاٙ
كخ فبٕخ ثبُوطغ ثبَُِي ر٤ْٖٔ هبػلح ٓؼو

 ثطو٣وخ اُ٘ؾو اٌُٜوثبئ٠

 –روبه٣و أُْوك٤ٖ 

 ا٤َُٔ٘به ك٢ ثلا٣خ ٝ ٜٗب٣خ

أُوبثِخ اُلٝه٣خ  –اُجؾش  

 ث٤ٖ اُجبؽش ٝ أُْوف

2111 2115   10511 

كهاٍٚ ك٠ اُط٬ء ا٦ًُٜوث٠ ثَج٤ٌٚ ا٤ٌَُ٘  هٍبُخ كًزٞهاٙ

 ُِٔؼلٕ ٝٓؼبُغٚ ا٥ٍطؼ
2111 2115   10511 

رؤص٤و كهعخ ؽواهح اُوطغ ػ٠ِ أكاء ػ٤ِٔخ  بُخ كًزٞهاٙهٍ

 اُزْـ٤َ اٌُٜو٤٤ًٔٝبئ٠
2111 2115   10511 

 15111   2115 2111 كهاٍخ ٤ٌُٔب٤ٗيّ اُزْـ٤َ ثبُزلو٣ؾ اٌُٜوث٢ هٍبُخ ٓبعَز٤و

 كهاٍخ ًلبءح ػ٤ِٔخ رغ٤ِـ ًٜو٤ٔ٤ًٝبئ٢ هٍبُخ ٓبعَز٤و
2111 2115   15111 

٢ٍ كهاٍخ أكاء ًوا

 أُؾبٝه

اُز٤ْٖٔ ا٥ٓضَ ُٔلَٖ اُلقل ٓغ اُؾن  هٍبُخ كًزٞهاٙ

 اُٖ٘بػ٠ ثبٍزقلاّ أُٞاك أُوًجٚ اُؾلص٤ٚ
2111 2115   10511 

كهاٍخ ك٢ اكاء أُؾبَٓ اُٜٞائ٤خ  هٍبُخ كًزٞهاٙ

 ا٫ٍزبر٤ٌ٤خ أَُز٣ٞٚ ماد اُٚـٜ اُقبهع٢
2111 2115   10511 

 15111   2115 2111 ؾٞهأكاء ًوا٠ٍ أُ هٍبُخ ٓبعَز٤و

 15111   2115 2111 ًلبءح ًوا٠ٍ أُؾٞه ؿل٣ٔخ ا٫ؽزٌبى هٍبُخ ٓبعَز٤و

 هٍبُخ ٓبعَز٤و
كهاٍخ ٓوبهٗخ ٧كاء ًوا٠ٍ أُؾٞه 

 أُٖ٘ٞػخ ٖٓ اُجوٝٗي ٝاٌُوا٠ٍ اُلجو
2111 2115   15111 

 هٍبُخ ٓبعَز٤و
كهاٍخ ٍِٞى ًوا٢ٍ أُؾبٝه ا٧ٍطٞا٤ٗخ 

 ه٤خ رؾذ ا٧ؽٔبٍ أُزـ٤وحا٧ٗي٫
2111 2115   15111 
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 ا٢ُ٥ٛ٘لٍخ اُزؾٌْ اَُبكً:  غبٍ اُجؾض٠ اُوئ٠َ٤أُ 

 

 ٓئّواد ٓزبثؼخا٫كاء ا٫ْٗطخ أُقوعبد/اُؼبئل ٤خضاُجؾ دٔغب٫اُ

 

 أَُئ٤ُٞخ ػٖ اُز٘ل٤ن

 )اُوَْ اُؼ٠ِٔ(

 

 كزوح اُز٘ل٤ن

 

 اُزٌِلخ )ط .ّ.(

 اُٜ٘ب٣خ اُجلا٣خ
٣َٞ رٔ

 فبهع٢

ر٣َٞٔ 

 مار٢
 ا٫عٔب٢ُ

اُزؾ٤َِ ٝ اُزؾٌْ ك٢ 

   ٗظْ ا٧مهع ا٤ُ٫خ 

 ٝ ا٧رٔزخ

 هٍبُخ كًزٞهاٙ
كهاٍخ ػ٤ِٔخ ٝرؾ٤ِ٤ِخ ُِزؾٌْ ك٢ أُوًجبد 

 ماد ا٧هعَ ثٞاٍطخ اُؾبٍت ا٢ُ٧

 –روبه٣و أُْوك٤ٖ 

ا٤َُٔ٘به ك٢ ثلا٣خ ٝ ٜٗب٣خ 

أُوبثِخ اُلٝه٣خ  –اُجؾش 

 ث٤ٖ اُجبؽش ٝ أُْوف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٛ٘لٍخ ا٫ٗزبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2111 2115   10511 

 هٍبُخ كًزٞهاٙ
كهاٍخ ػ٠ِ اُل٣٘ب٤ٌٓب ٝاُزؾٌْ ُنهاع أُ٘بُٝخ 

 أُوٗخ أُٖ٘غ ٖٓ ٓٞاك ٓوًجخ
2111 2115   10511 

ر٤ْٖٔ ٝٗٔنعخ ٝاُزؾٌْ ك٢ مهاع ا٢ُ مٝ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 اهثغ كهعبد ؽو٣ٚ ٣َزقلّ ك٢ اُلٛبٕ
2111 2115   15111 

 15111   2115 2111 ر٤ْٖٔ مهاع ا٢ُ ٖٓـو ُؼ٤ِٔبد اُلٛبٕ هٍبُخ ٓبعَز٤و

ر٤ْٖٔ مهاع ا٢ُ "هٝثٞد " ٝكهاٍخ اُزؾٌْ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ك٤ٚ ثبُؾبٍت ا٢ُ٫
2111 2115   15111 

 15111   2115 2111 اٍزقلاّ اُوٝثٞد ك٠ رقي٣ٖ أُ٘زغبد هٍبُخ ٓبعَز٤و

ا٫ثؾبه اُؾو ُِي٣ٞد ثبٍزقلاّ أُ٘طن  ٍبُخ ٓبعَز٤وه

 اُٚجبث٠
2111 2115   15111 

رؾ٤َِ اُ٘ظْ اُن٤ًخ 

ك٢ اُؼ٤ِٔبد 

 اُٖ٘بػ٤خ

اُزؾٌْ أُزٌٖٔ ك٠ ٝؽلح ٗوَ اُولهح  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ا٤ُٜلهٍٝزبر٤ٌ٤خ
2111 2115   15111 

 -اُزؾٌْ ك٠ ٓ٘ظٞٓبد اُوٟٞ ا٤ُٜله٤ٌ٤ُٝخ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

اُزؾٌْ اُـ٤و ٓ٘طو٠ ٝأُجْٜ ُِزجغ اُوٟٞ 

 ُٔ٘ظٞٓخ ًٜو٤ٛٝله٤ٌ٤ُٝخ ٓئاىهح

2111 2115   15111 

 15111   2115 2111 اُزؾٌْ ك٠ ػ٤ِٔخ اُزْـ٤َ اٌُٜو٤ٔ٤ًٝبئ٠ هٍبُخ ٓبعَز٤و

 15111   2115 2111 اُزؾٌْ اُؾواهٟ ك٠ ا٧هٔبه اُٖ٘بػ٤خ هٍبُخ ٓبعَز٤و

ْ ثبُقٞاهىٓبد اُغ٤٘٤خ ػ٠ِ ٓٚقخ اُزؾٌ هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ٌٓج٤َخ ٓزـ٤وح 
2111 2115   15111 
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رؾ٤َِ اُ٘ظْ 

           اُل٣٘ب٤ٌ٤ٓخ 

ٝ ا٩ٛزياىاد 

     ٤ُِٖبٗخ اُز٘جئ٣خ

 ٝ اُزؼوف ػ٠ِ اُ٘ظْ

  اُزؾٌْ ك٠ ٓ٘ظٞٓبد اُولهح ا٤ُٜله٤ٌ٤ُٝخ هٍبُخ كًزٞهاٙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2111 2115   15111 

 هٍبُخ كًزٞهاٙ
٤خ اُزغ٤ِـ ا٫ٍطٞا٢ٗ ٖٓ اُزؾٌْ ك٢ ػِٔ

 ف٬ٍ رؾ٤َِ ا٫ٛزياىاد ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ

 

2111 2115   10511 

 هٍبُخ كًزٞهاٙ
رْق٤ٔ أػطبٍ أُب٤ً٘بد ػٖ ٛو٣ن رؾ٤َِ 

 ا٩ٛزياىاد ثبٍزقلاّ اُقٞاهى٤ٓبد اُغ٤٘٤خ
2111 2115   10511 

"أٛزياىاد أُْ٘آد" كهاٍخ ٍِٞى  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ٬ٍ ٗٔٞىط ٜٓزيٓب٤ً٘بد اُزْـ٤َ ٖٓ ف
2111 2115   15111 

اُزؾ٤َِ ا٫ٍزبر٢ٌ٤ ٝاُل٣٘ب٢ٌ٤ٓ ٫ٖٗبف  هٍبُخ ٓبعَز٤و

أُوطٞهاد ماد اُض٬صٔؾبٝه ثبٍزقلاّ 

 ٛو٣وخ ا٫عياء ٓز٘ب٤ٛخ اُٖـو

2111 2115   15111 

 15111   2115 2111 ٗٔيعخ ا٫كاهح ُٞؽلاد اُ٘وَ هٍبُخ ٓبعَز٤و

ؽبُخ ٕ٘لٝم روًٝ ثؤٍزقلاّ  ر٤ٕٞق هٍبُخ ٓبعَز٤و

 رؾ٤َِ ا٫ٛزياىاد ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ
2111 2115   15111 

 15111   2115 2111 اُزؾٌْ ثبُٔب٤ً٘بد ف٬ٍ ٓواهجخ ا٧ٛزياى هٍبُخ ٓبعَز٤و

أُواهجخ أَُزٔوح ُِزؤًَ ك٢ أكاء هطغ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 اُقواٛخ ثؤٍزقلاّ رؾ٤َِ ا٧ٛزياىاد
2111 2115   15111 

كهاٍخ ٝرؾ٤َِ ا٧ٛزياىاد ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ُزؾل٣ل  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ؽبُخ أُب٤ً٘بد
2111 2115   15111 

كهاٍخ ُ٘ظْ اُزؾٌْ اُل٣٘ب٠ٌ٤ٓ ك٠ ٓٞهغ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 اُٞؽلاد اُجؾو٣خ
2111 2115   15111 

كهاٍخ ٫كاء ٓؾوى ٖٓ ف٬ٍ رؾ٤َِ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ا٧ٛزياىاد
2111 2115   15111 

رؾ٤َِ أٗظٔخ اُزؼ٤ِن 

 ُِٔوًجبد

رؾ٤َِ اُزؾٌْ ك٢ ٓؼِوبد اُ٘به٬د ماد  هٍبُخ كًزٞهاٙ

 اُْب٤ٍٜبد أُوٗخ
2111 2115   15111 

ظوٝف  ك٠ ٓغبٍ كهاٍخ ٤ٛبًَ اُ٘به٬د رؾذ  هٍبُخ كًزٞهاٙ

  أُؼِوبد ٓقزِلخ ٖٓ ا٧ؽٔبٍ ٝٗٞػ٤خ
2111 2115   10511 

 10511   2115 2111 اُلؼبٍ ك٠ ٗظْ رؼ٤ِن أُوًجبداُزؾٌْ  هٍبُخ كًزٞهاٙ

 هٍبُخ ٓبعَز٤و
ثؼ٘ اُلهاٍبد ٧كاء ٗظْ اُزؼ٤ِن ٤َُبهاد 

 اُوًٞة
2111 2115   15111 
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 اَُبثغ: ٛ٘لٍخ أُٞاك غبٍ اُجؾض٠ اُوئ٠َ٤أُ

 ٓئّواد ٓزبثؼخ ا٧كاء ا٫ْٗطخ أُقوعبد/اُؼبئل ٤خضاُجؾ دٔغب٫اُ
)اُوَْ اُؼ٠ِٔ( 

 ئ٤ُٞخ ػٖ اُز٘ل٤نأَُ

 

 كزوح اُز٘ل٤ن

 

 اُزٌِلخ )ط .ّ.(

 اُٜ٘ب٣خ اُجلا٣خ
ر٣َٞٔ 

 فبهع٢

ر٣َٞٔ 

 مار٢
 ا٫عٔب٢ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

رؾ٤َِ ٝ افزجبهاد 

 أُٞاك أُقزِلخ

 

 

 

 

 

 

 

 

اُز٘جئ ثؾل اٌَُِ ُِِٖت اٌُوث٢ٗٞ ٖٓ ف٬ٍ  هٍبُخ كًزٞهاٙ

 ه٤بٍبد ا٫عٜبكاد ٝعٞكح اَُطؼ

 –روبه٣و أُْوك٤ٖ 

٤َٔ٘به ك٢ ثلا٣خ ٝ ٜٗب٣خ اُ

أُوبثِخ اُلٝه٣خ  –اُجؾش 

 ث٤ٖ اُجبؽش ٝ أُْوف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٛ٘لٍخ ا٫ٗزبط

 

 

 

 

 

2111 2115   10511 

كهاٍخ رؤًَ اُِٖت ٗز٤غخ اُؼٞآَ  هٍبُخ كًزٞهاٙ

 ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ٝا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ
2111 2115   10511 

٬ُٞاػ اٌُوث٤ٗٞٚ أُوًجخ كهاٍخ اٌَُِ ُ هٍبُخ كًزٞهاٙ

 أَُ٘ٞعخ
2111 2115   10511 

أٍز٘جبٛ ػٞآَ اُزؾ٤ٚو ٝاُوطغ َُج٤ٌخ  هٍبُخ كًزٞهاٙ

 ا٤ُ٘ٓٞ٧ّٞ ٝأُوٞاٙ ثؾج٤جبد ا٤ٌَُ٘
2111 2115   10511 

 10511   2115 2111 اٗزبط ٓٞاك ٤َٗغ٤خ ُ٪ٍزقلآبد اُطج٤خ هٍبُخ كًزٞهاٙ

اٙبكخ أُبؿ٤َّ٘ٞ ػ٠ِ اُقٞآ رؤص٤و  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ُِؾل٣ل اُيٛو أُوٕ
2111 2115   15111 

ظبٛوح اٌَُِ ك٠ ا٬ُٕٞد أُِؾٞٓخ ُِِٖت  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 أُ٘قل٘ اٌُوثٕٞ ٝأُ٘زظ ٓؾ٤ِبً 
2111 2115   15111 

 15111   2115 2111 رؾ٤َٖ اُج٤٘خ اُؾج٤ج٤خ َُجبئي ا٤ُ٘ٓٞ٫ّٞ هٍبُخ ٓبعَز٤و

ٍِٞى رآًَ اُِٖت اُـ٤و هبثَ ُِٖلأ ك٠ ٤ٓبٙ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ٓبُؾخ ػ٘ل كهعبد ؽواهح ٓورلؼخ
2111 2115   15111 

كهاٍخ ؽلٝس اُْوٝؿ اَُبف٘خ ك٠  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 أَُجًٞبد اُِٖت
2111 2115   15111 

كهاٍخ ٓجلئ٤خ ؽٍٞ رط٣ٞو أٗؾ٘بء ا٫ُٞاػ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

أرغب٤ٖٛ ثؤٍزقلاّ ٗظو٣خ  أُؼل٤ٗخ ك٢

 ا٫عياء ٓز٘ب٤ٛخ اُٖـو

2111 2115   15111 

كهاٍخ اُزؤًَ ٝفْٞٗخ اَُطؼ ٬ٍُطؼ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 أُ٘يُوخ رؾذ ظوٝف اُجو١
2111 2115   15111 

كهاٍخ ثؼ٘ اُقٞآ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ُِيٛو  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 اٌُو١
2111 2115   15111 
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ٝؿ اَُبف٘خ ك٢ ٓؼلٕ اُِؾبّ َُج٤ٌخ اُْو هٍبُخ ٓبعَز٤و 

 (011-) اٌَٗٞٗ-ًوّٝ-٤ٌَٗ-ؽل٣ل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2111 2115   15111 

رؤص٤و اُؼٞآَ أُقزِلخ ٝاُزطؼ٤ْ ػ٠ِ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 فٞآ ا٤ُ٘ٓٞ٧ّٞ أُٖجٞة َٓزٔواً 
2111 2115   15111 

 15111   2115 2111 رؤص٤و اُط٬ء ػ٠ِ اُقٞآ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ هٍبُخ ٓبعَز٤و
اُؼٞآَ أُئصوح ػ٠ِ فٞآ ِٕت  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ا٧ٍطٔجبد أُ٘زظ ٓؾ٤ِبً 
2111 2115   15111 

ظبٛوح ا٬ٌٍُ ك٠ ٬ٕٝد اُِؾبّ ُِِٖت  هٍبُخ ٓبعَز٤و

ٓ٘قل٘ اٌُوثٕٞ أُِؾٞٓخ ثطو٣وز٠ ُؾبّ 

اُوًٞ اٌُٜوث٠ ثبٌُزوٝك ؿ٤و َٓزِٜي 

 ٝٛو٣وخ اُِؾبّ ا٠ٚ٤ُٓٞ

2111 2115   15111 

رو٤٤ْ اُقٞآ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ٬ُِٕٞد  هٍبُخ ٓبعَز٤و

أُِؾٞٓخ ٖٓ ٓؼبكٕ ؿ٤و ٓزٔبصِخ ثبٍزقلاّ 

 اُِٖت اُنٟ ٫ ٣ٖلأ اٝ اُِٖت اٌُوثٕٞ

2111 2115   15111 

ه٤٤ْ اُقٞآ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ٬ُِٕٞد  هٍبُخ ٓبعَز٤و

أُِؾٞٓخ ٖٓ ٓؼبكٕ ؿ٤و ٓزٔبصِخ ثبٍزقلاّ 

 ت اٌُوثٕٞاُِٖت اُنٟ ٫ ٣ٖلأ اٝ اُِٖ

2111 2115   15111 

كهاٍخ اُزآًَ ا٤ٔ٤ٌُبئ٠ ٧ٗبث٤ت اُِٖت  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 أُوٕ رؾذ ظوٝف اُج٤ئخ ثب٣ٌُٞذ
2111 2115   15111 

ثؼ٘ اُقٞآ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ٝاُل٤ي٣بئ٤خ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ٬ُٕٞد اُِٖت أُِؾٞٓخ
2111 2115   15111 

ب ػ٠ِ اُقٖبئٔ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ رؤص٤و أّؼخ عبٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ُٔبكح اُغٞاٗبد اُؾِو٤خ
2111 2115   15111 

 15111   2115 2111 رؤص٤و اُزطؼ٤ْ ػ٠ِ فٞآ ِٕت اُؼلح هٍبُخ ٓبعَز٤و

 15111   2115 2111 ػٔو اٌَُِ ٬ُعياء أُْـِخ هٍبُخ ٓبعَز٤و

رؤص٤و ؽغْ ٝٝٙغ أُـي٣بد ػ٢ِ ؽغْ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 َُج٤ٌخ ا٤ُ٘ٓٞ٧ّٞ ٤ِ٤ٌٍٕٞاُلغٞاد 
2111 2115   15111 

٤ٌٓب٤ٌٗب اٌَُو ٝاٌَُِ ٬ُِٕٞد أُِؾٞٓخ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ك٢ اُؾل٣ل اُيٛو اٌُو١ٝ
2111 2115   15111 

اُقٞآ اُزواث٤ُٞٞع٤خ ُِج٠ُٞ ا٣ض٤ِ٤ٖ كبئن  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 اُٞىٕ اُغي٣ئ٠

 

2111 2115   15111 
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رؤص٤و ثؼ٘ أُٞاك اُؾْٞ ػ٠ِ اكاء  كهاٍخ هٍبُخ ٓبعَز٤و

 اُوٚجبٕ أُؾْٞ

 
2111 2115   15111 

 15111   2115 2111 كهاٍخ ثؾض٤خ ُِقٖبئٔ ماد اُؾْٞ هٍبُخ ٓبعَز٤و

كهاٍخ رؤص٤و 

أُؼبُغبد اَُطؾ٤خ 

ٝ اُؾواه٣خ ػ٠ِ 

 أُٞاك

 10511   2115 2111 كهاٍخ ػٖ اُط٬ء ا٬ًُٜوث٠ هٍبُخ كًزٞهاٙ

 ًزٞهاٙهٍبُخ ك
كهاٍخ آصو أُٞاك اُؾبًخ ػ٠ِ أٍطؼ ٓط٤ِخ 

 ثبُج٬ىٓب
2111 2115   10511 

ٍِٞى ا٬ٕ٫ك ثبُزؼز٤ن َُج٤ٌخ ا٤ُ٘ٓٞ٫ّٞ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ػب٤ُخ أُوبٝٓخ 0,05
2111 2115   15111 

رؤص٤و ر٤ْٖٔ ؿوكخ أُؼبُغخ ٌَّٝ اَُج٤ٌخ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

ك٠ ػ٠ِ ٍِٞى مٝثبٕ ٍج٤ٌخ اُز٣ٌٞو 

 أُؼبُغخ كافَ هبُت اُِٖت

2111 2115   15111 

 15111   2115 2111 اُط٬ء ا٬ًُٜوث٠ ثب٤ٌَُ٘ هٍبُخ ٓبعَز٤و

ر٤ٖ٘غ ٝ افزجبهاد 

 أُٞاك أُئرِلخ

 هٍبُخ كًزٞهاٙ
كهاٍخ رؤص٤و كهعخ اُؾواهح َٝٗجخ اُوٛٞثخ 

ػ٠ِ فٞآ اٗجؼبط أُٞاك أُئُلخ ماد 

 اُْوائؼ

2111 2115   10511 

اُقٞآ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ُِٔئرِلبد اُؾج٤ج٤خ ماد  هٍبُخ كًزٞهاٙ

ا٧ٍبً أُؼل٠ٗ ٖٓ ٍج٤ٌخ ا٤ُ٘ٓٞ٧ّٞ 

/A356 

2111 2115   10511 

كهاٍخ اُقٞآ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ٝاُزواث٤ُٞٞع٤خ  هٍبُخ كًزٞهاٙ

ُٔئرِلبد ا٤ُ٘ٓٞ٧ّٞ ػ٘ل كهعبد اُؾواهح 

 أُورلؼخ

2111 2115   10511 

اُقٞآ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ٝاُزوا٣جُٞٞع٤خ  ٞهاٙهٍبُخ كًز

 ُٔئرِلبد اُِلائٖ

 

2111 2115   10511 

فٞآ ٤ًٍِٞٝخ اُيؽق ُِٔئرِلبد أٌُِْخ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

أُلػٔخ  6163ثبُجضن َُج٤ٌخ ا٤ُ٘ٓٞ٧ّٞ 

 ثؾج٤جبد ا٤ٌَُِٕٞ ًوث٤ل

2111 2115   15111 

٤ٌَ "اُقٞآ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ٜٝٗظ اُزْ هٍبُخ ٓبعَز٤و

ُِٔئرِلبد ماد اٍبً ٓؼل٠ٗ ٖٓ 

 ا٤ُ٘ٓٞ٧ّٞ"

2111 2115   15111 

 15111   2115 2111 اُؼٞآَ أُئصوح ػ٠ِ أُٞاك أُوًجخ هٍبُخ ٓبعَز٤و

 15111   2115 2111فٖبئٔ أُئرِلبد ماد ا٧ٍبً أُؼل٢ٗ  هٍبُخ ٓبعَز٤و
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 ٖٓ ٍجبئي ا٤ُ٘ٓٞ٧ّٞ

٤ٌ٤خ ُِٔٞاك أُئرِلخ ماد اُقٞآ ا٤ٌُٔبٗ هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ا٧ٍبً أُؼل٠ٗ

2111 2115   15111 

اُقٞآ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ٝاُزواث٤ُٞٞع٤خ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

ُٔئرِلبد اُِلائٖ ماد ا٧ٍبً ا٫ثًٌٞ 

 أُلػٔخ ُؾج٤جبد ٤ٍوا٤ٌ٤ٓخ ٓقزِلخ

2111 2115   15111 

رق٤ِن ٓئرِلبد ا٫ٍطؼ ثٞاٍطخ ػ٤ِٔخ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ى اُلٝا٠ٓا٧ؽزٌب
2111 2115   15111 

اُزو٤٘بد اُؾل٣ضخ ك٢ 

ا٩ٗزبط ثبٍزقلاّ 

اُِؾبّ اُزو٤ِج٢ 

ا٩ؽزٌب٢ً ُ٘ٞػ٤بد 

 ٓقزِلخ ٖٓ أُؼبكٕ

اُِؾبّ اُزو٤ِج٠ ا٫ؽزٌب٠ً َُجبئي ا٤ُٗٞٔ٫ّٞ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ٤ٌٍِٕٞ ؿ٤و أُزٔبصِخ -
2111 2115   15111 

زو٤ِج٠ َُج٤ٌخ ا٤ُ٘ٓٞ٧ّٞ اُِؾبّ ا٫ؽزٌب٠ً اُ هٍبُخ ٓبعَز٤و

-  ٌِٕٞ٤ٍA390 كٞم ا٣٫ٞر٤ٌز٤خ 
2111 2115   15111 

اُِؾبّ اُزو٤ِج٠ ا٫ؽزٌب٠ً َُجبئي ا٤ُ٘ٓٞ٧ّٞ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ؿ٤و أُزٔبصِخ

 

2111 2115   15111 

 اُٜ٘لٍخ اُٖ٘بػ٤خأُغبٍ اُجؾض٠ اُوئ٠َ٤ اُضبٖٓ : 

 ا٫كاء ٓئّواد ٓزبثؼخ ْطخا٫ٗ أُقوعبد/اُؼبئل ٤خضاُجؾ دٔغب٫اُ

 

 أَُئ٤ُٞخ ػٖ اُز٘ل٤ن

 )اُوَْ اُؼ٠ِٔ(

 

 

 كزوح اُز٘ل٤ن

 

 اُزٌِلخ )ط .ّ.(

 اُٜ٘ب٣خ اُجلا٣خ
ر٣َٞٔ 

 فبهع٢

ر٣َٞٔ 

 مار٢
 ا٫عٔب٢ُ

ٙجٜ اُغٞكح 

 ْبِٓخ ٝ أكائٜبُا

 ٙجٜ اُغٞكح ُٖ٘بػخ ا٫ٛبهاد هٍبُخ ٓبعَز٤و

 –ه٣و أُْوك٤ٖ روب

ٜٗب٣خ ا٤َُٔ٘به ك٢ ثلا٣خ ٝ 

أُوبثِخ اُلٝه٣خ  –اُجؾش 

 ث٤ٖ اُجبؽش ٝ أُْوف

 

 اُٜ٘لٍخ اُٖ٘بػ٤خ

 

2111 2115   15111 

كهاٍخ كٝه اؽٖبئ٤بد ٓواهجخ اُغٞكح  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ٝػ٬هبرٜب ثب٩ٗزبع٤خ ُٖٔ٘غ
2111 2115   15111 

 15111   2115 2111  ثخ عٞكح ثبٍزقلاّ ٓقططبد ثبه٣زٞههب هٍبُخ ٓبعَز٤و

رطج٤ن ٗظبّ اكاهح اُغٞكح ػ٠ِ ا٧ْٗطخ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

أَُبػلح ٝاُقلٓبد اُٖ٘بػ٤خ ك٠ أُؼبٛل 

 اُزٌُ٘ٞٞع٤خ

2111 2115   15111 



 
 
 
 
 
 

   10                                                                                                                    0205-0202الخطه البحثٌة لجامعة بنها 
 
 

رطج٤ن ٗظبّ اكاهح اُغٞكح ػ٠ِ ا٧ْٗطخ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

أَُبػلح ٝاُقلٓبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ك٠ أُؼبٛل 

 اُزٌُ٘ٞٞع٤خ

2111 2115   15111 

كهاٍخ ُجوآظ ر٤ًٞل اُغٞكح ك٠ أُْ٘آد  ز٤وهٍبُخ ٓبعَ

 ا٣ُٝٞ٘خ
2111 2115   15111 

 QS 9000  ،ISOكهاٍخ ٓوبهٗخ ث٤ٖ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

ُ٘ظْ اُغٞكح اُْبِٓخ ك٠ ٕ٘بػخ  9000

 ا٤َُبهاد ٌٝٓٞٗبرٜب

2111 2115   15111 

ثوٓغخ ا٤ُٖبٗخ 

 ٝاكاهارٜب

فطخ أٍزقلاّ اُؾبٍت ا٢ُ٫ ُزؾل٣ل  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ا٫ؽ٬ٍ أُض٢ِ
2111 2115   15111 

اٍزقلاّ ٛوم ا٧ٛزياىاد ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ك٠  هٍبُخ ٓبعَز٤و

رقط٤ٜ ػ٤ِٔبد ا٤ُٖبٗخ ك٠ ٕ٘بػخ 

 اُجزوٍٝ ثب٣ٌُٞذ

 

2111 2115   15111 

ا٤ُٖبٗخ اُٞهبئ٤خ ُٔ٘ظٞٓخ ٙـ اُ٘لٜ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ثب٣ٌُٞذ ػٖ ٛو٣ن رؾ٤َِ ا٧ٛزياىاد

 

2111 2115   15111 

ا٤ُٖبٗخ اُٞهبئ٤خ ُِٔٚقبد اُوأ٤ٍخ ػٖ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ٛو٣ن رؾ٤َِ ا٫ٛزياىاد
2111 2115   15111 

ػَٔ اُلهاٍبد 

 اُغلٟٝ

 15111   2115 2111 اٍزقلاّ اُنثنثبد ك٠ أػٔبٍ ا٤ُٖبٗخ هٍبُخ ٓبعَز٤و

كهاٍخ ا٧ٛزياىاد ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ٖٓ ف٬ٍ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 بد ُزؾل٣ل ؽبُخ أُب٤ً٘بدرؾ٤َِ ا٣ُٞٔغ
2111 2115   15111 

أكاهح ػ٤ِٔبد ا٤ُٖبٗخ ٬ُٝٗبُ أُزؾوًخ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ػ٢ِ ٤ٍبهح
2111 2115   15111 

أكاهح ا٤ُٖبٗخ ثؤٍزقلاّ أٍِٞة ا٤ُٖبٗخ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ماد أُٞصٞه٤خ أُوًي٣خ
2111 2115   15111 

    رقط٤ٜ أُٖبٗغ

 ٝ اُٞهُ

رقط٤ٜ اُؼ٤ِٔبد ثبٍزقلاّ اُؾبٍت ا٠ُ٥  ٓبعَز٤و هٍبُخ

 ٨ُعياء اُلٝها٤ٗخ
2111 2115   15111 

ؽَ ْٓبًَ ٓٞاىٗخ فطٞٛ اُزغ٤ٔغ  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ثؤٍزقلاّ اُقٞاهىٓبد اُغ٤٘٤خ
2111 2115   15111 
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رقط٤ٜ ػ٤ِٔبد ا٫ٗزبط ك٠ اُـو٣يح  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ثَٔبػلح اُؾبٍت ا٠ُ٫
2111 2115   15111 

 اكاهح أُْوٝػبد

 15111   2115 2111 ًلبءح ٗوَ اَُطٞػ أُْـِخ هٍبُخ ٓبعَز٤و

اُزؾ٣َٞ  -اُزْـ٤َ  -ْٓبه٣غ ا٧ْٗبء  هٍبُخ ٓبعَز٤و

 )اُزو٤٘بد ٝاُؾٍِٞ أَُزقلٓخ(
2111 2115   15111 

 

 ٤ًِخ اُٜ٘لٍخ

 اَُبكً : اُٜ٘لٍخ اٌُٜوثبئ٤خ أُؾٞه

 ّجٌبد ٗوَ ٝرٞى٣غ اُز٤به اٌُٜوثبئ٢رط٣ٞو ٝهكغ ًلبءح ا٧ٍٝ :   ٠أُغبٍ اُجؾض٠ اُوئ٤َ

 ا٧ْٗطخ أُقوعبد / اُؼبئل ٤خضاُجؾ دٔغب٫اُ

 

 ٓئّواد ٓزبثؼخ ا٧كاء

 

 ػٖ اُز٘ل٤ن أَُئ٤ُٞخ

 )اُوَْ اُؼ٠ِٔ(

 

 

 كزوح اُز٘ل٤ن
 اُزٌِلخ

 اُٜ٘ب٣خ اُجلا٣خ
ر٣َٞٔ 

 فبهع٠

ر٣َٞٔ 

 مار٠
 ا٩عٔب٢ُ

 

 

ٌبد اُزؾٌْ ك٢ ّج

اُو١ٞ اٌُٜوث٤خ 

 ٤ًٝل٤خ رؾ٤ٖ أكاءٛب

اٍزوواه اُغٜل ك٢ ٗظْ اُو١ٞ اٌُٜوثبئ٤خ  ثؾش 1هٍبُخ كًزٞهاح + 

 ٓغ اُزطج٤ن ػ٢ِ ٗظبّ اُو١ٞ أُٖو١

 

 

 

 

 روبه٣و أُْوك٤ٖ

 ا٤َُٔ٘به اُلٝه١

أُوبثِخ اُلٝه٣خ ث٤ٖ اُجبؽش 

 ٝ أُْوف

  

 

 اُٜ٘لٍخ اٌُٜوثبئ٤خ

2110 2111 
  10511 

اٍزقلاّ ٗظبّ أُ٘طن أُجْٜ ُِزؾٌْ  ثؾش 1ز٤و + هٍبُخ ٓبعَ

ا٬ُفط٢ ك٢ اُغٜل ٖٝٓبكه اُولهح اُـ٤و 

 كؼبُخ ٓغ ٓؼبُظ اٗلاه١

2116 2111 
  15111 

رؾ٤َٖ اكاء ٗظْ اُو١ٞ اٌُٜوثبئ٤خ  ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

 FACTSثبٍزقلاّ اعٜيح 
2116 2111   15111 

واه اُغٜل ك٢ ٗظْ اُو١ٞ رؾ٤َٖ اٍزو ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

اٌُٜوث٤خ ثبٍزقلاّ اُولهح ا٫ٍزبر٤ٌ٤خ 

 اُـ٤و كؼبُخ 

2113 2111   15111 

رٖؾ٤ؼ ٓؼبَٓ اُولهح ك٢ ٗظْ اُزٞى٣غ  ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

 اٌُٜوثبئ٤خ ثبٍزقلاّ رو٤٘خ أُ٘طن أُجْٜ
2110 2112   15111 



 
 
 
 
 
 

   14                                                                                                                    0205-0202الخطه البحثٌة لجامعة بنها 
 
 

زٖبك٣خ ُي٣بكح ٍؼخ أُلب٤ْٛ اُل٤٘خ ٝا٫ه ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

 اُقطٞٛ اُٜٞائ٤خ
2116 2111   15111 

كهاٍخ ٗظبّ ٗوَ اُز٤به أَُزٔو كاد  ثؾش 1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

 اُغٜل اُلبئن
2116 2111   15111 

كهاٍخ ٗظْ اُز٤ُٞل 

 اٌُٜوثبئ٢

 

 

 

 

 

ٗظبّ َٓزوَ ٓقِٜ ُز٤ُٞل اُطبهخ - ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ + 

ٌْٔ ٓغ أؽٔبٍ اٌُٜوثبئ٤خ ٖٓ اُو٣بػ ٝاُ

 ٓؾوًبد ًٜوثبئ٤خ

2115 2111   10511 

ٗٔلعخ ٝٓؾبًبح اُزؾٌْ ك٢ ٗظبّ ٌٕٓٞ ٖٓ  ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ + 

 روث٤٘خ ه٣بػ ُٝٓٞل ؽض٢ ٝٓؾٍٞ ٖٓلٞكخ
2110 2113   10511 

 10511   2111 2110 رؾ٤َِ اكاء ف٣٬ب اُٞهٞك ًِٞٓل ٓزٞىع ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ + 

211 رؾ٤َِ اكاء ف٣٬ب اُٞهٞك ُُٔٞل ٓزٞىع ثؾش 1ز٤و + هٍبُخٓبعَ

0 
2111   10511 

كهاٍخ ٗظْ اُزٞى٣غ 

 اٌُٜوث٢

اُز٘جئ ثب٧ؽٔبٍ اٌُٜوثبئ٤خ ٓغ رطج٤ن  ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ + 

 اكاهح اُطِت ػ٢ِ اُؾَٔ
2110 2111   10511 

أصو اكاهح اُطِت ػ٢ِ اُطبهخ ػ٢ِ  ثؾش 2هٍبُخ كًزٞهاٙ + 

 ٣خ ٗظبّ اُو١ٞاػزٔبك
2116 2111   10511 

اُز٘جئ ثب٧ؽٔبٍ اٌُٜوثبئ٤خ ٝرطٞهاد  ثؾش1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

 15111   2111 2110 اُ٘ظبّ ٓغ اػزجبه ػٞآَ اُطوٌ

كهاٍخ أكاء أُؾطبد 

اُلوػ٤خ ، ْٓبًِٜب 

 ٝاهزواػ ؽُِٜٞب

فٖبئٔ اُؼيٍ ُٔقب٤ُٜ اُـبى كافَ  ثؾش1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

 ى أُٚـٞٛاعٜيح اُـب
2110 2112   15111 

 15111   2111 2110 كهاٍخ اُغٜٞك اُيائلح ثبُٔؾطبد اُلوػ٤خ ثؾش1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

كهاٍخ ٗظْ اُٞهب٣خ ُٔؾ٫ٞد اُو١ٞ كافَ  ثؾش1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

 أُؾطبد اُلوػ٤خ
2110 2111   15111 

ا٧ثؼبك كافَ ؽَبة أُغبٍ اٌُٜوث٢ ص٬ص٢  ثؾش1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

 ٓؾطبد اُزؾ٣َٞ ثبٍزقلاّ رٔض٤َ اُْؾ٘بد
2110 2111   15111 
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 هكغ ًلبئزٜب ٝ اُضب٢ٗ :  كهاٍخ ٛوم اُزؾٌْ ك٢ ا٫٫د اٌُٜوثبئ٤خ غبٍ اُجؾض٠ اُوئ٠َ٤أُ 

 األنشطة المخرجات / العابد ٤خضاُجؾ دٔغب٫اُ

 

 مإشرات متابعة األداء

 

 المسبولٌة عن التنفٌذ

 ؼ٠ِٔ()اُوَْ اُ

 

 

 فترة التنفٌذ
 التكلفة

 النهاٌة البداٌة
تموٌل 
 خارجى

تموٌل 
 ذاتى

 اإلجمالً

كهاٍخ ٛوم اُزؾٌْ 

 اٌُٜوثبئ٤خ

اُزؾٌْ اُي٢ً ك٢ ا٤َُبهاد اٌُٜوثبئ٤خ  ثؾش2هٍبُخ كًزٞهاح + 

 اُض٘بئ٤خ اُزـن٣خ

 روبه٣و أُْوك٤ٖ

 

 اُٜ٘لٍخ اٌُٜوثبئ٤خ

 

2113 2111   10511 

رؤص٤واد رـ٤٤و ثبهآزواد أُؾوى اُجؾض٢  ثؾش1+  هٍبُخ ٓبعَز٤و

ٓغ اُزؾٌْ ثزٞع٤ٚ أُغبٍ ػ٢ِ فٞآ 

 اكائٚ

2112 2111   15111 

 15111   2111 2110 اُزؾٌْ أُجبّو ك٢ ػيّ أُؾوًبد اُؾض٤خ ثؾش1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

اُزؾٌْ ك٢ أُؾوًبد اُقط٣ٞخ ثزٞع٤ٚ  ثؾش1هٍبُخ ٓبعَز٤و + 

 15111   2111 2110 أُغبٍ

 رط٣ٞو ٝ رؾ٤َٖ ا٫كاء ُ٘ظْ ا٫رٖب٫د:   اُضبُش غبٍ اُجؾض٠ اُوئ٠َ٤أُ 

 األنشطة المخرجات / العابد ٤خضاُجؾ دٔغب٫اُ

 

 مإشرات متابعة األداء

 

 المسبولٌة عن التنفٌذ

 )اُوَْ اُؼ٠ِٔ(

 

 

 فترة التنفٌذ
 التكلفة

 النهاٌة البداٌة
تموٌل 
 خارجى

تموٌل 
 ذاتى

 جمالًاإل

االتصاالت 
 البلسلكٌه والمتنقله

تلٌمترى باستخدام نظم شبكات االتصاالت  بحث 0+  دكتوراةرسالة 
 البلسلكٌة

 تقارٌر المشرفٌن

 السٌمنار الدوري

المقابلة الدورٌة بٌن الباحث 

 ولمشرؾ

 

 

 

 

 االتصاالتهندسة 

 

0228 0200   10511 

م السلطة فى الشبكات االداء االمثل لتسلٌ بحث 0رسالة ماجستٌر + 
 البلسلكٌه والمتنقلة

0227 0200   15111 

التحكم الدٌنامٌكى لقدرة االرسال فى نظام  بحث 0رسالة ماجستٌر + 
 االتصاالت الشامل للتلٌفون المحمول 

0220 0226   15111 

المرشحات المصنعة من المواد فابقة التوصٌل  بحث 0رسالة ماجستٌر + 
 ت المتنقلةلنظم االتصاال

0225 0229   15111 



 
 
 
 
 
 

   16                                                                                                                    0205-0202الخطه البحثٌة لجامعة بنها 
 
 

رنانات المواد فابق التوصٌل ذات درجة  بحث 0رسالة ماجستٌر + 
الحرارة العالٌة المستخدمه فى انظمة 

 االتصاالت البلسلكٌة

0225 0229   15111 

تؤثٌر المناولة اللٌنة على تؽطٌة الخلٌة فى  بحث 0رسالة ماجستٌر + 
 التقسٌم الكودىشبكات النفاذ المتعددة ب

0223 0227   15111 

تصمٌم نظام الواى ماكس باستخدام مصفوفة  بحث 0رسالة ماجستٌر + 
 البوابات المبرمجه

0227 0200   15111 

تحسٌن اداء تطبٌفات الوسابط المتعددة فى نظام  بحث 0رسالة ماجستٌر + 
 االتصاالت الشامل للتلٌفون المحمول

0220 0226   15111 

 الهوابٌات
 
 
 
 

تصمٌم وتنفٌذ هوابى الشرابح الدقٌقة عرٌضة  بحث 0رسالة دكتوراه + 
 النطاق لنظم االتصاالت البلسلكٌة

0229 0203   10511 

تصمٌم ومحاكاة وتنفٌذ مصفوفة هوابٌات مدمجة  بحث 0رسالة دكتوراه + 
ثنابٌة الحٌز بتنقٌة الدوابر الشرٌطٌة للعمل مع 

النظمة االتصاالت النقالة التى تعمل الجٌل الرابع 
 بتنقٌة الماٌو

0229 0203   10511 

 15111   0200 0227 التشكٌل الرقمى األمثل ألشعة الهوابٌات الذكٌة بحث 0رسالة ماجستٌر + 

الهوابٌات قلٌلة البروز واسعة النطاق الترددى  بحث 0+  ماجستٌررسالة 
 باستخدام المٌتامواد

0227 0200   15111 

فاعلٌة حجب الموجات الكهرومؽناطٌسٌة  بحث 0رسالة دكتوراه +  الموجات الدقٌقة
لبلؼطٌة المعدنٌة ذات الفتحات االختٌارٌة 
المتعددة ضد الموجات الساقطة والمصادر 

 الخارجٌة

 تقارٌر المشرفٌن

 السٌمنار الدوري

المقابلة الدورٌة بٌن الباحث 

 و المشرؾ

0228 0200   10511 

تطبٌقلت المرشحات الدقٌقة فى نطاق الموجات  بحث 0رسالة دكتوراه + 

 10511   0229 0225 المتناهٌة فى الصؽر

 تحسٌن كفاءة مطٌاؾ القاهرة للحٌود النترونى بحث 0رسالة دكتوراه + 
0225 0229   10511 

هندسة شبكات 
 االتصاالت

الصحٌة فى شبكة  تؤمٌن تطبٌقات الرعاٌة بحث0رسالة ماجستٌر + 

 المجسات البلسلكٌة
0227 0200   15111 

 15111   0227 0223 تطبٌقات شبكات الحساسات البلسلكٌة بحث0رسالة ماجستٌر + 

 10511   0228 0224 دراسة وتحسٌن اداء المستقببلت الرقمٌة بحث 0رسالة دكتوراه +  االتصاالت الرقمٌة

ل االداء للنظام متعدد القنوات فى نظم تحلٌ بحث 0رسالة دكتوراه + 

 االتصاالت باستخدام االقمار الصناعٌة
0228 0200   10511 
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 رطج٤ن اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُؾل٣ضخ ك٢ ر٤ْٖٔ اُ٘ظْ اُوه٤ٔخ:   اُواثغ غبٍ اُجؾض٠ اُوئ٠َ٤أُ 

 األنشطة المخرجات / العابد ٤خضاُجؾ دٔغب٫اُ

 

 مإشرات متابعة األداء

 

 لتنفٌذالمسبولٌة عن ا

 )اُوَْ اُؼ٠ِٔ(

 

 

 فترة التنفٌذ
 التكلفة

 النهاٌة البداٌة
تموٌل 
 خارجى

تموٌل 
 ذاتى

 اإلجمالً

االلكترونٌات 
 الرقمٌة

نمازج العٌوب وعملٌات االختبار لبلضطرابات  بحث0رسالة ماجستٌر + 

 تقارٌر المشرفٌن الموجودة بذاكرة الفبلش 

 

 االلكترونٌاتهندسة 

 

0220 0226   15111 

تصمٌم وتنفٌذ جهاز فك شفرة تربوا بارع وفعال  بحث0رسالة ماجستٌر + 

 SDRللطاقة باستخدام متوارزمٌة 
0226 0202   15111 

 

  

 

 ٛوم ا٫ٍزلبكح أُقزِلخ ٖٓ ّجٌخ ا٫ٗزوٗذ:   اُقبٌٓ غبٍ اُجؾض٠ اُوئ٠َ٤أُ

 األنشطة المخرجات / العابد ٤خضاُجؾ دٔغب٫اُ

 

 األداء مإشرات متابعة

 

 المسبولٌة عن التنفٌذ

 )اُوَْ اُؼ٠ِٔ(

 

 

 فترة التنفٌذ
 التكلفة

 النهاٌة البداٌة
تموٌل 
 خارجى

تموٌل 
 ذاتى

 اإلجمالً

 هندسة االنترنت
 
 
 

بناء وٌب داللى للؽة العربٌة ٌعتمد على المساعد  بحث 0رسالة دكتوراه + 
 الذكى

 تقارٌر المشرفٌن

 

 10511   0229 0225 االلكترونٌاتهندسة 

دراسة تحسٌن جودة الخدمة للصوت على شبكة  بحث0رسالة ماجستٌر + 
االنترنت باستخدام الوصول للعزم للتحمٌل عالى 

 االتصاالتهندسة  السرعة

 

0227 0200   15111 

تقٌٌم النظام الجزبى للوسابط المتعددة على  بحث0رسالة ماجستٌر + 
بكة التلٌفون شبكة االنترنت فى التقارب بٌن ش
 الثابت وشبكة التلٌفون المحمول

0227 0200   15111 
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 أكٓبط رٌُ٘ٞٞع٤ب اُوٝثٞد ُقلٓخ ٓقزِق أُغب٫د أُل٤ٗخ ٝ اُؼٌَو٣خ:   غبٍ اُجؾض٠ اُوئ٠َ٤ اَُبكًأُ

 األنشطة المخرجات / العابد ٤خضاُجؾ دٔغب٫اُ

 

 مإشرات متابعة األداء

 

 المسبولٌة عن التنفٌذ

 اُؼ٠ِٔ( )اُوَْ

 

 

 فترة التنفٌذ
 التكلفة

 النهاٌة البداٌة
تموٌل 
 خارجى

تموٌل 
 ذاتى

 اإلجمالً

هندسة الروبوت 
 واالتمتة

النمذجة والتحكم فى روبوت طٌار ألى رباعى  بحث 0رسالة دكتوراه + 

 الدورات

 تقارٌر المشرفٌن

 السٌمنار الدوري

المقابلة الدورٌة بٌن الباحث 

 و المشرؾ

 10511   0200 0229 التصاالتاهندسة 

 نظام تحكم لروبوت سٌار عن طرٌق االنترنت   بحث 0رسالة دكتوراه + 
 االلكترونٌاتهندسة 

 

0226 0202   10511 

 15111   0229 0225 النظام المربى لروبوت سٌار بحث0رسالة ماجستٌر + 

لتحركات  تحسٌن اداء متحكمات متؽٌرات السرعة بحث0رسالة ماجستٌر + 

 المإازرة
0223 0227   15111 

 توزٌع المهمة لشبكة من الروبوتات بحث0رسالة ماجستٌر + 
 15111   0200 0227 االتصاالتهندسة 

 15111   0229 0225 االلكترونٌاتهندسة  تحكم منطقى ضبابى اروبوت سٌار بحث0رسالة ماجستٌر + 

 

 رطج٤وبد ٓؼبُغخ ا٩ّبهاد ٝ اُٖٞه ٝ اُل٤ل٣ٞو ٝهكغ ًلبءح :  رط٣ٞ اَُبثغ غبٍ اُجؾض٠ اُوئ٠َ٤أُ

 األنشطة المخرجات / العابد ٤خضاُجؾ دٔغب٫اُ

 

 مإشرات متابعة األداء

 

 عن التنفٌذ المسبولٌة

 )القسم العلمى(

 

 

 فترة التنفٌذ
 التكلفة

 النهاٌة البداٌة
تموٌل 
 خارجً

تموٌل 
 ذاتً

 اإلجمالً

تطبٌقات معالجة 
ثبلثٌة الصور 

 األبعاد

نظام للتعرؾ على وجوه األسمنتً مبنً علً  بحث 0+  دكتوراهرسالة 

          التحلٌل المتعدد الصٌػ لصور الوجه ثنابٌة

 و ثبلثٌة األبعاد.

 

 

 تقارٌر المشرفٌن

 السٌمنار الدوري

المقابلة الدورٌة بٌن الباحث 

 و المشرؾ

 

 

 

 

 كهربابٌةالهندسة ال

 

0228 0200   10511 

 
تطبٌقات التعرؾ 

 علً الهوٌة

دمج البٌانات البرٌومبوٌة متعددة األنقاط للتعرؾ  بحث 0+  دكتوراهرسالة 

 علً الشخصٌة.

0227 0200 

 

  10511 

نظام دمج أنماط متعددة للمقاٌٌس البٌولوجٌة  بحث 0+  دكتوراهرسالة 

 استنادا علً مستوى إحراز النقاط.

0229 0203   10511 
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متطلبات التنفٌذ و التحلٌل لبروتوكوالت التوثٌق  بحث 0الة ماجستٌر + رس

خفٌفة الوزن و المستخدمة فً تقنٌة التعرؾ 

 ألموجً لتحدٌد الهوٌة.

 

 

 

0227 0200   15111 

تطبٌقات معالجة 
 الصور

تحدٌد أورام سرطان الثدي باستخدام أسلوب  بحث 0رسالة ماجستٌر + 
 لمعالجة الصور.

0228 0200   15111 

البحث الكمً عن الصور اعتمادا على تكامل  بحث 0رسالة ماجستٌر + 
 السمات.

0226 0202   15111 

تطبٌقات التعرؾ 
 على لؽة اإلشارة

 نظام آلً للتعرؾ علً لؽة اإلشارة العربٌة. بحث 0رسالة ماجستٌر + 
0227 0200   15111 

تطبٌقات التعرؾ 
 علً الكبلم

قٌاس كفاءة التعرؾ علً الكبلم باللؽة العربٌة  بحث 0+  رسالة ماجستٌر
 15111   0200 0227 دون االعتماد علً هوٌة المتكلم.

 
 

 

 

 

 تطبٌقات الفٌدٌو

تحسٌن أداء الفٌدٌو عند الطلب علً شبكات  بحث 0رسالة ماجستٌر + 
 الحاسب.

0226 0202   15111 

ٌل الصور فً الوقت نموذج متوازي لتشؽ بحث 0رسالة ماجستٌر + 

 الحقٌقً.
0220 0202   15111 

التعرؾ علً األجسام المتحركة فً الفٌدٌو و  بحث 0رسالة ماجستٌر + 

 15111   0202 0220 متابعتها.

نمذجة استرجاع الوسابط المتعددة على جهاز  بحث 0رسالة ماجستٌر + 

 تشؽٌل متوازي.

 

0220 0202   15111 
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 هكغ ًلبءح اُزؼ٤ِْ ثبٍزقلاّ رطج٤وبد اُٞاهغ أٍُٞغ. رط٣ٞو ٝ:  اُضبٖٓ ض٠ اُوئ٠َ٤غبٍ اُجؾأُ

 األنشطة المخرجات / العابد ٤خضاُجؾ دٔغب٫اُ

 

 مإشرات متابعة األداء

 المسبولٌة عن التنفٌذ

 )اُوَْ اُؼ٠ِٔ(

 

 التكلفة فترة التنفٌذ

 النهاٌة البداٌة
تموٌل 
 خارجى

تموٌل 
 ذاتى

 اإلجمالً

 0رسالة ماجستٌر +  الواقع الموسع

 بحث

تطبٌق أسالٌب الواقع الموسع فً حقل 

 التعلٌم.
 15111   0200 0227 كهربابٌةالهندسة ال تقارٌر المشرفٌن

 

 .اُْجٌبدرط٣ٞو ٝهكغ ًلبءح  -:   اُزبٍغ غبٍ اُجؾض٠ اُوئ٠َ٤أُ

 األنشطة المخرجات / العابد ٤خضاُجؾ دٔغب٫اُ

 

 اءمإشرات متابعة األد

 المسبولٌة عن التنفٌذ

 )اُوَْ اُؼ٠ِٔ(

 

 التكلفة فترة التنفٌذ

 النهاٌة البداٌة
تموٌل 
 خارجى

تموٌل 
 ذاتى

 اإلجمالً

 
 
 
 
 

 تطبٌقات الشبكات

تؤمٌن تطبٌقات بنٌة الخدمة الموجهة من خبلل  بحث 0رسالة دكتوراه + 

 أتفاق بروتوكوالت.

 تقارٌر المشرفٌن

 كهربابٌةالهندسة ال

 

0229 0203   10511 

 10511   0203 0229 تصمٌم نظام أمان خبٌر لشبكات الحاسب. بحث 0رسالة دكتوراه + 

 10511   0202 0226 استخدام الحوابط النارٌة فً حماٌة خدمات الوٌب. بحث 0رسالة دكتوراه + 

منهج دٌنامٌكً ألنظمة و كبل متحرك ٌمكن  بحث0رسالة ماجستٌر + 

علٌها قابم علً خدمات مجموعة  االعتماد

 االتصال.

0227 0200   15111 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

   18                                                                                                                    0205-0202الخطه البحثٌة لجامعة بنها 
 
 

 ٗظْ اُنًبء ا٫ٕط٘بػ٢ رط٣ٞو -:   اُؼبّو غبٍ اُجؾض٠ اُوئ٠َ٤أُ

 األنشطة المخرجات / العابد ٤خضاُجؾ دٔغب٫اُ

 

 مإشرات متابعة األداء

 

 المسبولٌة عن التنفٌذ

 )اُوَْ اُؼ٠ِٔ(

 

 

 فترة التنفٌذ
 التكلفة

 النهاٌة بداٌةال
تموٌل 
 خارجى

تموٌل 
 ذاتى

 اإلجمالً

 

الذكاء رطج٤وبد 
 االصطناعً

التعرؾ علً حالة الحرٌق بسرعة داخل الحجرات  بحث 0رسالة دكتوراه + 

 المؽلقة للمفاعل النووي.

 

 

 

 تقارٌر المشرفٌن

 كهربابٌةالهندسة ال
0228 0200 

 

 

 

 10511 

 كهربابٌةالهندسة ال لكشؾ عن االحتراق.نظام متباٌن ل بحث 0رسالة دكتوراه + 
0228 0200   10511 

 تقنٌة ذكٌة لكشؾ التسلل مبنٌة علً تعلم اآللة.   بحث0رسالة ماجستٌر + 
 كهربابٌةالهندسة ال

0226 

 

0202 

   15111 

  

 ٗظْ ٛ٘لٍخ اُجوٓغ٤بد :  رط٣ٞو اُؾبك١ ػْو غبٍ اُجؾض٠ اُوئ٠َ٤أُ

 األنشطة / العابد المخرجات ٤خضاُجؾ دٔغب٫اُ

 

 مإشرات متابعة األداء

 

 المسبولٌة عن التنفٌذ

 )اُوَْ اُؼ٠ِٔ(

 

 

 فترة التنفٌذ
 التكلفة

 النهاٌة البداٌة
تموٌل 
 خارجى

تموٌل 
 ذاتى

 اإلجمالً

هندسة رطج٤وبد 
 البرمجٌات

أعادة صٌاؼة الكود لتنفٌذ أنماط التصمٌم  بحث0رسالة ماجستٌر + 

 الموجهة نحو السمات.  باستخدام البرمجة 

                         

 تقارٌر المشرفٌن
 كهربابٌةالهندسة ال

0227 0200   15111 
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 الخطة التنفٌذٌة للمعهد العالى للتكنولوجٌا-0ب.
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 المعهد العالً للتكنولوجٌا
 اُج٤ئخ ٝاُطبهخ ٝاُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ : ا٧ٍٝ ٢جؾضأُؾٞه اُ

اُجؾض٤خأُغب٫د  / اُؼبئل أُقوعبد  ا٧كاء ٓزبثؼخ  ٓئّواد ا٧ْٗطخ  اُز٘ل٤ن كزوح  ػٖ اُز٘ل٤ن َٔئ٤ُٝخاُ   ا٤ُٔيا٤ٗخ أُطِٞثخ 

()آُق ع٤٘ٚ  

 مجموع داخلي خارجي نهاية بداية

اُزٌُ٘ٞٞع٤بد 

 أَُزلآخ ث٤ئ٤ب

تطوٌر وتصمٌم وحدات التبرٌد 
المواد عالٌة األداء باستخدام 

.رالمتؽٌرة الطو  
إدماج المفهوم فً الوحدات  

 المحلٌة.
تحسٌن األداء واستهبلك الطاقة.   

تطوٌر تكنولوجٌات جدٌدة لتحسٌن أداء وحدات 
 التبرٌد باستخدام مواد التؽٌر فى الطور.

NP   ، LRF   ، NGS   ، IREAI   ،

NIC 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 قسم الهندسة المٌكانٌكٌة

 

26-02  
26-
03 

752 
 

752 

اُطبهخ ٝأٗظٔخ 

َاَُٞائ  

تطوٌر وضع إجراءات جدٌدة و 
المعدات ذات الصلة ألنظمة تكٌٌؾ 

 الهواء.
تحسٌن أداء النظم القابمة   

تقلٌدٌة ألنظمة تكٌٌؾ  تطوٌر تكنولوجٌات  ؼٌر
 الهواء

 فتح 0202
 

02 02 

 
 

تطوٌر تكنولوجٌات جدٌدة لتحسٌن 
 أداء توربٌنات الؽاز

آلٌة الفقد استخدام التقنٌات الرقمٌة والتجرٌبٌة لفهم 
 فى التوربٌنات

62-02  
00/
26 

522 
 

522 

تعظٌم درجة الحرارة فى توربٌنات الؽاز باستخدام 
 توربٌنات مبردة

00/26  6-04  022 
 

022 

تحسٌن عملٌة الخلط بٌن الوقود والهواء فً ؼرؾ 

 احتراق التوربٌنات الؽازٌة
6-03  6-05  022 

 
022 

ػ٤ِٔبد اُٜ٘لٍخ 

 اُج٤ئ٤خ

 

 

 

ضع إجراءات جدٌدة والمعدات و
ذات الصلة لتنقٌة الهواء وأنظمة 

 الترشٌح.
تحسٌن أداء النظم القابمة   

 تعزٌز تقنٌات تنقٌة الهواء
 فتح 0282

 
02 02 

تطوٌر تكنولوجٌا جدٌدة لتدفق  

 الفصل

 دراسة عددٌة وتجرٌبٌة للتدفق فً فواصل اإلعصار

62-82  6-83  
 

822 822 
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هخ رٌُ٘ٞٞع٤بد اُطب

 أُزغلكح

 
 

تطوٌر وتصمٌم مصنع إلنتاج  
الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسٌة 

 مباشرة تولٌد البخار الطاقة.
نظم تخزٌن الطاقة للتنمٌة  

 لتطبٌقات الطاقة المتجددة.

تخزٌن الطاقة الحرارٌة أنظمة إلنتاج الكهرباء 

باستخدام الطاقة الشمسٌة تولٌد البخار مباشرة 

 التكنولوجٌا.

28-21  28-88  522 
 

522 

 المواد المركبة المتقدمة ألنظمة التبرٌد المجففة.

 

28-82  28-83  522 
 

522 

83-28 مواد المرحلة محبب تؽٌٌر لتخزٌن الطاقة الحرارٌة  28-85  
 

822 822 

ؽٔب٣خ أُغبهٟ 

 أُبئىخ

التنمٌة والتفاهم وآلٌات مختلفة 

 لحماٌة الطرق المابٌة

لموضعى فى القنوات.تحلٌل النحر ا  62-82  80/26  52 
 

52 

88-6 تؤثٌر على حجم الحبوب نظؾ قناة محلٌة.  6-83  32 
 

32 

80/26 النحر فى الجسور عند ملتقى قنوات مجمعة.  6-84  52 
 

52 

83-6 دراسة النحر فى قناة المصب الواقعة بعد الهٌاكل.  6-85  42 
 

42 

الدعابم بسبب االنكماش بحث النحر حول الجدران و
 فً سبل المٌاه.

6-84  6-86  62 
 

62 

اُؾل ٖٓ اُلبهل 

 ٖٓ ا٤ُٔبٙ

 تخفٌض الفاقد من المٌاه
وضع برنامج مراقبة وإدارة   

 وضع برنامج لمراقبة وإدارة الحشابش .
62-82  80/26  822 

 
822 

دراسة تجرٌبٌة وعددٌة لتؤثٌر االعشاب على الكفاءة 

 الهٌدرولٌكٌة.
6-88  6-84  52 

 
52 

ٗبٗٞ ٝهٞك اُل٣يٍ 

اُؾ١ٞ٤ 

 ٝا٫ؽزوام

تطوٌر بٌبة جدٌدة ودٌة وقود   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82-62 خصابص احتراق وقود النانو  6-88  052 
 

052 

88-6 خصابص احتراق وقود الدٌزل الحٌوي  80/26  052 
 

052 

80=  6 اضافات وقود النانو على الوقود لبلحتراق المستمر  6-83  052 
 

052 

اضافات وقود النانو إلى وقود الدٌزل الحٌوي كوقود 

 بدٌل لمحرك االحتراق الداخلً.
6-83  6-85  052 

 
052 

 مراقبة االنبعاثات من محرك االحتراق الداخلً

 
6-83  6-85  052 

 
052 
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الحد من االنبعاثات من ؼاز   ا٫ؽزوام أَُزٔو

trubine 

ناجمة عن احتراق فى التحكم فً االنبعاثات ال

 التوربٌن الؽازي
22-82  8-80  522 

 
522 

عدم استقرار  االحتراق  فى توربٌنات الؽاز 

 الممزوج مسبقا
2-80  2-85  522 

 
522 

80-2 عملٌة االحتراق فً األفران إعصار  2-85  522 
 

522 

80-2 عملٌة االحتراق فً مراجل محطة تولٌد الكهرباء  2-85  522 
 

522 

محاكاة لتقٌٌم فعالٌة أنظمة الرعاٌة  ٗظْ اُوػب٣خ اُٖؾ٤خ

الصحٌة على المستوٌٌن 

 االستراتٌجً والتشؽٌلً

التحقٌق فً المشاكل المرتبطة مع أنظمة الرعاٌة 

 الصحٌة فً مصر على مستوٌات التخطٌط

 

28 -- 80  
28 -- 

83 
822 

 
822 

ٌةإطار متكامل لدلٌل على جودة نظم الرعاٌة الصح  28-83  28-85  822 
 

822 

أدوات الدعم لتصمٌم وتحدٌد   اُغٞكح ك٢ اُزؼ٤ِْ

 المقررات وبرامج كلٌة الهندسة

استخدام وظٌفة نشر الجودة وأدوات أخرى إلدارة 

الجودة لتوجٌه تصمٌم برامج كلٌة الهندسة وتقٌٌم 

 النتابج

26-88  26-83  022 
 

022 
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 أُؼٜل اُؼب٢ُ ُِزٌُ٘ٞٞع٤ب

 أٍب٤ٍبد اُؼِّٞ: اُضب٢ٗ ٢ٔؾٞه اُجؾضاُ

 ػٖ اُز٘ل٤نَٔئ٤ُٝخ اُ ا٧كاء ٓزبثؼخ  ٓئّواد ا٧ْٗطخ ؼبئلأُقوعبد/اُ أُغب٫د اُجؾض٤خ
 ٝهذ اُز٘ل٤ن

 ا٤ُٔيا٤ٗخ أُطِٞثخ

 )آُق ع٤٘ٚ(

 ٓغٔٞع كاف٢ِ فبهع٢ ٜٗب٣خ ثلا٣خ

ا٫ٍزل٫ٍ ٝأُ٘طن 

اُنًبء رطج٤وبد ٝ

ا٫ٕط٘بػ٢ ٝػِّٞ 

 ةاُؾبٍٞ

ٝعٞك رطج٤وبد مًبء إط٘بػ٢ 

 ٝػِّٞ ؽبٍت ٓطٞهح ٝٓؾلصخ

 غجو١ ُٔ٘طن ٓزؼلك اُو٤ْاُأُ٘طن ٝا٧ٍبً  -

أُ٘طن ُِغٔغ ث٤ٖ ٗٔبمط ٖٓ اُزل٤ٌو ك٢ ظَ  -

 ٓؼِٞٓبد ؿ٤و ًبِٓخ

رطج٤وبد ُٜنا أُ٘طن ُلهاٍخ أُ٘طن اُزوو٣ج٢  -

 ُقِن ٓي٣ل ٖٓ ٗظبّ م٢ً 

ٖٓ ٝعٜخ ٗظو اُزو٤ِل١  ٧ٗظٔخ ا٩ٍز٘زبطكهاٍخ  -

 اُزؼو٤ل اُؾَبث٢ 

ِ٘زبئظ اُز٢ ؽَٖ ػ٤ِٜب ُٓزؼلك اُو٤ْ اٙبكخ ُِٔ٘طن  -

 ك٢ ٗظو٣خ اصجبد ا٤ٌ٤ٍ٬ٌُخ 

 ا٢ُ٥. ُ٪ٍ٘ز٘بطا٧ٍبً اُ٘ظو١  -

 

 

 

NP   ، LRF   ، NGS   ، IREAI   ،

NIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هَْ اُؼِّٞ ا٧ٍب٤ٍخ

 

6- 13 6- 15 251 - 251 

 ثبك١ اُزو٤٤ل٣خبد روو٣ج - ٤خ ٓطٞهحٝعٞك ػِّٞ ؽبٍٞث اُؼِّٞ اُؾبٍٞث٤خ

 اُج٤ٞ ه٣ب٤ٙبد . -

 ا٤ٌُٔب٤ٌٗب اُؾ٣ٞ٤خ ٖٓ أُٞاك اُِٖجخ. -

 ك٣٘ب٤ٌٓب مهاع اُوٝثٞد . -

 أٌّبٍ اُؾلع. ا٧ٗظٔخ اُل٣٘ب٤ٌ٤ٓخ. -

ِٔؼبك٫د ُ ثزلائ٤خا٩اُؾل٣خ اُو٤ٔخ ٬ٌْٓد  -

 اُزلب٤ِٙخ اُغيئ٤خ.

، اٗزوبٍ اُؾبٍٞث٤خ )٤ٌٓب٤ٌٗب أُٞائغ ، أُوٝٗخ  -

 اُؾواهح ، ٗظو٣خ أُغبٍ(.

01- 11 1-12  511 - 511 
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 أُؼٜل اُؼب٢ُ ُِزٌُ٘ٞٞع٤ب

 رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد ٝا٫رٖب٫د :اُضبُش  ٢ٔؾٞه اُجؾضاُ

 ػٖ اُز٘ل٤ن َٔئ٤ُٝخاُ ا٧كاء ٓزبثؼخ ٓئّواد ا٧ْٗطخ أُقوعبد/ اُؼبئل أُغب٫د اُجؾض٤خ
 اُز٘ل٤ن كزوح

 خا٤ُٔيا٤ٗخ أُطِٞث

 )آُق ع٤٘ٚ(

 ٓغٔٞع كاف٢ِ فبهع٢ ٜٗب٣خ ثلا٣خ

أث٤٘خ اُؾبٍت ا٢ُ٥ 

ّٝجٌبد اُوثٜ 

 اُج٢٘٤

ٝعٞك ر٤ٖٔٔبد ٓطٞهح ُج٤٘خ 

اُؾبٍت ا٢ُ٥ ّٝجٌبد اُوثٜ 

 اُج٤ئ٢

ُـخ ٕٝق كهاٍخ  -ماد ًلبءح ر٤ْٖٔ ث٤٘خ ؽٞاٍت

اُِج٘بد ث٘بء -ٝأكٝاد ر٤ْٖٔ اُلٝائو اُوه٤ٔخ. ا٧عٜيح

آ٤ُبد اُز٤ْٖٔ ٓؾبًبح ثبٍزقلاّ  - ا٧ٍب٤ٍخ أُؼبُظ

 ُِـ ر٤ْٖٔ ٓؾبًبح -اُزؾون ٖٓ اُ٘زبئظ -ا٩ٌُزو٢ٗٝ

FPGA 

 

 

 

 

 

NP   ، LRF   ، NGS   ، IREAI   ،

NIC 

 

 

 

 

 

 

 هَْ اُٜ٘لٍخ اٌُٜوث٤خ

 

 

 

 

 

4-11 6-12 1 5 5 

ػ٠ِ ٓقزِق ٓوب٤٣ٌ  َٓؼ - اُؾبٍٞةرؼي٣ي أكاء أث٤٘خ 

 اُزؾ٤َٖ ق رو٤٘بدٓقزِػ٠ِ َٓؼ  - ا٧كاء

 ث٤٘خ أٌُج٤ٞرو ط٣ٞوٓ٘بٍجخ ُزرؾ٤َٖ رطج٤ن رو٤٘خ  -
1-12 1-14 1 5 5 

رطج٤وبد اُؾبٍت 

 ا٢ُ٥

ٝعٞك ٗظْ ٓطٞهح ٝٓؾلصخ 

 ُزطج٤وبد اُؾبٍت ا٢ُ٥

ٌِْٓخ  رؾل٣ل  -رو٤َْ اُجوآظ ٝا٧عٜيح

رو٤َْ  فٞاهى٤ٓبدػ٠ِ َٓؼ  -ا٧عٜيح/اُجوٓغ٤بد

 -ٞاهى٤ٓبد رو٤َْ ٓقزِلخر٘ل٤ن ف -اُجوآظ ٝا٧عٜيح 

 رو٤٤ْ أكاء ٛنٙ اُقٞاهى٤ٓبد

1-12 1-10 - 11 11 

 اَُِطخ رول٣و ُِجوٓغ٤بد ٗظْ عيءا ٫ ٣زغيأ ٖٓ

 ٗٔنعخ ٝرول٣و اُطبهخ أُقزِلخَٓؼ ػ٠ِ رو٤٘بد  -

 -رط٣ٞو ٜٓ٘غ٤خ ػب٤ُخ أَُزٟٞ ُزول٣و اُطبهخ  -

د زول٣و ٖٓ ف٬ٍ أُؼب٤٣و ٝاُزطج٤وباُاُزؾون ٖٓ كهخ 

 اُؾو٤و٤خ.

11-

11 
11-14 1 5 5 

ا٩ّبهاد ٓؼبُغخ 

 اُٖٞه ٝاُوه٤ٔخ 

ٝعٞك ٗظْ ٓطٞهح ٝٓؾلصخ 

ُٔؼبُغخ ا٩ّبهاد اُوه٤ٔخ 

 ٝاُٖٞه

 ٓؼبُغخ اُٖٞه/اُل٤ل٣ٞ ثبٍزقلاّ ٖٓ٘بد ُِجوٓغخ.

ٓؼبُغخ ك٢ ٓغبٍ  FPGAاٍزقلاّ ػ٠ِ أَُؼ  -

ٓؼبُغخ  بدث٘بء ٗٔٞمط ٓؾبًبح ُزطج٤و -اُٖٞه ٝاُل٤ل٣ٞ 

رطج٤ن ٗٔٞمط  -ٔبر٬ة.اُ ثبٍزقلاّاُطج٤خ ُٖٞه ا

 FPGA ٝVHDLٓؾبًبح ثَٔبػلح 

 

6-11 6-12 - 5 5 
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اُزطج٤وبد ماد اُْجٌبد اُؼٖج٤خ ك٠ أعٜيح رطج٤وبد  -

د اُْجٌبد ٛجُٞٞع٤بػ٠ِ أَُؼ  -اُوواهاد اَُو٣ؼخ.

ػ٠ِ أعٜيح اُْجٌبد َٔؼ اُ -أُقزِلخ  اُؼٖج٤خ

-أعٜيح اُْجٌبد اُؼٖج٤خن ر٘ل٤  -اُؼٖج٤خ ٝرطج٤وبرٜب

أُ٘لنح ٖٓ  ػَٔ أعٜيح اُْجٌبد اُؼٖج٤خ زؾون ٖٓاُ

 رطج٤ن ف٬ٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-11 6-14 - 5 5 

ؼبُغبد ا٩ّبهاد ٝا٧كاء ُٔ لهحٗٔنعخ أُجبك٫د ث٤ٖ اُو

 اُؾل٣ضخ. اُوه٤ٔخ
٣ؾلك 

 ٫ؽوب

٣ؾلك 

 ٫ؽوب
- 5 5 

 

 

 

 

ثؾٞس ا٫رٖب٫د  

 اُوه٤ٔخ 

  

ك٢ ًلبءح ماد ثوٝر٫ًٞٞد 

 ِْجٌبدُاٍزقلاّ اُطبهخ 

 أُؾٍٔٞ أُقٖٖخ

 ِٔؾٍٔٞ.أُقٖٖخ ُْجٌبد ِثوٝر٫ًٞٞد اُزٞع٤ٚ ُ

 -ِزٞع٤ُٚ خأُقٖٖ جوٝر٫ًٞٞداُأَُؼ ػ٠ِ  -

ثوٝرًٍٞٞ رو٤٤ْ  - OPNETْجٌخ ُٓؾبًبح أكاح كهاٍخ 

 بدْجٌثوٓغ٤بد ٓؾبًبح اُاُزٞع٤ٚ أُوزوػ ثبٍزقلاّ 

ؽخ ػ٠ِ ٖٓ٘خ فٞاهى٤ٓبد اُزٞع٤ٚ أُوزوافزجبه  -

 ؽو٤و٤خ.

1-11 1-12 211 111 

211 

ٔواًي عل٣لح ُ ّلواداهزواػ 

، PCC ا٩رٖب٫د اُؼبٓخ

ٝرو٤٤ْ أكائٜب ثبُٔوبهٗخ ٓغ 

 أُقططبد اُؾب٤ُخ.

 .٧OFDMٗظٔخ   PCC ٓواًي ا٩رٖب٫د اُؼبٓخ

، ٝث٘بء  0 -كهاٍخ ٓبر٬ة -PCCأَُؼ ػ٠ِ  -

٤ٚ أُوزوػ اُزٞعٗظبّ رو٤٤ْ  - OFDM٘ظبّ ٗٔٞمط ُ

 ثبٍزقلاّ ؽيٓخ ٓبر٬ة.

1-11 1-12 251 1 

251 

ٝٙغ ٛجوخ عل٣لح ٖٓ 

 خاُجوٝر٫ًٞٞد أُقٖٖ

 كٞمرٖب٫د ٝأُ٘بٍجخ ُ٪

 ٤خاٌُٜوثاُولهح فطٞٛ 

ك٢ ا٧ٓبًٖ أُـِوخ ثبٍزقلاّ  PLC ٓلٟاٛبُخ 

كٝاد ٧َٓؼ ٝكهاٍخ  -خأُقٖٖ اُجوٝر٫ًٞٞد

ماد زٞع٤ٚ ا٫ُٞد ثوٝرًٞ ػ٠ِ  اُؼَٔ -ٓؾبًبح اُْجٌخ.

رؼل٣َ  -(LSP  ،OLSRأُٖله أُلزٞػ )ٓضَ 

افزجبه  -.اُولهح فٍٜٜٝ ُزِج٤خ  ؾب٢ُجوٝرًٍٞٞ اُاُ

 ا٧كاء ٓغ/ ثلٕٝ اُجوٝر٫ًٞٞد أُوزوؽخ ٝه٤بً ا٧كاء

1-11 1-11 211 1 211 

اُز٢  اُجل٣ِخ ؾٍِٞاُكهاٍخ 

رٖب٫د ا٣٩ٌٖٔ إٔ رولٜٓب 

 ى٣غُز٤ُٞل اٌُٜوثبء ّٝجٌخ اُزٞ

 

 

كهاٍخ اٍزوٖبئ٤خ ػٖ ٓلّٜٞ  -فلٓبد اُْجٌبد اُن٤ًخ.

 قلٓبد اُْجٌبد اُن٤ًخ ُ ٝ ػَٔ هبئٔخاُْجٌبد اُن٤ًخ 

 ،خٓ٘لِٖ ٘وطخ ثؾشاُؼَٔ ػ٠ِ ًَ فلٓخ ً -ٖٓو.ك٢ 

ث٘بء ٓٞاهغ  -.نُي ك٢ ِٓق ٓزٌبَٓكٓظ ُصْ ػَٔ 

رٌبَٓ اُجؾش ٓغ ْٓوٝع  -ٔلّٜٞمُي اُرغو٣ج٤خ ُزول٣ْ 

ITEA2 " اُؾب٤ُخIMPONET "هجَ  أُولٓخ ٖٓ

 ٓقزجواد أٝهاٗظ اُوبٛوح

 

1-11 1-14 511 111 611 
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اهزواػ ٝكهاٍخ رو٤٘بد ٓجزٌوح 

ززجغ ك٢ ٗظْ اًُزَبة ٝ٪ُ

FHSS  ٫ٍزقلآٜب ك٢

 أؿواٗ ػٌَو٣خ

 -ريآٖ هلي اُزوكك.

 كهاٍخ اٍزوٖبئ٤خ ػٖ ٗظْ اُط٤ق أُ٘زْو.

ك٢ أٗظٔخ  تٌَُِاُزؼو٤ل  ه٤ِِخ حعل٣لرو٤٘بد هزواػ ا  -

FHSS.-  ُ زجغ/ اُزاُٞهذًزَبة أُزٍٜٞ ٬ٓؾبًبح 

 0ٓبر٬ة ؽيٓخ قٞاهى٤ٓبد أُوزوؽخ ثبٍزقلاّ ُِ

 
1-11 1-13 211 111 311 

 ٔؼٜل اُؼب٢ُ ُِزٌُ٘ٞٞع٤باُ

 ٝاُ٘ظْ اُٜ٘ل٤ٍخ ، ٝاكاهح اُغٞكح ػِّٞ أُٞاك : اُواثغ ٢ٔؾٞه اُجؾضاُ

 ػٖ اُز٘ل٤ن ٤ُخئَٞٔاُ ا٧كاء ٓزبثؼخ  ٓئّواد ْٗطخا٧ ؼبئلاُ / أُقوعبد أُغب٫د اُجؾض٤خ
 كزوح اُز٘ل٤ن

 ا٤ُٔيا٤ٗخ أُطِٞثخ

 )آُق ع٤٘ٚ(

 ٓغٔٞع كاف٢ِ فبهع٢ ٜٗب٣خ ثلا٣خ

اُطوم اُؾَبث٤خ ك٢ 

 ػِّٞ أُٞاك

 ٗٔنعخ اُزآًَ ٝاُزؼو٣خ ك٢ فطٞٛ أٗبث٤ت اُ٘لٜ - ٗبث٤تزآًَ ك٢ فطٞٛ ا٧اُاُؾل ٖٓ 

NP   ، LRF   ، NGS   ، IREAI   ،

NIC 

 

 هَْ اُٜ٘لٍخ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ

 

6-11 6-13 211 - 222 

 .ِٖتزِرط٣ٞو ٛوم عل٣لح ُ

 .اُلَٖ ا٢ٌُِ ظٞاٛوكْٜ  

 .اُلَٖ ا٢ٌُِا٤َُطوح ػ٠ِ 

ف٬ٍ اٗزبط  اُلَٖ ا٢ٌُِاُ٘ٔنعخ ٝا٤َُطوح ػ٠ِ  -

 02 - 51 12-1 11-1 أَُجًٞبد

 ٤وا٤ٓي ثبٍزقلاّ اٙبكبد اُ٘بٗٞرؼي٣ي أكاء اَُ - رط٣ٞو ٓٞاك عل٣لح أُٞاك أُجزٌوح

 رؼل٣َ أكاء اُقوٍبٗخ ثبٍزقلاّ اٙبكبد اُ٘بٗٞ -

 ٓٞاك ٗبٗٞ اُج٤ُٞٔو٣خ  -

6-11 6-15 211 - 222 

ٛ٘لٍخ أُٞاك 

 ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب اُ٘بٗٞ

 ٘بٗٞأُؼيىح ثبُٔٞاك اُرط٣ٞو  - ٘بٗٞأُؼيىح ثبُٔٞاك اُرط٣ٞو 

 خ: اُغٞاٗت اُؼ٤ِٔ ٤خأٗبث٤ت  اُ٘بٗٞ اٌُوثٞٗ -
6-11 6-15 51 - 02 

ٝعٞك ٛوم ٓطٞهح ُوٕل أكاء  ُخ٥هٕل أكاء ا

 ا٥ُخ

 رغبٛبد اُؾل٣ضخ ك٢ رْق٤ٔ ا٧ػطبٍا٩ -
6-11 6-15 211 - 222 

ػِْ ا٫ؽزٌبى ، 

، ػطبٍرْق٤ٔ ا٧

 ٝاػبكح اُزل٣ٝو

 بُ٘بٗٞ أُؼيىح ثَِطٞػ ُ اُزو٣جُٞٞع٤خاُغٞاٗت  - ٝعٞك رو٤٘بد ؽل٣ضخ ٓ٘زغخ ٓؾ٤ِب

 02 - 51 15-6 11-6 كح رل٣ٝو اُ٘لب٣بد أُ٘زغخ ٓؾ٤ِباػب -
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٤ٔ٤ًبء اُج٤ُٞٔواد 

 ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب

 

 

 

 

 

 

ٝعٞك ٓوًجبد ٓطٞهح ٖٓ ٤ٔ٤ًبء 

 اُج٤ُٞٔواد ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب

ب٤ُ٧بف، اُؾْٞ اُزلػ٤ْ ثٓوًجبد اُج٤ُٞٔو أُزولٓخ ) -

 (ؽْٞ اُ٘بٗٞ ٍٞك ، ا٧ؿ٤و ٍٝٞك ا٧

 ، كٓظ أُطبٛٔطبٛ ٝأُطبٛاُ كٓظٓيط اُج٤ُٞٔو ) -

 (ػٞآَ اُزٞاكنٝاُج٬ٍز٤ي، 

أُ٘زغبد اُطج٤ؼ٤خ ُٖ٘بػخ أُطبٛ )أُٞاك أُٚبكح  -

 (أُٚبكح ُ٪ّؼبع، ًٌََُِِلح ، أُٚبكح ٨ُ

َٓزؾِت اُج٤ُٞٔواد  ثِٔوح أَُزؾِت )اػلاك -

ٓٞاك  ادُِزطج٤وبد اُٖ٘بػ٤خ ، ثِٔوح َٓزؾِت ث٤ُٞٔو

 ُزول٣ْ ا٧ك٣ٝخ(ًٍٞبئَ  اُ٘بٗٞ أُوًجخ

٫ٕوخ )اُزو٤٘بد اُغل٣لح أٞاك ُِ  اُزو٤٘بد اُغل٣لح -

 ٤ِٔبٙ(.هه٤وخ ُ بد٩ٗزبط ٫ٕو

ؽْٞ اُج٤ُٞٔواد ،  ٓي٣ظاُج٤ُٞٔواد إُِٔٞخ ) -

ِزطج٤وبد ُرؾ٤ٚو ٝر٤ٕٞق ثؼ٘ ث٤ُٞٔواد اُز٤َٕٞ 

 اُٖ٘بػ٤خ(

اُج٤ُٞٔواد اُوبثِخ ُِزؾَِ )رؾ٤ٚو ٝر٤ٕٞق  -

 ول٣ْ٘ظبّ رُوبثِخ ُِزؾَِ اُقبٕخ ثااُغ٤َٔبد اُ٘ب٣ٞٗخ 

 (ك٣ٝخا٧

ثؼ٘ ٓضجطبد رٌُ٘ٞٞع٤ب اُلٛبٗبد )اػلاك ٝرطج٤ن  -

اُلٛبٗبد ك٢ اُلٛبٗبد، ٝاػلاك ٝرو٤٤ْ اُغل٣لح ُزآًَ ا

 اُج٤ئخ(أُٚبكح ُِزآًَ ٕل٣وخ 
 

 هَْ اُؼِّٞ ا٧ٍب٤ٍخ

 

6-11 6-15 211 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222 

 

 

 

ٔٞاك اُرؤ٤َٛ اػبكح 

 خ٤اُقوٍبٗ

 

 

 

عٞك ٛوم ؽل٣خ ٩ػبكح رؤ٤َٛ ٝ

 أُٞاك اُقوٍب٤ٗخ

رو٤٘بد ٓوبٝٓخ اُؤ اُغل٣لح ٝا٬ٕ٩ػ ٬ُٕٞد  -

اُل٫ٞم ٖٓ ثبٍزقلاّ  ػٔٞك-اُقوٍبٗخ أَُِؾخ ٍوق

 FRPٗٞع 

ُلبد اُج٤ُٞٔواد أُلػٔخ ثب٤ُ٧بف اُيعبع٤خ رؤص٤و  -

 أُزواثطخ فبهع٤بً ػ٠ِ ٍٛٞ ٤ٛخ ِٕٝخ اُْل

ٍبٗخ أُؾلكح ثبُج٤ُٞٔواد كهاٍخ رغو٣ج٤خ ػ٠ِ اُقو -

أُلػٔخ ثب٤ُ٧بف ماد أُوبٝٓخ اُؼبك٣خ ٝاُؼب٤ُخ 

 ُ٪عٜبك.

ٍِٞى ًٔواد اُقوٍبٗخ أَُِؾخ أُوبٝٓخ ُِؤ ٓغ  -

 أُزواثطخ ٝاُـ٤و ٓزواثطخ. FRPُلبد 

 

 اُٜ٘لٍخ أُل٤ٗخ هَْ

 

6-11 6-15 51 - 

 

 

 

 

 

02 

اكاهح اُغٞكح 

 اُْبِٓخ

 

 

اُغٞكح  ٝعٞك ٗظْ ٓزٌبِٓخ ٩كاهح

 اُْبِٓخ

٤ٍـٔب ك٢  ٣6َز٘ل ا٠ُ اٛبه ُز٘ل٤ن ٓزٌبَٓ ٗظبّ 

رٞظ٤ق ْٗو اُغٞكح ػ٠ِ َٓزٟٞ   -اُٖ٘بػخ أُٖو٣خ

 يآ٘خ ا٤ٌُِخ ٝاُغيئ٤خ ك٢ ٗظبّ أُئٍَخزاُٞظبئق ٓ

ُزو٤٤ْ َٓزٔو  اُل٣٘ب٢ٌ٤ٓ ٍغَ اُ٘زبئظ أُزٞاىٕ -

 ُلؼب٤ُخ ر٘ل٤ن ثوآظ اُغٞكح

 هَْ اُٜ٘لٍخ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ
0-11 

 

0-13 

 

211 - 

 

 

222 
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اكاهح أُْبه٣غ 

 أُؾلٝكح أُٞاهك

ٝعٞك ٗظْ ؽل٣ضخ ٩كاهح أُْبه٣غ 

 اُؾلٝكح أُٞاهك

ُٔزبٗخ ًٔؼ٤به ك٢ علُٝخ أُٞاهك اُؼْٞائ٤خ ٓو٤لح 1

 - 51 13-6 11-2 غلُٝخآُْبًَ 

 

 

02 

اُغلهإ اُقوٍب٤ٗخ 

 أُوٞاح

 

 

 

 ٗظْ ٓطٞهح ُِقوٍبٗخٝعٞك 

             خ رؾ٤َٔ فبهط أَُزٟٞ.ك٢ ؽبُ ٍِٞى اُض٢٘

 ك٢ ؽبُخ رؾ٤َٔ أَُزٟٞ.ا٩ْٗبئ٢  اَُِٞى -

 هَْ اُٜ٘لٍخ أُل٤ٗخ

 

1-11 1-13 51 - 
02 

اُقوٍبٗخ فل٤لخ 

 اُٞىٕ ػب٤ُخ ا٧كاء

 يؽق ٝا٫ٌٗٔبُ.اُ  -.ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخقٖبئٔ اُ
1-11 1-12 51 - 

02 

ٝؽلاد اُقوٍبٗخ 

 وه٤وخاُ ا٩ٍٔ٘ز٤خ

 أُوٞاح

 ا٧ٍٔ٘ز٤خ. بدهبث٤ِخ اُطوم ُِٔوًج  -.ٝاُض٢٘ل اء اُْأك

1-11 1-12 51 - 

02 

 أُؼٜل اُؼب٢ُ ُِزٌُ٘ٞٞع٤ب

 رٌُ٘ٞٞع٤بد ٓزولٓخ : ٢ اُقبٌٓٔؾٞه اُجؾضاُ

 ػٖ اُز٘ل٤نَٔئ٤ُٝخ اُ ا٧كاء ٓزبثؼخ  ٓئّواد ا٧ْٗطخ اُؼبئل أُقوعبد/ أُغب٫د اُجؾض٤خ
 اُز٘ل٤ن كزوح

 ا٤ُٔيا٤ٗخ أُطِٞثخ

 )آُق ع٤٘ٚ(

 ٓغٔٞع كاف٢ِ فبهع٢ ٜٗب٣خ ثلا٣خ

اٍزقلاّ  أٌُج٤ٞرو ك٢ 

 اُٖ٘بػخ

ٝعٞك أٍب٤ُت ٓطٞهح ٩ٍزقلاّ 

 أٌُج٤ٞرو ك٢ اُٖ٘بػخ

 ؼلحاُز٘جئ ثزبًَ اُ

NP   ، LRF   ، NGS   ، IREAI 

 ،NIC 

 

 هَْ اُٜ٘لٍخ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ

 

1-11 1-12 - 51 51 

اُج٠٘ اُ٘بٗٞٓزو٣خ اُؾغْ 

 ٝاُزلبػ٬د

 اٗزبط ا٧ٌّبٍ اُ٘بٗٞ ٞك أٌّبٍ ؽل٣ضخ ٝٓطٞهح ُِ٘بٗٞٝع
1-11 1-12 - 51 51 

رط٣ٞو أٍب٤ُت ٓزولٓخ ُزجو٣ل  اُ٘ٔنعخ ٝاُزؾٌْ ك٢ اُؼ٤ِٔبد

 ا٫ٌُزو٤ٗٝبد

 أٍب٤ُت ٓزولٓخ ُزجو٣ل ا٫ٌُزو٤ٗٝبد
1-11 1-12 - 51 51 

٣ي رؼي -أُؾوًبد أُئاىهحاُزؾٌْ أُزولّ ػ٠ِ   ٤بدٛ٘لٍخ ا٤ٌُٔبروٝٗ

أعٜيح ا٫ٍزْؼبه   -ػ٤ِٔخ اُز٤ٖ٘غ اُزؾٌْ ك٢

 ُؼ٤ِٔخ ر٤ٖ٘غرؾٌْ ٤ٌٓبرو٢ٗٝ ٗظبّ   -اُن٤ًخ

1-11 1-12 
- 

 
51 51 
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 كلٌة الحاسبات و المعلومات

  علوم الحاسب -المحور األول :  

 عن التنفٌذ  المسبولٌة مإشرات متابعة األداء األنشطة عابدالمخرجات / ال المجاالت البحثٌة

)باأللؾ جنٌه(التموٌل فترة التنفٌذ   

 النهاٌة البداٌة

تموٌل 
 خارجى

 )منح /(

تموٌل 
 ذاتى

)جامعة 
 / كلٌة(

 اإلجمالً

 

 ٫رٖب٫د ٝاُْجٌبدا

Communications & 

Networking 

 فٞاهى٤ٓبد رطج٤و٤خ

Practical Algorithms 

اػلاك كهاٍبد ك٢ اُزؾٌْ ك٢ ّجٌبد اُؾبٍت 

 ٝاكاهارٜب
أثؾبس ػ٤ِٔخ ك٢  6ْٗو 

ٓغ٬د ٝكٝه٣بد ٓؾ٤ِخ 

 ٝػب٤ُٔخ أٝ ٓئرٔواد

ٗزبئظ ػول ا٤َُٔ٘بهاد  -

اُلٝه٣خ ثٔؼلٍ ٤ٍٔ٘به ًَ 

ا٫ٍزلبكح ٖٓ ٗزبئظ  -ّٜو٣ٖ

ٝر٤ٕٞبد ا٧ثؾبس اُؼ٤ِٔخ 

 أُْ٘ٞهح ك٢ أثؾبس أفوٟ

 

 هَْ ػِّٞ اُؾبٍت

 بد اُؼ٤ِٔخهَْ اُؾَبث

 اُلو٣ن اُجؾض٢

2111 2111 - 211 211 

 251 251 - 2115 2111 اػلاك كهاٍبد ك٢ اُْجٌبد اُٚٞئ٤خ

 211 211 - 2115 2111 اػلاك كهاٍبد ك٢ ا٧ٗظٔخ أُٞىػخ

 211 211 - 2115 2111 اػلاك كهاٍبد ك٢ اُْجٌبد ا٤ٌٍِ٬ُخ

 211 51 151 2114 2111 اػلاك كهاٍبد ك٢ رو٤٘بد ًْق اُزََِ

 151 151 - 2115 2112 اػلاك كهاٍبد ك٢ أٖٓ اُْجٌبد

 اُوٍْ ٝاُزٖٞه ثبُؾبٍت

Graphics & 

Visualization 

 فٞاهى٤ٓبد رطج٤و٤خ 

Practical Algorithms 

أثؾبس ػ٤ِٔخ ك٢  4ْٗو  ػلاك كهاٍبد ك٢ ػ٤ِٔخ ا٫ٍزقواط1

ٓغ٬د ٝكٝه٣بد ٓؾ٤ِخ 

-ٝػب٤ُٔخ أٝ ٓئرٔواد

٫ٍزلبكح ٖٓ ٗزبئظ ا

ٝر٤ٕٞبد ا٧ثؾبس اُؼ٤ِٔخ 

 أُْ٘ٞهح

 هَْ ػِّٞ اُؾبٍت

 هَْ اُؾَبثبد اُؼ٤ِٔخ

 اُلو٣ن اُجؾض٢

2114 2115 - 211 211 

 211 211 - 2115 2112 اػلاك كهاٍبد ك٢ اُزٖٞه

اػلاك كهاٍبد ك٢ ٗٔنعخ ا٧ٌّبٍ اُٜ٘ل٤ٍخ ص٬ص٤خ 

 251 251 - 2115 2112 ا٧ثؼبك

 ط ثوآظ رطج٤و٤خٗٔبم 

Software Prototypes 

اػلاك كهاٍبد ك٢ اُز٤ْٖٔ ٝاُ٘ٔنعخ ثبٍزقلاّ 

 اُؾبٍت

أثؾبس ػ٤ِٔخ ك٢  3ْٗو 

ٓغ٬د ٝكٝه٣بد ٓؾ٤ِخ 

 -ٝػب٤ُٔخ أٝ ٓئرٔواد

اٍزقلاّ ٗزبئظ ٝر٤ٕٞبد 

ا٧ثؾبس أُْ٘ٞهح ك٢ 

 ٓغب٫د رطج٤و٤خ

 هَْ ػِّٞ اُؾبٍت -

 اُؾَبثبد اُؼ٤ِٔخ

 اُلو٣ن اُجؾض٢

2114 2115 - 211 211 

 211 211 - 2115 2112 اػلاك كهاٍبد ك٢ اُوٍّٞ أُزؾوًخ

 اُٞاهغ ا٫كزوا٢ٙ  اػلاك كهاٍبد ك٢
2111 2111 151 111 251 
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 الذكاء االصطناعً

Artificial Intelligence 

 خوارزمٌات تطبٌقٌة

Practical Algorithms 

 اػلاك كهاٍبد ك٢ اُْجٌبد اُؼٖج٤خ

-ػ٤ِٔخ أثؾبس 4ْٗو 

اٍزقلاّ ٗزبئظ ٝر٤ٕٞبد 

ا٫ٍزلبكح  -ا٧ثؾبس أُْ٘ٞهح

ٖٓ ٗزبئظ ٝر٤ٕٞبد ا٧ثؾبس 

 اُؼ٤ِٔخ أُْ٘ٞهح

 هَْ ػِّٞ اُؾبٍت -

 اُلو٣ن اُجؾض٢ -

2111 2112 
- 211 211 

 اػلاك كهاٍبد ك٢ اُزل٤َو ٝأُ٘طن
2112  2115  

-  151 151 

 اػلاك كهاٍبد ك٢ ٓؼبُغخ اُِـبد اُطج٤ؼ٤خ

 
2114  2115 -  211 211 

 اػلاك كهاٍبد ك٢ اُزؼوف ػ٠ِ ا٬ٌُّ
2113  2115 111  151 251 

 نماذج برامج تطبٌقٌة

Software Prototypes 

 اػلاك كهاٍبد ك٢ هإ٣خ اُؾبٍت

 

أثؾبس ػ٤ِٔخ ك٢  4ْٗو 

ٓغ٬د ٝكٝه٣بد ٓؾ٤ِخ 

-ٝػب٤ُٔخ أٝ ٓئرٔواد

اٍزقلاّ ٗزبئظ ٝر٤ٕٞبد 

٢ ا٧ثؾبس أُْ٘ٞهح ك

 ٓغب٫د رطج٤و٤خ

 هَْ ػِّٞ اُؾبٍت -

 هَْ اُؾَبثبد اُؼ٤ِٔخ

 اُلو٣ن اُجؾض٢
2111  2114 -  211 211 

  اػلاك كهاٍبد ك٢ ػِْ ر٤ْٖٔ ا٩َٗبٕ ا٢ُ٥
2113  2115 151  151 311 

 طرق تمثٌل البٌانات

Data Representations 

 اػلاك كهاٍبد ك٢ ٛوم رٔض٤َ أُؼوكخ

 

 أثؾبس ػ٤ِٔخ ك٢ 3ْٗو 

ٓغ٬د ٝكٝه٣بد ٓؾ٤ِخ 

 ٝػب٤ُٔخ أٝ ٓئرٔواد

 هَْ ػِّٞ اُؾبٍت -

 211 211  - 2114  2111 اُلو٣ن اُجؾض٢ -

 أٍب٤ُت أٖٓ ٝف٤ٕٖٞخ اُؾبٍجبد

Security and Privacy 

 أساسٌات نظرٌة

Theoretical Foundations 

 اػلاك كهاٍبد ك٢ ػِْ اُزْل٤و

Cryptology 

روبه٣و ْٓوك٢ اُوٍبئَ 

ثؾبس ػ٤ِٔخ أ 4ْٗو  -اُؼ٤ِٔخ

ك٢ ٓغ٬د ٝكٝه٣بد ٓؾ٤ِخ 

 ٝػب٤ُٔخ أٝ ٓئرٔواد

 

 

 

 

 هَْ ػِّٞ اُؾبٍت

 هَْ اُؾَبثبد اُؼ٤ِٔخ

 اُلو٣ن اُجؾض٢

2111  2114 -  211 211 

اُزؼوف ػ٠ِ ا٧ّقبٓ ٖٓ ف٬ٍ 

 أَُبد اُطج٤ؼ٤خ

Biometrics 

 نماذج برامج تطبٌقٌة

Software Prototypes 

 اػلاك كهاٍبد ك٢ اُق٤ٕٖٞخ

 

أثؾبس ػ٤ِٔخ ك٢  5ْٗو 

ٓغ٬د ٝكٝه٣بد ٓؾ٤ِخ 

 ٝػب٤ُٔخ أٝ ٓئرٔواد

اٍزقلاّ ٗزبئظ ٝر٤ٕٞبد  -

ا٧ثؾبس أُْ٘ٞهح ك٢ 

 ٓغب٫د رطج٤و٤خ

 

 

 

 

2112  2114 -  151 151 

 151 151  - 2113  2111 اػلاك كهاٍبد ك٢ أٛو اُؾٍٞجخ أُٞصٞم ك٤ٜب

2112  2115 -  211 211 
 أٖٓ ا٩ٗزوٗذاػلاك كهاٍبد ك٢ 
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 ٗٔبمط ثوآظ رطج٤و٤خ – ة

Software Prototypes  

 فٞاهى٤ٓبد رطج٤و٤خ  –أ 

Practical Algorithms 

 اػلاك كهاٍبد ك٢ اُز٣ٖٞذ ا٩ٌُزو٢ٗٝ

Electronic Voting 

أثؾبس ػ٤ِٔخ ك٢  5ْٗو 

ٓغ٬د ٝكٝه٣بد ٓؾ٤ِخ 

روبه٣و  -ٝػب٤ُٔخ أٝ ٓئرٔواد

 0ْٗو -ْٓوك٢ اُوٍبئَ

أثؾبس ػ٤ِٔخ ك٢ ٓغ٬د 

ٝكٝه٣بد ٓؾ٤ِخ ٝػب٤ُٔخ أٝ 

اٍزقلاّ ٗزبئظ  -ٓئرٔواد

 ٝر٤ٕٞبد ا٧ثؾبس أُْ٘ٞهح

 

 

2111 2113 - 151 151 

 اػلاك كهاٍبد ك٢ اُزؾون ٝاُزؤًل ٖٓ ٕؾخ ا٤َُبٍبد

 
2112 2115 - 211 211 

 اػلاك كهاٍبد ك٢ اُجٖٔبد

 
2112 2115 - 211 211 

 

ٓؼبُغخ اُٖٞه   

Image Processing 

فٞاهى٤ٓبد رطج٤و٤خ –أ   

Practical Algorithms 

 اػلاك كهاٍبد ك٢ ؽلهخ اُؼ٤ٖ
روبه٣و ْٓوك٢ اُوٍبئَ 

أثؾبس ػ٤ِٔخ  0ْٗو  -اُؼ٤ِٔخ

ك٢ ٓغ٬د ٝكٝه٣بد ٓؾ٤ِخ 

ٗزبئظ  -ٝػب٤ُٔخ أٝ ٓئرٔواد

ػول ا٤َُٔ٘بهاد اُلٝه٣خ 

 -ثٔؼلٍ ٤ٍٔ٘به ًَ ّٜو٣ٖ

اٍزقلاّ ٗزبئظ ٝر٤ٕٞبد 

ثؾبس أُْ٘ٞهح ك٢ ا٧

 ٓغب٫د رطج٤و٢

2111 2113 
- 211 211 

اػلاك كهاٍبد ك٢ اُزؼوف ػ٠ِ اُٞعٚ   
2111 2115 

- 211 211 

اػلاك كهاٍبد ك٢ اُزؼوف ػ٠ِ اُزٞه٤غ   
2111 2114 

- 211 211 

اػلاك كهاٍبد ك٢  ثٖٔخ اُؾبٓ٘ ا١ُٝٞ٘   
2111 2115 

- 311 311 

ُزؤص٤و اُؾواه١اػلاك كهاٍبد ك٢  ا   
2111 2113 

- 211 211 

اػلاك كهاٍبد ك٢ ٛ٘لٍخ ا٤ُل   
2111 2114 

- 211 211 

 ك٢ اُٖٞه اػلاك كهاٍبد ك٢ اكهاط اُؼ٬ٓخ أُبئ٤خ
روبه٣و ْٓوك٢ اُوٍبئَ 

أثؾبس ػ٤ِٔخ  0ْٗو  -اُؼ٤ِٔخ

ك٢ ٓغ٬د ٝكٝه٣بد ٓؾ٤ِخ 

ٗزبئظ  -ٝػب٤ُٔخ أٝ ٓئرٔواد

ه٣خ ػول ا٤َُٔ٘بهاد اُلٝ

 -ثٔؼلٍ ٤ٍٔ٘به ًَ ّٜو٣ٖ

اٍزقلاّ ٗزبئظ ٝر٤ٕٞبد 

ا٧ثؾبس أُْ٘ٞهح ك٢ 

 ٓغب٫د رطج٤و٢

2111 2113 
- 222 222 

 اػلاك كهاٍبد ك٢ اػبكح ث٘بء اُٖٞه
2112 2115 

- 022 022 

 اػلاك كهاٍبد ك٢ رو٤َْ اُٖٞه
2111 2115 

- 570 570 

 اػلاك كهاٍبد ك٢ ًْق ري٤٣ق أُ
2111 2113 

502 522 202 

 اػلاك كهاٍبد ك٢ ٙـٜ ؽغْ اُٖٞه
2112 2115 

- 222 222 

 اػلاك كهاٍبد ك٢ اُزؼوف ػ٠ِ ُـخ ا٩ّبهح
2111 2113 

502 02 222 

 



 
 
 
 
 
 

   826                                                                                                                    0205-0202الخطه البحثٌة لجامعة بنها 
 
 

 كلٌة الحاسبات و المعلومات

  نظم المعلومات -المحور الثانً :  

  ػٖ اُز٘ل٤ن أَُئ٤ُٞخ  خ ا٧كاءٓئّواد ٓزبثؼ ا٧ْٗطخ   أُقوعبد / اُؼبئل  أُغب٫د اُجؾض٤خ

)ثب٧ُق ع٤٘ٚ(اُز٣َٞٔ كزوح اُز٘ل٤ن  

  اُٜ٘ب٣خ  اُجلا٣خ

ر٣َٞٔ 

  فبهع٠

 )ٓ٘ؼ /( 

ر٣َٞٔ 

 مار٠ 

)عبٓؼخ / 

  ٤ًِخ(

 ا٩عٔب٢ُ

 

ٗظْ هٞاػل اُج٤بٗبد 

 ٝرٌُ٘ٞٞع٤برٜب

Database Systems & its 

Technologies 

 أٍب٤ٍبد ٗظو٣خ

Theoretical Foundation 

أثؾبس ػ٤ِٔخ ك٢  0ْٗو  اػلاك كهاٍبد ك٢ ر٤ْٖٔ هٞاػل اُج٤بٗبد

ٓغ٬د ٝكٝه٣بد ٓؾ٤ِخ 

 ٝػب٤ُٔخ أٝ ٓئرٔواد

اٍزقلاّ ٗزبئظ ٝر٤ٕٞبد -

ا٧ثؾبس أُْ٘ٞهح ك٢ 

 ٓغب٫د رطج٤و٤خ

ا٫ٍزلبكح ٖٓ ٗزبئظ -

ٝر٤ٕٞبد ا٧ثؾبس اُؼ٤ِٔخ 

 أُْ٘ٞهح

 هَْ ٗظْ أُؼِٞٓبد

 

 اُلو٣ن اُجؾض٢

2111- 2112 
- 151 151 

 اػلاك كهاٍبد ك٢ هٞاػل اُج٤بٗبد أُٞىػخ

 
2111- 2112 

- 211 211 

 151 151 - 2115 -2112 اػلاك كهاٍبد ك٢ رٌُ٘ٞٞع٤ب أًٌ اّ اٍ

 فٞاهى٤ٓبد رطج٤و٤خ

Practical Algorithms 

 اػلاك كهاٍبد ك٢ اُز٘و٤ت ػٖ اُج٤بٗبد
2111- 2113 151 111 251 

 رقي٣ٖ ٝاٍزوعبع أُؼِٞٓبداػلاك كهاٍبد ك٢ 

2112 2115 - 151 151 

 ٛ٘لٍخ ٗظْ أُؼِٞٓبد

Information Systems  

Engineering 

 أٍب٤ٍبد ٗظو٣خ

Theoretical Foundation 

أثؾبس ػ٤ِٔخ ك٢  5ْٗو  اػلاك كهاٍبد ك٢ رؾ٤َِ ٝر٤ْٖٔ ٗظْ أُؼِٞٓبد

ٓغ٬د ٝكٝه٣بد ٓؾ٤ِخ 

-ٝػب٤ُٔخ أٝ ٓئرٔواد

ر٤ٕٞبد اٍزقلاّ ٗزبئظ ٝ

ا٧ثؾبس أُْ٘ٞهح ك٢ 

 ٓغب٫د رطج٤و٤خ

 

2111 2114 
- 151 151 

  اػلاك كهاٍبد ك٢ ٗظْ أٓبٕ أُؼِٞٓبد

2112 
2115 

- 211 211 

اػلاك كهاٍبد ك٢ رطج٤وبد اٍُٞبئٜ أُزؼلكح ك٢  ٗظْ  ٗٔبمط ثوآظ رطج٤و٤خ

 211 211 - 2115 2112 أُؼِٞٓبد

 أُؼِٞٓبد اػلاك كهاٍبد ك٢ رط٣ٞو ٗظْ
2111 2114 151 111 251 
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ٗظْ كػْ ارقبم اُوواه ٝاكاهح 

 رلكن اُؼَٔ

Decision Support 

Systems & Workflow 

Management 

 ٗٔبمط ثوآظ رطج٤و٤خ

Software prototypes 

 اػلاك كهاٍبد ك٢ ٛ٘لٍخ ٗظْ كػْ ارقبم اُوواه

 

أثؾبس ػ٤ِٔخ ك٢  3ْٗو 

ٓغ٬د ٝكٝه٣بد ٓؾ٤ِخ 

 ٝ ٓئرٔوادٝػب٤ُٔخ أ

اٍزقلاّ ٗزبئظ ٝر٤ٕٞبد 

ا٧ثؾبس أُْ٘ٞهح ك٢ 

 ٓغب٫د رطج٤و٤خ

 

2111 2112 
- 211 211 

اػلاك كهاٍبد ك٢ اكاهح ٗٔٞمط ٗظْ كػْ ارقبم اُوواه 

 ػ٠ِ ا٫ٗزوٗذ ٝك٢ ث٤ئبد اُؾٍٞجخ أُٞىػخ

أثؾبس ػ٤ِٔخ ك٢  0ْٗو 

ٓغ٬د ٝكٝه٣بد ٓؾ٤ِخ 

 ٝػب٤ُٔخ أٝ ٓئرٔواد

2111 2112 
- 211 211 

اػلاك كهاٍبد ك٢ اُؼٞآَ أُئصوح ػ٠ِ رطج٤ن ٗظْ 

 211 211 - 2112 2111 كػْ ارقبم اُوواه

ٗظْ أُؼِٞٓبد اُغـواك٤خ 

 ٝا٫ٍزْؼبه ػٖ ثؼل

 

 ٛوم رٔض٤َ اُج٤بٗبد

Data Representations 

أثؾبس ػ٤ِٔخ ك٢  4ْٗو  اػلاك كهاٍبد ك٢ ر٤ْٖٔ هٞاػل اُج٤بٗبد اُغـواك٤خ

د ٓؾ٤ِخ ٓغ٬د ٝكٝه٣ب

 ٝػب٤ُٔخ أٝ ٓئرٔوا

اٍزقلاّ ٗزبئظ ٝر٤ٕٞبد 

ا٧ثؾبس أُْ٘ٞهح ك٢ 

 ٓغب٫د رطج٤و٤خ

 

2112 2115 
- 151 151 

 اػلاك كهاٍبد ك٢ رو٤٘بد عٔغ اُج٤بٗبد اُغـواك٤خ
2112 2115 

- 151 151 

 151 151 - 2115 2112 اػلاك كهاٍبد ك٢ اُزؾ٤َِ ٝاُ٘ٔنعخ اُغـواك٤خ

 

 ظ رطج٤و٤خٗٔبمط ثوآ

Software prototypes 

اػلاك كهاٍبد ك٢ ٗظْ رؾل٣ل أُٞاهغ ا٧ه٤ٙخ 

 ثبٍزقلاّ ا٧هٔبه اُٖ٘بػ٤خ

أثؾبس ػ٤ِٔخ ك٢  3ْٗو 

ٓغ٬د ٝكٝه٣بد ٓؾ٤ِخ 

 ٝػب٤ُٔخ أٝ ٓئرٔواد

اٍزقلاّ ٗزبئظ ٝر٤ٕٞبد 

ا٧ثؾبس أُْ٘ٞهح ك٢ 

 ٓغب٫د رطج٤و٤خ

2112 2115 
- 211 211 

قط٤ٜ ٝاكاهح ٗظْ أُؼِٞٓبد اػلاك كهاٍبد ك٢ ر

 2115 2112 اُغـواك٤خ
- 211 211 

اػلاك كهاٍبد ك٢ رطج٤وبد ٗظْ أُؼِٞٓبد 

 اُغـواك٤خ ٝا٫ٍزْؼبه ػٖ ثؼل

 

 

 

2112 2115 - 211 211 
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 اكاهح ٝٛ٘لٍخ أُؼوكخ

knowledge Management 

and  Engineering 

 ٗٔبمط ثوآظ رطج٤و٤خ

Software prototypes 

 اػلاك كهاٍبد ك٢ اُ٘ظْ اُقج٤وح

 

أثؾبس ػ٤ِٔخ ك٢  4ْٗو 

ٓغ٬د ٝكٝه٣بد ٓؾ٤ِخ 

 ٝػب٤ُٔخ أٝ ٓئرٔواد

اٍزقلاّ ٗزبئظ ٝر٤ٕٞبد 

ا٧ثؾبس أُْ٘ٞهح ك٢ 

 ٓغب٫د رطج٤و٤خ

ا٫ٍزلبكح ٖٓ ٗزبئظ 

ٝر٤ٕٞبد ا٧ثؾبس اُؼ٤ِٔخ 

 أُْ٘ٞهح ك٢ أثؾبس أفوٟ

 

2111 
2115 

- 251 251 

  ٢ ٗظْ أُؼِٞٓبد اُن٤ًخاػلاك كهاٍبد ك

2111 
2112 

- 211 211 

 211 211 - 2112 2111 اػلاك كهاٍبد ك٢ ٗظْ أُؼِٞٓبد ا٩ٍزوار٤غ٤خ

 211 211 - 2114 2111 اػلاك كهاٍبد ك٢ اكاهح أُؼوكخ ٝٗظْ اُوواه

 ٛوم رٔض٤َ اُج٤بٗبد

Data Representations 

 كاه٣خاػلاك كهاٍبد ك٢ ٗظْ أُؼِٞٓبد ا٩

 

أثؾبس ػ٤ِٔخ ك٢  3ْٗو 

ٓغ٬د ٝكٝه٣بد ٓؾ٤ِخ 

 ٝػب٤ُٔخ أٝ ٓئرٔواد

ا٫ٍزلبكح ٖٓ ٗزبئظ 

ٝر٤ٕٞبد ا٧ثؾبس اُؼ٤ِٔخ 

 أُْ٘ٞهح ك٢ أثؾبس أفوٟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2112 2115 
151 111 251 

  اػلاك كهاٍبد ك٢ رو٤٘بد اًزَبة أُؼوكخ

2112 
2115 

- 211 211 

 د ك٢ رو٤٘بد رٔض٤َ أُؼوكخاػلاك كهاٍب
 

2112 

 

2115 
- 211 211 

 ٗظْ ا٧ػٔبٍ ا٩ٌُزو٤ٗٝخ

Electronic Business 

Systems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٗٔبمط ثوآظ ٝفٞاهى٤ٓبد رطج٤و٤خ

Software  prototypes & 

Practical Algorithms 

 اػلاك كهاٍبد ك٢ اُزغبهح ا٩ٌُزو٤ٗٝخ

 
أثؾبس ػ٤ِٔخ ك٢  6ْٗو 

ٝه٣بد ٓؾ٤ِخ ٓغ٬د ٝك

ٗزبئظ  -ٝػب٤ُٔخ أٝ ٓئرٔواد

ػول ا٤َُٔ٘بهاد اُلٝه٣خ 

-ثٔؼلٍ ٤ٍٔ٘به ًَ ّٜو٣ٖ

اٍزقلاّ ٗزبئظ ٝر٤ٕٞبد 

ا٧ثؾبس أُْ٘ٞهح ك٢ 

ا٫ٍزلبكح  -ٓغب٫د رطج٤و٤خ

ٖٓ ٗزبئظ ٝر٤ٕٞبد ا٧ثؾبس 

اُؼ٤ِٔخ أُْ٘ٞهح ك٢ أثؾبس 

 أفوٟ

 

2111 

 

2112 
- 211 211 

  أُٖوك٤خ ا٩ٌُزو٤ٗٝخ اػلاك كهاٍبد ك٢ اُقلٓبد

2111 
2115 - 251 251 

2111 

 

 

2114 

 

- 

 

211 

 
211 

 اػلاك كهاٍبد ك٢ اُزؼ٤ِْ ػٖ ثؼل

 

 

 

 

 

 

2111 

 

 

2115 

151 111 251 
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 اػلاك كهاٍبد ك٢ اُؾٌٞٓخ ا٫ٌُزو٤ٗٝخ 

 

 
2112 

 

 

 

 ٤ِْ ا٫ٌُزو٢ٗٝاػلاك كهاٍبد ك٢ اُزؼ -5 151 151 - 2115

 

 

 

 

 

 فٞاهى٤ٓبد رطج٤و٤خ -ة

Practical Algorithms 

اػلاك كهاٍبد ك٢ أٖٓ ٗظْ هٞاػل اُج٤بٗبد  -1

 أُزولٓخ ٝأُؼِٞٓبد

 

أثؾبس ػ٤ِٔخ ك٢  5ْٗو 

ٓغ٬د ٝكٝه٣بد ٓؾ٤ِخ 

 ٝػب٤ُٔخ أٝ ٓئرٔواد

ٗزبئظ ػول ا٤َُٔ٘بهاد 

اُلٝه٣خ ثٔؼلٍ ٤ٍٔ٘به ًَ 

 ّٜو٣ٖ

ظ ٝر٤ٕٞبد اٍزقلاّ ٗزبئ

ا٧ثؾبس أُْ٘ٞهح ك٢ 

 ٓغب٫د رطج٤و٤خ

ا٫ٍزلبكح ٖٓ ٗزبئظ 

ٝر٤ٕٞبد ا٧ثؾبس اُؼ٤ِٔخ 

 أُْ٘ٞهح ك٢ أثؾبس أفوٟ

 

 

2111 
2114 

- 251 251 

 

 اػلاك كهاٍبد ك٢ أُؼِٞٓبر٤خ اُؾ٣ٞ٤خ -2

 2112 2115 
251 111 351 

 

 اػلاك كهاٍبد ك٢ ٗظْ ٓؼِٞٓبد ا٩ٗزوٗذ -3

 

 

2114 
2115 - 251 251 
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 قطاع العلوم األساسٌة -ج

 (ةٌالمجاالت البحث)
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 المجاالت البحثٌة لكلٌات قطاع العلوم األساسٌة

 أُغب٫د اُجؾض٤خ ٓؾبٝه اُقطخ اُجؾض٤خ ا٤ٌُِخ  اُوطبع

 

 

 

 

 

 

 هطبع اُؼِّٞ ا٧ٍب٤ٍخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٤ٗخ ٖٓ ا٧ٓواٗ اُٞثبئ٤خ ٝاُٞاكلح ٝأُْزوًخ ٝاُؾلبظ ػ٠ِ اُٖؾخ ؽٔب٣خ اُضوٝح اُؾ٤ٞا

 اُؼبٓخ ٬ٍٝٓخ اُـناء

 

 أُِٞصبد اُج٤ئ٤خ ٝآصبهٛب ػ٠ِ ٕؾخ اُؾ٤ٞإ ٝ اُلٝاعٖ ٝ ا٧ٍٔبى .1

 ٕؾخ ٝ ٬ٍٓخ أُ٘زغبد اُؾ٤ٞا٤ٗخ ٝفِٞٛب ٖٓ أُزجو٤بد .2

 اُٜ٘لٍخ اُٞهاص٤خ ٝرو٤٘برٜب ًل٫ئَ ُِزِٞس اُج٤ئ٠ .3

 ٝ اُؾل ٖٓ اٗزْبهٛب لوبائية و الوافدة والمشتركةاهٕل ا٧ٓواٗ  .4

 

 

 اٍزقلاّ اُٜ٘ظ اُؾل٣ضخ ُي٣بكح اٗزبع٤خ ؽ٤ٞاٗبد أُيهػخ ٝاُلٝاعٖ ٝا٧ٍٔبى         

 

 اُزؾ٤َٖ اُٞهاص٠ ٫٬َُِد ٝ هكغ اٌُلبءح ا٩ٗزبع٤خ ٝاٍزقلاّ اٙبكبد ا٧ػ٬ف .1

 روث٤خ ٝهػب٣خ اُؾ٤ٞإرؾ٤َٖ اُج٤ئخ ا٫ٗزبع٤خ ٝ اٍزقلاّ اُطوم اُؾل٣ضخ ك٠  .2

 اُزو٤ًت اُزْو٣ؾ٠ ٝا٤َُ٘غ٠ ُِؾ٤ٞإ ٝ اُط٤ٞه ٝ ا٧ٍٔبى ٝ ؽ٤ٞاٗبد  اُزغبهة .3

 اُزو٤٘بد اُؾل٣ضخ ك٠ ٛت ٝ عواؽخ اُؾ٤ٞإ .4

 

 اٍزقلاّ اُزو٤٘بد اُؾل٣ضخ ك٠ رْق٤ٔ ا٧ٓواٗ ٝرو٤َِ ا٥ٛلاه أُو٠ٙ ٝاُ٘لٞم   

 

 

 ٓواٗاُج٤ُٞٞع٤خاُغي٣ئ٤خ ٝأٍزقلآبرٜب ك٠ رْق٤ٔ ا٧ .1

 اُزو٤٘بد اُؾل٣ضخ ك٠ ا٤ٔ٤ٌُبء اُؾ٣ٞ٤خ ٝ اُجبصُٞٞع٤ب ك٠ رْق٤ٔ ا٧ٓواٗ  .2
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 ا٤َُطوح ٝاُزؾٌْ ك٠ ا٧ٓواٗ                             

 

 أُوبٝٓخ اُج٤ُٞٞع٤خ اُؾ٣ٞ٤خ .1

 اُ٘جبربد اُطج٤خ َٝٓزقِٖبرٚ .2

 اُِوبؽبد ٝا٧ٖٓبٍ  ٝ اُجٌزو٣ب ا٧ٓ٘خ ٝ ٓ٘زغبرٜب .3

 ٤خ ٝاُز٤ِ٤ٌٔخ ٝاٙبكبد ا٧ػ٬ف ٤ٓٝبٙ اُْوةا٫ك٣ٝخ ا٤ٔ٤ٌُبئ .4

 ْٓوٝػبد ثؾض٤خ ه٤ٓٞخ 

  ٜٓ٘ب ٝ ٝٙغ اُجوآظ ا٬ُىٓخ ْٓوٝع ثؾض٠ ُوٕل ا٧ٓواٗ أُْزوًخ  ٝ اُٞثبئ٤بد أُْزوًخ اُٞاكلح  ثٔؾبكظخ اُو٤ِٞث٤خ ٝ ْٗو  اُضوبكخ اُو٤ٓٞخ ك٠ أُغزٔغ  ُِٞهب٣خ 

 -ُؾ٤ٞاٗبد ػ٠ِ َٓزٟٞ ٓؾبكظخ اُو٤ِٞث٤خ " أؽل أْٛ ا٧ٓواٗ أُْزوًخ ٗظوا ُقطٞهرخ ػ٠ِ اُٖؾخ اُؼبْٓٚٓوٝع ثؾض٠ ُِوٚبء ػ٠ِ ٓوٗ اُلهٕ ك٠ ا- 
 

 

 

 

 

 

 

 الزراعة

 

 

 

ا٧ٍزقلاّ ا٧ٓضَ ُِٔٞاهك اُيهاػ٤خ أُزبؽخ ُزو٤َِ 

 اُلغٞح اُـنائ٤خ .

 

 

 

 

 

 

 د .اُٜ٘ٞٗ ثبٗزبع٤خ أُؾب٤َٕ اُؾو٤ِخ ا٩ٍزوار٤غ٤خ ٖٓ اُؾجٞة ٝاُجوٍٞ ٝاُي٣ٞ .1

 رطج٤وبد اُز٤َٔل اُؾ٤ٟٞ ٝاُيهاػخ اُؼ٣ٞٚخ . .2

اٍزقلاّ اُزو٤٘بد اُجَزب٤ٗخ اُؾل٣ضخ ُي٣بكح ًلبءح ا٧ٗزبط اُجَزب٠ٗ ٝرؾ٤َٖ عٞكح أُ٘زظ ٖٓ اُلبًٜخ  .3

 ٝاُقٚو ٝاُي٣٘خ ٝاُ٘جبربد اُطج٤خ ٝاُؼطو٣خ .

 لح.اٍزقلاّ اُزو٤٘بد اُؾل٣ضخ ك٠ ػِّٞ ا٧ها٠ٙ ٧ٍز٬ٖػ ٝاٍزيهاع ا٧ها٠ٙ اُغل٣ .4

 اٍزقلاّ اُزو٤٘بد اُؾل٣ضخ ُزؾ٤َٖ اٗزبط ا٧ؿن٣خ ٝا٧ُجبٕ . .5

 اٍزقلاّ أَُزؾلصبد اُيهاػ٤خ اُز٠ رؼَٔ ػ٠ِ ى٣بكح اُو٤ٔخ أُٚبكخ ُِ٘برظ اُيهاػ٠ .6
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 ر٤ٔ٘خ اُضوٝح اُؾ٤ٞا٤ٗخ ٝاُلاع٘خ ٝا٤ٌَُٔخ .                   

ُؾ٤ٞا٤ٗخ ٝاُلاع٘خ ٝا٤ٌَُٔخ )رِو٤ؼ ٕ٘بػ٠ اٍزقلاّ اُزو٤٘بد اُؾ٤ٞا٤ٗخ اُؾل٣ضخ ُِٜ٘ٞٗ ثبُضوٝح ا -1

 ٝٗوَ ٨ُع٘خ ٝؽلع َُِبئَ أُٟ٘ٞ ٝا٧ع٘خ ٝف٬كٚ( 

 اٍزقلاّ اُزو٤٘بد اُؾل٣ضخ ُِٜ٘لٍخ اُيهاػ٤خ ك٠ ا٧ٍزيهاع ا٠ٌَُٔ أٌُضق -2

 

          رل٣ٝو أُقِلبد اُيهاػ٤خ ٧ٍزؾلاس 

 ٓٞاهك اهزٖبك٣خ عل٣لح

 

 ٗبد اُيهاػ٤خ أُقزِلخ ٖٓ ف٬ٍ رل٣ٝو أُق٬كبد اُيهاػ٤خ .ر٣ٌٖٞ اُؼ٬ئن أُزٌبِٓخ ُِؾ٤ٞا .1

 اٍزقلاّ أُقِلبد ٝأُٖبكه ؿ٤و اُزو٤ِل٣خ ك٠ ٓغبٍ اٗزبط اُـناء. .2

 اٍزقلاّ اُزو٤٘بد اُؾل٣ضخ ُِٜ٘لٍخ اُيهاػ٤خ ك٠ ا٧ٍزلبكح ا٧هزٖبك٣خ ٖٓ أُقِلبد اُيهاػ٤خ . .3

 

 

 ا٧ٓبٕ اُج٤ئ٠ .  

 ٤خ ٝاُؾ٣ٞ٤خ اُؾل٣ضخ اُز٠ رؼَٔ ػ٠ِ اُٜ٘ٞٗ ٝاُؾلبظ ػ٠ِ ا٧ٓبٕ اُج٤ئ٠ .اٍزقلاّ اُزو٤٘بد ا٤ٔ٤ٌُبئ .1

 ٓؼبُغخ ٤ٓبٙ اُٖوف اُٖؾ٠ ٝاُٖ٘بػ٠ ٝأُِٞصبد اُج٤ئ٤خ . .2

 . اٍزقلاّ رو٤٘بد اُٞهب٣خ اُؾل٣ضخ ُِٜ٘ٞٗ ٝاُؾلبظ ػ٠ِ ا٧ٓبٕ اُج٤ئ٠ .3

 

 

 رطج٤وبد اُزو٤٘بد اُؾ٣ٞ٤خ .

اُلٍٞ( ثؤٍزقلاّ  –اُؤؼ  –أُؾب٤َٕ اُؾو٤ِخ ا٧ٍزوار٤غ٤خ )اُنهح  أٍز٘جبٛ إ٘بف عل٣لح ٓوؿٞثخ اُٖلبد ٖٓ .1

 رطج٤وبد اُٞهاصخ اُغي٣ئ٤خ .

اٍزقلاّ رطج٤وبد اُٞهاصخ اُغي٣ئ٤خ ك٠ اُزؾ٤َٖ اُٞهاص٢ ُِؾ٤ٞاٗبد اُيهاػ٤خ ٝاُلٝاعٖ ٝؽلع ا٧ٍٕٞ اُٞهاص٤خ  .2

. 

 اٍزقلاّ اُزو٤٘بد اُؾ٣ٞ٤خ ٩ٗزبط ا٧ٍٔلح اُؼ٣ٞٚخ ٝاُؾ٣ٞ٤خ . .3

 قلاّ اُزو٤٘بد اُٞهاص٤خ اُؾل٣ضخ ُِٜ٘ٞٗ ثبُضوٝح اُ٘جبر٤خ ٝاُؾ٤ٞا٤ٗخ ٝاُلاع٘خ ٝا٤ٌَُٔخ .اٍز .4

اٍزقلاّ اُزو٤٘بد اُؾ٣ٞ٤خ ٝفبٕخ ىهاػخ ا٧َٗغخ ك٠ اُٜ٘ٞٗ ثبُضوٝح اُجَزب٤ٗخ ٖٓ كبًٜخ ٝفٚو ٝى٣٘خ  .5

 ٝاُ٘جبربد اُطج٤خ ٝاُؼطو٣خ .

 ٌٔبكؾخ أُزٌبِٓخ ٝأٍزقلاّ ثلائَ أُج٤لاداٍزقلاّ اُزو٤٘بد اُؾ٣ٞ٤خ اُؾل٣ضخ ُِٜ٘ٞٗ ثجوآظ اُ .6
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 كلية العلوم

 

 ٓغب٫د اُطبهخ اُغل٣لح ٝأُزغلكح        

 رط٣ٞو ف٣٬ب ٤َّٔخ ثبٍزقلاّ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُ٘بٗٞٓزو٣خ ُزؾ٣َٞ اُطبهخ ا٤َُْٔخ ا٠ُ ٛبهخ ًٜوث٤خ .1

 خ ٝاُطبهخكهاٍبد ػ٠ِ ؽبُخ اُج٬ىٓب ٝك٤ي٣بء ا٤ُِيه ٝرطج٤وبرٜب ك٢ أُغب٫د اُٖ٘بػ٤ .2

 كهاٍبد ػ٠ِ اُغ٤َٔبد ا٤ُٝ٧خ ٝاُزو٤ًت ا١ُٝٞ٘ ٝرطج٤وبرٜب ك٢ ٓغبٍ اُطبهخ ا٣ُٝٞ٘خ .3

رؾ٤ٚو ٓٞاك ٗبٗٞٓزو٣خ ثـوٗ اٍزقلآٜب ك٠ اُزطج٤وبد اُزٌُ٘ٞٞع٤خ ٝأعٜيح اُو٤بً ٝاُلٝائو اٌُٜوث٤خ ٝاُطبهخ  .4

 ا٤َُْٔخ ٝأُ٘ظلبد اُنار٤خ

 كهاٍبد ٩ٗزبط اُٞهٞك اُؾ٤ٟٞ   .5

 

 ٝٓؼبُغزٜب ٤ُٔبٙ ٝاكاهرٜب ٝرؾ٤ِزٜبٖٓبكه ا

 اػبكح رل٣ٝو ٤ٓبٙ اُٖوف اُٖؾ٢ ٝاُٖ٘بػ٢ ٬ٍُزلبكح ٜٓ٘ب .1

 كهاٍبد ػٖ أفطبه ا٤ٍَُٞ ٤ًٝل٤خ ا٫ٍزلبكح ٖٓ ٤ٓبٜٛب  .2

 كهاٍبد ع٤ُٞٞع٤خ ُِجؾش ػٖ ٖٓبكه ا٤ُٔبٙ ٝاكاهرٜب- .3

 كهاٍبد ػ٠ِ ٖٓبكه رِٞس ا٤ُٔبٙ اَُطؾ٤خ ٝاُغٞك٤خ ٤ًٝل٤خ اُؾل ٖٓ اُزِٞس .4

 ٤ْٔ آ٤ُبد ٝ اٍزوار٤غ٤بد ٌُٔبكؾخ أٓبًٖ رٞاُل اُجؼٞٗ كٕٝ ا٧ٙواه ث٘ٞػ٤خ ا٤ُٔبٙرٖ .5

 

 

 اُطج٤خ ج٤ُٞٞع٤خ ٝاُؼِّٞ اُ        

 

 كهاٍبد ٤ٌٓوٝث٤ُٞٞع٤خ ػ٠ِ اٌُبئ٘بد اُله٤وخ أُٔوٙخ ُ٪َٗبٕ 1

 كهاٍبد ػ٠ِ اُل٤وٍٝبد اٌُجل٣خ -0

ج٤ئ٤خ ػ٢ِ اُزو٤ًت ا٤َُ٘غ٢ ٝاُل٤َُٞٞع٢ ُجؼ٘ أػٚبء كهاٍخ رؤص٤و ا٧ك٣ٝخ ٝأُٞاك ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ٝأُِٞصبد اُ -3

 اُؾ٤ٞاٗبد

 كهاٍبد ث٤ُٞٞع٤خ ٝ ك٣٘ب٤ٌ٤ٓخ ػ٢ِ ا٧ٍٔبى  -4

 كهاٍبد ػ٠ِ اُزؤص٤واد اُل٤ي٣بئ٤خ ػ٠ِ اُق٣٬ب اُؾ٤خ -5

 ر٤ْٖٔ اٍزوار٤غ٤بد ٌٓبكؾخ ٗٞا هَ أٓواٗ ا٩َٗبٕ ٝاُؾ٤ٞإ -6
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 ػِّٞ اُيهاػخ ٝأُٖبكه اُـنائ٤خ

 

 ٌٓبكؾخ ا٥كبد اُؾْو٣خ ُِ٘جبد ٝٓ٘زغبرٚ ٝأُٖبكه اُـنائ٤خ ا٧فوٟؽٖو ٝر٤ٖ٘ق ٝ -0

كهاٍخ رؤص٤و ا٩ٙبكبد اُـنائ٤خ أُقزِلخ ٝٓٚبكاد ا٧ًَلح ٝٗٞع اُـناء ٌٝٓٞٗبرٚ أُقزِلخ ػ٠ِ ٗٞاؽ٢ ك٤َُٞٞع٤خ - -0

 ٝؽ٣ٞ٤خ ٕٝؾ٤خ  ٓقزِلخ

 ا٫ٍزلبكح ٖٓ أُقِلبد اُ٘جبر٤خ ٝاُؾ٤ٞا٤ٗخ أَُججخ ُزِٞس اُج٤ئخ  -3

 اُٜوٓٞٗبد  –ا٧ك٣ٝخ  –اٍبد رؾ٤ِ٤ِخ ػ٠ِ أُزجو٤بد اُيهاػ٤خ ) ٓج٤لاد أٝ ٓـن٣بد( كه -4

 

 ٓغب٫د اُجزوٍٝ ٝاُضوٝاد أُؼل٤ٗخ 

 كهاٍبد ع٤ُٞٞع٤خ ٝع٤ٞك٤ي٣بئ٤خ ػ٠ِ ثؼ٘ أُ٘بٛن ٫ٍزٌْبف رٞاعلاد اُجزوٍٝ ٝاُـبى اُطج٤ؼ٢ ٝاُلؾْ -1

كٕ ماد ا٤ٔٛ٧خ ا٫هزٖبك٣خ ٓضَ اُنٛت ٝاُؼ٘بٕو ا٧ه٤ٙخ كهاٍبد ع٤ٔ٤ًٞ٤بئ٤خ ػ٠ِ ثؼ٘ أُ٘بٛن ُزؾل٣ل أُؼب -2

 اُ٘بكهح ٝثؼ٘ اُقبٓبد

 كهاٍبد ػ٠ِ اُزوا٤ًت اُغ٤ُٞٞع٤خ أُٜٔخ ٝػ٬هبرٜب ثبُٔؼبكٕ ماد ا٤ٔٛ٧خ ا٫هزٖبك٣خ  -3

طٜب كهاٍبد اٍزوارغواك٤خ ٝثب٤ُ٘زُٞٞع٤خ ػ٠ِ ثؼ٘ أُ٘بٛن ُٔؼوكخ ٗٞػ٤خ اُوٍٞث٤بد ٝاٌُبئ٘بد ٝأُ٘بؿ اُول٣ْ ٝهث -4

 ثوطبع اُجزوٍٝ

 

 

 رطج٤وبد اُؼِّٞ ك٢ أُغب٫د اُٖ٘بػ٤خ

 رؾ٤ٚو ا٧ٕجبؽ اُـ٤و ػ٣ٞٚخ اُؾواه٣خ اُغل٣لح- -0

ر٤٤ْل ثؼ٘ أُوًجبد أُزٞهغ ُٜب ْٗبٛ ث٤ُٞٞع٠ ًٝنُي ر٤٤ْل ثؼ٘ أُوًجبد رقلّ ٓغبٍ ٕ٘بػخ أُ٘ظلبد  -0

 ٝاُجزوٍٝ

 آًَ ك٠ اُٖ٘بػبد أُؼل٤ٗخ كهاٍبد ػ٠ِ رآًَ أُؼبكٕ ٝاَُجبئي ثٜلف ؽَ ْٓبًَ اُز -3

 ر٤٤ْل ثؼ٘ أُوًجبد  ػ٣ٞٚخ ٝاُز٢ ُٜب رطج٤وبد ٕ٘بػ٤خ ٓقزِق -4

 ٝرطج٤وبرٜب ك٢ اُٖ٘بػخ اُل٤ي٣بءكهاٍبد ك٢  -5

 كهاٍبد ك٢ ٓغبٍ اُو٣ب٤ٙبد اُجؾزخ ٝاُزطج٤و٤ـخ -0 ٓغب٫د اُو٣ب٤ٙبد ٝرطج٤وبرٜب

 كهاٍبد ك٢ ٓغبٍ اُؾبٍت ا٢ُ٥ ٝا٩ؽٖبء -0

 

 

 

 اُزله٣ت اُو٣ب٢ٙ ٝػِّٞ اُؾوًخ

 ٍ٘ٚ ثلُٝٚ ا٣ٌُٞذ 12كبػ٤ِٚ ثوٗبٓظ رؼ٢ٔ٤ِ ٜٓبه١ ثزو٤٘ٚ اُؾبٍت ا٢ُ٥ ُ٘بّئ ؽواً أُو٢ٓ ك٢ ًوٙ ا٤ُل رؾذ  -1

ّ 111كبػ٤ِخ ثوٗبٓظ رله٣ج٢ ػ٢ِ ثؼ٘ أُزـ٤واد اُل٤َُٞٞع٤خ ٝاُجل٤ٗخ ٝػ٬هزٜب ثبَُٔز١ٞ اُوه٢ٔ َُجبؽخ  -2

 كواّخ
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اُزوث٤خ  

 ٣ب٤ٙخاُو

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍِٞث٤ٖ ُِزله٣ت ػ٢ِ ر٤ٔ٘خ اُولهح اُؼ٤ِٚخ ُِوع٤ِٖ ُ٘بّئ ًوح اَُِخكبػ٤ِخ أ -3

 رؤص٤و اُزله٣ت اُجب٤َُز٢ ػ٢ِ اُولهح اُؼ٤ِٚخ ُِوع٤ِٖ ٝهٞح ٝكهخ اُز٣ٖٞت ُ٘بّئ ًوح اُولّ -4

 ٓؼٞهبد اٍزقلاّ ا٧عٜيح ٝا٧كٝاد أَُبػلح أَُزلصخ ك٢ ًوح اَُِخ -5

 ٤خ ثبُٞصت ٧ػ٢ِ ك٢ ُؼجخ ًوح ا٤ُل اُقٖبئٔ ا٤ٌُ٘ٔبر٤ٌ٤خ ُٜٔبهح اُز٣ٖٞجخ اٌُوثبع -6

 ػ٬هخ ثؼ٘ اُولهاد اُؾ٤َخ ٝاُؾو٤ًخ ٝاُو٤بٍبد اُغ٤َٔخ ثبُلبػ٤ِخ اُٜغ٤ٓٞخ ك٢ أُ٘طوخ أُئصوح ُل١ ٫ػج٢ ًوح اُولّ -0

 كبػ٤ِخ اُزله٣جبد أُوًجخ ػ٢ِ اُز٬٤ٌْد اُلكبػ٤خ ٬ُػج٢ اٌُوح اُطبئوح -0

 ا٧كاء اُٜغ٢ٓٞ ُ٘بّئ ًوح اُولّرؤص٤و ا٧كاءاد أُٜبه٣خ أُوًجخ ػ٢ِ كبػ٤ِخ  -0

 ؽو٤ًخ ػ٢ِ َٓز١ٞ أكاء ثؼ٘ أُٜبهاد ا٧ٍب٤ٍخ ُ٘بّئ ًوح اُولّ –رؤص٤و ر٤ٔ٘خ ا٩كهاًبد اُؾٌ   -11

 ٓؼٞهبد اٍزقلاّ ا٫عٜيح ٝا٫كٝاد أَُبػلح أَُزقلٓخ ك٢ ًوح اَُِخ  -11

 بٙخ اٌُبهار٤ٓٞ٣ٚ٤ٌب٤ٌ٤ٗخ أكاء أٌُِخ أَُزو٤ٔخ اُؼ٤ٌَخ ًلاُخ ُِزٔو٣٘بد اُ٘ٞػ٤خ ك٢ ه٣ -12

 ر٤ْٖٔ عٜبى َٓبػل ُزؾ٤َٖ َٓز١ٞ أكاء ثؼ٘ ٜٓبهاد عٔجبى ا٥َٗبد ػ٢ِ عٜبى ػبهٙخ اُزٞاىٕ -13

 " اُغٔجبى ُِغ٤ٔغ " ثب٩رؾبك أُٖو١ ُِغٔجبى رو٣ْٞ اُزؼ٤ِٔبد اُل٤٘خ ُو٣بٙخ  -14

 ُقٖبئٔ اُج٤ٓٞ٤ٌب٤ٌ٤ٗخ ُِجلء ٝاُلٝهإ ك٢ اَُجبؽخ ًٔئّو  ُِزله٣جبد اُ٘ٞػ٤خ  -15

اّ ثؼ٘ ا٧ٝىإ اُقل٤لخ ك٢ اٍُٜٞ أُبئ٢ ػ٢ِ َٓز١ٞ ا٫ٗغبى اُوه٢ٔ ٝثؼ٘ أُزـ٤واد رؤص٤و اٍزقل -16

 اُل٤َُٞٞع٤خ َُجبؽخ

 رؤص٤و اٍزقلاّ اُزله٣جبد اُجب٤َُز٤ٚ ػ٢ِ اُولهح اُؼ٤ِٚخ ُِوع٤ِٖ ٝػ٬هزٜب ثبَُٔز١ٞ اُوه٢ٔ ُِٞصت اُط٣َٞ (  -10

 

 اُو٣بٙخ أُله٤ٍخ

ؾ٤ؼ ا٧فطبء اُل٤٘خ ػ٢ِ ثؼ٘ أُزـ٤واد أُٜبه٣خ ٝأُؼوك٤خ ُٜٔبهح اُٞصت رؤص٤و اٍزقلاّ ثوٓغ٤خ رؼ٤ٔ٤ِخ ُزٖ -1

 اُض٬ص٢ ُط٬ة أُوؽِخ اُضب٣ٞٗخ

 أَُز٣ٞبد أُؼ٤به٣خ ُٔبكح اُزوث٤خ اُجل٤ٗخ ٝاُو٣بٙخ ك٢ ٙٞء ٓؼب٤٣و اُغٞكح  -2
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 ح اُولّ ُِٔجزلئ٤ٖ رؤص٤و ثوٗبٓظ رؼ٢ٔ٤ِ ثبٍزقلاّ ا٤ُٜجو٤ٓل٣ب ػ٢ِ َٓز١ٞ أكاء ثؼ٘ أُٜبهاد ا٧ٍب٤ٍخ ك٢ ًو -3

 رؤص٤و اٍزقلاّ أٌُج٤ٞرو ػ٢ِ رؼِْ ثؼ٘ أُٜبهاد ا٧ٍب٤ٍخ ُِجواػْ ك٢ ًوح اُولّ -4

رؤص٤و اٍزقلاّ أٍِٞة اُز٤ٌِق )اُٞاعت ( اُؾو٢ً ػ٢ِ َٓز١ٞ ثؼ٘ أُزـ٤واد اُجل٤ٗخ ٝا٧كاء أُٜبه١ ثلهً  -5

 اُزوث٤خ اُو٣ب٤ٙخ ُِٔوؽِخ اُضب٣ٞٗخ 

 اٍُٞبئَ اُلبئوخ ك٢ رؼ٤ِْ ٍجبؽخ اُلواّخ ُِط٬ة رؤص٤و ثوٗبٓظ رؼ٢ٔ٤ِ ثبٍزقلاّ -6

 رؼِْ ثؼ٘ أُٜبهاد ا٧ٍب٤ٍخ ُ٘بّئ ًوح اُولّ ثلُٝخ ا٣ٌُٞذ ثبٍزقلاّ أُٞك٣ٍٞ اُزؼ٢ٔ٤ِ -0

رؤص٤و ثوٗبٓظ روث٤خ ؽو٤ًخ ػ٢ِ ر٤ٔ٘خ ا٩كهاى اُؾٌ ؽو٢ً ٝاُزل٤ٌو ا٫ثزٌبه١ ٝثؼ٘ ٜٓبهاد ًوح اُولّ ُز٤ٓ٬ن  -0

 أُوؽِخ ا٫ثزلائ٤خ

 ٓ٘ظٞٓخ ٍُِٞبئٜ أُزؼلكح ٝرؤص٤وٛب ػ٢ِ رؼِْ ثؼ٘ أُٜبهاد اُلكبػ٤خ ُ٘بّئ ر٤ْٖٔ -0

 

 

 ا٩كاهح اُو٣ب٤ٙخ ٝاُزو٣ٝؼ ٝ ا٩ػ٬ّ اُو٣ب٢ٙ            

 ٓزطِجبد رطج٤ن ا٩كاهح ا٩ٌُزو٤ٗٝخ ُزول٣ْ اُقلٓخ ٝارغبٛبد اُؼب٤ِٖٓ ٗؾٞٛب ثب٩كاهح اُؼبٓخ ُوػب٣خ اُط٬ة ثغبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -1

اُؼَٔ اٌُْل٢ ثبُغبٓؼبد أُٖو٣خ ًٔ٘ظٔخ ؽ٤ٌٓٞخ ٝا٫رؾبك اُؼبّ ٌُِْبكخ ٝأُوّلاد ًٔ٘ظٔخ ؿ٤و ؽٌٞٓخ ) كهاٍخ اكاهح  -2

 رؾ٤ِ٤ِخ (

 رو٣ْٞ اكاهح أُْ٘آد اُو٣ب٤ٙخ ثغبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ  -3

 رو٣ْٞ اُزقط٤ٜ اُو٣ب٢ٙ ثوطبع اُجطُٞخ اُو٣ب٤ٙخ ثبُوٞاد أَُِؾخ أُٖو٣خ -4

 له ا٬ٍ٩ّكَِلخ ا٩كاهح اُو٣ب٤ٙخ ٝك٢ ٕ -5

 رو٣ْٞ ا٧ْٗطخ اُو٣ب٤ٙخ ٝاُزو٣ٝؾ٤خ ٌُجبه اَُٖ ثب٩كاهح أُوًي٣خ ُجوآظ اُز٤ٔ٘خ اُو٣ب٤ٙخ  -6

ارغبٛبد ا٩كاه٤٣ٖ ثبُٔؼبٛل ا٧ىٛو٣خ ث٤ٖ٘ ثٔؾبكظخ اُْوه٤خ ٗؾٞ ٓٔبهٍخ اُْ٘بٛ اُو٣ب٢ٙ ٝػ٬هزٚ ثَٔز١ٞ  -0

 اُْ٘بٛ

 و اُغٞكح اُْبِٓخ رو٣ْٞ اكاهح  اُْ٘بٛ اُو٣ب٢ٙ ثغبٓؼخ ثٜ٘ب ك٢ ٙٞء ٓؼب٤٣ -0

 رو٤٤ْ ثوآظ أْٗطخ اُزو٣ٝؼ اُو٣ب٢ٙ ٝاُق١ِٞ ف٬ٍ ٓؼٌَواد اػلاك اُوبكح ُط٬ة اُغبٓؼبد أُٖو٣خ  -0
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 اُغٞكح ًؤؽل أُزـ٤واد اُؼٖو٣خ ٝػ٬هزٜب ثزط٣ٞو أكاء ٓلهث٢ ًوح اُولّ  -11

 ٔؼبٛل ا٧ىٛو٣خ اكاهح اُغٞكح اُْبِٓخ ًٔلفَ ُزط٣ٞو ٓ٘بٛظ اُزوث٤خ اُو٣ب٤ٙخ ُِٔوؽِخ ا٩ػلاك٣خ ثبُ -11

 ا٩ػ٬ّ اُو٣ب٢ٙ ٝأصوٙ اُ٘ل٢َ ػ٢ِ ا٧كاء ُل١ ٫ػج٢ ًوح اُولّ   -12

 كٝه ثؼ٘ ٝظبئق اُٖؾبكخ ك٢ ْٗو ه٣بٙخ اَُجبؽخ ك٢ ط.ّ.ع  -13

 ٓؼٞهبد ا٩ػ٬ّ أُوئ٢ اُو٣ب٢ٙ ُٔزبثؼخ أْٗطخ ا٤َُبؽخ ك٢ ٖٓو   -14

         

 اُٖؾخ اُو٣ب٤ٙخ              

 لح ٝػ٬هزٚ ثي٣بكح َٗجخ اُْٞاهك اُؾوح ثبُلّ ٝرؤص٤وٛب ػ٢ِ ا٩ٕبثبد ُل١ ثؼ٘ اُ٘بّئ٤ٖ أُغٜٞك اُجل٢ٗ ػب٢ُ اُْ -1

 رؤص٤و اُزله٣جبد ا٬ُٛٞائ٤خ ػ٢ِ ثؼ٘ أُزـ٤واد اُل٤َُٞٞع٤خ ُل١ ٬ٛة ٤ًِخ اُزوث٤خ اُو٣ب٤ٙخ ُِج٤ٖ٘ ثغبٓؼخ ثٜ٘ب -2

 ػ٤خ ا٣٩وبع اُؾ١ٞ٤ ٝػ٬هزٚ ثجؼ٘ إبثبد اُو٣بٙبد اُلوك٣خ ٝا٧ُؼبة اُغٔب -3

 ثوٗبٓظ رله٣ج٢ رؤ٢ِ٤ٛ ٓوزوػ ُزؾ٤َٖ اُزٞاىٕ ُِٖٔبث٤ٖ ثؼلّ اُضجبد أُيٖٓ ُٔلَٖ اٌُبؽَ  -4

 ؤص٤و اُزل٤ُي اُؼ٬ع٢ ٝاُزٔو٣٘بد اُزؤ٤ِ٤ٛخ ػ٢ِ آ٫ّ أٍلَ اُظٜو ُل١ اُو٣ب٤٤ٖٙ ر -5

 ثوٗبٓظ رؤ٢ِ٤ٛ ُٔلَٖ اُوًجخ ٝاُؼ٬ٚد اُؼبِٓخ ػ٤ِٚ ثؼل اُؼ٬ط اُغواؽ٢ ٩ٕبثخ اُوٙلخ  -6

 أُوؽِخ ا٩ػلاك٣خ ثٔؾبكظخ اُو٤ِٞث٤خاكبد اُوٞا٤ٓخ اُْبئؼخ َٝٓججبرٜب ُز٤ٓ٬ن ا٫ٗؾو -0

 رؤص٤و اُزله٣جبد اُقبكٚخ َُ٘جخ ا٧ًَٞع٤ٖ ػ٢ِ ثؼ٘ أُزـ٤واد اُل٤َُٞٞع٤خ َٝٓز١ٞ ا٧كء أُٜبه١ ُِٖٔبهػ٤ٖ  -0

 بد اُؼ٬ط أُبئ٢ رؤص٤و ثوٗبٓظ رؤ٢ِ٤ٛ ػ٢ِ هطغ اُوثبٛ ا٤ُِٖج٢ ا٧ٓب٢ٓ ُٔلَٖ اُوًجخ ثبٍزقلاّ رله٣ج -0

 أكاء ثؼ٘ أُٜبهاد اُؾو٤ًخ ُِٖٔبهػ٤ٖ ثبٍزقلاّ اُزله٣ت اُؼو٢ِ اُْ٘بٛ اٌُٜوث٢ ُِٔـ ًٔئّو ُزط٣ٞو َٓز١ٞ   -11

رؤص٤و ر٤ٔ٘خ ثؼ٘ أُزـ٤واد أُٞهكُٞٞع٤خ ٝاُجل٤ٗخ ػ٢ِ ا٫ٍزغبثخ اُٞظ٤ل٤خ ُِغٜبى أُ٘بػ٢ ٝػ٬هزٜب ثؾلٝس   -11

 ا٩ٕبثبد اُو٣ب٤ٙخ ٤ًٔ٬ُِٖٔ

 اُج٤ُٞٞع٤ب اُغي٣ئ٤خ ثبُزؾَٔ اُؼ٢ِٚ ُل١ ٫ػج٢ أُٖبهػخ ًٔؾلكاد ُ٪ٗزوبءػ٬هخ   -12
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 ثبد اُؼٔٞك اُلوبه١رؤص٤و اٍزقلاّ اُزٔو٣٘بد ٝٛو٣وخ ا٤ٌُوٝثواًز٤ي ػ٢ِ إب  -13

 ٤ٌٓب٤ٌ٤ٗخ إبثخ ٓلَٖ اٌُزق ًؤٍبً ُجوآظ اُزله٣ت اُٞهبئ٢ ُل١ ٍجبؽ٢ اَُوػخ   -14

 ؾ٤خ ُز٤ٓ٬ن أُوؽِخ اُضب٣ٞٗخ ا٧ىٛو٣خ ثٔؾبكظخ أُ٘ٞك٤خ اُضوبكخ اُو٣ب٤ٙخ ٝػ٬هزٜب ثبُزوث٤خ اُٖ -15

 ٤ٌٓب٤ٌ٤ٗخ إبثخ ٓلَٖ اُلقن ًؤٍبً ُجوآظ اُزله٣ت اُٞهبئ٢ ُل١ ٫ػج٢ اٌُبهار٤ٚ  -16

  

 

 

 

 

 اُزوث١ٞ ٝاُ٘ل٢َ ٝا٫عزٔبػ٢                  

ول٤ٖٓ ٤ٌُِبد اُزوث٤خ اُو٣ب٤ٙخ ثغٜٔٞه٣خ اُلهعخ أُؼ٤به٣خ أُطِوخ ٫فزجبهاد اُوجٍٞ اُجل٤ٗخ ُِطِجخ ٝاُطبُجبد أُز -1

 ٖٓو اُؼوث٤خ 

 ثوٗبٓظ ه٣ب٢ٙ اهّبك١ ُزؼل٣َ أًضو ا٬ٌُْٔد ا٤ًَُِٞخ ُل١ أٛلبٍ ا٧ؽلاسٝٙغ  -2

 ثوٗبٓظ رله٣ت ػو٢ِ ُز٤ٔ٘خ ا٬ُٖثخ اُؼو٤ِخ ٝػ٬هزٜب ثبَُٔز١ٞ اُوه٢ٔ ُ٘بّئ أُؼبة اُو١ٞ -3

 ةرو٤٤ْ اُلٝه اُزوث١ٞ ُٔواًي اُْجبة ك٢ روث٤خ اُْجب -4

 أٍجبة ػلّ ٓٔبهٍخ ٬ٛة عبٓؼخ ثٜ٘ب ُِزوث٤خ اُجل٤ٗخ ٝاُو٣بٙخ -5

 رو٣ْٞ اُؾٌبّ أُٖو٤٣ٖ ك٢ ٙٞء ْٓوٝع ا٫رؾبك اُل٢ُٝ ٌُوح ا٤ُل -6

 اُجوٝك٤َ اُ٘ل٢َ ٝػ٬هزٚ ثلاكؼ٤خ ا٫ٗغبى ُل١ ٫ػج٢ ًوح اُولّ اُْٖ ٝاُجٌْ -0

 اُٚـٞٛ اُ٘ل٤َخ ٝػ٬هزٜب ثبُج٤ئخ اُزله٣ج٤خ ُل١ ٫ػج٢ أُ٘بى٫د  -0

 بػ٤ِخ ثوٗبٓظ ٓوزوػ ُِزله٣ت ا٩ٍزوفبئ٢ ُقل٘ َٓز١ٞ اُزٞرو هجَ أُ٘بكَبد ُل١ ٫ػج٢ اُغٞكٝك -0

 ٗبّئ ا٬ًُٔٔخأصو ثوٗبٓظ ٓوزوػ ُِزٞع٤ٚ ٝا٩هّبك اُ٘ل٢َ ػ٢ِ َٓز١ٞ ا٬ُٖثخ اُؼو٤ِخ ُل١  -11

  ٨ُفٖبئ٢ اُو٣ب٢ٙ ثبُغبٓؼخ ك٢ ٙٞء ٓزطِجبد اُغٞكح اُْبِٓخاُجوٝك٤َ اُْق٢ٖ  -55
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 الخطة التنفٌذٌة لكلٌة الطب البٌطري -0ج.
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 كلٌة الطب البٌطري

. المحور االول: حماٌة الثروة الحٌوانٌة من األمراض الوبابٌة و الوافدة والمشتركة، و الحفاظ على الصحة العامة وسبلمة الؽذاء0  

 ٓئّواد ٓزبثؼخا٫كاء ا٫ْٗطخ أُقوعبد/اُؼبئل ٓغب٫د اُجؾٞس
نأَُئ٤ُٞخ ػٖ اُز٘ل٤  

 )اُوَْ اُؼ٠ِٔ(

 اُز٣َٞٔ)ثبُغ٤٘ٚ(  كزوح اُز٘ل٤ن

فبهع٢(–)مار٢   

 

 النهاٌة البداٌة ٬ٓؽظبد

أُِٞصبد اُج٤ئ٤خ 

ٝآصبهٛب ػ٠ِ 

ٕؾخ اُؾ٤ٞإ 

ٝ اُلٝاعٖ ٝ 

 ا٧ٍٔبى

 

 

 

رؾل٣ل ا٤ٌُٔب٣ٝبد اُز٠ رَجت اٙطواة اُـلك 

أُٖبء ٝ ٝٙغ اُجوآظ ا٬ُىٓخ ُِزـِت 

 ػ٤ِٜب

خ + اُجؾٞس أُْ٘ٞهحاُوٍبُخ اُؼ٤ِٔ  

رؤص٤و ثؼ٘ ا٤ٌُٔب٣ٝبد اُز٢ رَجت 

اٙطواثبد ك٢ اُـلك أُٖبء ػ٢ِ اُزٌبصو 

 ك٢ ا٫ٍٔبى

 روبه٣و أُْوك٤ٖ

ا٫ٗزٜبء ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ 

ثؾش 2+ ْٗو   

 1511 2114 2110 أٓواٗ ٝهػب٣خ ا٫ٍٔبى

٣وزوػ ى٣بكح 

٤ٓيا٤ٗخ 

اُزْـ٤َ 

ُِوَْ 

اُؼ٠ِٔ ا٠ُ 

اُق  21

 ع٤٘خ ٣ٍٞ٘ب

 ملوثاتالتؤثٌرات الكٌمٌابٌة الحٌوٌة لرفة مع
+المٌاه علً االٌض فً االسماك  

 الرسالة العلمٌة + البحوث المنشورة

لتؤثٌرات الكٌمٌابٌة الحٌوٌة لتلوث المٌاه 
مبٌدات القواقع و بمٌاه الصرؾ المٌاه 

علً االٌض فً  عشابمبٌدات االو
 االسماك

تقارٌر المشرفٌن  االنتهاء 
ماجستٌر + رسالة  34من 

بحث 3  

 ذاتى 0204 0202 الكٌمٌاء الحٌوٌة

المستخدمة معرفة خواص و طبٌعة المٌاة  -
+الرسالة العلمٌة +  فً مزارع الدواجن

 البحوث المنشورة

بعض الدراسات علً مٌاه الشرب 
المستخدمة فً مزارع الدواجن بمحافظة 

 القلٌوبٌة

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
+ نشر  من رسالة ماجستٌر

بحث 0  

صحة وسلوكٌات ورعاٌة 

 الحٌوان
0202 0204 02222 

بعض مضادات لالسمٌة  معرفة االثار -
+ السموم الفطرٌة  

 الرسالة العلمٌة + البحوث المنشورة

بعض الدراسات السمٌة علً بعض 
 مضادات السموم الفطرٌة

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

لشرعً والسمومالطب ا  ذاتى 0204 0202 

معرفة االثار الجانبٌة للهاتؾ المحمول ؼلى 
التكاثر فى الفبران + الرسالة العلمٌة + 

 البحوث المنشورة

التاثٌرات الكٌمٌابٌة الحٌوٌة للموجات 
الكهرومؽناطسٌة للهاتؾ المحمول على 

 مراحل التكاثر فى الفبران
 

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
الة دكتوراه + نشر من رس

بحث 0  

 ذاتى 0203 0229 الكٌمٌاء الحٌوٌة



 
 
 
 
 
 

   800                                                                                                                    0205-0202الخطه البحثٌة لجامعة بنها 
 
 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

اُزؤص٤و ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ اُؾ١ٞ٤ ُجؼ٘ ٓج٤لاد 

اُؾْواد اُؼ٣ٞٚخ اُلَلٞه٣خ ػ٠ِ 

ا٧ًَلح اُلٞه٤خ ُِلٕٛٞ ٝا٩ٗي٣ٔبد 

 أُٚبكح ٨ًَُلح ُق٣٬ب اُلّ  ك٠ اُلئوإ

أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء  روبه٣و

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

 15111 2113 2110 ا٤ٔ٤ٌُبء اُؾ٣ٞ٤خ

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

ثؼ٘ اُلهاٍبد ا٤َُٔخ ػ٠ِ ثؼ٘ 

أُٞاك اُؾبكظخ ٝ  أُج٤لاد اُطج٤ؼ٤خ ٝ 

 ٓٚبكاد اُل٣لإ

ا٫ٗزٜبء 3روبه٣و أُْوك٤ٖ 

 ٤3و + ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز

 ثؾش

 11111 2113 2110 اُطت اُْوػ٢ ٝأَُّٞ

ثوٗبٓظ ٤َُِطوح ػ٠ِ ٓوٗ اُٞاكٟ   -

أُزٖلع+ اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس 

 أُْ٘ٞهح

ربص٤و اُؼٞآَ أُ٘بف٤خ ٝاُج٤ئخ ػ٠ِ 

 ٝثبئ٤خ ٓوٗ اُٞاكٟ أُزٖلع

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 11111 2113 2110 ٕؾخ اُؾ٤ٞإ

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

ربص٤و كٍٞ ا٣ُٖٞب ػ٠ِ اُؼظبّ 

ٝاُٜوٓٞٗبد اُز٘ب٤ٍِخ ك٠ اُغوىإ 

 أَُٔٔخ ثٔؼلٕ اُوٕبٓ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 2112 2110 ا٤ٔ٤ٌُبء اُؾ٣ٞ٤خ
 مار٠

 

لاد اُؾْو٣خ ك٠ ا٫ٍٔبى ٓؼوكخ َٗجخ أُج٤-

 + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

ٓزجو٤بد أُج٤لاد اُؾْو٣خ ك٠ ا٫ٍٔبى 

 ا٤ِ٤ُ٘خ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 هَْ ٓواهجخ ا٫ؿن٣خ

 مار٠ 2112 2110

٣وزوػ ى٣بكح 

٤ٓيا٤ٗخ 

اُزْـ٤َ 

ُِوَْ 

اُؼ٠ِٔ ا٠ُ 

اُق  21

 ع٤٘خ ٣ٍٞ٘ب

أُِٞصبد اُج٤ئ٤خ 

ٝآصبهٛب ػ٠ِ 

ٕؾخ اُؾ٤ٞإ 

ٝ اُلٝاعٖ ٝ 

 ا٧ٍٔبى

 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

ا٤ْ٣٫و٤ّب٫ًٟٞ ك٠ ٓ٘زغبد  اُِؾّٞ 

ٝاُلٝاعٖ ٓغ اُزو٤ًي ػ٠ِ اُؼزواد 

 أَُججخ ُِ٘ي٣ق

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

2110 2112 11111 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح
 كهاٍبد ػ٠ِ ا٫ؽْبء اُلاف٤ِخ ُِلٝاعٖ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2112 2110

ثوٗبٓظ ُِزقِٔ ٖٓ اَُٜزب٤ٖٓ ٖٓ   -

ٓ٘زغبد ا٫ٍٔبى+ اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس 

 أُْ٘ٞهح

َُٜزب٤ٖٓ ك٠ ا٫ٍٔبى ٝٓ٘زغبرٜبا  

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2112 2110

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

اُزو٤ْ ا٤ٌُٔوٝث٠ ٝا٤ٔ٤ٌُبئ٠ ٬ُؿن٣خ 

 ٍو٣ؼخ ا٫ٍز٬ٜى

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2112 2110

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

 

 

 

 ا٤٘ٓ٫بد ك٠ اُِؾّٞ ٝٓ٘زغبرٜب

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

  فبهع٢ 2112 2110 
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ثوٗبٓظ ُِزقِٔ ٖٓ اُزِٞس اُلطوٟ ُٔجوكاد 

ْ٘ٞهحاُِؾّٞ +اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس أُ  
 اُزِٞس اُلطوٟ ُٔجوكاد اُِؾّٞ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

  مار٠ 2112 2110 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

رزجغ ٤ٌٓوٝثبد ا٤ٌُِٜٞثبًزو ك٠ ٓغيه 

رغ٤ٜي كعبط ٓغ اُزو٤ًي ػ٠ِ 

 ٤ٌِٛٞثبًزوث٤ِٞهٟ

ٗزٜبء روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

  مار٠ 2112 2110 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح
 ُزِٞس ا٤ٌُٔوٝث٠ ُِغٔجوٟ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

  مار٠ 2112 2110 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

قبٛو ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ أُٖبؽجخ ٫ٍز٬ٜى أُ

 اُجؾو٣خ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

  مار٠ 2112 2110 

ثوٗبٓظ ُزغ٘ت اُزَْٔ اُـنائ٠ ثبٌُٔٞه   -

اُؼ٘وٞكٟ ك٠ اُٞعجبد اَُو٣ؼخ   +اُوٍبُخ 

 اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

اُزَْٔ اُـنائ٠ ثبٌُٔٞه اُؼ٘وٞكٟ ك٠ 

ُٞعجبد اَُو٣ؼخا  

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

  مار٠ 2112 2110 

ثوٗبٓظ ُزو٤َِ  ثوب٣ب أُٚبكاد اُؾ٣ٞ٤خ ك٠   -

مثبئؼ  أَُبٕ +اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس 

 أُْ٘ٞهح

ثوب٣ب أُٚبكاد اُؾ٣ٞ٤خ ك٠ مثبئؼ  

 أَُبٕ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٓبعَز٤و + ْٗو  ٖٓ هٍبُخ

ثؾش 1  

  مار٠ 2112 2110 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

٤َُِزو٣ب ٤ٍٞٗٞٓزٞع٤زي ك٠ ٓ٘زغبد 

 اُِؾّٞ ٝاُلٝاعٖ أُغٔلح

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

  مار٠ 2112 2110 

صحححححححة و سححححححبلمة 

المنتجحححححححححححححححححححححححححححات 

 الحٌوانٌححة وخلوهححا

 من المتبقٌات

 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

اُزؤص٤و اُجبصُٞٞع٢ ٝاُز٢ْٛٞ ُجؼ٘ 

 اُؼوبه٤و ك٢ ا٫هاٗت

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

 15111 2114 2111 اُجبصُٞٞع٤ب

 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

كهاٍبد ك٤وُٝٞع٤خ ػ٢ِ اُِجٖ اُقبّ 

 ٝٓ٘زغبرٚ

 

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

هَْ ٓواهجخ ا٫ؿن٣خ )ٓبكح 

اُوهبثخ اُٖؾ٤خ ػ٢ِ 

 ا٫ُجبٕ ٝٓ٘زغبرٜب(

فبهع٢ - 2114 2111  
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ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

ٝػ٬هزٜب ر٤ًٞل عٞكح ُؾّٞ ا٫هاٗت 

 ثجؼ٘ اُؾب٫د أُو٤ٙخ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

 مار٠ 2114 2111

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح
اُٞعٜٚ ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ٝاُـنائ٤خ ُٔ٘زغبد 

 ُؾّٞ اُلٝاعٖ اُؾل٣ضخ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ْٗو ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + 

ثؾش 2  

 مار٠ 2114 2111

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

اُٞعٜٚ ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ُجؼ٘ ُؾّٞ اُلٝاعٖ 

 أُغٔلح

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

 مار٠ 2114 2111

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

اُ٘ظو٣خ أُقزِلخ ػ٢ِ عٞكح  رؤص٤و ٛوم

 اُِؾّٞ أُغٔلح

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

 فبهع٢ 2114 2111

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

 

ا٫فطبه أُٖبؽجخ ُٞعجبد اُِؾّٞ 

 أُزلاُٝخ ثبُْٞاهع

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٞهاٙ + ْٗو ٖٓ هٍبُخ كًز

ثؾش 2  

 مار٠ 2114 2111

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

كهاٍبد ػ٢ِ أُٞاك اُؾبكظخ 

 ٝأُٚبكبد اُـو٣جخ ٬ُُجبٕ ثب٫ٍٞام

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

 مار٠ 2114 2111

ُجؾٞس ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبئَ اُؼ٤ِٔخ + ا  -

 أُْ٘ٞهح

ٓل١ رٞاعل ا٤ٌُٔوٝثبد أُؼ٣ٞخ ك٢ 

هط٤ؼبد اُِؾّٞ ٝاُلٝاعٖ ثبٍزقلاّ 

 اُزو٤٘بد اُؾل٣ضخ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  
 

 

 

 

 

 

 

هَْ ٓواهجخ ا٫ؿن٣خ )ٓبكح 

اُوهبثخ اُٖؾ٤خ ػ٢ِ 

 اُِؾّٞ ٝٓ٘زغبرٜب(

٣وزوػ  11111 2114 2111

ى٣بكح 

٤ٓيا٤ٗخ 

اُزْـ٤َ 

ُِوَْ 

اُؼ٠ِٔ 

 21ا٠ُ 

اُق ع٤٘خ 

 ٣ٍٞ٘ب

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبئَ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

اُزِٞس اُلطو١ ُنثبئؼ ا٫ؿ٘بّ ػ٢ِ 

 َٓز١ٞ أُغيه

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2114 2111

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبئَ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

ٓزجو٤بد أُؼبكٕ اُضو٤ِخ ك٢ ا٫ٍٔبى 

 أُؼِجخ أَُزٞهكح

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2114 2111

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبئَ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

رؤص٤و ا٤ُو٤٣ٞري ٝاُجوٝث٤ٞري ًبٙبكبد 

 اػ٬ف ػ٢ِ عٞكح ُؾّٞ اُلٝاعٖ

أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء  روبه٣و

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2114 2111
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ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبئَ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

اُطل٤ِ٤بد ماد ا٤ٔٛ٫خ اُٖؾ٤خ ك٢ 

 ا٫ٍٔبى أُزلاُٝخ ثب٫ٍٞام

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2114 2111

ئل ٓؼوك٢ + اُوٍبئَ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس ػب  -

 أُْ٘ٞهح

ا٤ٌُٔوٝثبد أُؼ٣ٞخ ك٢ ٓقِلبد اُنثبئؼ 

 اُؾ٤ٞا٤ٗخ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 فبهع٢ 2114 2111

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبئَ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

٤ٌٓوٝة اَُٞك٣ٝٞٗبً ك٢ أٍبى ا٤ُٔبٙ 

ثخاُؼن  

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2114 2111

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبئَ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

كهاٍبد ٤ٌٓوٝث٤ُٞٞع٤خ ػ٢ِ ثؼ٘ 

 ٓ٘زغبد ا٫ٍٔبى

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2114 2111

ك٢ + اُوٍبئَ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس ػبئل ٓؼو  -

 أُْ٘ٞهح

رؾ٤َٖ اُؾبُخ ا٤ٌُٔوٝث٤ُٞٞع٤خ َُِغن 

 اُغبف

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2114 2111

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبئَ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

اُلج٤وٝثبها٤ُٞٔ٤ٌٌٛ٘ ك٢ ا٫ٍٔبى 

 اُجؾو٣خ

ك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء روبه٣و أُْو

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2114 2111

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبئَ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

كهاٍبد كطو٣خ ػ٢ِ اُِؾّٞ أُغٔلح 

أَُزٞهكح ٓغ اُزو٤ًي ػ٢ِ ٍّٔٞ 

 ا٫ك٬ر٤ًَٖٞ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

بهع٢ف - 2114 2111  

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبئَ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح
 ٓزجو٤بد اَُِلبك٢ مثبئؼ ا٫هاٗت

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2114 2111

رؾل٣ل أَُّٞٝ اُلطو٣خ  ك٢ أٍبى   -

 أُياهع اُوٍبئَ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

ُلطو٣خ ك٢ أٍبى ٓزجو٤بد أَُّٞ ا

 أُياهع

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2114 2111

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

ثؼ٘ اُلهاٍبد ا٤َُٔخ ػ٠ِ ثؼ٘ 

أُٞاك اَُبٓخ أَُزقلٓخ ك٠ ؿِ 

 ا٫ؿن٣خ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

+ ْٗو  ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ

ثؾش 2  

 15111 2113 2110 اُطت اُْوػ٢ ٝأَُّٞ

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

رول٣و ٓلٟ ربص٤و اُجبكٗبد اُؾ٤ٞا٤ٗخ ػ٠ِ 

ثؼ٘ ا٤ٌُٔوٝثبد أُوٙخ اص٘بء 

 ٝرقي٣ٖ ثؼ٘ أُ٘زغبد أُزقٔوح

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

ٓواهجخ ا٫ؿن٣خ )ٓبكح  هَْ

اُوهبثخ اُٖؾ٤خ ػ٢ِ 
 مار٠ 2113 2110
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ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

ا٤ٌُٔوٝثبد أُٞعجخ اُغواّ ًَٔجت 

 ُِزَْٔ اُـنائ٠ ك٠ ٓ٘زغبد اُِؾّٞ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

 اُِؾّٞ ٝٓ٘زغبرٜب(

 فبهع٢ 2113 2110 
 

 

 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

ا٤ٌُٔوٝثبد اُٜٞائ٤خ ٝاُٜٞائ٤خ 

أُزغوصٔخ ك٢ ٓ٘زغبد اُِؾّٞ أُؼجؤح 

 رؾذ اُزلو٣ؾ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

2110 2113 11111 

س ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞ  -

 أُْ٘ٞهح

أُزجو٤بد اَُبٓخ ك٢ ٓ٘زغبد ُؾّٞ 

 اُلٝاعٖ اُغبٛيح ٨ًَُ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

 مار٠ 2113 2110

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

كهاٍبد ػ٠ِ ثؼ٘ ا٩ٓواٗ اُجٌز٤و٣خ 

 ك٢ عٔجو١ ا٤ُٔبٙ اُؼنثخ

وك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء روبه٣و أُْ

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2 أٓواٗ ا٧ٍٔبى  

 ٝهػب٣زٜب

2110 2113 11111 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

كهاٍبد ػ٠ِ ثؼ٘ ٓوٗ ا٠ٌُِ 

 اُزٌبصو١ ك٢ ثؼ٘ ا٧ٍٔبى

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

 فبهع٢ 2113 2110

اُزؼوف ػ٠ِ اُل٫ئَ ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ُغٞكح اُِؾّٞ 

 اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

اُزؾ٤َِ ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ُِؾّٞ اُلٝاعٖ 

 ٝػ٬هزٜب ثبُغٞكح

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  
 هَْ ٓواهجخ ا٫ؿن٣خ(

 مار٠ 2113 2110

غبد اُل٫ئَ ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ُغٞكح ثؼ٘ ٓ٘ز

 اُِؾّٞ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

 مار٠ 2113 2110

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -      

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

ربص٤و ثؼ٘ اُجٌزو٣ب أُ٘زغخ 

ُِجٌزو٤ٍٞ٣ٖ ػ٠ِ عٞكح اُيثبكٟ ٝاُغجٖ 

 اُطوٟ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ْو ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ٗ

ثؾش 1  

)ٓبكح اُوهبثخ اُٖؾ٤خ 

 ػ٢ِ ا٧ُجبٕ(
 مار٠ 2113 2110

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -      

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

رٞاعل اُلطو٣بد أُٔوٙخ ك٠ ٓغبىه 

 اُلٝاعٖ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

هَْ ٓواهجخ ا٫ؿن٣خ )ٓبكح 

اُوهبثخ اُٖؾ٤خ ػ٢ِ 

 اُِؾّٞ

 مار٠ 2113 2110

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -      

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

اُجو٤٘٤ٍب ا٤ٗزو٤ًٌُٞٝ٘ب ك٠ ثؼ٘ 

 ٓ٘زغبد ا٫ٍٔبى اُجؾو٣خ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2113 2110
٣وزوػ ى٣بكح 

٤ٓيا٤ٗخ 

اُزْـ٤َ 

ُِوَْ 

اُؼ٠ِٔ ا٠ُ 

ق اُ 21

 ع٤٘خ ٣ٍٞ٘ب

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

ا٤ٌُٔوٝثبد أُٔوٙخ ك٠ ٓ٘زغبد ُؾّٞ 

 اُلٝاعٖ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2113 2110

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

أُنثٞؽخ  اُزو٤ْ ا٤ٌُٔوٝث٠ ُِؾ٤ٞٗبد

 اٙطواه٣ب

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2113 2110
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ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

ا٤ٌُٔوٝثبد أُٔوٙخ ك٠ مثبئؼ 

 اُؾ٤ٞٗبد

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

2110 2113 11111 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح
 ٓزجو٤بد اَُِلٞٗب٤ٓل ك٠ مثبئؼ ا٫هاٗت

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2113 2110

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

رؾل٣ل اُؼ٘بٕو اُضو٤ِخ ك٠ اؿن٣خ اُوٙغ 

ػ٠ِ اُِؾّٞأُؾز٣ٞخ   

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2113 2110

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

اُؼ٬هخ ث٤ٖ ا٫ٕبثبد اُطل٤ِ٤خ ٝعٞكح 

 ُؾْ اُغٔبٍ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2113 2110

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

ا٤٘ٓ٫بد اُؾ٣ٞ٤خ ك٠ اُٞعجبد اَُو٣ؼخ 

 ك٠ اُل٘بكم

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2113 2110

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

ٖ ٓزجو٤بد أُج٤لاد اُؾْو٣خ ا٤ٌُِٞه٣ل٣

 ك٠ ٝعجبد ا٫ؿن٣خ اَُو٣ؼخ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 

 مار٠ 2113 2110

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

ٓزجو٤بد أُؼبكٕ اُضو٤ِخ ك٠ اًجبك 

 اُؾ٤ٞاٗبد أُنثٞؽخ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ؾشث 1  

 مار٠ 2113 2110
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

اٍزقلاّ أُي٬٣د اُطج٤ؼ٤خ ٝا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ 

٤ٌُِٔوٝثبد أُزٞاعلح ثنثبئؼ اُلٝاعٖ 

 ػ٢ِ َٓز١ٞ ٓغيه ؽل٣ش

٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء روبه٣و أُْوك

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 

هَْ ٓواهجخ ا٫ؿن٣خ )ٓبكح 

اُوهبثخ اُٖؾ٤خ ػ٢ِ 

 اُِؾّٞ ٝٓ٘زغبرٜب(

 مار٠ 2113 2110

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

افزياٍ أُِٞصبد ا٤ٌُٔوٝث٤خ ػ٢ِ أٍطؼ 

 مثبئؼ اُلٝاعٖ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

خ ٓبعَز٤و + ْٗو ٖٓ هٍبُ

ثؾش 1  

 مار٠ 2113 2110

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

اُغٞكح ا٤ٌُٔوٝث٤خ ُِؾّٞ أُط٤ٜخ 

 ٝا٧ؽْبء ػ٢ِ َٓز١ٞ اُجبػخ اُغبئ٤ِٖ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 

 

 مار٠ 2113 2110

خ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُ  -

 أُْ٘ٞهح

اُزو٤٤ْ ا٤ٌُٔوٝث٢ ٝا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ُِٔٚبكبد 

 اُـ٤و ثوٝر٤ٖ ك٢ ثؼ٘ ٖٓ٘ؼبد اُِؾّٞ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2113 2110



 
 
 
 
 
 

   801                                                                                                                    0205-0202الخطه البحثٌة لجامعة بنها 
 
 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

غبد رو٤٤ْ ثؼ٘ أُؼبكٕ اُضو٤ِخ ك٢ ٓ٘ز

 ُؾّٞ اُلٝاعٖ اُغبٛيح

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2113 2110
٣وزوػ ى٣بكح 

٤ٓيا٤ٗخ 

اُزْـ٤َ 

ُِوَْ 

اُؼ٠ِٔ ا٠ُ 

اُق  21

 ع٤٘خ ٣ٍٞ٘ب

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

ٓل١ رٞاعل ٤ٌٓوٝة اُجب٤ِ٤ٌٍ ٤ٍوً 

ك٢ ثؼ٘ أُطبػْ ٓغ اُزو٤ًي ػ٢ِ 

ا٩ٛجبم أُؾزٞاح ػ٢ِ ٛؼبّ ٖٓ إَٔ 

 ؽ٤ٞا٢ٗ

و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء روبه٣

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 

 

 

هَْ ٓواهجخ ا٫ؿن٣خ )ٓبكح 

اُوهبثخ اُٖؾ٤خ ػ٢ِ 

 اُِؾّٞ ٝٓ٘زغبرٜب

 مار٠ 2113 2110

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

اُزِٞس اُلطو١ ُنثبئؼ ا٫ؿ٘بّ ػ٢ِ 

 َٓز١ٞ أُغيه

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو  ٖٓ

ثؾش 1  

 مار٠ 2113 2110

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

كهاٍبد ػ٠ِ أُٞاك اُؾبكظخ ك٠ ٓ٘زغبد 

 اُِؾّٞ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

 مار٠ 2112 2110

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

ْٔ٘ٞهحاُ  

اُؾبُخ اُٖؾ٤خ ُنثبئؼ ا٫ثوبه ٝاُغٔبٍ 

 ثٔغبى أُ٘ٞك٤خ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

 فبهع٢ 2112 2110

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

رو٤ْ عٞكح ٓ٘زغبد ُؾّٞ اُلٝاعٖ 

 اُغبٛيح ٬ًَُ ٝاُز٤ٖق ٓط٤ٜخ

ٖ+ ا٫ٗزٜبء روبه٣و أُْوك٤

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

 فبهع٢ 2112 2110

الهندسحححة الوراثٌحححة 

وتقنٌاتهحححححا كحححححدالبل 

حٌوٌحححححححة للتلحححححححوث 

 البٌبى

اُزؼوف ػ٠ِ ربص٤و أُؼبكٕ اُضو٤ِخ ٝ 

اُلٞهٓبُٜب٣ل ػ٠ِ اُق٣٬ب ك٠ اُغوىإ 

 اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

كهاٍبد ٝهاص٤خ ػ٢ِ رؤص٤و ثؼ٘ 

ُضو٤ِخ ك٢ اُغوىإأُؼبكٕ ا  

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  
 ر٤ٔ٘خ اُضوٝح اُؾ٤ٞا٤ٗخ

2111 2114 11111 

كهاٍبد ٝهص٤خ ػ٠ِ ربص٤و 

 اُلٞه٫ٓبُلٛب٣ل ك٠ اُغومإ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2113 2110

 

 

 

 

 

رصححححححد األمححححححراض 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

 ثؼ٘ اُلهاٍبد ػٖ ٓوٗ اََُ اُجوو١

 

 

 

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

 مار٠ 2114 2111 ٛت اُؾ٤ٞإ

س ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞ  -

 أُْ٘ٞهح

كهاٍبد ػٖ ا٫ٓواٗ اُل٤و٤ٍٝخ اُز٢ 

 ار٤ٖت اُ٘ؼبّ ك٢ ٖٓو

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

 15111 2114 2111 أٓواٗ اُلٝاعـــٖ
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الوبابٌحححة و الوافحححدة 

والمشحتركة و الحححد 

 من انتشارها

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

كهاٍبد ػ٢ِ اُل٣لإ اُطل٤ِ٤خ ك٢ 

 اُغٔبٍ

٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء روبه٣و أُْوك

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 11111 2114 2111 اُطل٤ِ٤بد
 

 

 

 

 

 

 

 

٣وزوػ ى٣بكح 

٤ٓيا٤ٗخ 

اُزْـ٤َ 

ُِوَْ 

اُؼ٠ِٔ ا٠ُ 

اُق  21

اع٤٘خ ١ٍٞ٘  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

كهاٍخ ػٖ ثؼ٘ اُطل٤ِ٤بد أُْزوًخ 

أُنثٞؽخ ثبُٔغبىه  ك٢ اُؾ٤ٞاٗبد

 ثٔؾبكظخ اُو٤ِٞث٤خ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 11111 2114 2111 ا٫ٓواٗ أُْزوًخ

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

كهاٍبد ػ٢ِ ٓوٗ اُلْ ا٫ؽٔو أُؼ١ٞ 

 ك٢ أٍبى ا٤ُٔبٙ اُؼنثخ

زٜبء روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗ

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

أٓواٗ ا٫ٍٔبى 

 ٝهػب٣زٜب
 مار٠ 2114 2111

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

كهاٍبد ٝثبئ٤خ ػٖ اٗلِٞٗيا اُط٤ٞه ٓغ 

ا٫ٛزٔبّ ثؼلٟٝ ا٫َٗبٕ ٝٓوبٝٓخ 

 أُوٗ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  
ٓواٗ أُْزوًخا٫  

2110 2113 15111 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

كهاٍبد ٝثبئ٤خ ُٔوٗ اُزًَٞٞث٬ىٓب 

أَُضزوى ك٢ ٖٓو ٝٓؾبُٝخ عل٣ل 

 ُِؾلع ك٢ أُؼَٔ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2113 2110

ُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍب  -

 أُْ٘ٞهح

كهاٍبد ثبصُٞٞع٤خ ٓوبٝٓخ ػ٠ِ إبثبد 

 اٌُجل ك٢ ؽ٤ٞاٗبد أُيهػخ.

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  
 اُجبصُٞٞع٤ب

 مار٠ 2113 2110

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

 كهاٍبد ثبصُٞٞع٤خ ٓوبهٗخ ػ٢ِ ثؼ٘

إبثبد اُغٜبى اُج٢ُٞ ك٢ اُؾ٤ٞاٗبد 

 أُنثٞؽخ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

 

2110 2113 15111 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

ثؼ٘ اُلهاٍبد ػ٠ِ ا٫ٕبثبد 

ا٬ُٛٞائ٤خ ٝاُلطو٣بد ك٠ ا٫هاٗت 

 ثٔؾبكظخ اُو٤ِٞث٤خ

ْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء روبه٣و أُ

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

 فبهع٢ 2113 2110 اُجٌزو٣ُٞٞع٤ب ٝأُ٘بػخ

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

كهاٍبد ٝثبئ٤خ ٝرْق٤َٖخ ػٖ ٓوٗ 

 اُجو٬٤ٍٝ ك٠ ٖٓو

 

 

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

 فبهع٢ 2113 2110 ٛت اُؾ٤ٞإ

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

 

كهاٍبد ػ٢ِ اُل٣لإ اُق٤ط٤خ ك٢ 

 اُؾ٤ٞاٗبد أَُزؤَٗخ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

 15111 2113 2110 اُطل٤ِ٤بد

 مار٠ 2113 2110 أٓواٗ اُلٝاعٖروبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء ّ ثؼ٘ ٓؾلياد أُ٘بػخ ُزو٤َِ اٍزقلاػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -
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ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو  ثؼ٘ ا٫ٓواٗ اُجٌز٤و٣خ ك٠ اُلعبط أُْ٘ٞهح

ثؾش 1  

 

 

 

 
ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس   -

 أُْ٘ٞهح

ا٤ٔٛ٫خ أُْزوًخ ٝػٞآَ اُقطو 

ا٫ٛلبٍ ٬ُٕبثخ ثٔوٗ اُغ٤به٣بى٣ي ػ٘ل 

 ك٠ ثؼ٘ أُ٘بٛن

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2112 2110 ا٫ٓواٗ أُْزوًخ

 
 

 كلٌة الطب البٌطري
حٌوانات المزرعة و الدواجن و األسماك  استخدام النهج الحدٌثة لزٌادة إنتاجٌة المحور الثانً :   

ْٗطخا٫ أُقوعبد/اُؼبئل ٓغب٫د اُجؾٞس  ٓئّواد ٓزبثؼخا٫كاء 
 أَُئ٤ُٞخ ػٖ اُز٘ل٤ن

 )القسم العلمى(

 اُز٣َٞٔ) ثبُغ٤٘ٚ(  كزوح اُز٘ل٤ن

فبهع٢(  –)مار٢   
 ٬ٓؽظبد

 النهاٌة البداٌة

 

 

اُزؾ٤َٖ اُٞهاص٠ 

٫٬َُِد ٝ هكغ 

اٌُلبءح ا٩ٗزبع٤خ 

ٝاٍزقلاّ اٙبكبد 

 ا٧ػ٬ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   - 

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

اُلهاٍبد اُق٣ِٞخ ٝاَُٜز٤ٔ٤ًٞبئ٤خ 

ٝػ٬هزٜب ثبٌُلبءح اُز٘ب٤ٍِخ ك٢ اٗبس 

 اُغٔبٍ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

اُز٤ُٞل ٝاُز٘بٍَ ٝاُزِو٤ؼ 

ط٘بػ٢ا٫ٕ  

  مار٠ 2114 2111

رو٤٤ْ اٌُلبئخ اُز٘ب٤ٍِخ ك٢ اُ٘ؼبط  

ثبٍزقلاّ عٜبى أُٞعبد اُلٞم ٕٞر٤خ 

 اُزْق٢ٖ٤

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

 مار٠ 2114 2111

٣وزوػ ى٣بكح 

٤ٓيا٤ٗخ 

اُزْـ٤َ 

ُِوَْ اُؼ٠ِٔ 

اُق  21ا٠ُ 

 ع٤٘خ ٣ٍٞ٘ب

اءة التناسلٌة ومكونات العبلقة بٌن الكف

 اللبن الجاموس

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 

من رسالة دكتوراه + نشر 

بحث 0  

 ذاتى 0204 0202

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

كهاٍبد ثٌزو٣ُٞٞع٤خ ٝٓ٘بػ٤خ ػ٢ِ ثؼ٘ 

ا٤ٌُٔوٝثبد أَُججخ ُِ٘لٞم ك٢ اُجٜ 

 ٝا٫ٍٔبى

٫ٗزٜبء روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

اُجٌزو٣ُٞٞع٤ب ٝأُ٘بػخ 

 ٝاُلطو٣بد
2111 2114 

 مار٠

 

 

 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

ربص٤و كزوح ٓب ثؼل ا٫ُٞكح ٝكزوح اُغلبف 

ٝاُلزوح ث٤ٖ ٫ٝكر٤ٖ  ػ٢ِ اٌُلبءح 

 ا٫هزٖبك٣خ ٝا٫ٗزبع٤خ ُٔياهع ا٫ُجبٕ

أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء  روبه٣و

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  
 ر٤ٔ٘خ اُضوٝح اُؾ٤ٞا٤ٗخ

2111 2114 
11111 

 

 11111 2114 2111روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء اٌُلبءح اُز٘ب٤ٍِخ ٝػ٬هزٜب ثٖلبد اٗزبط ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -
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اُزؾ٤َٖ اُٞهاص٠ 

غ ٫٬َُِد ٝ هك

اٌُلبءح ا٩ٗزبع٤خ 

ٝاٍزقلاّ اٙبكبد 

 ا٧ػ٬ف

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو  اُِجٖ ك٢ اُغبًٓٞ اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

ثؾش 1  

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

أُ٘بػخ ٝأُوبهٗخ ك٢ ٓياهع ثلاه١ 

 اُز٤َٖٔ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 11111 2114 2111 أٓواٗ اُلٝاعٖ

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

بد ػ٠ِ رـن٣خ اُلٝاعٖ ٝ ثؼ٘ اُلهاٍ

 ا٧هاٗت ٝ ا٧ٍٔبى

ا٫ٗزٜبء 3روبه٣و أُْوك٤ٖ 

 5ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + 

 ثؾش

اُزـن٣خ ٝاُزـن٣خ 

 ا٤ٌ٤٘٤ًِ٩خ
2110 2113 15111 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

رؤص٤و ثؼ٘ اُؼٞآَ اُوػبئ٤خ ػ٠ِ 

 ٤ًٍِٞبد ٝاٗزبع٤خ ا٧هاٗت

ْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء روبه٣و أُ

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

اُٖؾخ ٤ًٍِٞٝبد 

 اُؾ٤ٞإ
2110 2113 15111 

 

ٌقترح زٌادة 

مٌزانٌة 

التشؽٌل 

للقسم 

العلمى الى 

الؾ  02

 جنٌة سنوٌا

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

هٞح اُٜغ٤ٖ ٝهلهح اُزٞاكن ُٖلبد اُ٘ٔٞ 

ا٫هاٗت أُقزِلخٝاُنث٤ؾخ ك٠ ٫٬ٍد   

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 11111 2113 2110 ر٤ٔ٘خ اُضوٝح اُؾ٤ٞا٤ٗخ

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

ثؼ٘ اُلهاٍبد ػ٠ِ اٌُلبءح اُز٘ب٤ٍِخ 

ُط٬ئن اُغبًٓٞ ثبٍزقلاّ اُزْق٤ٔ 

 ثبُٔٞعبد اُلٞم ٕٞر٤خ

٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء روبه

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

اُز٤ُٞل ٝاُز٘بٍَ ٝاُزِو٤ؼ 

 ا٫ٕط٘بػ٢

2110 2113 11111 

اُزو٤٤ْ اُٞهاص٢ ُِزِو٤ؼ اُطج٤ؼ٢ 

 ٝا٫ٕط٘بػ٢ ك٢ ا٧هاٗت

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

 فبهع٢ 2113 2110

٤ٔ٤ًبئ٤خ ػ٠ِ ثؼ٘ اُلهاٍبد اَُٜزٞ

 ؽ٤بٖٓ اُجوثـ ُنًٞه اُغٔبٍ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2113 2110

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

اُزؤص٤و اُض٘بئ٢ ُلطو ا٫ٍج٤وعٌِ ٓغ 

 ا٣٫ْئ٤ْ٣ب ١٫ًٞ ك٢ كعبط اُز٤َٖٔ

 روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2113 2110 أٓواٗ اُلٝاعٖ

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

اٌُلبءح ا٫هزٖبك٣خ ٝا٫ٗزبع٤خ ُٔياهع 

 اٗزبط اُلٝاعٖ ٝػ٬هزٜب ثبُوػ٤خ اُج٤طو٣خ

 

 

 

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  
وٝح اُؾ٤ٞا٤ٗخر٤ٔ٘خ اُض  

2110 2112 15111 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

كهاٍبد ٝهاص٤خ ػ٠ِ ٕلبد اٗزبط اُِجٖ 

 ٝاٌُلبءح اُز٘ب٤ٍِخ ك٠ اثوبه اُلو٣ي٣بٕ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2112 2110
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ؼ٤ِٔخ + ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُ  -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

كهاٍبد ُجؼ٘ اُؼٞآَ أُئصوح ػ٠ِ 

 ًلبءح اَُبئَ أُٟ٘ٞ ُِغبًٓٞ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1 اُز٤ُٞل ٝاُز٘بٍَ ٝاُزِو٤ؼ  

 ا٫ٕط٘بػ٢

2110 2112 

 فبهع٢

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

٘ اُؼٞآَ أُئصوح ػ٠ِ كهاٍبد ػٖ ثؼ

 ًلبءح اُز٘ب٤ٍِخ ٬ُهاٗت

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

2110 2112 

تحسٌن البٌبة 

االنتاجٌة و 

استخدام الطرق 

الحدٌثة فى تربٌة 

 ورعاٌة الحٌوان

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

برٜب ثبُزِٞس اٗقلبٗ اُقٖٞثخ ٝػ٬ه

 اُج٤ئ٢ ك٢ اُغبًٓٞ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

اُز٤ُٞل ٝاُز٘بٍَ ٝاُزِو٤ؼ 

 ا٫ٕط٘بػ٢
 مار٠ 2114 2111

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

كهاٍبد ك٤َُٞٞع٤خ ػ٢ِ اُجِط٢ ا٢ِ٤ُ٘ 

 ٝؽ٤ل اُغٌ٘

ٗزٜبء روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  
 ٝظبئق ا٫ػٚبء

2111 2114 11111 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

كهاٍبد ك٤َُٞٞع٤خ ػ٠ِ ربص٤و ؽوٖ 

 ثؼ٘ اُؼٞآَ ك٠ ث٤٘ أَُبٕ ا٤ُبثب٠ٗ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

2110 2113 11111 

ٌقترح زٌادة 

مٌزانٌة 

التشؽٌل 

للقسم 

العلمى الى 

الؾ  02

 جنٌة سنوٌا

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

رؤص٤و ثؼ٘ اُؼٞآَ اُوػبئ٤خ ػ٢ِ 

 ٤ًٍِٞبد ٝأكاء ثلاه١ اُز٤َٖٔ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

اُٖؾخ ٤ًٍِٞٝبد 

إٝهػب٣خ اُؾ٤ٞ  
 مار٠ 2113 2110

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

ٓؾبُٝخ ُو٤بً اُؾبُخ أُ٘بػ٤خ ٝاكاء 

كعبط اُز٤َٖٔ ثبٍزقلاّ ثؼ٘ 

 أَُزؾٚواد اُج٤ُٞٞع٤خ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 فبهع٢ 2112 2110 آواٗ اُلٝاعٖ

ى التركٌب التشرٌح

والنسٌجى للحٌوان 

           و الطٌور

         و األسماك

و حٌوانات  

 التجارب

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح
رطٞه اُق٤ٖخ ٝاُجو ثـ ك٢ اُقواف 

 ثب٫ّبهح ا٢ُ رو٤ًت اُؾ٤ٞإ ا١ُٞ٘ٔ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

 مار٠ 2114 2111 اَُٜزُٞٞع٤ب

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

كهاٍخ رْو٣ؾ٤خ ػ٤ب٤ٗخ ٝاّؼبػ٤خ  

ثبُٔٞعبد كٞم اُٖٞر٤خ ُٔلَٖ اُوًجخ 

 ك٢ أُغزواد

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 11111 2114 2111 اُزْو٣ؼ ٝا٫ع٘خ

بُخ اُؼ٤ِٔخ + ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍ  -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

كهاٍبد َٛزُٞٞع٤خ ػ٢ِ ه٘بح اُج٤٘ ك٢ 

 ا٫ٝى هجَ ٝثؼل اُلوٌ

 

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 11111 2114 2111 ا٫َٗغخ ٝاُق٣٬ب

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

اُز٘ب٤ٍِخ  كهاٍخ ع٤٘٤٘خ ػ٠ِ رطٞه اُو٘بح

 ا٫ٗض٣ٞخ هجَ ا٫ُٞكح ك٠ ا٫هاٗت

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

 15111 2113 2110 اُزْو٣ؼ ٝا٫ع٘خ
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ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

كهاٍبد رطٞه٣خ ػ٠ِ ا٫ػٚبء اُغ٤٘٤٘خ 

 اُقبهع٤خ ٫ٗض٠ اُغَٔ ٝػ٬هزٜب ثبُٔٞاٍْ

 أُقزِلخ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

 15111 2113 2110 اَُٜزُٞٞع٤ب

التقنٌات الحدٌثة 

فى طب و جراحة 

 الحٌوان

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

كهاٍبد ػ٢ِ اُؾب٫د اُغواؽ٤خ اُْبئؼخ 

اُز٢ ر٤ٖت ا٫مٕ اُقبهع٤خ ٝا٫عياء 

ٔؾ٤طخ ثٜب ك٢ ثؼ٘ اُؾ٤ٞاٗبد اُ

 أَُزؤَٗخ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2114 2111 اُغواؽخ

 

 

 

 

ٌقترح زٌادة 

مٌزانٌة 

التشؽٌل 

للقسم 

العلمى الى 

الؾ  02

 جنٌة سنوٌا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

اُزْق٤ٔ ثبُز٣ٖٞو ُِغٜبى اُج٢ُٞ 

 اُز٘ب٢ٍِ ك٢ اُق٤ٍٞ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 11111 2114 2111 اُغواؽخ

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

ثؼ٘ اُلهاٍبد ػٖ ا٫ٓواٗ أُؼل٣خ 

 اُز٢ رَجت اكبد ك٢ كْ ا٫ؿ٘بّ

٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء روبه٣و أُْوك

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 11111 2114 2111 ٛت اُؾ٤ٞإ

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح
كهاٍبد ػ٢ِ ثؼ٘ أُْبًَ أُو٤ٙخ ك٢ 

 روبه٣و أُْوك٤ٖ أُغزواد

ا٫ٗزٜبء ٖٓ هٍبُخ 3

ثؾش 6كًزٞهاٙ +   

 ٛت اُؾ٤ٞإ

 

2110 2113 15111 

ؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + ػبئل ٓ  -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح
رؤص٤و ثؼ٘ ْٓبًَ اُ٘ؤ اُـنائ٢ ػ٢ِ 

 ؽبُخ أُ٘بػخ ك٢ أُغزواد

2110 2113 15111 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح
 15111 2113 2110 كهاٍبد ػٖ ا٩عٜبٗ ك٢ ا٧ؿ٘بّ

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

ُجؾٞس أُْ٘ٞهحا  

كهاٍبد ػ٠ِ إبثبد اُؼ٤ٕٞ ك٠ ثؼ٘ 

 اُؾ٤ٞاٗبد أَُزبَٗخ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 فبهع٢ 2113 2110 اُغواؽخ

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح
 كهاٍبد ػ٠ِ إبثبد ا٫ٝربه ك٠ اُق٤ٍٞ

زٜبء روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗ

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2113 2110 اُغواؽخ

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

ثؼ٘ اُلهاٍبد ػٖ اُطل٤ِ٤بد اُلاف٤ِخ 

 ك٠ أُبػي ك٠ ٓؾبكظخ اُو٤ِٞث٤خ

 

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2113 2110 ٛت اُؾ٤ٞإ

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

ارغبٛبد ؽل٣ضخ ك٠ رْق٤ٔ ثؼ٘ 

 أُْبًَ اُجبٛ٘خ ك٠ أُغزواد

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2113 2110 ٛت اُؾ٤ٞإ
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ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

افزجبه اُجوٝه٤َ ا٣٫٘ ك٢ كهاٍبد ػ٢ِ  

 أُب٤ّخ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2113 2110 ٛت اُؾ٤ٞإ
 

 

 

 

 

 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

اٍبد ػ٠ِ ك٤وًٝ ا٫ٍٜبٍ اُجووٟ ك٠ هك

 أُب٤ّخ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ْو ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ٗ

ثؾش 2  

 فبهع٢ 2112 2110 ٛت اُؾ٤ٞإ

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

كهاٍبد ػٖ اُٞثبئ٤بد اُغيئ٤خ ُل٤وًٝ 

 ٓوٗ اُؾ٠ٔ اُو٬ػ٤خ ػزوح

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

 2112 2110 ٛت اُؾ٤ٞإ

 فبهع٢

اُؼ٤ِٔخ +  ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ  -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

كهاٍبد ػٖ ا٫عَبّ أُ٘بػ٤خ أُؾٚوح 

 ك٠ ٕلبه اُج٤٘ ٙل ا٫ٍٜبٍ ك٠ اُؼغٍٞ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

 2112 2110 ٛت اُؾ٤ٞإ

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

رَقجٔ أٓواٗ أُلبَٕ ثبٍزقلاّ 

ٓقزِق اٗٞاع ا٫ّؼخ اُل٣ضخ ك٠ اُؾ٤ٞاٗبد 

 أَُزبَٗخ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 11111 2112 2110 اُغواؽخ

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

كهاٍبد ػٖ ٓوٗ اُزٜبة اُٚوع ك٠ 

 أُب٤ّخ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

عَز٤و + ْٗو ٖٓ هٍبُخ ٓب

ثؾش 1  

 11111 2112 2110 ٛت اُؾ٤ٞإ

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

رَقجٔ أٓواٗ أُلبَٕ ثبٍزقلاّ 

ٓقزِق اٗٞاع ا٫ّؼخ اُل٣ضخ ك٠ اُؾ٤ٞاٗبد 

 أَُزبَٗخ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2112 2110 اُغواؽخ

 
 
 
 
 
 

 كلٌة الطب البٌطري
استخدام التقنٌات الحدٌثة فى تشخٌص األمراض و تقلٌل األهدار المرضى و النفوق المحور الثالث :   
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 مإشرات متابعةاالداء االنشطة المخرجات/العابد المجاالت البجثٌة

 المسبولٌة عن التنفٌذ

)القسم العلمى(   

 

 التموٌل فترة التنفٌذ

 )بالجنٌه (

 –)ذاتً 

رجً( خا  

 مبلحظات
 النهاٌة البداٌة

اُج٤ُٞٞع٤خ اُغي٣ئ٤خ 

ٝأٍزقلآبرٜب ك٠ 

 رْق٤ٔ ا٧ٓواٗ

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس 

 أُْ٘ٞهح

اٍزقلاّ ثؼ٘ اُطوم ا٤َُوُٝٞع٤خ 

اُؾل٣ضخ ُزْق٤ٔ ا٤ٌُٔوٝثبد أُقزِلخ 

 أَُججخ ٬ٍُٜبٍ ك٢ اُغٔبٍ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو ٖٓ 

ثؾش 2  

اُجٌزو٣ُٞٞع٤ب ٝأُ٘بػخ 

 ٝاُلطو٣بد
2111 2114 15111 

٣وزوػ ى٣بكح 

٤ٓيا٤ٗخ 

اُزْـ٤َ ُِوَْ 

 21اُؼ٠ِٔ ا٠ُ 

اُق ع٤٘خ 

 ٣ٍٞ٘ب

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس 

 أُْ٘ٞهح

اٍزقلاّ رلبػَ اُجِٔوح أُزَََِ ك٢ 

رْق٤ٔ ثؼ٘ اُطل٤ِ٤بد ا٤ُٝ٫خ اُز٢ 

٤ت ا٫هاٗترٖ  

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

 15111 2114 2111 اُطل٤ِ٤بد

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

رو٤٘بد ؽل٣ضخ ُزؾل٣ل  ك٤وًٝ ٓوٗ 

اُؾ٢ٔ اُو٬ػ٤خ ٝثؼ٘ اُلهاٍبد ػ٢ِ 

 فٖبئٖخ اُطج٤ؼ٤خ ٝاُج٤ُٞٞع٢

زٜبء روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗ

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

 2114 2111 اُل٤وُٝٞع٤ب
 

 فبهع٢

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس 

 أُْ٘ٞهح

كهاٍبد ثٌزو٣ُٞٞع٤خ ػ٠ِ ػزواد 

ا٤َُلٝٓٞٗبً أُؼيُٝخ ٖٓ ؽ٤ٞاٗبد 

 أُيهػخ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

بػخ اُجٌزو٣ُٞٞع٤ب ٝأُ٘

 ٝاُلطو٣بد

 مار٠ 2113 2110

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

كهاٍبد ػ٠ِ ثؼ٘ ا٫ٕبثبد اُغِل٣خ ك٠ 

 اُق٤ٍٞ ٝأُب٤ّخ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

اُجٌزو٣ُٞٞع٤ب ٝأُ٘بػخ 

 ٝاُلطو٣بد
2110 2113 11111 

بُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍ

 أُْ٘ٞهح

ثؼ٘ كهاٍبد  ػ٠ِ ٤ٌٓوٝثبد 

 اٌٍُِٞزو٣ل٣ب ك٠ ا٫ؿ٘بّ ٝأُبػي

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

اُجٌزو٣ُٞٞع٤ب ٝأُ٘بػخ 

 ٝاُلطو٣بد
2110 2113 11111 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ + اُجؾٞس 

 أُْ٘ٞهح

خ رغو٣ج٤خ ػ٠ِ رؤص٤و كهاٍبد ثبصُٞٞع٤

أك٣ٝخ ٓ٘غ اُؾَٔ ػ٠ِ اُغٜبى ا٫ٗضٟٞ 

 اُز٘ب٠ٍِ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 11111 2113 2110 اُجبصُٞٞع٤ب

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

كهاٍبد ػ٠ِ ك٤وًٝ اُزٜبة اُغِل 

 اُؼولٟ

ٗزٜبء روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 مار٠ 2112 2110 اُل٤وُٝٞع٤ب
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ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

ثؼ٘ اُلهاٍبد ػ٠ِ ك٤وًٝ ٓوٗ 

اُؾ٠ٔ اُو٬ػ٤خ ك٠ أُب٤ّخ ك٠ ٓؾبكظخ 

 أُ٘ٞك٤خ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 خارجً 2112 2110 اُل٤وُٝٞع٤ب

ٌقترح زٌادة 

مٌزانٌة التشؽٌل 

للقسم العلمى 

الؾ  02الى 

 جنٌة سنوٌا

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

اٌُْق أُ٘بػ٠ ٝاُغيئ٠ ُل٤وًٝ 

ا٫ٍٜبٍ اُل٤و٠ٍٝ اُجووٟ ك٠ اُؼ٤٘بد 

 اُؾِو٤خ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 2112 2110 اُل٤وُٝٞع٤ب

 ذاتى

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

كهاٍبد ػ٠ِ ثؼ٘ اُلطو٣بد ٝاُجٌزو٣ب 

أُٔوٙخ أُٖبؽجخ ثبُ٘لٞم ك٠ ا٫ٍٔبى 

 أَُزيهػخ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

اُجٌزو٣ُٞٞع٤ب ٝأُ٘بػخ 

 ٝاُلطو٣بد

 ا

2110 2112 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

كهاٍبد ثٌزو٣ُٞٞع٤خ ٝٓ٘بػ٤خ ػ٠ِ ثؼ٘ 

أَُججبد اُجٌز٤و٣خ ٬ٍُٜبٍ  ك٠ ا٫ثوبه 

 ٝاُغٔبًٓٞ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

2110 2112 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

ْ٘ٞهحاُجؾٞس أُ  

اٌُْق أُ٘بػ٠ ٝاُغيئ٠ ُل٤وًٝ 

ا٫ٍٜبٍ اُل٤و٠ٍٝ اُجووٟ ك٠ اُؼ٤٘بد 

 اُؾِو٤خ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

2110 2112 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

اٌُْق أُ٘بػ٠ ٝاُغيئ٠ ُل٤وًٝ 

ؼ٤٘بد ا٫ٍٜبٍ اُل٤و٠ٍٝ اُجووٟ ك٠ اُ

 اُؾِو٤خ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

2110 2112 

ت الحدٌثة فى التقنٌا

الكٌمٌاء الحٌوٌة 

والباثولوجٌا 

الباثولوجٌا و

اإلكلٌنٌكٌة فى  

 تشخٌص األمراض

 

 

 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

ُؼ٬هخ ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ اُؾ٣ٞ٤خ ُي٣بكح ا

ا٤ٍٞٔ٤َُٜزب٤٣ٖ ك٢ اُلّ ٝأُْبًَ 

ا٣ٌُِٞخ ك٢ اُلئوإ أُؾلس ك٤ٜب اٌَُو١ 

٤برغو٣ج  

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ + ْٗو 

ثؾش 2  

 2114 2111 ا٤ٔ٤ٌُبء اُؾ٣ٞ٤خ

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح
اُل٫٫د ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ اُؾ٣ٞ٤خ َُوٛبٕ اُغِل 

 أُ٘زوَ أُؾلس رغو٣ج٤ب ك٢ اُلئوإ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

+ ْٗو  ٖٓ هٍبُخ كًزٞهاٙ

ثؾش 2  

 2114 2111 ا٤ٔ٤ٌُبء اُؾ٣ٞ٤خ

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

 

اُزؤص٤و ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ اُؾ١ٞ٤ ُجؼ٘ ٓٚبكاد 

ا٫ًَلح ػ٢ِ ا٫عٜبك اُزؤًَل١ ٝا٫فز٬ٍ 

اُٞظ٤ل٢ ٤ُِٔزًٞٞٗله٣ب ك٢ ٓـ اُلئوإ 

 أُؾلس ك٤ٜب اُلَْ اٌُجل١

 

 

 

زٜبء روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗ

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 02222 2114 2111 ا٤ٔ٤ٌُبء اُؾ٣ٞ٤خ
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اُزو٤٘بد اُؾل٣ضخ ك٠ 

ا٤ٔ٤ٌُبء اُؾ٣ٞ٤خ 

ٝاُجبصُٞٞع٤ب 

ٝاُجبصُٞٞع٤ب 

٤ٌ٤خ ك٠  ا٤ًِ٩٘

 رْق٤ٔ ا٧ٓواٗ

 

 

 

 

 

 

 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

اُزـ٤واد ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ اُؾ٣ٞ٤خ َُٔز٣ٞبد 

ػبَٓ اُ٘ٔٞ أُْبثٚ ٤َُٞٗ٬ُٖ ٝاُِجز٤ٖ 

ٝا٤ًَل ا٤ُ٘زو٣ي ك٢ ؽب٫د اُؼوْ أُؾلس 

 رغو٣ج٤ب ك٢ اٗبس ا٫هاٗت

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

 ا٤ٔ٤ٌُبء اُؾ٣ٞ٤خ

 

2111 2114 

 ذاتى

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

اُزؤص٤واد ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ اُؾ٣ٞ٤خ ُؾوٖ ٓ٘غ 

اُؾَٔ ػ٢ِ ا٣٘ اُلٕٛٞ ك٢ اٗبس ا٫هاٗت 

 أُؾلس ك٤ٜب اُؼوْ رغو٣ج٤ب

٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء روبه٣و أُْوك

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

2111 2114 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

اُزؤص٤و ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ اُؾ١ٞ٤ ُِجوٝث٤ٌُٞ 

ٝؽجٞة اُِوبػ ػ٢ِ اُز٤ِق اٌُجل١ 

أَُؾٞة ثبٍزوَبء ثو٣ز٢ٗٞ أُؾلس 

 رغو٣ج٤ب

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

+ ْٗو  ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و

ثؾش 1  

 

 

 ذاتى 2114 2111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣وزوػ ى٣بكح 

٤ٓيا٤ٗخ اُزْـ٤َ 

ُِوَْ اُؼ٠ِٔ ا٠ُ 

اُق ع٤٘خ  21

 ٣ٍٞ٘ب

 

 

 

 

 

 

 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

اُزؤص٤و ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ اُؾ١ٞ٤ ُِج٤وٝكبد ك٢ 

 اُلئوإ أُؾلس ك٤ٜب أَُ٘خ رغو٣ج٤ب

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

2111 2114 

 ذاتى

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

س أُْ٘ٞهحاُجؾٞ  

اُزـ٤واد ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ اُؾ٣ٞ٤خ ُِٜوٕٓٞ 

أُق٢ أُله ُِٖٞك٣ّٞ ٝاُْٞاهك ك٢ 

اؽزْبء ػِٚخ اُوِت أُؾلس رغو٣ج٤ب ك٢ 

 اُلئوإ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

2111 2114 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

٤ٔ٤ٌبئ٤خ اُؾ٣ٞ٤خ ُٔٚبكاد اُزؤص٤واد اُ

اُطل٤ِ٤بد ٝؽ٤لح اُق٤ِخ ػ٢ِ اُقٔبئو 

ٝاُٜوٓٞٗبد اُزبثؼخ ُِغٜبى ا٢ُٜٔٚ ك٢ 

 ا٫هاٗت

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

2111 2114 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

اُزؤص٤و ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ اُؾ١ٞ٤ ُؾ٢ٚٔ 

٤٤ٌُ٘ٞر٤٘ي ٝاَُب٤ُي ػ٢ِ اُوٝٓبر٣ٞل ا

ٝاَُب٤َُج٤ي أُل٢ِٖ أُؾلس رغو٣ج٤ب 

 ك٢ اُلئوإ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

2111 2114 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

اُزؤص٤واد ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ اُؾ٣ٞ٤خ ُغواؽخ 

ٝاُٜوٓٞٗبد اُزبثؼخ  ا٫ٓؼبء ػ٢ِ اُقٔبئو

 ُِغٜبى ا٢ُٜٔٚ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

2111 2114 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

اُل٫٫د ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ اُؾ٣ٞ٤خ ُِزْق٤ٔ 

أُجٌو ُلوو اُلّ أُٞٙؼ٢ أُؾلس 

 رغو٣ج٤ب ك٢ ا٫ٓؼبء

+ ا٫ٗزٜبء روبه٣و أُْوك٤ٖ

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

2111 2114 
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التقنٌات الحدٌثة فى 

الكٌمٌاء الحٌوٌة 

والباثولوجٌا 

والباثولوجٌا 

اإلكلٌنٌكٌة فى  

 تشخٌص األمراض

 

 

 

 

 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

اُلٝه ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ اُؾ١ٞ٤ ُي٣ذ أَُي ك٢ 

اؽزْبء ػِٚخ اُوِت أُؾلس رغو٣ج٤ب ك٢ 

 اُلئوإ

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

خا٤ٔ٤ٌُبء اُؾ٣ٞ٤  

 

2111 2114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌقترح زٌادة 

مٌزانٌة التشؽٌل 

للقسم العلمى الى 

الؾ جنٌة  02

 سنوٌا

 

 

 

 

 

 

 

ػبئل ٓؼوك٢ + اُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ +   -

 اُجؾٞس أُْ٘ٞهح

اُزؤص٤و ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ اُؾ١ٞ٤ ُٔـِوبد ثٞاثبد 

 اٌُب٤َُّٞ اص٘بء اُزقل٣و ك٢ ا٫هاٗت

روبه٣و أُْوك٤ٖ+ ا٫ٗزٜبء 

ٖٓ هٍبُخ ٓبعَز٤و + ْٗو 

ثؾش 1  

2111 2114 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
نشورةالبحوث الم  

التقدٌر الكٌمٌابً الحٌوي لبعض القواعد 
المتعددة الحلقات النشطة فً الفبران 
 المحدث فٌها ارتفاع امونٌا الدم تجرٌبٌا

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

0202 0204 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

الحٌوي لبعض القواعد التقدٌر الكٌمٌابً 
المتعددة الحلقات النشطة فً الفبران 

 المحدث فٌها السمنة تجرٌبٌا

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

0202 0204 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

التقدٌر الكٌمٌابً الحٌوي لبعض القواعد 
النشطة فً الفبران  المتعددة الحلقات

 المحدث فٌها السكري  تجرٌبٌا

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

0202 0204 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

دراسة كٌمٌابٌة حٌوٌة لتؤثٌر تثبٌط 
مستقببلت عامل النمو المستخرج من 

دة الصفابح الدموٌة علً زٌا
الكلولٌستٌرول المحدث تجرٌبٌا فً 

 االرانب

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

0202 0204 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -

 البحوث المنشورة

التؽٌرات الكٌمٌابٌة الحٌوٌة لدهون 
اؼشٌة الخبلٌا الدموٌة الحمراء فً 

ٌبٌا تصلب الشراٌٌن المستحدث تجر
وتحسٌنها ببعض العوامل الجدٌدة فً 

 االرانب

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 

من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

 ذاتى 0204 0202

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -

 البحوث المنشورة

التؤثٌر الكٌمٌابً الحٌوي لبعض العوامل 
الطبٌعٌة علً التهاب المعدة المحدث فً 

جاربحٌوانات الت  

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 

من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

0202 0204 

 ذاتى

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -

 البحوث المنشورة

التؤثٌر الكٌمٌابً الحٌوي الختبلل وظٌفة 

الؽدة الدرقٌة علً االكسدة الفوقٌة 

 للدهون وحالة مضادات االكسدة

 

 

ء تقارٌر المشرفٌن+ االنتها

من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

0202 0204 
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التقنٌات الحدٌثة فى 

الكٌمٌاء الحٌوٌة 

والباثولوجٌا 

والباثولوجٌا 

اإلكلٌنٌكٌة فى  

 تشخٌص األمراض

 

 

 

 

 

 

 

 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -

 البحوث المنشورة

دراسة كٌمٌابٌة حٌوٌة لتؤثٌر مؽلقات 

IIمستقببلت االنجٌوتٌنسٌن  من النوع  

االول علً االختبلل الوظٌفً للكلً 

 المحدث تجرٌبٌا فً الفبران

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 

الة ماجستٌر + نشر من رس

بحث 0  

 

0202 0204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌقترح زٌادة 

مٌزانٌة 

التشؽٌل للقسم 

العلمى الى 

الؾ جنٌة  02

 سنوٌا

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -

 البحوث المنشورة

التؤثٌر الكٌمٌابً الحٌوي لحمض الفولٌك 

وااللفا توكوفٌرول علً العناصر النادرة 

فً التهاب  البنكرٌاس الحاد المحدث 

 تجرٌبٌا فً الفبران  

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 

اجستٌر + نشر من رسالة م

بحث 0  

0202 0204 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

التؤثٌر الكٌمٌابً الحٌوي للبروبولٌس 
وحبوب اللقاح فً ارتفاع امونٌا الدم 

 المحدث تجرٌبٌا فً الفبران  

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0202 0204 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

التؽٌرات الكٌمٌابٌة الحٌوٌة الٌض 
البروتٌنات والنشوٌات فً احتشاء عضلة 

 القلب المحدث تجرٌبٌا فً الفبران

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0202 0204 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
وث المنشورةالبح  

التؤثٌر الكٌمٌابً الحٌوي للحلٌب المقشود 
علً اٌض النشوٌات والدهون فً الفبران 

 المؽذاة علً ؼذاء عالً الفركتوز

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0202 0204 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

وٌة لتؤثٌر مؽلقات دراسة كٌمٌابٌة حٌ

IIمستقببلت االنجٌوتٌنسٌن  من النوع  

االول علً االختبلل الوظٌفً للكلً 
 المحدث تجرٌبٌا

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0202 0204 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

دراسة كٌمٌابٌة حٌوٌة لتؤثٌر بعض 
دات االكسدة علً التحمٌل الزابد مضا

 للتؽذٌة بالحدٌد فً الفبران

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
 

0202 0204 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

دراسة اٌضٌة لتؤثٌر بعض العوامل 
لً تدمٌر الكبد المحدث فً الطبٌعٌة ع

 فبران

ر المشرفٌن+ االنتهاء تقارٌ
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
 
 

0202 0204 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

دراسات كٌمٌابٌة حٌوٌة علً التؤثٌر 
الواقً لمستخلص الشاي االخضر 

والتؽذٌة بزٌت السمك فً الفبران المحدث 
 فٌه التسمم الكلوي تجرٌبٌا

ٌن+ االنتهاء تقارٌر المشرف
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0202 0204 
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ات الحدٌثة فى التقنٌ

الكٌمٌاء الحٌوٌة 

والباثولوجٌا 

والباثولوجٌا 

اإلكلٌنٌكٌة فى  

 تشخٌص األمراض

 

 

 

 

 

 

 

 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

التؽٌرات الكٌمٌابٌة الحٌوٌة فً دم 
وانسجة الفبران المحدث فٌها التلٌؾ 

 الكبدي تجرٌبٌا فً الفبران

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

 

0202 0204 

 ذاتى

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

التؤثٌر الكٌمٌابً الحٌوي للكارنتٌن فً 
زٌادة االمونٌا المحدث بالفالٌورات فً 

 االرانب

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0202 0204 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

التؤثٌر الكٌمٌابً الحٌوي 
اللفاكٌتوجلوتارٌك علً دم وانسجة 

االرانب المعالجة ببعض االدوٌة المضادة 
 للصرع

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0202 0204 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -

 البحوث المنشورة

لحٌوي لحمض الفولٌك التؤثٌر الكٌمٌابً ا

وااللفاتوكوفٌرول علً التلٌؾ الكبدي 

المصحوب باستسقاء برٌتونً المحدث 

 تجرٌبٌا فً الفبران

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 

من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

0202 0204 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

 تقٌٌم درجة التلٌؾ  باستخدام بعض
الدالبل المصلٌة فً مرضً التشمع  

 الكبدي

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0202 0204 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

التقدٌر الكٌمٌابً الحٌوي لمركبات 
االحماض االمٌنٌة النانو سٌلٌنو الجدٌدة 

جرزانفً منع سرطان الربه فً ال  

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0202 0204 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

التقدٌر الكٌمٌابً الحٌوي للدور الوقابً 
الٌزو فبلفٌن الفول الصوٌا فً سرطان 

 الربه المحدث فً الفبران

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
لة ماجستٌر + نشر من رسا

بحث 0  
 

0202 0204  

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

دور التؽذٌة باالحماض االمٌنٌة او 
البٌتٌدات والعوامل السطحٌة فً المنع 
الكٌمٌابً الحٌوي للسرطان المحدث  

 بالترول

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0202 0204 

ٌقترح زٌادة 

مٌزانٌة التشؽٌل 

للقسم العلمى 

الؾ  02الى 

 جنٌة سنوٌا

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

التاثٌر الكٌمٌابً الحٌوي لمضادات 
مستقٌبلت البٌتا للؽدة الدرقٌة فً زٌادة 

 الدهون المحدث تجرٌبٌا ؼً الفبران

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0202 0204 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

دراسة كٌمٌابٌة حٌوٌة علً السمنة 
 المحدثة فً   تجرٌبٌا فً الفبران

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0202 0204 



 
 
 
 
 
 

   848                                                                                                                    0205-0202الخطه البحثٌة لجامعة بنها 
 
 

 

التقنٌات الحدٌثة فى 

الكٌمٌاء الحٌوٌة 

والباثولوجٌا 

والباثولوجٌا 

اإلكلٌنٌكٌة فى  

 تشخٌص األمراض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مٌة + عابد معرفً + الرسالة العل  -
 البحوث المنشورة

الدور الكٌمٌابً الحٌوي لبعض العوامل 
فً عبلج وتعدٌل زٌادة الدهون المصاحبة 

لزٌادة سكر الدم فً تصلب الشراٌٌن 
 المحدث تجرٌبٌا

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

 

0202 0204 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
منشورةالبحوث ال  

الدور الكٌمٌابً الحٌوي لبعض العوامل 
المإثرة علً القصور الكلوي التابع 
لمرض السكري المحدث تجرٌبٌا 

 وعبلقاتها بالجلطة الورٌدٌة

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0202 0204 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

ر الكٌمٌابً الحٌوي لبعض العوامل التؤثٌ
فً نموذج  سرطان الثدي فً الفبران 

 لتعدٌل تشوه الخبلٌا

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0202 0204 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

المستوي الكٌمٌابً الحٌوي لبعض 
لتً تعانً من الدالالت فً الفبران ا

 صدمةمخٌة حادة

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

 ذاتى 0204 0202

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -

 البحوث المنشورة

دراسة كٌمٌابٌة حٌوٌة علً زٌادة 

 االمونٌا المحدث تجرٌبٌا فً الفبران

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 

تٌر + نشر من رسالة ماجس

بحث 0  

0202 0204 

 ذاتى

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

التؤثٌرات الكٌمٌابٌة الحٌوٌة للشٌح علً 
 قصور الكلً التجرٌبً فً االرانب

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0202 0204 

 

 

 

 

ٌقترح زٌادة 

مٌزانٌة التشؽٌل 

قسم العلمى لل

الؾ  02الى 

 جنٌة سنوٌا

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

التؤثٌر الكٌمٌابٌة الحٌوٌة للشٌح فً 
االصابة بالطقٌلٌات المحدث تجرٌبٌا فً 

 االرانب

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0202 0204 

الة العلمٌة + عابد معرفً + الرس  -
 البحوث المنشورة

التؽٌرات الكٌمٌابٌة الحٌوٌة لوظابؾ 
الؽدتٌن الكظرٌة والدرقٌة فً القصور 

 الكلوي المحدث تجرٌبٌا فً االرانب

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0202 0204 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

ؤثٌر الكٌمٌابً الحٌوي لمعدالت الدهون الت
البروتٌنٌة لبعض العوامل الخطرة اللتهاب 

القلب واالوعٌة  الدموٌة فً الفبران 
المحدث فٌها  السكري تجرٌبٌا وزٌادة 

 الدهون

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0202 0204 
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التقنٌات الحدٌثة فى 

الكٌمٌاء الحٌوٌة 

جٌا والباثولو

والباثولوجٌا 

اإلكلٌنٌكٌة فى  

 تشخٌص األمراض

 

 

 

 

 

 عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +  -
 البحوث المنشورة

دراسة باثولوجٌة اكلٌنٌكٌة علً بعض 
 اصابات الكبد

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

 02222 0204 0202 الباثولوجٌا االكلٌنٌكٌة

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

دراسة كٌمٌابٌة حٌوٌة لتؤثٌر مؽلقات 

االنجٌوتٌنسٌن مستقببلت  II من النوع  

االول علً االختبلل الوظٌفً للكلً 
 المحدث تجرٌبٌا فً الفبران

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
 0204 0202 الكٌمٌاء الحٌوٌة

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   - ذاتى
 البحوث المنشورة

ت أنزٌم التؤثٌر الكٌمٌابً الحٌوي لمثبطا
االنجوتنٌن المحول ومؽلقات مستقببلت 
االنجوتٌن الثنابً علً التؽٌرات االٌض 
فً الفبران المؽذاة علً علٌقه عالٌة 

 الفركتور

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة دكتوراه + نشر 

بحث 0  
 0203 0229 الباثولوجٌا االكلٌنٌكٌة

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
ث المنشورةالبحو  

 تاثٌر البروبٌوتك على االمراض المعوٌة
تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة دكتوراه + نشر 

بحث 0  
 0203 0229 الباثولوجٌا االكلٌنٌكٌة

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

 التاثٌر المضاد على االكسدة للزنجبٌل
تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 

رسالة دكتوراه + نشر من 
بحث 0  

 الكٌمٌاء الحٌوٌة

0229 0203 02222 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

التؤثٌر الكٌمٌابً الحٌوي للقسط البحري 
علً السرطان المحدث تجرٌبٌا فً إناث 

 الجرزان

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
 ذاتى 0203 0229

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

التؤثٌر الكٌمٌابً الحٌوي لمثبطات أنزٌم 
االنجوتنٌن المحول ومؽلقات مستقببلت 
االنجوتٌن الثنابً علً التؽٌرات االٌض 
فً الفبران المؽذاة علً علٌقه عالٌة 

 الفركتور

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
اه + نشر من رسالة دكتور

بحث 0  

 خارجً 0203 0229

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -

 البحوث المنشورة

التؤثٌر الكٌمٌابً الحٌوي لمثبطات أنزٌم 

االنجوتنٌن المحول ومؽلقات مستقببلت 

االنجوتٌن الثنابً علً التؽٌرات االٌض 

فً الفبران المؽذاة علً علٌقه عالٌة 

 الفركتور

 

+ االنتهاء تقارٌر المشرفٌن

من رسالة دكتوراه + نشر 

بحث 0  

 

 خارجً 0203 0229
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التقنٌات الحدٌثة فى 

الكٌمٌاء الحٌوٌة 

والباثولوجٌا 

والباثولوجٌا 

اإلكلٌنٌكٌة فى  

 تشخٌص األمراض

 

 

 

 

 

 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

التاثٌر الكٌمٌابى الحٌوى للمبلنوتٌن على 
دم وانسجة الفبران المعطاة خبلت 

 االمونٌوم

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

 

0229 0203 

 ذاتى

ٌقترح زٌادة 

مٌزانٌة التشؽٌل 

للقسم العلمى 

الؾ  02الى 

 جنٌة سنوٌا

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

دراسات كٌمٌابٌة حٌوٌة على بعض 
 االدوٌة المحفزة للمناعة فى الفبران

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

0229 0203 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

التؤثٌرات الكٌمٌابٌة لحمض الفالٌبوٌك 
والمبلتونٌن على االجهاد التاكسدى 

بلٌا الدم فى الفبرانخالمحدث بالكادمٌوم ل  

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

0229 0203 

العلمٌة + عابد معرفً + الرسالة   -
 البحوث المنشورة

التؤثٌر الكٌمٌابى لحمض االلفاكٌتو جلونا 
رٌك على دم وانسجة الفبران المعطاة  

بلت االمونٌومخ  

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

0229 0203 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

ة على تاثٌر دراسات كٌمٌابٌة حٌوٌ
الدهون الؽذابٌة فى ارتفاع ضؽط الدم 

 المحدث تجرٌبا فى الفبران

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
 

0229 0203 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

التاثٌر الكٌمٌابى الحٌوى لحمض 
هون االلٌبوٌك على االكسدة الفوقٌة للد

واالنزٌمات المضادة لبلكسدة فى دم 
وانسجة الفبران المحدث فٌها البول 

 السكرى باالستبرٌتوزتوسٌن

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

0229 0203 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

دراسات كٌمٌابٌة حٌوٌة للتاثٌر الوقابى 
ض الفالٌوٌك على االجهاد التاكسدى لحم

والتسمم الكبدى الكلوى المحدث ببعض 
 االدوٌة فى الفبران

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

0229 0203 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

التاثٌر الكٌمٌابى الحٌوى لحمض 
لبطانة المخاطٌة الفالٌوٌك على تاكل ا

للمعدة المحدث بالحكول االثٌتى فى 
 الفبران

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

0229 0203 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

التاثٌر الكٌمٌابى الحٌوى للتورٌن فى 
الفبران المحدث فٌها زٌادة جبلكنوززز 

رٌبٌاالدم تج  

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

0229 0203 
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التقنٌات الحدٌثة فى 

الكٌمٌاء الحٌوٌة 

والباثولوجٌا 

والباثولوجٌا 

اإلكلٌنٌكٌة فى  

 تشخٌص األمراض

 

 

 

 

 

 

 

التقنٌات الحدٌثة فى 

الكٌمٌاء الحٌوٌة 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -

 البحوث المنشورة

التاثٌر الكٌمٌابى لمستخلص اوراق 

الزٌتون فى الفبران المحدث فٌها ذٌادة 

 الدهون فى الدم تجرٌبٌا

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 

ستٌر + نشر من رسالة ماج

بحث 0  

 

0229 0203 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

التاثٌر االٌض الكارنتٌن على االكسدة 
القوفٌة للدهون واالنزٌمات المضادة 

لبلكسدة فى الفبران المحدث فٌها البول 
 السكرى

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0229 0203 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

درسات كٌمٌابٌة حٌوٌة على بعض 
 االدوٌة المضادة فى الفبران

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0229 0203 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

تاثٌر التؽذٌة دراسات كٌمٌابٌة على 
بالسكرٌات البسٌطة والمعقدة على 

امراض القلب واالوعٌة الدموٌة فلى 
 الفبران

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0229 0203 

 ذاتى

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

دراسات كٌمٌابٌة حٌوٌة على تاثٌر 
ى الفبران المحدث فٌها مستخلص الدوم ف

 زٌادة دهون الدم تجرٌبٌا

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0229 0203  

 

 

 

 

 

ٌقترح زٌادة 

مٌزانٌة التشؽٌل 

للقسم العلمى 

الؾ  02الى 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

وى للباباظ فى التاثٌر الكٌمٌابى الحٌ
الفبران المحدث فٌها زٌادة دهون الدم 

 تجرٌبٌا

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0229 0203 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

دراسات كٌمٌابٌة حٌوٌة على تاثٌر 
الدهون الؽذابٌة فى ارتفاع ضؽط الدم 

با فى الفبرانالمحدث تجرٌ  

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0229 0203 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

دراسات كٌمٌابٌة حٌوٌة لبعض منظمات 
 نمو البات على دم وانسجة الفبران

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0229 0203 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

دراسات كٌمٌابٌة حٌوٌة على تاثٌر الدوم 
فى البول السكرى المحدث تجرٌبٌا فى 

 الفبران
 

 

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0229 0203 
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والباثولوجٌا 

والباثولوجٌا 

اإلكلٌنٌكٌة فى  

 تشخٌص

 

 

 

 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
المنشورة البحوث  

دراسات كٌمٌابٌة حٌوٌة على سرطان 
الخبلٌا الدموٌة البٌذاء المحدث تجرٌبٌا 

 فى الفبران

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0229 0203 

 جنٌة سنوٌا

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

التاثٌر الكٌمٌابى الحٌوى لحمض 
خبلٌا الدم الحمراء فى  الفالٌبوبك على

حاالت التاكسدى المحدث بالرصاص فى 
 الفبران

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

 الكٌمٌاء الحٌوٌة

0229 0203 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -

 البحوث المنشورة

دراسات كٌمٌابٌة حٌوٌة لبلدوٌة 

لبٌاضالمخفضة للدهون فى الدجاج ا  

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 

من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

0229 0203 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -

 البحوث المنشورة

التاثٌر الكٌمٌابى الحٌوى لبعض االعشاب 

الطبٌة فى تكٌس المباٌض المحدث 

 تجرٌبٌا فى اناث الفبران

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 

ستٌر + نشر من رسالة ماج

بحث 0  

0229 0203 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -

 البحوث المنشورة

التؽٌرات الكٌمٌابٌة الحٌوٌة للبروتٌنات 

واالحماض االمنٌة فى العدوى البكترٌة 

 الصدٌدٌة المحدثة تجرٌبٌا فى االرانب

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 

من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

0229 0203 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -

 البحوث المنشورة

التاثٌر الكٌمٌابى الحٌوى للبان الدكر 

زالزنجبٌل على السرطان المحدث تجرٌبٌا 

 فى الفبران

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 

الة ماجستٌر + نشر من رس

بحث 0  

0229 0203 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -

 البحوث المنشورة

دراسات كٌمٌابٌة حٌوٌة للتاثٌر الوقابى 

للزٌزت الؽذابٌة فى حاالت االجهاد 

التاكسدى والتسمم الكبدى المحدث 

بالسموم الناتجة للتحلل البكتٌرى فى 

 الفبران

هاء تقارٌر المشرفٌن+ االنت

من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

0229 0203 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -

 البحوث المنشورة

دراسة باثولوجٌة اكلٌنٌكٌة على 

 بروتنٌات االلتهاب الحاد

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 

من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

0229 0203 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -

 البحوث المنشورة

دراسة كٌمٌابٌة حٌوٌة لتؤثٌر مؽلقات 

IIمستقببلت االنجٌوتٌنسٌن  من النوع  

االول علً االختبلل الوظٌفً للكلً 

 المحدث تجرٌبٌا فً الفبران

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 

من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

 ذاتى 0203 0229
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عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -

حوث المنشورةالب  

التؤثٌرات الكٌمٌابٌة الحٌوٌة للطفٌلٌات 

الداخلٌة علً نظام الجلوتاثٌون  رٌدوكس 

 فً االؼنام

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 

من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

 الكٌمٌاء الحٌوٌة

 

0229 0203 

 

 

 

 

 

ٌقترح زٌادة 

مٌزانٌة التشؽٌل 

للقسم العلمى 

الؾ  02الى 

 جنٌة سنوٌا

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -

 البحوث المنشورة

ٌة الحٌوٌة للطفٌلٌات التؤثٌرات الكٌمٌاب

الخارجٌة علً نظام الجلوتاثٌون فً 

 األؼنام

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 

من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

0229 0203 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -

 البحوث المنشورة

التؤثٌر الكٌمٌابً الحٌوي لبلملج علً 

السرطان المحدث تجرٌبٌا فً إناث 

 الجرذان

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 

من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

0229 0203 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -

 البحوث المنشورة

الدور الواقً المضاد فتامٌن ه د مساعد 

Qاإلنزٌم  والروتٌن فً ألجلطه المخٌة   

 فً الفبران المحدث فٌها أصابه باألشعة

ء تقارٌر المشرفٌن+ االنتها

من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

0229 0203 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -

 البحوث المنشورة

تقٌٌم  النشاط المضاد لؤلورام لبعض 

 األؼذٌة الوظٌفٌة

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 

من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

0229 0203 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + 
لمنشورةالبحوث ا  

لٌبوٌك علً   –تؤثٌر حمض االلفا 
التؽٌرات االٌض فً الفبران المؽذاة علً 

 علٌقه عالٌة الفركنوز

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0229 0203 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

دراسة كٌمٌابٌة حٌوٌة علً تؤثٌر حمض 
لفا لٌبٌوٌك علً اٌض الدهون فً اال

 الفبران المؽذاة علً علٌقه عالٌة الدهون

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0229 0203 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

التؤثٌرات االٌضٌة للتورٌن  فً الفبران 
 المحدث فٌها زٌادة دهون الدم

قارٌر المشرفٌن+ االنتهاء ت
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0229 0203  

 

ٌقترح زٌادة 

مٌزانٌة التشؽٌل 

للقسم العلمى 

الؾ  02الى 

 جنٌة سنوٌا

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

كارتٌتن  –التؤثٌر الكٌمٌابً الحٌوي  لبلل 
فً  علً اٌض الدهون واإلجهاد ألتؤكسدي
الفبران المؽذاة علً علٌقه عالٌة 

 الفركتور
 

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0229 0203 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

التؤثٌر الكٌمٌابً الحٌوي ي للقسط 
البحري على البول  السكرى المحدث 

 تجرٌبٌا فً الفبران

المشرفٌن+ االنتهاء  تقارٌر
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0229 0203 
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عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

دراسة باثولوجٌة إكلٌنٌكٌة علً خبلٌا 
 الدم البٌضاء

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
 0203 0229 الباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌة

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

تقٌٌم  النشاط المضاد لؤلورام لبعض 
 األؼذٌة الوظٌفٌة

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
 0203 0229 الكٌمٌاء الحٌوٌة

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

اثولوجٌة االكلٌنٌكٌة دراسة التاثٌرات الب
 والمناعٌة للبروبٌوتك فى بدارة التسمٌن

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة دكتوراه + نشر 

بحث 0  
 خارجً 0200 0228 الباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌة

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

التاثٌر الكٌمٌابى الحٌوى لتجرع حمض 
لتقرحات المعدٌة وااللتهاب الفواللٌك فى ا

 الكبدى المحدث فى الفبران

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

 الكٌمٌاء الحٌوٌة
 

0228 0200 

 ذاتى

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

 تنظٌم االدٌٌونكتٌن فى الفبران
تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 

ماجستٌر + نشر  من رسالة
بحث 0  

0228 0200 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

اكسٌد النٌترٌك وبٌروكسٌدات  الدهون 
وعبلعتها بتؽٌرات ضؽط الدم الشرٌنى 

فى الفبران المصاب بمرض البول 
 السكرى المسبب بالستربتوزوتوكٌن

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
ر + نشر من رسالة ماجستٌ

بحث 0  
0228 0200 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

العبلقة الكٌمٌابٌة الحٌوٌة لمرض بٌن 
االلتهاب الكبدى المزمن وزٌادة نشاط 

 الؽدة الدراقٌة

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0228 0200 

 

 

 

ٌقترح زٌادة 

لتشؽٌل مٌزانٌة ا

للقسم العلمى 

الؾ  02الى 

 جنٌة سنوٌا

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -

 البحوث المنشورة

قابلٌة وامان العرقسوس لتتخفٌض 

الدهون فى االرانب المحدث فٌها زٌادة 

 الدهون التجربٌة

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 

من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

0228 0200 

رفً + الرسالة العلمٌة + عابد مع  -
 البحوث المنشورة

التاثٌر الكٌمابى الحٌوى لعقار السٌالس 
على اٌض البروتنٌبل ةالمناعة فى الفبران 
 التى تربت على زٌادة البروتنٌات الؽذابٌة

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0228 0200 02222 

العلمٌة + عابد معرفً + الرسالة   -
 البحوث المنشورة

اثر تناول فٌتامٌن  هاء عن طرٌق الفم 
على اكسدة الدهون وااللتهابات فى 

باالنتوتوكسن الفبران المحقونة  

 

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
 ذاتى 0200 0228
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عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

الكٌمٌابىالحٌوى لعقار  السلدنافٌل  التاثٌر
على اٌض الدهون فى الفبران المحدث 

 فٌها زٌادة الدهون  تجرٌبٌا

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

 

 

0228 0200 02222 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

التاثٌر الكٌمٌابى  الحٌوى لخبلصة 
جنكجوبٌلوبا على اٌض النشوٌات فى ال

حاالت البول السكرى المحدث تجربٌا 
 للفبران

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0228 0200 

 ذاتى

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

دراسة تاثٌر الشاى االخضر على االفراز 
واالدٌٌونكفٌن  والتؽٌر الجٌنى للٌتٌن 

 والرسٌتسنٌن فى االرانب

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0228 0200 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

تاثٌر المشروبات الشابعة على الفبران 
 على االصحاء والمرض

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
+ نشر من رسالة ماجستٌر 

بحث 0  
0228 0200 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

حمض التانٌك والكوركومٌن بثٌطان نحو 
الخبلٌا السرطانٌة الحاملة للورم 

 السرطانى

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0228 0200 

 عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +  -
 البحوث المنشورة

تداخل الدهون الؽذابٌة وزٌادة جرعة 
الحدٌد فى تعدٌل اكسدة دهون الكبدة فى 

 الجرزان

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0228 0200 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

التاثٌر الواقى لبعض  المركبات ضد 
السمٌة للكبد الناتجة عن  االصابة

 الباراكوٌت واالندوتوكسٌن فى الفبران

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0228 0200 

 ذاتى

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

تداخبلت دالالت االلتهاب والخلل الوظٌفى 
وعوامل  للبطانة الداخلٌة لبلوعٌة الدموٌة

الخطورة المسببة المراض القلب فى 
الجرزان مستاصلة المباٌض والمصابة 

 بمرض البول السكرى التجرٌبى

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
0228 0200 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرسالة العلمٌة +  عابد معرفً +  -
 البحوث المنشورة

بعض الدراسات حول االدٌبوكٌنز فى 
 الجمال

 
 
 
 

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  
 خارجً 0200 0228
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عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -
 البحوث المنشورة

حالة عنصر الحدٌد وتكوٌن كرات الدم 
بعد تحضٌرها الحمراء فى الفبران 

 بهرمونات االدٌثروبونٌن والثٌروكسٌن

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 
من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

 

 ذاتى 0200 0228
 

ٌقترح زٌادة 

مٌزانٌة التشؽٌل 

للقسم العلمى 

الؾ  02الى 

 جنٌة سنوٌا

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -

 البحوث المنشورة

تاثٌر بعض المركبات على مستوى دهون 

 الدم فى فبران التجارب

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 

رسالة ماجستٌر + نشر من 

بحث 0  

 خارجً 0200 0228

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -

 البحوث المنشورة

الخلل الوظٌفى لبطانة االوعٌة الدموٌة 

ستوٌات كلسترول  مالناشبة عن ارتفاع 

الدم فى الفبران تاثٌر عقار البٌرامٌٌربت 

على المواد الناتجة من بطانة االوعٌة 

 الدموٌة

ٌر المشرفٌن+ االنتهاء تقار

من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

0228 0200 

 ذاتى
عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -

 البحوث المنشورة

دراسات باثولوجٌة وباثولوجٌة اكلٌنٌكة 

على مرض تٌقود الطٌور الحاد فى 

 كتاكٌت التسمٌن

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 

من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

0228 0200 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -

 البحوث المنشورة

العبلقة الكٌمٌابٌة الحٌوٌة لمرض بٌن 

االلتهاب الكبدى المزمن وزٌادة نشاط 

 الؽدة الدراقٌة

تقارٌر المشرفٌن+ االنتهاء 

من رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

 0200 0228 الباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌة
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طب البٌطريكلٌة ال  

السٌطرة والتحكم  فى األمراض المحور الرابع :   

مجاالت 

 البحوث
 االنشطة المخرجات/العابد

مإشرات 

 متابعةاالداء

المسبولٌة 

 عن التنفٌذ

التموٌل  فترة التنفٌذ

 )بالجنٌه(

 –)ذاتً 

 خارجً(

 مبلحظات
 النهاٌة البداٌة

 

 

 

 

 

النباتححات الطبٌححة 

 ومستخلصاته

 

 

 

 

 

 

 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة

تؤثٌر بعض المستخبلصات النباتٌة علً االستجابة 

 المناعٌة ومعدل النمو علً جمبري المٌاه العذبة

تقارٌر المشرفٌن+ 

االنتهاء من رسالة 

بحث 0ماجستٌر + نشر   

و أمراض 

 رعاٌة االسمك

   

0202 0204 02222 
 

 

 

 

 

 

ٌقترح زٌادة 

ٌزانٌة التشؽٌل م

للقسم العلمى الى 

الؾ جنٌة  02

 سنوٌا

 

 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة

التؤثٌر الوقابً الكبدي لبعض النباتات الطبٌة علً  نمط 

السكريالدهون فً الفبران المصابة بالبول   

تقارٌر المشرفٌن+ 

االنتهاء من رسالة 

بحث 0ماجستٌر + نشر   

الكٌمٌاء 

 الحٌوٌة
0229 0203 

 

-    

 خارجً

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة

التؤثٌر الوقابً للثوم علً بعض التؽٌرات الكٌمٌابٌة 

 الحٌوٌة المحدثة فً الفبران لبعض مبٌدات األعشاب

ر المشرفٌن+ تقارٌ

االنتهاء من رسالة 

بحث 0ماجستٌر + نشر   

الكٌمٌاء 

 الحٌوٌة
0229 0203 

 ذاتى
عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة
 بعض الدراسات السمٌة على بعض النباتات الطبٌة

تقارٌر المشرفٌن+ 

االنتهاء من رسالة 

بحث 0دكتوراه + نشر   

 الطب الشرعى

 والسموم
0228 0200 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة

دراسات مقارنة على قدرة بعض المستخلصات الثناببة 

 فى عبلج االصابة بالدٌان الكبدٌة فى المعز

تقارٌر المشرفٌن+ 

االنتهاء من رسالة 

بحث 0دكتوراه + نشر   

 0200 0228 طب الحٌوان

ٌة + البحوث عابد معرفً + الرسالة العلم
 المنشورة

 استخدام التنقٌات الحدٌثة فى تشخٌص امراض الدم
تقارٌر المشرفٌن+ 
االنتهاء من رسالة 

بحث 0دكتوراه + نشر   

الباثولوجٌا 

 االكلٌنٌكٌة
0228 0200 05222 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة

ماعً دراسات علً تحضٌر لقاح االمراض التنفسٌة الج

( 3 –المثبط المحسن ) نٌمو   

تقارٌر المشرفٌن+ 

االنتهاء من رسالة 
 0204 0202 الطفٌلٌات

   

 خارجً
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اللقاحات 

واألمصال  

والبكترٌا األمنة 

 و منتجاتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بحث 0دكتوراه + نشر    

 

 

ٌقترح زٌادة 

مٌزانٌة التشؽٌل 

للقسم العلمى الى 

الؾ جنٌة  02

 سنوٌا

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة

التعرؾ علً ودراسة خصابص معزول حدٌث لفٌروس 

 مرض التهاب البرسا المعدي ومحاوالت لتحضٌر لقاح

 مثبط

تقارٌر المشرفٌن+ 

االنتهاء من رسالة 

بحث 0دكتوراه + نشر   

 0204 0202 الدواجن

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة

تقٌٌم استجابة البط المناعٌة للقاحات انفلونزا الطٌور    

  ( H   N  SH   N (   تحـت تؤثٌر التحصٌن بلقاح   

 طاعون البط

شرفٌن+ تقارٌر الم

االنتهاء من رسالة 

بحث 0دكتوراه + نشر   

 ذاتى 0204 0202 الدواجن

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة

دراسات علً استخدام لقاح عالً الفاعلٌة لفٌروس 

الحمً القبلعٌة للحد من التكاثر الموضعً للفٌروس 

عدويومنع انتشار المرض عن طرٌق الخراؾ الحاملة لل  

تقارٌر المشرفٌن+ 

االنتهاء من رسالة 

بحث 0ماجستٌر + نشر   

 خارجً 0204 0202 الفٌرولوجٌا

رعابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث 

 المنشورة

طرق بدٌلة لتقٌٌم اللقاح المستضعؾ للفٌروس التنفسً 

 المتضخم

تقارٌر المشرفٌن+ 

االنتهاء من رسالة 

بحث 0ماجستٌر + نشر   

ولوجٌاالفٌر  0202 0204 

 ذاتى

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة

محاولة لتطوٌر لقاح فٌروس حمً الوادي المتصدع 

 المثبط

تقارٌر المشرفٌن+ 

االنتهاء من رسالة 

بحث 0ماجستٌر + نشر   

 0204 0202 الفٌرولوجٌا

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة

دراسات مقارنة على االستجابة المناعٌة للحمام للقاح 

فٌروس البارامٌكزو وبعض لقاحات فٌروس مرض 

 النٌوكاسل

تقارٌر المشرفٌن+ 

االنتهاء من رسالة 

بحث 0دكتوراه + نشر   

الفٌرولوجٌا  خارجً 0203 0229 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة

ن الخماسً المحتوى على تقسٌم لقاح النٌموجٌ

فٌروسات اإلسهال البقرى بنوعٌة والبارانفلونزا 

والتهاب القصبة الهوابٌة المعدى والسٌنسٌٌتٌا فى 

 الحوامل

تقارٌر المشرفٌن+ 

االنتهاء من رسالة 

بحث 0دكتوراه + نشر   

الفٌرولوجٌا  0229 0203 

 خارجً
عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

ةالمنشور  

للعثرة  0استنساخ والتتابع النٌوكلوتٌدى لجبن البروتٌن 

 المحورة لفٌروس التهاب ؼدة فابرٌشٌوس المعدي

تقارٌر المشرفٌن+ 

االنتهاء من رسالة 

بحث 0دكتوراه + نشر   

الفٌرولوجٌا  0229 0203 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة

تنفسٌة فى القططدراسات على بعض الفٌروسات ال  

 

 

 

تقارٌر المشرفٌن+ 

االنتهاء من رسالة 

بحث 0دكتوراه + نشر   

الفٌرولوجٌا  0229 0203 
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اللقاحات 

واألمصال  

والبكترٌا األمنة 

 منتجاتهو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة

استخدام مزٌج من لقاحات البر وسٌبل اٌورتس مع 

انتحٌن البر وسٌبل مٌلبٌتنبس لتحسٌن السٌطرة علً 

فً الماشٌةمرض البر وسٌبل   

 

تقارٌر المشرفٌن+ 

االنتهاء من رسالة 

بحث 0دكتوراه + نشر   

االمراض 

 المشتركة
 خارجً 0203 0229

 

 

ٌقترح زٌادة 

مٌزانٌة التشؽٌل 

للقسم العلمى 

الؾ  02الى 

 جنٌة سنوٌا

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة

رٌا مع بعض الدراسات عن المناعة المعوٌة  لبلٌمٌ

 محاولة إنتاج لقاح للكوكسٌدٌا فى الدجاج

تقارٌر المشرفٌن+ 

االنتهاء من رسالة 

بحث 0ماجستٌر + نشر   

مراض أ

 الدواجن
 ذاتى 0203 0229

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة

دراسات مناعٌة على الدجاج المصاب والمحصن بلقاح 

 فٌروس انفلوانزا الطٌور

ٌر المشرفٌن+ تقار

االنتهاء من رسالة 

بحث 0ماجستٌر + نشر   

 خارجً 0203 0229 الفٌرولوجٌا

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة

دراسة مقارنة على استخدام بعض الممتزجات المختلفة 

 فى تحضٌر لقاح فٌروس االنفلونزا المثبط

تقارٌر المشرفٌن+ 

االنتهاء من رسالة 

بحث 0ستٌر + نشر ماج  

طب الحٌوان  

   
0229 0203 

 ذاتى

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة

بعض الدراسات على فٌروس مرض الجلد العقدى فى 

 الماشٌة

تقارٌر المشرفٌن+ 

االنتهاء من رسالة 

بحث 0ماجستٌر + نشر   

طب الحٌوان  

   
0229 0203 

لة العلمٌة + البحوث عابد معرفً + الرسا  -

 المنشورة

تحضٌر وتقٌٌم لقاح زٌتى جدٌد مثبط لفٌروس التهاب 

 االنؾ والقصبة الهوابٌة البقرى المعدى

تقارٌر المشرفٌن+ 

االنتهاء من رسالة 

بحث 0ماجستٌر + نشر   

 خارجً 0203 0229 الفٌرولوجٌا

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة
قاحات تنكرز األمعاء فً الدجاجتقٌٌم ل  

تقارٌر المشرفٌن+ 

االنتهاء من رسالة 

بحث 0ماجستٌر + نشر   

مراض أ

 الدواجن
0229 0203 

 ذاتى

 

ٌقترح زٌادة 

مٌزانٌة التشؽٌل 

للقسم العلمى 

الؾ  02الى 

 جنٌة سنوٌا

 

 

 

 

 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة
فً االؼنام 0تحسٌن كفاءة لقاح الرٌؾ   

تقارٌر المشرفٌن+ 

االنتهاء من رسالة 

بحث 0ماجستٌر + نشر   

طب الحٌوان  

   
0229 0203 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة

وعترة  Aر مص التتابع الجٌنى لفٌروس مرض الحمى

OI 0226 القبلعٌة عترة 

تقارٌر المشرفٌن+ 

االنتهاء من رسالة 

بحث 0دكتوراه + نشر   

 0200 0228 الفٌرولوجٌا

 خارجً

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة
 (AOI) تقٌم اللقاح الثنابى لعترتى

تقارٌر المشرفٌن+ 

االنتهاء من رسالة 

بحث 0دكتوراه + نشر   

 0200 0228 طب الحٌوان  
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اللقاحات 

واألمصال  

والبكترٌا األمنة 

 منتجاتهو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة
 دراسات عن التحصٌن الثنابى المحلى لمرض القبلعٌة

تقارٌر المشرفٌن+ 

االنتهاء من رسالة 

بحث 0دكتوراه + نشر   

 0200 0228 طب الحٌوان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌقترح زٌادة 

مٌزانٌة التشؽٌل 

للقسم العلمى 

الؾ  02الى 

 جنٌة سنوٌا

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة

دراسات مناعٌة على لقاح فٌروس طاعون المجترات 

 الصؽٌرة الحمى

تقارٌر المشرفٌن+ 

االنتهاء من رسالة 

بحث 0ماجستٌر + نشر   

 0200 0228 الفٌرولوجٌا

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة

دراسات على تحصٌن الدجاج بلقاح فٌروس مرض 

اؼى للطٌورالنٌوكاسل وفٌروس الشلل الدم  

تقارٌر المشرفٌن+ 

االنتهاء من رسالة 

بحث 0ماجستٌر + نشر   

 خارجً 0200 0228 الفٌرولوجٌا

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة
 تقٌٌم لعض برامج التحصٌن فى بدارى  الدجاج

تقارٌر المشرفٌن+ 

االنتهاء من رسالة 

بحث 0ماجستٌر + نشر   

 0200 0228 الفٌرولوجٌا

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   - ذاتى

 المنشورة
 حركٌة دواء مضاد للطفٌلٌات

تقارٌر المشرفٌن+ 

االنتهاء من رسالة 

بحث 0ماجستٌر + نشر   

الفارماكولوجٌ

 ا

0202 0204 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة
ٌة لمضاد بكتٌري حدٌثبعض الدراسات الفارماكودٌنامٌك  

تقارٌر المشرفٌن+ 

االنتهاء من رسالة 

بحث 0ماجستٌر + نشر   

0202 0204 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة
 الحركٌة لدواء فً االسماك

تقارٌر المشرفٌن+ 

االنتهاء من رسالة 

بحث 0ماجستٌر + نشر   

0202 0204 02222 

الرسالة العلمٌة + البحوث  عابد معرفً +  -

 المنشورة

استبٌان تاثٌر بعض االدوٌة المستخدمة للكبلب على 

 استجابتها المناعٌة للقاح السعار

تقارٌر المشرفٌن+ 

االنتهاء من رسالة 

بحث 0دكتوراه + نشر   

 خارجً 0203 0229 طب الحٌوان

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة
ت الدوابٌة فً حٌوانات المزرعةالتداخبل تقارٌر المشرفٌن   

رسالة 3االنتهاء من 

بحث 6دكتوراه +   

االنتهاء من رسالة 

بحث 0ماجستٌر + نشر   

الفارماكولوجٌ

 ا

 ذاتى 0203 0229

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة

بعض التاثٌرات الفارماكودٌنامٌاكٌة والتسمم الدوابى 

قارلع  

 

 

0229 0203 02222 
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اللقاحات 

واألمصال  

والبكترٌا األمنة 

 همنتجاتو 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة

التاثٌرات التشوهٌة الجنٌنٌة ومتبقٌات االنسجة لبعض 

 االدوٌة
0229 0203 02222 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة
 ذاتى 0203 0229 بعض الجوانب الفارماكولوجٌة لعقار

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة
 التاثٌرات الضارة لبعض االدوٌة

تقارٌر المشرفٌن      

 4االنتهاء من رسالة

بحث  4ماجستٌر +  

0229 0203 

 ذاتى

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة
 0203 0229 الجوانب الفارماكولوجٌة لعقار

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة
لجوانب الفارماكودٌنامٌاكٌة لدواء بٌطري حدٌثا  0229 0203 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة
 0203 0229 تاثٌر لقاح علً السلوك الحركً لمضاد حٌوي

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

لمنشورةا  
 بعض الدراسات الفارماكودٌنامٌكٌة لعقار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقارٌر المشرفٌن 

رسالة  05االنتهاء من

بحث  05ماجستٌر +  

رسالة  0االنتهاء من 

بحث   4دكتوراه +   

 

 

 

 

 

 الفارمكولوجٌا

0229 0203 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة
ٌة لعقاربعض الجوانب الفارماكولوج  0229 0203 

 ذاتى
عابد معرفً + الرسابل العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة

 

 0203 0229 المسار الحركً وبقاٌا األنسجة لعقار فً دجاج التسمٌن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضاد بكتٌريبعض الدراسات الفارماكولوجٌة لم  0229 0203 

 0203 0229 بعض السلوكٌات الفارماكودٌنامٌكٌة لعقار

 0203 0229 بعض الجوانب الفارماكولوجٌة لمضاد حٌوي

 02222 0203 0229 بعض الجوانب الفارماكودٌنامٌكٌة لعقار

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة

تاثٌرات المناعٌة الفارماكولوجٌة لبعض حركٌة وال

 االدوٌة
0228 0200 02222 

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة

 التاثٌرات الفارماكولوجٌة المناعٌة لبعض االدوٌة

 

 

 

 خارجً 0200 0228

عابد معرفً + الرسابل العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة

 

ولوجٌة بٌن االموكسٌسٌلٌن وحمض التداخبلت الفارماك

 الكبلفٌولٌنك
0228 0200 

 ذاتى

ة الفارماكوجٌة لعقارهالوج  0228 0200 

 خارجً 0200 0228 بعض التثٌرات الفارماكولوجٌة لمضاد حٌوى
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 0200 0228 حركٌة عقار فى الدجاج

 ذاتى

 

 

 

ٌقترح زٌادة 

مٌزانٌة التشؽٌل 

للقسم العلمى 

الؾ  02الى 

 جنٌة سنوٌا

 0200 0228 الوجهة الفارماكولوجٌة لعقار

عض الجوانب الفارماكولوجٌة لمستحضرات صٌدالنٌة ب

 مختلفة
0228 0200 

 0200 0228 بعض الوجهات المناعٌة الفارماكولوجٌة لعقار

عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة
 0200 0228 الجوانب الفارماكولوجٌة لعقار

البحوث عابد معرفً + الرسالة العلمٌة +   -

 المنشورة

تاثٌر بعض االدوٌة على االستجابة المناعٌة فى 

 الحٌوانات المحصنة

تقارٌر المشرفٌن+ ا 

رسالة ماجستٌر + نشر 

بحث 0  

 0200 0228 طب الحٌوان

 
عابد معرفً + الرسالة العلمٌة + البحوث   -

 المنشورة
 المشروعات البحثٌة

 02تقارٌر المشرفٌن 

 بحوث
الؾ 02222 0205 0200   
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 الخطة التنفٌذٌة لكلٌة الزراعة -0ج.
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

   852                                                                                                                    0205-0202الخطه البحثٌة لجامعة بنها 
 
 

 ٤ًِخ اُيهاػخ 

  ا٫ٍزقلاّ ا٫ٓضَ ُِٔٞاهك اُيهاػ٤خ أُزبؽخ ُزو٤َِ اُلغٞح اُـنائ٤خ"ا٧ٍٝ : ُٔؾٞه ا

 األنشطة المخرجات / العابد ٌةثمجاالت البحال

 

 مإشرات متابعة األداء

 

 عن التنفٌذ المسبولٌة

 

 فترة التنفٌذ
 كلفةالت

 البداٌة

 )شهر(

  النهاٌة

 )شهر(

تموٌل 

 خارجى

 )منح (

 تموٌل ذاتى

 ()جامعة 
 اإلجمالً

النهوض بإنتاجٌة 

المحاصٌل الحقلٌة 

اإلستراتٌجٌة من 

الحبوب والبقول 

 والزٌوت

زٌادة إنتاجٌة المحاصٌل 

 الحقلٌة للوحدة المزروعة

أبحاث لتطوٌر عملٌات خدمة االرض بما تنفٌذ 

حفاظ علً خصوبة االرض وزٌادة ٌحقق ال

 المحصول

وجود الخبرات البحثٌة المتمٌزة 

 هٌئة التدرٌسمن أعضاء 

تقارٌر دورٌة )ربع سنوٌة( من 

 .مجالس االقسام المعنٌة

استخدام  المزارعٌن  لتطبٌقات 

 .هذه األبحاث على نطاق واسع
 قسم األراضى

 قسم المحاصٌلو

0 62  05222 05222 

حدٌد المعامبلت الزراعٌة التى أبحاث لت تنفٌذ

ٌجب التوصٌة بها لكى ٌمكن للمزارعٌن 

 .تحقٌق أقصى إستفادة من الموارد المتاحة

0 62  32222 32222 

أبحاث لرفع كفاءة استخدام االسمدة  تنفٌذ

 .المعدنٌة ومٌاة الري وترشٌد استخدمها
0 62  05222 05222 

لحقلٌة مع تحدٌد افضل التعاقبات للمحاصٌل ا

بعضها بما ٌحقق اكبر عابد واستؽبلل لبلرض 

 .الزراعٌة

0 00  32222 32222 

ارتفاع الكفاءة اإلنتاجٌة 

واإلقتصادٌة للمحاصٌل 

اإلستراتٌجٌة ونجاح 

زراعتها تحت الظروؾ 

 .البٌبٌة ؼٌر المناسبة

مصادر والتراكٌب الوراثٌة البٌانات للتجمٌع 

 )أصناؾ وسبلالت( .

ورٌة )ربع سنوٌة( من تقارٌر د

مجالس االقسام المعنٌة توضح 

 مدى التقدم الحادث فى االبحاث .

األبحاث فى الدورٌات عدد من نشر 

 إلقلٌمٌة أو الدولٌة.االعلمٌة 

 قسم المحاصٌل

 قسم الوراثةو

0 00 + 02222 02222 

تهجٌنات بٌن التراكٌب الوراثٌة عمل ال

المختلفة لتحسٌن الصفات المرؼوبة 

 .المحاصٌلب

0 62 + 02222 02222 

تجارب للتقٌٌم واالنتخاب لدرجة التحسٌن 

الوراثى وقوة الهجٌن فى االباء والهجن 

 . F1 ،F2الناتجة فى 

0 62 + 02222 02222 
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 ٤ًِخ اُيهاػخ 
 ا٫ٍزقلاّ ا٫ٓضَ ُِٔٞاهك اُيهاػ٤خ أُزبؽخ ُزو٤َِ اُلغٞح اُـنائ٤خ"ا٧ٍٝ :  ُٔؾٞهربثغ ا

 مؤشرات النجاح األنشطة المخرجات / العائد ٌةثجاالت البحمال

 

 المسئولٌة والتنفٌذ

 التكلفة فترة التنفٌذ

 البداٌة

 )شهر(

 النهاٌة

 )شهر(

تموٌل 

 خارجى

 )منح(

مساهمة 

 الجامعة
 اإلجمالً

 

تطبٌقات التسمٌد 

الحٌوي والزراعة 

 العضوٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زٌادة انتاجٌة 

محاصٌل الخضر 

فاكهة بالنسبة وال

لوحدة المساحة 

وانتاج غذاء صحً 

 .وآمن

عمل التطوٌر الالزم لمزرعة الكلٌة 

لبرنامج البحثً للزراعة لتجهٌز لل

 .العضوٌة

وجود خبرة كافٌة من اعضاء هٌئة 

 التدرٌس قسم النبات الزراعً
 6 1 قسم النبات الزراعً

51111 

(CIQAP) 
51111 111111 

مٌد تحدٌد انسب خطة من التس

العضوي والحٌوي والتً تحقق 

انتاجٌة عالٌة من المحاصٌل 

 .البستانٌة

مجال فً األبحاث  من عددتشر 

 .استخدام الزراعة العضوٌة

 قسم النبات الزراعً

 وقسم البساتٌن.

7 31 
11111 

(CIQAP) 
11111 21111 

الحفاظ علً البٌئة 

من التلوث الناتج من 

استخدام االسمدة 

 وٌةوالمبٌدات الكٌما

انتاج اللقحات الحٌوٌة البدٌلة عن 

االسمدة والمبٌدات الكٌمٌائٌة التً 

 تحدث خطر للبٌئة.

 

 

 

 

توفر معمل النتاج اللقحات الحٌوٌة 

 .الالزمة
7 44 

11111 

(CIQAP) 
11111 21111 
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معمل اعداد وتجهٌز 

خاص بتقٌٌم بحثً 

 .برامج الزراعة العضوٌة

 توفٌر االجهزة والمعدات والخامات

الالزمة لمعمل بحوث الزراعة 

 .العضوٌة

 7 14 
75111 

(CIQAP) 
75111 151111 

معٌدٌن ومدرسٌن 

مساعدٌن مؤهلٌن 

علمٌا وتقنٌا 

الستخدام وتنفٌذ 

برامج الزراعة 

 .العضوٌة

بمعمل توفٌر المستلزمات البحثٌة 

لطالب الدراسات  الزراعة العضوٌة

 .العلٌا الجراء ابحاثهم

 

 06 31 اعًسم النبات الزرق
36666 

(CIQAP) 
36666 06666 

أستخدام التقنٌات 

البستانٌة الحدٌثة 

لزٌادة كفاءة االنتاج 

البستانً وتحسٌن 

جودة المنتج من 

الفاكهة والخضر 

والزٌنة والنباتات 

 الطبٌة والعطرٌة.

زٌادة كفاءة االنتاج 

البستانً وتحسٌن جودة 

المنتج من الفاكهة 

والخضر والزٌنة 

ت الطبٌة والنباتا

 .والعطرٌة

خاصة غرفة قسم البساتٌن تطوٌر معامل 

التبرٌد ومعمل زراعة االنسجة ومعمل 

التحلٌالت الكٌماوٌة والمزارع البحثٌة بما 

 البساتٌن. قسمٌتناسب مع الخطة البحثٌة 

وجود الخبرات البحثٌة من أعضاء 

 هٌئة التدرٌس

 

 قسم البساتٌن
1 3 

111511 

(CIQAP) 
44111 154511 

التً تعمل فً مجال تنفٌذ األبحاث 

"استخدامات التقنٌات الحٌوٌة الحدٌثة ومجال 

التسمٌد واالسمدة المختلفة ومقاومة االمراض 

 واالفات

 61 6 قسم البساتٌن األبحاث من عددتشر 
27111 

(CIQAP) 
15111 43111 

استخدام التقنٌات 

الحدٌثة فً علوم 

األراضً الستصالح 

ً واستزراع األراض

 الجدٌدة

اٍز٬ٖػ ٝاٍزيهاع 

 ا٧ها٢ٙ اُغل٣لح

ؽٖو ٝػَٔ هبػلح ث٤بٗبد ػٖ ا٧ها٢ٙ 

 أَُزٜلكخ.
 53111 53111 + 3 1 هَْ ا٧ها٠ٙ رْو ػلك ٖٓ ا٧ثؾبس

ر٘ل٤ن أثؾبس ْٓزوًخ ث٤ٖ هَْ ا٧ها٢ٙ 

ٝا٧هَبّ أُؼ٤٘خ ثبٍز٬ٖػ ٝاٍزيهاع 

 ا٧ها٢ٙ

ٝعٞك ثوٝرًٍٞٞ ُِزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ 

 ٝا٧هَبّ أُؼ٤٘خ.ث٤ٖ اُوَْ 
 34111 34111 + 61 4 ا٧هَبّ أُؼ٤٘خ
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إستخدام التقنٌات 

الحدٌثة لتحسٌن 

إنتاج األغذٌة 

 واأللبان.

التحسٌن المستمر 

نتاج األغذٌة واأللبان  إل

وزٌادة اإلنتاج الغذائى 

 على المستوى القومى.

تطوٌر المعامل البحثٌة بما ٌتناسب مع 

مع دعم  غذٌةعلوم األ قسمالخطة البحثٌة 

المعامل باألجهزة والمعدات الالزمة 

 لتطوٌرها وتحدٌثها.

وجود الخبرات البحثٌة من أعضاء 

 هٌئة التدرٌس

 قسم علوم األغذٌة

1 3 
111111 

(CIQAP) 
51111 151111 

التً تعمل فً مجال  تنفٌذ األبحاث

"التصنٌع الغذائى واألستفادة من مخلفات 

قد من مصانع األغذٌة وتقلٌل الفا

 المنتجات الزراعٌة"

عضاء ألاألبحاث  من عددتشر 

التً تم إجراءها فً هٌئة التدرٌس 

 األقسام المعنٌة.

7 36 
21111 

(CIQAP) 
11111 31111 

توفٌر المستلزمات البحثٌة لطالب 

إلجراء  علوم األغذٌة قسمالدراسات العلٌا 

 أبحاثهم

لطالب األبحاث  من عددتشر 

 .الدراسات العلٌا
7 9 

17111 

(CIQAP) 
9111 26111 

تطوٌر المعمل البحثى 

 للتصنٌع الغذائى

لتصنٌع الغذائى واأللبان اتزوٌد معمل 

باألجهزة والمعدات الالزمة لتطوٌره 

 وتحدٌثه.

معمل للتصنٌع الغذائى  اآلن توفرٌ

 واأللبان بالكلٌة.
7 9 

411111 

(CIQAP) 
211111 611111 

أستخدام 

المستحدثات 

التً   عٌةالزرا

زٌادة تعمل على 

القٌمة المضافة 

 للناتج الزراعً.

تطوٌر المستحدثات 

التً تعمل   الزراعٌة

زٌادة القٌمة على 

المضافة للناتج 

الزراعً من خبلل 

 نشرها وتطبٌقها

بحثٌة بما ٌتناسب مع المعامل تطوٌر ال

 االقتصاد الزراعً  قسمالخطة البحثٌة 

 وجود الخبرات

حاث التً تم األب من عددنشر 

 األقسامبالتعاون مع 

قسم  االقتصاد 

 واالرشاد

1 3 
94222 

(CIQAP) 
30222 005222 

وتوفٌر مستلزمات  األبحاثتنفٌذ 

النهوض علً ألبحاث التً تعمل ا

وخفض تكالٌؾ  .باالنتاج الزراعً

 االنتاج

 61 0 األبحاث من عددتشر 
21111 

(CIQAP) 
02222 32222 

طبلب البحثٌة ل توفٌر المستلزمات

 الدراسات العلٌا
لطالب األبحاث  من عددتشر 

 الدراسات العلٌا
0 0 

25111 

(CIQAP) 
00222 37222 

 بحثىالمعمل التطوٌر 

للتحلٌل  االرشادي

 . االحصابً

التحلٌل االحصابً  ملمع تزوٌد

بمستلزمات العملٌة  واالرشادي

 .البحثٌة

للتحلٌل  ارشادى توفر معمل

 لٌةبالك االحصابً
0 0 

403222 

(CIQAP) 
07222 59322 
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زٌادة القٌمة المضافة 

 للبحوث التطبٌقٌة .

توفٌر وحدة للتسوٌق ودراسات 

الجدوي وكذا الجراء الدورات 

 .التدرٌبٌة

تجهٌز وحدة للتسوٌق واجراء 

 .دراسات الجدوي  

 فجواء ك٢ اُزقٖٔ

 
0 61 

44111 

(CIQAP) 
00222 55222 

استخدام التقنٌات 

ٌثة للهندسة الحد

الزراعٌة لتحسٌن 

 االنتاج الزراعى

تحسٌن انتاجٌة وجودة 
 الحاصبلت البستانٌة.

 

عن التطبٌق الحقلى لدى  األبحاثتنفٌذ بعض 

مزارعً الحاصبلت البستانٌة بالقلٌوبٌة مع 

األقسام توفٌر مستلزمات هذه باالشتراك 

 االخرىالعلمٌة 

أعضاء هٌبة األبحاث  من عددتشر 

 .طالب الدراسات العلٌاو التدرٌس

قسم  االقتصاد 

 واالرشاد
0 61 

05222 

من  )جزء

مشروع 

CIQAP) 

05222 

 
42222 

توفٌر مٌاه الرى وتحسٌن 

الصرؾ فى األراضى 

 القدٌمة.

 

تقٌٌم فنى واقتصادى لتحوٌل رى البساتٌن من 

الرى السطحى التقلٌدى الى الرى الضؽطى فى 

 اراضى الوادى والدلتا.

ام مٌاه الرى وتوفٌر ترشٌد استخد

 % من المٌاه 42حوالى 

توفر معمل مجهز للقٌاسات 

 .الهٌدرولٌكٌة المٌكانٌكٌة للتربة

 0 61 

05222 

من  )جزء

مشروع 

CIQAP) 

05222 52222 

توفر وحدة آالت 

زراعٌة متكاملة 

تسمح بتدرٌب 

الخرٌجٌن وخدمة 

 المجتمع.

 

استخدام نظم المٌكنة المتكاملة 

توفر آالت ومعدات زراعٌة تخدم  المحاصٌل الحقلٌة لتحسٌن انتاجٌة

طبلب الدراسات العلٌا فى تخصص 

الهندسة الزراعٌة والمقررات 

 المرتبطة.

 0 24 

02222 

من  )جزء

مشروع 

CIQAP) 

32222 52222 
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 كلٌة الزراعة
 
 تنمٌة الثروة الحٌوانٌة والداجنة والسمكٌةالثانى : لمحور ا
 

 مؤشرات النجاح األنشطة المخرجات / العائد ةٌمجاالت البحثال

 التكلفة فترة التنفٌذ المسئولٌة والتنفٌذ

 النهاٌة البداٌة

تموٌل 

 خارجى

 )منح (

مساهمة 

 الجامعة
 اإلجمالً

التقنٌات استخدام 

الحٌوانٌة الحدٌثة 

للنهوض بالثروة 

الحٌوانٌة والداجنة 

والسمكٌة )تلقٌح 

صناعً ونقل لألجنة 

للسائل المنوي وحفظ 

 ....(. واألجنة وخالفه

النهوض بالثروة 

 الحٌوانٌة.

تطوٌر المعامل والمزارع البحثٌة بما ٌتناسب 

 مع الخطة البحثٌة قسم األنتاج الحٌوانً

وجود الخبرات البحثٌة من أعضاء 

هٌئة التدرٌس قسم األنتاج 

 .الحٌوانً
 3 1 .قسم األنتاج الحٌوانً

116111 

من  )جزء

مشروع 

CIQAP) 

56111 172111 

توفٌر مستلزمات األبحاث وتنفٌذ األبحاث 

األنتاج الحٌوانً قسم العلمٌة المشتركة بٌن 

 .المعنٌةواألقسام 

عضاء ألاألبحاث  من عددتشر 

التً تم إجراءها فً هٌئة التدرٌس 

 األقسام المعنٌة.

أقسام األنتاج الحٌوانً 

والكمٌاء الزراعٌة 

 .والوراثة

7 61 

25111 

من  )جزء

مشروع 

CIQAP) 

31111 55111 

توفٌر مستلزمات األبحاث لطالب الدراسات 

قسم االمشتركة بٌن  همتنفٌذ أبحاثلالعلٌا 

 المعنٌةاألنتاج الحٌوانً واألقسام 

لطالب األبحاث  من عددتشر 

التً تم إجراءها الدراسات العلٌا 

 61 7 فً األقسام المعنٌة.

11111 

من  )جزء

مشروع 

CIQAP) 

11111 21111 

استخدام التقنٌات 

الحدٌثة للهندسة 

الزراعٌة فى االستزراع 

 السمكى المكثؾ

وجود نظام تقنى 

هندسى فى ادارة نظام 

 االستزراع المكثؾ

تطبٌق التقنٌات الهندسٌة فى المزارع السمكٌة 

 المكثفة

نشر ابحاث فى مجال االستزراع 

 الكثؾ.

وزٌادة ترشٌد استخدام مٌاه 

 كما ونوعااالنتاج 

 

 قسم األنتاج الحٌوانً

0 61 

02222 

من  )جزء

مشروع 

CIQAP) 

32222 52222 
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 كلٌة الزراعة
 تدوٌر المخلفات الزراعٌة الستحداث موارد إقتصادٌة جدٌدةالثالث : لمحور ا

 مؤشرات النجاح األنشطة المخرجات / العائد ٌةثمجاالت البحال

 فةالتكل فترة التنفٌذ المسئولٌة والتنفٌذ

 النهاٌة البداٌة

تموٌل 

 خارجى

 )منح (

مساهمة 

 الجامعة
 اإلجمالً

تكوٌن العالئق 

المتكاملة للحٌوانات 

الزراعٌة المختلفة 

من خالل تدوٌر 

 االمخلفات الزراعٌة.

إنتاج األعالف من 

المخلفات النباتٌة 

 ومخلفات المجازر.

توفٌر وحدة لتصنٌع األعالف بالكلٌة وإمدادها 

 زة والمعدات الالزمة لتدوٌر المخلفات.باألجه

توفر معمل لتغذٌة الحٌوان مما 

ٌشجع على إجراء األبحاث فً هذا 

 المجال.

أعضاء هٌئة التدرٌس 

قسم األنتاج الحٌوانً 

 وقسم الهندسة الزراعٌة

7 24 + 

511111 

)المشروعا

ت األنتاجٌة 

 للجامعة(

511111 

إستخدام المخلفات 

والمصادر غٌر 

ة فى مجال التقلٌدٌ

 .إنتاج الغذاء

التصنٌع الغذائى األمن 

وإستخدام المخلفات 

والمصادر غٌر 

التقلٌدٌة فى مجال 

 إنتاج الغذاء

ر معمل متخصص فى مجال إبحاث ٌتوف

 التغذٌة والصناعات الغذائٌة

األغذٌة توافر وحدة لتصنٌع 

واألستفادة منها فى إنتاج الكلٌة ب

 الغذاء.

 بقسم علوم األغذٌة

سٌق مع األقسام والتن

 العلمٌة األخرى

7 24 
511111 

(CIQAP) 
251111 751111 

استخدام التقنٌات 

الحدٌثة للهندسة 

الزراعٌة فى 

االستفادة االقتصادٌة 

من المخلفات 

 الزراعٌة

انتاج سماد عضوى 

متكامل ٌساهم فى زٌادة 

 االنتاج الزراعى.

توفٌر بنٌة تحتٌة بحثٌة لعمل  ابحاث هندسٌة 

فى مجال انتاج السماد العضوى وتقنٌة 

Compost. 

 زٌادة موارد الكلٌة.

نشر عدد من  االبحاث فى مجال 

 انتاج السماد العضوى.

 

أعضاء هٌئة التدرٌس 

بقسم الهندسة الزراعٌة 

 األنتاج الحٌوانًو

0 24 + 

511111 

)المشروعا

ت األنتاجٌة 

 للجامعة(

511111 

انتاج مواد للمبانى من 

ٌة مع المخلفات الزراع

 توفر بنٌة تحتٌة بحثٌة.

 

استخدام المخلفات الزراعٌة فى المبانى 

 واالنشاءات الزراعٌة.

نشر عدد من االبحاث فى مجال 

انتاج مواد المبانى والمنشآت من 

 المخلفات الزراعٌة.

أعضاء هٌئة التدرٌس 

 بقسم الهندسة الزراعٌة
0 61 

02222 

من  )جزء

مشروع 

CIQAP) 

32222 52222 
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ج اعبلؾ ؼٌر انتا

تقلٌدٌة من المخلفات 

 الزراعٌة.

توفٌر بنٌة تحتٌة بحثٌة لعمل  ابحاث فى 

 مجال انتاج االعبلؾ ؼٌر التقلٌدٌة

 

نشر عدد من االبحاث فى مجال 

النظم الهندسٌة المختلفة النتاج 

االعبلؾ ؼٌر التقلٌدٌة من 

 المخلفات الزراعٌة

 0 61 

052222 

من  )جزء

مشروع 

CIQAP) 

05222 42222 

 

 االمان البٌئًالرابع : لمحور ا 

 مؤشرات النجاح األنشطة المخرجات / العائد مجاالت البحوث

 

 التنفٌذعن لمسئولٌة ا

 

 فترة التنفٌذ

 

 التكلفة

 النهاٌة البداٌة

تموٌل 

 خارجى

 )منح (

مساهمة 

 الجامعة
 اإلجمالً

استخدام التقنٌات 

مٌائٌة ٌالك

والحٌوٌة الحدٌثة 

ل على التً تعم

النهوض والحفاظ 

 البٌئى. األمانعلى 

النهوض والحفاظ على 
 االمان البٌئى

تطوٌر المعامل البحثٌة بما ٌتناسب مع الخطة 
 .الزراعٌةالبحثٌة بقسم الكٌمٌاء 

وجود الخبرات البحثٌة من أعضاء 
 3 1 الزراعٌةبقسم الكٌمٌاء  بالقسم. هٌئة التدرٌس

349111 

(CIQAP) 144111 577111 

"استخدامات التقنٌات الحٌوٌة الحدٌثة  
 للنهوض والحفاظ على االمان البٌئى".

أعضاء نشر عدد من االبحاث ل
طالب الدراسات وهٌئة التدرٌس 

 61 7 الزراعٌةقسم الكٌمٌاء  .االمان البٌئى فى مجال العلٌا

42111 

من  )جزء

مشروع 

CIQAP) 

22111 64111 

تطوٌر المعمل البحثى  
المان ل ٌوٌةللتقنٌات الح

 البٌئ.

باألجهزة  تقنٌات األمان البٌئىتزوٌد معمل 
 والمعدات الالزمة

توفر معمل للتقنٌة الحٌوٌة اآلن 
 9 7 قسم الكٌمٌاء الحٌوٌة بالكلٌة

63111 

(CIQAP) 
115111 245111 

معالجة مٌاة 

الصرف الصحً 

والصناعى 

 والملوثات البٌئٌة

معالجة مٌاه الصرؾ 
ثقٌلة إلزالة المعادن ال

واستخدامها فى رش 
 االشجار

عمل قاعدة بٌانات عن مصادر التلوث 
 المختلفة بالعناصر الثقٌلة ومحطات الصرؾ

 .وجود قاعدة بٌانات
عدد من األبحاث المشتركة التً تم 

 .إجراءها
 54 4 قسمى االراضى والكٌمٌاء

34111 

من  )جزء

مشروع 

CIQAP) 

21111 54111 
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تقدٌر الملوثات البٌبٌة 
استخدام الكٌمٌاء ب

 الحٌوٌة والتحلٌلٌة.

ر وحدة التحالٌل وتقدٌر الملوثات البٌبٌة ٌفوت
 بالقسم والكلٌة

توفر معمل ابحاث الملوثات البٌبٌة 
مما ٌشجع على إجراء األبحاث فً 

 63611 63611 + 44 7 قسم الكٌمٌاء الحٌوٌة هذا المجال.

استخدام تقنٌات 

الوقاٌة الحدٌثة 

ظ للنهوض والحفا

 على االمان البٌئى.

تطوٌر المعامل البحثٌة 

 النبات قسم وقاٌةل

معمل قٌاس المتبقٌات السامة  تطوٌر

واستخدام بدائل المبٌدات باألجهزة والمعدات 

 الالزمة لتطوٌره وتحدٌثه.

قٌاس المتبقٌات السامة لتوفر معمل 

 وبدائل المبٌدات بالكلٌة

 9 7 النبات قسم وقاٌة

51111 

من  )جزء

وع مشر

CIQAP) 

21111 71111 

 كلٌة الزراعة

 تطبٌقات التقنٌات الحٌوٌةالخامس : لمحور ا

 مؤشرات النجاح األنشطة المخرجات / العائد ٌةثمجاالت البحال

 

 التنفٌذعن المسئولٌة 

 

 فترة التنفٌذ
 التكلفة

 النهاٌة البداٌة

تموٌل 

 خارجى

 )منح(

مساهمة 

 الجامعة
 اإلجمالً

 استنباط اصناف

جدٌدة مرغوبة 

الصفات من 

المحاصٌل الحقلٌة 

ستراتٌجٌة )الذرة اإل

الفول(  -القمح –

باستخدام تطبٌقات 

 .الوراثة الجزٌئٌة

ارتفاع الكفاءة 

اإلنتاجٌة واإلقتصادٌة 

للمحاصٌل 

اإلستراتٌجٌة ونجاح 

زراعتها تحت الظروؾ 

 البٌبٌة ؼٌر المناسبة

للجٌنات المسبولة عن   QTLرسم خرابط

ة الجفاؾ والملوحة والتبكٌر فً مقاوم

النضج وتحسٌن كمٌة وجودة الحبوب فى 

 القمح والذرة والفول.
نشر األبحاث فى الدورٌات العلمٌة 

 اإلقلٌمٌة والدولٌة.

 قسم المحاصٌل

 وقسم الوراثة

2 51 + 05222 05222 

-AFLP   ،SSR أستخدام تكنٌك 

marker   للتقٌٌم وتحدٌد بعض الجٌنات

كون مسبولة عن التحكم فى تورٌث التى قد ت

صفات المقاومة للجفاؾ او الملوحة 

 والتبكٌر

13 51 + 35222 35222 
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أستخدام تطبٌقات  

الوراثة الجزٌئٌة فً 

التحسٌن الوراثً 

للحٌوانات الزراعٌة 

 والدواجن 

تطوٌر المعمل البحثى 

 للتقنٌات الحٌوٌة

تزوٌد معمل التقنٌة الحٌوٌة باألجهزة 

والمعدات الالزمة لتطوٌره ة الوراثٌ

 وتحدٌثه.
توفر معمل للتقنٌة الحٌوٌة اآلن 

 بالكلٌة
 9 7 قسم األنتاج الحٌوانً

631111 

(CIQAP) 
115111 245111 

ستخدام التقنٌات ا 

الحٌوٌة إلنتاج 

األسمدة العضوٌة 

 والحٌوٌة

إنتاج سماد حٌوي 

 لزراعة العضوٌة

ٌة تنفٌذ أبحاث عن استؽبلل المخلفات العضو
 فً تصنٌع األسمدة العضوٌة

 74721 74721 + 61 4 الفرق البحثٌة أبحاث علمٌة مشتركة

تنفٌذ أبحاث عن استخدام األسمدة الحٌوٌة 
 لتقلٌل استخدام األسمدة المعدنٌة

 32111 32111 + 61 4 الفرق البحثٌة إنتاج األسمدة العضوٌة

تنفٌذ أبحاث لتحدٌد المشاكل التسمٌدٌة التً 
 اجه المزارعتو

 12211 12211 + 4 5 الفرق البحثٌة إنتاج األسمدة الحٌوٌة

التقنٌات استخدام  

الوراثٌة الحدٌثة 

للنهوض بالثروة 

النباتٌة والحٌوانٌة 

 والداجنة والسمكٌة.

النهوض بالثروة 

من  النباتٌة والحٌوانٌة

التقنٌات استخدام خالل 

 الوراثٌة الحدٌثة.

والمزرعة لوراثة قسم اتطوٌر معامل ودعم 
البحثٌة والصوبة بما ٌتناسب مع الخطة 

 .الوراثة البحثٌة بقسم

وجود الخبرات البحثٌة من أعضاء 
 هٌئة التدرٌس

 3 1 .بقسم الوراثة
134111 

(CIQAP) 
69111 217111 

توفٌر مستلزمات التقنٌات الوراثٌة الحدٌثة 

بقسم الوراثة تنفٌذ األبحاث العلمٌة و

قسم االنتاج الحٌوانً  باالشتراك مع 

 واالقسام األخرى

 
والتنسٌق مع  قسم الوراثة

 قسم االنتاج الحٌوانً. مع 
7 9 

51111 

من  )جزء

مشروع 

CIQAP) 

25111 75111 

توفٌر المستلزمات البحثٌة لطالب الدراسات 

إلجراء أبحاثهم من خالل بقسم الوراثة العلٌا 

البرامج البحثٌة المشتركة القائمة بٌن 

 ألقسام.ا

 9 7 .بقسم الوراثة 
16111 

(CIQAP) 
9111 25111 

تطوٌر المعمل البحثى 

للتقنٌات الحٌوٌة 

 والسٌتولوجٌة

تزوٌد معمل التقنٌة الحٌوٌة باألجهزة 

 والمعدات الالزمة لتطوٌره وتحدٌثه.
توفر معمل للتقنٌة الحٌوٌة اآلن 

بالقسم كنواة للمشاركة فً 

 المشارٌع البحثٌة

 9 7 .اثةبقسم الور

177111 

من  )جزء

مشروع 

CIQAP) 

113111 241111 

أستخدام التقنٌات 

الحٌوٌة وخاصة 

زراعة األنسجة فً 

النهوض بالثروة 

من فاكهة البستانٌة 

وخضر وزٌنة 

تطوٌر المعامل البحثٌة 

لراعة االنسجة ومعمل 

غرفة التبرٌد لتخزٌن 

الحاصالت البستانٌة 

مل حفظ االصول ومع

 الوراثٌة.

تزوٌد معامل قسم البساتٌن باالجهزة الحدٌثة 

الئم توالمعدات الالزمة لتطوٌرها وتحدٌثها لت

 مع منظومة الجودة.
توفٌر معمل لحفظ االصول 

الوراثٌة ومعمل لحفظ الثمار مبردة 

 .وأخر للتحلٌالت الكٌماوٌة

 6 4 .بقسم البساتٌن

71111 

من  )جزء

مشروع 

CIQAP) 

461111 116111 
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والنباتات الطبٌة 

 .والعطرٌة

إنتاج المحاصٌل 

فً مجال البستانٌة 

مجال الزٌنة والخضر

)انتاج النباتات الطبٌة 

والعطرٌة ونباتات 

 مجال الفاكهةو الزٌنة

ر الصوب البالستٌكٌة والخشبٌة ٌتوف

واالرض الزراعٌة والمعدات الالزمة لالنتاج 

 .البستانً

توفر االرض الزراعٌة المناسبة 

لمحاصٌل النتاج مثل هذه ا

البستانٌة مما ٌشجع علً اجراء 

 البحوث العلمٌة والتطبٌقٌة

قسم البساتٌن فً المجاالت 

 .البستانٌة المختلفة
7 61 

42111 

من  )جزء

مشروع 

CIQAP) 

35111 77111 

ستخدام التقنٌات إ

الحٌوٌة الحدٌثة 

للنهوض ببرامج 

المكافحة المتكاملة 

واستخدام بدائل 

 المبٌدات.

ج النهوض ببرام

المكافحة المتكاملة 

واستخدام بدائل 

من خالل  المبٌدات

التقنٌات استخدام 

 الحٌوٌة الحدٌثة.

البحثٌة النبات  تطوٌر معامل قسم وقاٌة

بما ٌتناسب مع الخطة ولمكافحة المتكاملة ل

البحثٌة بلقسم مع دعم المعامل باألجهزة 

 والمعدات الألزمة لتطوٌرها وتحدٌثها.

ٌة من أعضاء وجود الخبرات البحث

 .هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم

 3 1 قسم الوقاٌة

61111 

من  )جزء

مشروع 

CIQAP) 

41111 111111 

لمكافحة المتكاملة لتوفٌر مستلزمات أبحاث 

األقسام باالشتراك مع  األبحاثهذه  وتنفٌذ

 األخرى.
 54 7 قسم وقاٌة النبات

24111 

من  )جزء

مشروع 

CIQAP) 

15111 43111 

مستلزمات البحثٌة لطالب الدراسات توفٌر ال

العلٌا قسم وقاٌة النبات إلجراء أبحاثهم من 

خالل برامج المكافحة المتكاملة واستخدام 

 األقسامباالشتراك مع  بدائل المبٌدات

 .األخرى

 9 7 قسم وقاٌة النبات

11111 

من  )جزء

مشروع 

CIQAP) 

5111 13111 
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 كلٌة العلوم
مجاالت الطاقة الجدٌدة والمتجددة . المحور االول:0  

 مإشرات متابعة األداء االنشطة المخرجات/العابد المجاالت البحثٌة
  المسبولٌة عن التنفٌذ

 )القسم العلمى(

 التكلفة )ج .م.( فترة التنفٌذ

 النهاٌة البداٌة
تموٌل 

 خارجً
 االجمالً تموٌل ذاتً

مشروع + نهابً لل تقرٌر 

 أبحاث
تطوٌر متراكب من مادة نانومترٌة لتحسٌن 

 كفاءة الخبلٌا الفوتوفولتٌة
رٌر مشروعاتق  0222222 022222 922222 0203 0202 الفرٌق البحثً 

تطوٌر خبلٌا شمسٌة 

باستخدام تكنولوجٌا 

النانومترٌة لتحوٌل 

الطاقة الشمسٌة إلى طاقة 

 كهربً

بحث0+رسالة ماجستٌر  0  

تطوٌر متراكب نانومترى لتحول الطاقة 
 الشمسٌة

 تقارٌر المشرفٌن

الفٌزٌاءربس قسم   

 المشرفٌن

0229 0204 -- 02222 02222 

تعٌٌن الخواص الضوبٌة والحرارٌة للمواد 
 المتناهٌة الصؽر باستخدام طٌؾ الضوء

 تقارٌر المشرفٌن

0228 0203 -- 02222 02222 

دراسات على حالة 

زما وفٌزٌاء اللٌزر الببل

وتطبٌقاتها فً المجاالت 

 الصناعٌة والطاقة

  0رسالة ماجستٌر +  0

 بحث

دراسة الخواص الطبٌعٌة لبعض المواد 
تقنٌة االستدارة باستخدام  

 02222 02222 -- 0200 0227 تقارٌر المشرفٌن

 إثارة وتولٌد الموجات داخل الببلزما الكمٌة
 تقارٌر المشرفٌن

0229 0204 -- 02222 02222 

دراسات على الجسٌمات 

األولٌة والتركٌب النووي 

وتطبٌقاتها فً مجال 

 الطاقة النووي

 تقارٌر المشرفٌن دراسة على أطٌاؾ البارٌونات رسالة ماجستٌر +  بحث

الفٌزٌاءربس قسم   

 المشرفٌن

 

0229 0204 -- 02222 02222 

  02رسالة دكتوراه + 5

 بحث

 

الكرٌمة  حجاراألدراسة خصابص بعد 
باإلشعاعالمعالجة   

 تقارٌر المشرفٌن
0228 0203 -- 02222 02222 

التفاعل الكاٌونات مع االنوٌة عند الطاقات 
 المتوسطة

 تقارٌر المشرفٌن
0227 0200 -- 02222 02222 

االستفادة من المتراكبات البولٌمارٌة فى 
 توهٌن النٌوتونات

 تقارٌر المشرفٌن
0227 0200 --  02222 02222 

إنتاج جسٌمات أولٌة فى إطار تفتت أنظمة 
 الكواركونٌوم

 تقارٌر المشرفٌن
0225 0200 -- 02222 02222 

دراسة بعض االنوٌة الثقٌلة باستخدام نماذج 

 نظرٌة

 تقارٌر المشرفٌن
0227 0200 -- 02222 02222 
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تحضٌر مواد  0-4

نانومترٌة بؽرض 

فى التطبٌقات  استخدامها

التكنولوجٌة وأجهزة 

القٌاس والدوابر الكهربٌة 

والطاقة الشمسٌة 

 والمنظفات الذاتٌة

 رسالة ماجستٌر + بحث
لخبلٌا متراكب نانومترى  ؼشاء من   تحضٌر

 تحول الطاقة
 0200 0202 تقارٌر المشرفٌن

-35222  
أكادٌمٌة 
البحث 
 العلمً

- 35222 

 رسالة ماجستٌر + بحث
انومترى تحضٌر وتوصٌؾ متراكب ن

 تقارٌر المشرفٌن للتطبٌقات االلكترونٌة
0228 0203 - 02222 02222 

بحث 6رسالة دكتوراه + 3  

 

دراسات فٌزٌابٌة عن المواد النانومترٌة 

 وتطبٌقاتها فى مجال الكٌمٌاء الضوبٌة
 02222 02222 -- 0204 0229 تقارٌر المشرفٌن

تعٌٌن الخواص الضوبٌة والحرارٌة للمواد 

طٌؾ الضوء  باستخداممتناهٌة الصؽر ال

 الحرارى

 02222 02222 -- 0203 0228 تقارٌر المشرفٌن

تحضٌر وتوصٌؾ بعض المواد النانومترٌة 

المستخدمة كمواد منظفة ذاتٌا ودراسة 

 خواصها الفٌزٌابٌة.

 تقارٌر المشرفٌن

قسم الكٌمٌاءربٌس   

 المشرفٌن

 

0229 0204 -- 05222 05222 

ٌزٌابٌة عن المواد النانومترٌة دراسات ف
 وتطبٌقاتها فى مجال الكٌمٌاء الضوبٌة

 05222 05222 -- 0204 0229 تقارٌر المشرفٌن

الوقود  إلنتاجدراسات 

 الحٌوي

 رسالة ماجستٌر + بحث
دراسات على الطحلب البحرى االخضر 
 نانوكلوروبسس النتاج الوقود الحٌوى

 تقارٌر المشرفٌن

 قسم لنبات

نالمشرفٌ  

0202 0205 -- 82222 82222 

بحث 0رسالة دكتوراه +  

 

 بكتٌرٌة إلنتاج تاستخدام سبلالدراسات على 

الوقود الحٌوى  من المخلفات الزراعٌة 

 والقمامة

 82222 82222  0205 0202 تقارٌر المشرفٌن
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 كلٌة العلوم

ومعالجتها مصادر المٌاه وإدارتها وتحلٌتها المحور الثانً :  

ٌةثالبح تالمجاال األداء مإشرات متابعة االنشطة المخرجات/العابد   
 المسبولٌة عن التنفٌذ

 )القسم العلمى (

 التكلفة )ج .م.( فترة التنفٌذ

 النهاٌة البداٌة
تموٌل 

 خارجً

تموٌل 

 ذاتً
 االجمالً

إعادة تدوٌر مٌاه الصرؾ 

الصحً والصناعة 

 لبلستفادة منها

 9ل ماجستٌر +برسا 9

 بحث

 

حضٌر مواد نانونٌة واستخدمها فى معالجة ت
 تلوث المٌاه الجوفٌة بمنطقة أبو رواش

 تقارٌر المشرفٌن
 

 ربس قسم الكٌمٌاء

 المشرفٌن

 

0229 0204 -- 
0522

2 
05222 

تطبٌقات الطاقة الشمسٌة فً معالجة الصرؾ 
 الصناعً

0202 0200 

-35222  
أكادٌمٌة 

البحث 

 العلمً

- 35222 

ابٌة لمصادر المٌاه ومعالجتها دراسات كٌمٌ
للحد من التلوث باستخدام تقنٌة الحفز 

الضوبى بالمواد النانونٌة فى بعض المناطق 
 بالجهة الشرقٌة من دلتا النٌل

0227 0200 -- 
0522

2 
05222 

إزالة أٌونات بعض العناصر المسببة للتلوث 
 من المٌاه باستخدام بعض الخامبلت الطبٌعٌة

0228 0200 -- 
0522

2 
05222 

 -- 0204 0229 فصل بعض الملوثات من مٌاه الصرؾ
0522

2 
05222 

تخلٌق وتوصٌؾ السلٌولوز المحور من 
النفاٌات الزراعٌة وتطبٌقاته فى معالجة مٌاه 

 الصرؾ
 

0229 0204 -- 
0522

2 
05222 

 الصناعًالحٌوٌة لمٌاه الصرؾ  المعالجة
 الملوثة بالناصر الثقٌلة

ارٌر المشرفٌنتق  ربٌس قسم النبات 

 المشرفٌن

 

0229 0204 -- 
8222

2 
82222 

فاعلٌة المعالجة الحٌوٌة للمٌاه كبدٌل المعالجة 
 الكٌمٌابٌة

 -- 0204 0229 تقارٌر المشرفٌن
8222

2 
82222 
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دراسات على التخلص الحٌوى لبعض الناصر 
 الثقٌلة باستخدام بعض الفطرٌات

 -- 0200 0227 تقارٌر المشرفٌن
8222

2 
82222 

بحث 0رسالة دكتوراه +   
االمعالجة الحٌوٌة لمٌاه الصرؾ الصناعى 

 الملوثة بالناصر الثقٌلة
 -- 0204 0229 تقارٌر المشرفٌن

8222

2 
82222 

دراسات عن أخطار السٌول 

وكٌفٌة االستفادة من 

 مٌاهها 

 0رسالة ماجستٌر +  0

 بحث

 

الطور جنوب تقٌٌم مصادر المٌاه فى منطقة 
مصر -ؼرب سٌناء   

 تقارٌر المشرفٌن

 ربس قسم الجٌولوجٌا

 المشرفٌن

 

0220 0202 -- 
0522

2 
05222 

تقٌٌم مصادر المٌاه فى وادى دارة ، الصحراء 
 الشرقٌة مصر

 -- 0200 0223 تقارٌر المشرفٌن
0522

2 
05222 

دراسات جٌولوجٌة للبحث -

عن مصادر المٌاه 

2وادارتها  

 0جستٌر + رسالة ما 0

 بحث
دراسات هٌدروجٌوكٌمٌابٌة لمنطقة توشكى 

مصز-الصحراء الؽربٌة   
 -- 0203 0228 تقارٌر المشرفٌن

0522

2 
05222 

دراسات بٌبٌة وهٌدروجٌوكٌمٌابٌة على المٌاه 
الجوفٌة بالجزء الشمالً الؽربً من دلتا 

مصر -النٌل  
 -- 0203 0229 تقارٌر المشرفٌن

0522

2 
05222 

بحث 0ة دكتوراه + رسال  
دراسة إستدامة المٌاه الجوفٌة فى خزان 

مصر –الحقب الرابع فى محافظة الشرقٌة   
 -- 0203 0229 تقارٌر المشرفٌن

0222

2 
02222 

دراسات على مصادر تلوث 

المٌاه السطحٌة والجوفٌة 

2وكٌفٌة الحد من التلوث  

 4رسالة ماجستٌر +  4

 بحث

شرق دلتا النٌلإدارة مصادر المٌاه فى منطقة   -- 0200 0227 تقارٌر المشرفٌن 
0522

2 
05222 

دراسات كٌمٌابٌة وفٌزٌابٌة عن تؤثٌر التلوث 
مصر –على فرعى نهر النٌل   

 تقارٌر المشرفٌن
 

 ربس قسم الكٌمٌاء

 المشرفٌن

0228 0200 - 
0522

2 
05222 

تقدٌر الملوثات الشحٌحة فى البٌبة المابٌة 
افٌةبالطرق الكروماتوجر  

 تقارٌر المشرفٌن
 

0229 0204 -- 
0522

2 
05222 

تحضٌر مواد نانونٌة واستخدمها فى معالجة 
 تلوث المٌاه الجوفٌة بمنطقة أبو رواش

0229 0204 -- 
0522

2 
05222 

 4رسالة دكتوراه +  0

 بحث

اإلدارة البٌبٌة للموارد المابٌة فى محافظة 
مصر -القلٌوبٌة  

 تقارٌر المشرفٌن

قسم الجٌولوجٌاربس   

 المشرفٌن
0228 0203 -- 

0222

2 
02222 

التؤثٌر البٌبً لمشارٌع استصبلح األراضً 
 -على المٌاه الجوفٌة جنوب ؼرب دلتا النٌل

 مصر

0225 0200 -- 
0222

2 
02222 
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 تصمٌم آلٌات

استراتٌجٌات لمكافحة و

البعوض دون أماكن توالد 

هاألضرار بنوعٌة المٌا  

بحث 0 رسالة دكتوراه +  
استراتٌجٌلت مكافحة البعوض بمحافظة 

 القلٌوبٌة
 تقارٌر المشرفٌن

علم الحشراتربس قسم   

 المشرفٌن
0229 0204 - 5222 52222 

 كلٌة العلوم

الطبٌة بٌولوجٌة والعلوم ال: المحور الثالث    

 مإشرات متابعة االداء االنشطة المخرجات/العابد مجال البحوث
 المسبولٌة عن التنفٌذ

( لقسم العلمىا ) 

 التكلفة )ج .م.( فترة التنفٌذ

 النهاٌة البداٌة
تموٌل 

 خارجً

تموٌل 

 ذاتً
 االجمالً

دراسة التشخٌص  3-0

المبكر لئلصابة وخاصة فى 

ورام األكثر األمجال 

انتشارا فً محافظة 

 القلٌوبٌة

 3رسالة ماجستٌر +  3

 بحث

 

دراسات مٌكروبٌولوجٌة على بعض البكترٌا 
مة للمضادات الحٌوٌة المعزولة من المقاو

 مرضى التهابات المثابة

 تقارٌر المشرفٌن
النباتربٌس قسم    

 المشرفٌن

 

0229 0204 -- 
8222

2 
82222 

االنشاط الضد بكتٌرى للمستخلصات الطبٌعٌة 
ضد بكترٌا االٌشرٌشٌا كبلى المقاومة لبعض 
 المضادات الحٌوٌة التى تصٌب الجهاز البولى

0226 0200 -- 
8222

2 
82222 

قدرة الزٌوت الطٌارة والمضادت الحٌوٌة فى 
منع اإلصابة البكتٌرٌة للجهاز البولى للمرضى 

 المصابٌن بالفشل الكلوى

0227 0200 -- 
8222

2 
82222 

دراسات  3-0

مٌكروبٌولوجٌة على 

الممرضة الكابنات الدقٌقة 

 لئلنسان

 9رسالة ماجستٌر +  9

 بحث

 

صات النباتات الطبٌة على تؤثٌر بعض مستخل
 بعض الكابنات الدقٌقة الممرضة لئلنسان

0229 0204 -- 
8222

2 
82222 

دراسات مٌكروبٌولوجٌة على بعض سبلالت 
بكترٌا البسٌدوموناس اٌرجنوزا المقاومة 

للمضاتد الحٌوٌة المعزولة من مرضى 
 التهابات الجلد

0229 0204 -- 
8222

2 
82222 

لمضادة ودراسة التؤثٌر مسح اإلجسام ا
المضاد لآلكسدة االستازانثٌن المستخرجة من 

 النبات على تكسٌر الكروموسومات

 تقارٌر المشرفٌن
 

0228 0203 -- 
8222

2 
82222 
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ادراسة النشاط لبعض المضادات الحٌوٌة 
والمستخلصات الطبٌعٌة ضد بكترٌا 

 الزٌدوموناس الملوثة للجروج

0229 0204 -- 
8222

2 
82222 

العدوى المكتسبة فى المستشفٌات بالمكورات 
العنقودٌة الذهبٌة المقاومة للمٌثٌسلسن داخل 

وحدات الرعاٌة المركزة داخلٌة أم خارجٌة 
 المنشؤ

0229 0204 -- 
8222

2 
82222 

النشاط البكتٌرى للمستخلصات النباتٌة 
والزٌوت الطٌارة ضد بعض العزالت البكتٌرٌة 

 الممرضة

0227 0200 -- 
8222

2 
82222 

تحضٌر لقاح كلب تجرٌبى على الزرع 
النسٌجى باستخدام حامض االسكوربك كمثبط 

 جدٌد وعبلقته بالقدرة المناعٌة

0227 0200 -- 
8222

2 
82222 

عن تعقٌم بعض المنتجات  ةدراسات مقارن
الطبٌة بواسطة أوكسٌد االٌثٌلٌن والتشعٌع 

 الجامى

0229 0204 -- 
8222

2 
82222 

االتحكم فى البكترٌا الملوثة لحضانات األطفال 
 وؼرؾ العملٌات الجراحٌة

0228 0203 -- 
8222

2 
82222 

 4 رسالة دكتوراه + 0

بحث   

دراسة على مدى انتشار البكتٌرٌا المتورطة 
فى إضطرابات الجهاز الهضمى والمنتنجة 

 للبٌتاالكتامٌز

0229 0204 -- 
8222

2 
82222 

تاج المضاد المٌكروبى لبعض أنواع إن
 السٌانوبكترٌا المعزولة من المٌاه العذبة

0227 0200 -- 
8222

2 
82222 

رسالة ماجستٌر +  3

بحث 3  

 

) انتٌجٌن خبلٌا الدم البٌضاء فى مرض فقدان 
السمٌع العصبى الحسى فى مجموعة من 

 المصرٌٌن

 6222 6222 -- 0204 0229 قسم علم الحٌوان

سات تحلٌلٌة حٌوٌة تؤثٌر أكسٌد النٌترٌك درا
وذلك فى مرضى الحاالت الحرجة بوحدة 

 العناٌة المركزة

 6222 6222 -- 0200 0226 قسم الكٌمٌاء

 Gمقارنة القٌمة التشخٌصة لؤلجسام المضادة 
لؤلنتٌجٌن   A60 واالدٌنوزٌن دى أمٌنٌز عند

 مرضى السابل البلورى الدرنى

 
 6222 6222 -- 0204 0229 قسم علم الحٌوان
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دراسات على 

ٌةفٌروسات الكبدال  

 0رسالة دكتوراه + 

 بحث

mدراسة العبلقة بٌن اآلفبلتوكسٌن  وفٌروس  
c  فى المرضى المصابٌن بتلٌؾ الكبد  

النباتربٌس قسم   

0228 0203 -- 
8222

2 
82222 

رسالة ماجستٌر +  0

بحث 0  

دراسات على طفرات فٌروس االلتهابات 
)ب( فى مصرالكبدى   

0227 0200 -- 
8222

2 
82222 

دراسات على بعض النواحى لمرضى مصابٌن 
بااللتهاب الكبدى الفٌروسى المزمن )سى( 

 والبلهارسٌا

 ربٌس قسم علم الحٌوان

 المشرفٌن

0229 0204 -- 6222 6222 

دراسة تؤثٌر األدوٌة 

والمواد الكٌمٌابٌة 

علي والملوثات البٌبٌة 

التركيب 

ـــــــــــــــــيجي النسـ

والفيسيولوجـــــــــي لبعض 

 أعضاء الحيوانات

رسالة ماجستٌر +  00

بحث 00  

 

دراسات تشرٌحٌة ونسٌجٌة على تطور 
 جمجمة أحد الطٌور المصرٌة

0226 0200 -- 6222 6222 

التؤثٌر الوقابى لبعض النباتات الطبٌة المضاد 
للتؤثٌر السمى الوراثى المحتمل ألحد 

لمضادات الحٌوٌة على أحد الثدٌٌاتا  

0229 0204 -- 6222 6222 

توزٌع وانتشار أمراض الشعاب المرجانٌة فى 
بعض المواقع على ساحل البحر األحمر فى 

 مصر

0229 0204 -- 6222 6222 

تؤثٌر إحدى مضادات المٌكروبات على التكوٌن 
 الجنٌن إلحدى الثدٌٌات

0229 0204 -- 6222 6222 

دراسات بٌولوجٌة جزٌبٌة لتؤثٌر عقار التهاب 
 المفاصل الرثابى على جنٌن الفؤر األبٌض

0225 0200 -- 6222 6222 

تؤثٌر التراٌكلوروإثٌلٌن على النمو الجنٌنى 
 للفؤر األبٌض

0225 0200 -- 6222 6222 

دراسة بعض النواحى الفسٌولوجٌة فى فراخ 
بعدهالتسمٌن أثناء الصٌام و  

0225 0200 -- 6222 6222 

دراسات وراثٌة على تطور ظاهرة المقاومة 
 على صؽار وأمهات فإٌرة المنازل

0225 0200 -- 6222 6222 

تؤثٌر التعرض للمجاالت الكهرومؽناطٌسٌة 
الؽٌر المإٌنة على بعض القٌاسات 
(الفسٌولوجٌة فى ) حٌوان الهامستر  

0225 0200 -- 6222 6222 

دراسات فسٌولوجٌة جزٌبٌة لتؤثٌر أحد 
النباتات الطبٌة على الجرذان الحوامل 

 المصابة بمرض البول السكرى

 
0229 0204 -- 6222 6222 
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التؤثٌر السمى والوراثى لبعض مكسبات الطعم 
 على الجرذان

0229 0204 -- 6222 6222 

بعض الدراسات عن تؤثٌر العبء الحرارى 
 علهرمونات ونشاط المباٌض معلى مستوى ا

التؤكد مع بعض جٌنات الخصوبة فى 
 الجاموس

0229 0204 -- 6222 6222 

استخدام العبلمات الجزٌبٌة لتوضٌح تعرض 
 الفبران للمبٌدات الفوسفورٌة العضوٌة

0228 0203 -- 6222 6222 

رسالة دكتوراه +  9

بحث 08  

 

دراسات هستولوجٌة وخلوٌة على تؤثٌر 
مجال الكهرومؽناطٌسى على بعض األنسجة ال

 العصبٌة ألحد القوارض

0229 0204 -- 6222 6222 

دراسات بٌولوجٌة على تؤثٌر زرع نخاع 

العظام وجرعة منخفضة للتشعٌع الجامى على 

 التجددالتركٌبى فى كبد الفبران

0228 0203 -- 6222 6222 

التشوهات الكروموسوبٌة فى بعض األمراض 

وراثٌةال  
0226 0200 -- 6222 6222 

دراسات وراثٌة خلوٌة عى التؤثٌر الطفرى 
المحتمل الحدى أدوٌة مضادات السرطان 
والوقاٌة منها باالوكسٌبلكس على بعض 

 الثدٌٌات

0226 0200 -- 6222 6222 

تؤثٌر عقار إحدى المضادات الحٌوٌة على 

 بعض جٌنات الفؤر األبٌض
0229 0204 -- 6222 6222 

تؤثٌرات فسٌولوجٌة لمضادات األكسدة 
الطبٌعٌة على ذكور الجرذان البٌضاء المعاملة 

 باالكرٌبلمٌد

0229 0204 -- 6222 6222 

التؤثٌر الفسٌولوجى والكٌمابى الحٌوى ألحد 

مضادات البلهارسٌا المشتق من نبات المر 

 على الجرذان

0229 0204 -- 6222 6222 

حدى المذٌبات العضوٌة على التكوٌن تؤثٌر إ
 الجنٌنى للفؤر األبٌض

0229 0204 -- 6222 6222 

دراسة احتمالٌة التؤثٌر السمى الوراثى لبعض 
أدوٌة السرطان والتؤثٌر الواقى للمنتاجات 

 الطبٌعٌةعلى كرموسومات الجرذان
 

 0202 0205 -- 6222 6222 
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 دراسات بٌولوجٌة

ودٌنامٌكٌة علً 

ماكاألس  

رسالة ماجستٌر +  0

بحث 0  

تقٌٌم مصاٌد بحٌرة قارون باإلشارة إلى 

 بٌولوجٌا مصاٌد أسماك موسى
0229 0204 -- 6222 6222 

بٌولوجٌة ودٌنامٌكٌة أحدى أسماك المٌاه 
 العذبة

0225 0200 -- 6222 6222 

رسالة دكتوراه +   4

بحث 8  

 

دراسات تصنٌفٌة وبٌولوجٌة جزٌبٌة ألسماك 

البلطى باستخدام تتابع النٌوكلٌوتٌدات لجٌن 

الوحٌدة الصؽٌرة للحمص النووى 

 الرٌبوسومى

0225 0200 -- 6222 6222 

تؤثٌر محفزات النمو على بعض النواحى 

 البٌولوجٌة للبلطى النٌلى
0227 0200 -- 6222 6222 

مصاٌد ودٌنامٌكٌة التجمعات السمكٌة لؤلسماك 

بلة الفراخ فى المٌاه اإلقتصادٌة من عا

 المصرٌة من البحر المتوسط إمام  اإلسكندرٌة

0229 0204 -- 6222 6222 

تؤثٌر تلوث مٌاه ترعة اإلسماعٌلٌة على 

نواحى فسٌولوجٌة لسمكة البلطى النٌلى " 

 أورٌوكرومس نٌلوتٌكس

0229 0204 -- 6222 6222 

دراسات على  -

التؤثٌرات الفٌزٌابٌة 

ا الحٌةعلى الخبلٌ  

رسالة ماجستٌر + 

حثب  
تؤثٌر اللٌزر على بعض الخواص البٌوفٌزٌابٌة 

 فى أنسجة عٌن الثدٌٌات
قسم الفٌزٌاءربٌس   

 المشرفٌن

0228 0203 -- 
0222

2 
02222 

  0رسالة دكتور +

 بحث

التؤثٌر االشعاعى الكهرومؽناطٌسً المنخفض 
الشدة على الخواص البٌوفٌزٌابٌة 

إلنسانالمورفولوجٌة لدم ا  

0228 0203 -- 
0222

2 
02222 

رسالة ماجستٌر +  

 بحث
على البكترٌا المنتجة للمضادات  دراسات

 الحٌوٌة تحت تؤثٌر أشعة اللٌزر
 ربٌس قسم النبات

 المشرفٌن
0226 0200 -- 8222 8222 

تصمٌم استراتٌجٌات -

أمراض  لنوا قمكافحة 

 اإلنسان والحٌوان

رسالة ماجستٌر +  0

بحث 0  

مقارنة على تحدٌد الفاصل الزمنى  اسةدر
 للوفاة باستخدام الوراثة الجزٌبٌة للحشرات

الحشراتربٌس قسم   
 المشرفٌن

0229 0204 -- 5222 5222 

العوامل التى قد تإثر على كفاءة عسل النحل 
 كمضاد للبكترٌا

 0229 0204 -- 5222 5222 
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 كلٌة العلوم

مصادر الؽذابٌةعلوم الزراعة والالمحور الرابع:   

ٌةثت البحمجاالال  مإشرات متابعة االداء االنشطة المخرجات/العابد 
  المسبولٌة عن التنفٌذ

 )القسم العلمً(

 التكلفة )ج .م.( فترة التنفٌذ

 النهاٌة البداٌة
تموٌل 

 خارجً

تموٌل 

 ذاتً
 االجمالً

حصر وتصنٌؾ ومكافحة -

اآلفات الحشرٌة للنبات 

ر الؽذابٌة ومنتجاته والمصاد

 األخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

بحث  0رسالة دكتوراه +  

الفصل والتعرؾ على بعض المركبات 

العضوٌة المستخلصة من النباتات ودورها فى 

 مكافحة اآلفات

 تقارٌر المشرفٌن

 

 قسم الكٌمٌاء

 المشرفً

0228 0203 - 05222 05222 

 9رسالة ماجستٌر +  9

 بحث

 

دراسات بٌولوجٌة على ذباب الفاكهة 
مكافحتهو  

علم الحشرات مربٌس قس  

 المشرفٌن

 

0202 0205 - 5222 5222 

درسات على سمٌة بعض أنواع المبٌدات ضد 
 ذبابة ثمار الخوخ

0229 0204 - 5222 5222 

حصر وتصنٌؾ وبٌبة الحشرات المصاحبة 
 للنباتات الطبٌة فى محافظتٌن 

0225 0200 - 5222 5222 

ة على تحوٌل بعض دراسات كٌمٌابٌة حٌوٌ
المخلفات الزراعٌة اللجنوسلٌولوزٌة إلى 

 منتجات ذات قٌمة إقتصادٌة

  - 5222 5222 

دراسات بٌبٌة وشكلٌة على بعض آفات نباتات 
الزٌنة وأعدابها الطبٌعٌة فى حدٌقة األورمان 

 بمحافظة الجٌزة

0227 0200 - 5222 5222 

مكافحة  النٌماتودا الممرضة للحشرات كعوامل
 بٌولوجٌة لبعض اآلفات

0225 0200 - 5222 5222 

دراسة الجوانب البٌولوجٌة والجزببٌة 
المستحدثة باستخدام منظمات النمو الحشرٌة 

 على دودة ورق القطن الكبرى

0225 0200 - 5222 5222 

تؤثٌر الؽذاء على النمط البروتٌنى فى اللجراد 
مستقٌمة الصحراوى شٌستوسٌركا جرجارٌا 

األجنحة : أكرٌدٌدى تؤثٌر الؽذاء على النمط 
0225 0200 - 5222 5222 
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البروتٌنى فى اللجراد الصحراوى 
شٌستوسٌركا جرجارٌا مستقٌمة األجنحة : 

 أكرٌدٌدى

دراسات سمٌة وبٌولوجٌة على تؤثٌر بعض 
المبٌدات الحشرٌة على إنتاج ونشر 
دبٌة الفٌرمونات بواسطة خنفساء الدقٌق الص

 " تراٌبولٌم كستنٌم

 تقارٌر المشرفٌن

 

0227 0200 - 5222 5222 

دراسات للخنافس الرواؼة من تحت فصٌلة " 
الٌوكارٌنى " فصٌلة " إستافٌلٌنٌدى " رتبة 

 ؼمدٌة األجنحة فى مصر

0227 0200 - 5222 5222 

 6 رسالة دكتوراه + 3

 بحث

 

االكاروسات دراسات على الحشرات 

لبعض المواد المخزونة المصاحبة  
0229 0204 - 5222 5222 

 5222 5222 - 0204 0229 حصر وبٌبة ومكافحة بعض آفات العنب

تحسٌن كفاءة الطعوم المستخدمة لمكافحة 

 الصراصٌر
0229 0204 - 5222 5222 

دراسة تؤثٌر اإلضافات -

الؽذابٌة المختلفة 

ومضادات األكسدة 

 نوع الؽذاء ومكوناتهو

 نواحًالمختلفة على 

فسٌولوجٌة وحٌوٌة 

ختلفةم وصحٌة  

 0رسالة ماجستٌر +  0

 بحث

 

تؤثٌر بعض مستخلصات النباتات الطبٌة على 
 بعض الكابنات الدقٌقة الممرضة لئلنسان

 تقارٌر المشرفٌن

 

 ربٌس قسم النبات

 المشرفٌن

 

0229 0204 - 8222 8222 

مسح اإلجسام المضادة ودراسة التؤثٌر 
مضاد لآلكسدة االستازانثٌن المستخرجة من ال

 النبات على تكسٌر الكروموسومات

0229 0204 - 8222 8222 

بحث  0رسالة دكتوراه +  
تقٌٌم المورنجا أولٌفٌرا كمحصول إقتصادى 

 بدٌل فى مصر
0229 0204 - 8222 8222 

االستفادة من المخلفات -

النباتٌة والحٌوانٌة 

 المسببة لتلوث البٌبة

 0رسالة ماجستٌر +  0

 بحث

دراسات كٌمٌابٌة حٌوٌة على بعض أنزٌمات 
الزٌبلنٌز الفطرى وتطبٌقاتها على بعض 

 المخلفات الزراعٌة

0229 0204 - 8222 8222 

اتؤثٌر األلٌوباثى واألوتوكسٌك لبعض النباتات 
باإلضافة إلى مبٌدات الحشابش على القمح 

 والحشابش المصاحبة

0229 0204 - 8222 8222 

دراسات تحلٌلٌة على 

المتبقٌات الزراعٌة ) 
 0رسالة ماجستٌر +  0

دراسات كٌمٌابٌة حٌوٌة على تحوٌل بعض 

المخلفات الزراعٌة اللجنوسلٌولوزٌة إلى 
0228 0203 - 8222 8222 
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 –مبٌدات أو مؽذٌات( 

الهرمونات –األدوٌة   

 بحث

 

 منتجات ذات قٌمة إقتصادٌة

ن السٌلٌولٌز من المخلفات إنتاج إنزٌما

الزراعٌة بواسطة المٌكروبات عن طرٌق 

 استخدام حالة التخمر الصلبة

0226 0200 - 8222 8222 

بحث 0رسالة دكتوراه +   

معالجة بعض الملوثات العضوٌة باستخدام 

الكربون المنشط المحضر من مخلفات زراعٌة 

 محلٌة

 قسم الكٌمٌاء

 المشرفٌن
0228 0203 - 05222 05222 

 كلٌة العلوم

مجاالت البترول والثروات المعدنٌةالمحور الخامس:   

 فترة التنفٌذ التكلفة )ج .م.(
  المسبولٌة عن التنفٌذ

 )القسم العلمً(
ٌةثت البحمجاالال المخرجات/العابد االنشطة مإشرات متابعةاالداء  

 االجمالً
تموٌل 

 ذاتً

تموٌل 

 خارجً
 البداٌة النهاٌة

05222 05222 - 0203 0228 

اربٌس قسم الجٌولوحٌ  

 المشرفٌن

 تقارٌر المشرفٌن
 

النموذج البتروفٌزٌابى الكامل الطبقة الرملٌة 
الطفلٌة لخزان المٌوسٌن فى حقل جبل الزٌت 

مصر –خلٌج السوٌس   

بحث 0رسالة ماجستٌر +   
راسات جٌولوجٌة 

وجٌوفٌزٌابٌة على 

بعض المناطق 

الستكشاؾ تواجدات 

ل والؽاز الطبٌعً البترو

 والفحم

02222 02222 - 0200 0227 
إسهام التفسٌر السٌزمى فى تجدٌد الخصابص 

 الجٌوتقنٌة للجٌولوجٌا الضحلة
بحث  0رسالة دكتوراه +  

922222 052222 752222 0203 0202 
تقٌٌم القدرات االقتصادٌة لجنوب الصحراء  ربٌس قسم الجٌولوحٌا

ات الفلزٌة وخاصة الشرقٌة من ناحٌة الخام
 الذهب

 تقرٌر مشروع + ابحاث
دراسات جٌوكٌمٌابٌة 

على بعض المناطق 

لتحدٌد المعادن ذات 

األهمٌة االقتصادٌة مثل 

الذهب والعناصر 
05222 

 ربٌس قسم الجٌولوحٌا 0228 0203 - 05222
خور معدنٌة وجٌوكٌمٌابٌة وإشعاعٌة بعض ص

الطفلة للعصر الكربونى بمنطقة أم بجمة 
مصر –جنوب ؼرب سٌناء   

بحث 0رسالة ماجستٌر +   
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02222 02222 - 0203 0228 
 المشرفٌن

 

 

دراسة معدنٌة وجٌوكٌمٌابٌة وتوزٌع 
الٌورانٌوم فى بعض العٌنات الصخرٌة من 

الصحراء –األبار االستكشافٌة بجبل العرضٌة 
  الشرقٌة 

بحث 8رسالة دكتوراه + 4  

 

األرضٌة النادرة 

2وبعض الخامات  

02222 02222 - 0203 0228 
التنقٌب المعدنى والجٌوكٌمٌابى وتوزٌع 
العناصر اإلشعاعٌة فى رواسب الودٌان 

سلسلة عش  –بمنطقة حمرة الجر جاب 
مصر–شمال الصحراء الشرقٌة  –البلحة   

02222 02222 - 0203 0228 
جٌولوجٌة واحتماالت العناصر المشعة 

شمال  –العرؾ لصخور القاعدة بمنطقة جبل 
مصر –الصحراء الشرقٌة   

02222 02222 -   
دراسات معدنٌة وجٌوكٌمٌابٌة لصخور 

الجرانٌت الحاوٌة لتمعدنات الٌورانٌوم بمنطقة 
 -جبل أبو حربة شمال الصحراء الشرقٌة 

 مصر

معدنٌة وجٌوكٌمٌابٌة الصخور البركانٌة بجبل  0229 0204 - 05222 05222

مصر -الصحراء الشرقٌة الؽرفة جنوب   
بحث 0رسالة ماجستٌر +   

05222 05222 - 0200 0225 

الوضع التركٌبى والتطور التكتونى لمنطقة 

جبل شبراوٌت واألماكن المحٌطة ، شمال 

 الصحراء الشرقٌة ، مصر ا

  4 رسالة دكتوراه + 0

 بحث

دراسات على التراكٌب 

الجٌولوجٌة المهمة 

وعبلقاتها بالمعادن 

األهمٌة  ذات

-االقتصادٌة   05222 05222 - 0204 0229 
معدنات الذهب المصاحب للمتدخبلت النارٌة 

نشاة وحواكم بعض الرواسب المختارة 
 بالصحراء الشرقٌة المصري

بحث 0رسالة ماجستٌر +   

05222 05222 - 0204 0229 
دراسات عالٌة الدقة للتطابق الحٌوى لصخور 

لمنطقة خلٌج المٌوسٌن التحت سطحٌة 
مصر -السوٌس  

بحث  0رسالة دكتوراه + دراسات استراتجرافٌة  

وبالٌنتولوجٌة على 

بعض المناطق لمعرفة 

نوعٌة الرسوبٌات 

والكابنات والمناخ 

القدٌم وربطها بقطاع 

2البترول  

05222 05222 - 0203 0227 
دراسات استجرافٌة للتتابع الترسٌبى لعصر 

-راء الؽربٌةالطباشٌرى العلوى فى الصح
 0رسالة ماجستٌر + 0 مصر

 بحث

 05222 05222 - 0203 0227 

تحلٌل عالى للطبقات الحٌوٌة للتتابع الترسٌبً 
الثبلثً السفلى لقطاعً  –الطباشٌري العلوي 

سانت بول وصدر الحٌطان على جانبى خلٌج 
مصر -السوٌس   
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 كلٌة العلوم

جاالت الصناعٌةتطبٌقات العلوم فً المالمحور السادس:   

 فترة التنفٌذ التكلفة )ج .م.(
)القسم العلمى( 

 المسبولٌة عن التنفٌذ
ٌةثت البحمجاالال المخرجات/العابد االنشطة مإشرات متابعة األداء  

 االجمالً
تموٌل 

 ذاتً

تموٌل 

 خارجً
 البداٌة النهاٌة

05222 05222 - 0204 0229 

قسم الكٌمٌاءربٌس   

 المشرفٌن

لمشرفٌنتقارٌر ا  
تحضٌر ودراسات فٌزٌابٌة وكٌمٌابٌة على 

بعض األصباغ ؼٌر العضوٌة الحرارٌة 

 النانوٌة الجدٌدة

بحث 0رسالة ماجستٌر +   
باغ الؽٌر صضٌر األتح

 عضوٌة الحرارٌة الجدٌدة

تشٌٌد صبؽات وظٌفٌة مضادة لآلشعة فوق  تقارٌر المشرفٌن 0202 0205 - 05222 05222

تها فى صباؼة اآلنسجةالبنفسٌجٌة وتطبٌقا بحث 8رسالة دكتوراه +  0   

تحضٌر وتوصٌؾ أكاسٌد مختلطة ذات  تقارٌر المشرفٌن 0229 0204 - 05222 05222

 جزٌبات نانونٌة لتكسٌر الصبؽات العضوٌة

 تقارٌر المشرفٌن 0228 0203 - 05222 05222
تخلٌق وتقٌٌم بعض المركبات ؼٌر 

لى ذرة متجانسة الحلقة المحتوٌة ع
 نتروجٌن والمتوقع لها نشاط بٌولوجى

بحث 6رسالة دكتوراه +  3  

 

تشٌٌد بعض  -8-0

المركبات المتوقع لها 

نشاط بٌولوجى وكذلك 

تشٌٌد بعض المركبات 

تخدم مجال صناعة 

 المنظفات والبترول

 تقارٌر المشرفٌن 0226 0200 - 05222 05222
 بٌبٌة على معالجة النفاٌات السابلة دراسات

 باستخدام المبادالت االٌونٌة

 تقارٌر المشرفٌن 0229 0204 - 05222 05222
دراسات كٌمٌابٌة لتحضٌر وتوصٌؾ بعض 
المبادالت االٌونٌة واستخدامها فى معالجة 

 النفاٌات الخطرة

05222 
 تقارٌر المشرفٌن 0229 0204 - 05222

دراسات بٌبٌة على استخدام الكربون النشط 

من المواد الضارةفى التخلص  بحث 0رسالة ماجستٌر +    

 تقارٌر المشرفٌن 0228 0203 - 05222 05222
السلوك التآكلى للصلب المقاوم 324 فى 
االوساط المابٌةالسلوك التآكلى للصلب 

فى االوساط المابٌة 324المقاوم   

 8رسالة ماجستٌر +  8

 بحث

 

دراسات على تآكل  -8-3

المعادن والسبابك بهدؾ 

مشاكل التآكل فى حل 

 تقارٌر المشرفٌن 0229 0204 - 05222 05222 الصناعات المعدنٌة
تثبٌط التآكل الحمضى للنٌكل باستخدام 

 بعض اإلضافات العضوٌة
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  تثبٌط تآكل النحاس فى األوساط المابٌة تقارٌر المشرفٌن 0229 0204 - 05222 05222

 
فٌنتقارٌر المشر 0229 0204 - 05222 05222  

السلوك التآكلى للصلب الكربونى فى 
 األوساط المابٌة

 تقارٌر المشرفٌن 0229 0204 - 05222 05222
 -السلوك الكهروكٌمٌابى لسبٌكة ) نحاس 

 نٌكل ( فى المحالٌل المابٌة

 تقارٌر المشرفٌن 0228 0203 - 05222 05222
دراسات كٌمٌابٌة وكهروكٌمٌابٌة على تآكل 

ى الحالٌل الحامضٌةااللمونٌوم ف  

 تقارٌر المشرفٌن 0229 0204 - 05222 05222
لتؤثٌر التثبٌطى لبعض العناصر األرضٌة 

النادرة على تآكل الحدٌد فى محالً كلورٌد 
 الصودٌوم النظٌفة والملوثة

 تقارٌر المشرفٌن 0228 0204 - 05222 05222
دراسة تآكل الماؼنسٌوم فى األوساط 

 المابٌة

05222 
 تقارٌر المشرفٌن 0228 0204 - 05222

دراسات كهروكٌمٌابٌة عن سبوك تآكل 
 النٌكل فى بعض األوساط المابٌة

بحث 4رسالة دكتوراه +  0  

 تقارٌر المشرفٌن 0227 0200 - 05222 05222
السلوك التآكلى للخارصٌن فى المحالٌل 

 المابٌة

 تقارٌر المشرفٌن 0225 0200 - 05222 05222
دراسات كٌمٌابٌة تحلٌلٌة لبعض العقاقٌر 

 المضادة للبكترٌا
بحث 0رسالة ماجستٌر +   

تشٌٌد بعض المركبات 

العضوٌة والتً لها 

 تطبٌقات صناعٌة مختلفة

 تقارٌر المشرفٌن 0225 0200 - 05222 05222
)التحضٌر الكهروكٌمٌابى لبعض 

البولٌمرات الموصلة كهربٌا بؽرض الحماٌة 
لمعدنى(من تآكل ا   

بحث 0 رسالة دكتوراه +   

 تقارٌر المشرفٌن 0229 0204 - 05222 05222
دراسة تؤثٌر اإلضافات الكٌمٌابٌة على 

الخواص الطبٌعٌة والكفاءة االبادٌة لبعض 
 3رسالة ماجستٌر + 3 المبٌدات الموصى بها

 بحث

 
 تقارٌر المشرفٌن 0228 0203 - 05222 05222

الذاببة فى الماء  تحضٌر بعض البولٌمرات
 واستخدامها فى صٌانه وترمٌم اآلثار

 تقارٌر المشرفٌن 0229 0204 - 05222 05222
دراسات بٌبٌة على استخدام الكربون النشط 

 فى التخلص من المواد الضارة

 تقارٌر المشرفٌن 0227 0200 - 05222 05222
تحضٌر وتقٌٌم بعض البولٌمرات الحاملة 

ام طرق التحلٌل لؤلدوٌة باستخد  
بحث 0رسالة دكتوراه +   

02222 02222 - 0229 
0204 

 

 قسم الفٌزٌاء

 المشرفٌن
 تقارٌر المشرفٌن

 دراسات فٌزٌابٌة على زجاج النانوسٌلكات
 رسالة ماجستٌر +  بحث

 الفٌزٌاءفً  اتدراس
 وتطبٌقاتها فً الصناعة
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 كلٌة العلوم

 المحور السابع: مجاالت الرٌاضٌات وتطبٌقاتها بكلٌة العلوم

ٌةثت البحمجاالال  مإشرات متابعة األداء األنشطة المخرجات/العابد 
   المسبولٌة عن التنفٌذ

 )القسم العلمى(

 التكلفة )ج .م.( فترة التنفٌذ

 النهاٌة البداٌة
تموٌل 

 خارجً

تموٌل 

 ذاتً
 االجمالً

دراسات فً مجال 

الرٌاضٌات البحتة 

 والتطبٌقٌـة

بحث 0ٌر + رسالة ماجست  
وتذبذب حلول المعادالت  استقرارحول 

 التفاضلٌة العادٌة

 تقارٌر المشرفٌن
 

 ربٌس قسم الرٌاضٌات

 المشرفٌن

0227 0200 -- 

0222 0222 

رسالة دكتوراه +   7

بحث04  

 

االستجابة لنظام دٌنامٌكى محكم ؼٌر خطى 
 ضعٌؾ

0226 0200 -- 
0222 0222 

ى معٌن ضعٌؾ عن االستجابة لنظام دٌنامٌك
 ؼٌر خطى

0229 0204 - 
0222 0222 

حلول بعض المعادالت التفاضلٌة الجزٌبٌة 
 للحركة الموجٌة فى الموابع

0227 0200 - 
0222 0222 

حول الخواص التحلٌلٌة والتقرٌبٌة لحلول 
 بعض المعادالت التكاملٌة

0229 0204 - 
0222 0222 

ت الؽٌر حلول موجٌة جدٌدة لبعض المعادال
 خطٌة

0225 0200 - 
0222 0222 

والمعالجة العددٌة لبعض  التماثلًالتحلٌل 
 المعادالت التفاضلٌة الجزبٌة

0229 0204 - 
0222 0222 

دراسة بعض مسابل تدفق الطبقة الحدٌة 
 لموابع مٌكروبوالرٌة

0227 0200 - 
0222 0222 

دراسات فً مجال 

 الحاسب اآللً واإلحصاء

 5سالة ماجستٌر + ر 5

 بحث

 

فى تمثٌل السبلسل الحرفٌة لتفعٌل عملٌة 
التنقٌب والبحث على قواعد بٌانات السبلسل 

 الحرفٌة

0229 0204 - 5222 5222 

 5222 5222 - 0200 0227 عن تطبٌقات خوارزمٌات التماثل المستقر

تؽٌر بٌتا المعمم حافظ الزواٌا وبعض 
اصةالفراؼات الفنسلرٌة الخ  

0228 0203 - 5222 5222 
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بناء الخوارزمٌات المربٌة ألمثلٌة البرمجة 
 متعددة األهداؾ

0227 0200 - 5222 5222 

 5222 5222 - 0203 0228 فى دالالت لؽات البرمجة

بحث  0رسالة دكتوراه +  
استخدام الفهرسة لبلستخراج األكفؤ 
 واالستعبلم فً قواعد بٌانات األشكال

0229 0204 - 5222 5222 

العلوم كلٌة  

خطة لدعم األنشطة البحثٌةالمحور الثامن:   

 مإشرات متابعة األداء األنشطة المخرجات/العابد المجاالت البحثٌة

 المسبولٌة عن التنفٌذ

 )القسم العلمً(

 

 حجم التموٌل المتوقع )ج .م.( فترة التنفٌذ

 النهاٌة البداٌة
تموٌل 

 خارجً

تموٌل 

تًذا  
 اإلجمالً

الحصول على تموٌل 

خارجً ألنشطة الخطة 

 البحثٌة

االستفادة من منح شباب )

من المقدمة   الخرٌجٌن

أكادٌمٌة البحث العلمً 

(والتكنولجٌا  

منحة  42الحصول على   

رسالة ماجستٌر  42

بحث 42  

منحة لشاب الخرٌجٌن من  42طلب عدد 

 8أكادٌمٌة البحث العلمً والتكنولجٌا بواقع 

نح سنوٌام  

عدد المنح الممولة من 

 أكادٌمٌة البحث العلمً

 وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا

 ورإساء األقسام العلمٌة
0202 0204 

042222

2 
- 0422222 

الحصول على تموٌل 

خارجً ألنشطة الخطة 

 البحثٌة

ٌم وتنفٌذ خطة )تصم

لتوٌل المشارٌع البحثٌة 

من الجهات المانحة 

داخلٌا وخارجٌا خاصة 

ندوق العلوم ص

(والتكنولوجٌا  

الحصول علً تموٌل 

لعدد من المشارٌع 

 البحثٌة داخلٌا وخارجٌا

تشكٌل لجنة المشارٌع البحثٌة وعقد 

 اجتماعات ربع سنوٌة لها
 5222 - 0204 0202 وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا وجود اللجنة

5222 

 

للبحوث سنوٌا ةحصر الجهات الممول  
الممولة وجود قابمة بالجهات 

 وتحدٌثها سنوٌا
 - 0204 0202 لجنة المشارٌع البحثٌة

5222 

 تكلفة

5222 

 تكلفة

عمل ورش عمل عن فنٌات كتابة المشارٌع 

 البحثٌة
 5222 5222 - 0204 0202 لجنة المشارٌع البحثٌة عدد الورش
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 تكلفة تكلفة عدد الحاضرٌن

اإلعبلن عن الجداول الزمنٌة الخاصة ببدء 

تقدم للمشارٌع البحثٌة سنوٌاونهاٌة ال  

وجود اإلعبلن على موقع 

 الكلٌة
لجنة المشارٌع البحثٌة-  0202 0204 - 

0222 

 تكلفة

0222 

 تكلفة

التقدم للجهات المانحة بمقترحات البحوث 

موطلب التموٌل البلز  
 0204 0202 األقسام العلمٌة بالكلٌة عدد المشارٌع البحثٌة الممولة

722222

2 
- 7222222 

زٌادة اإلمكانٌات البحثٌة 

 للكلٌة

إنشاء مراكز تمٌز بحثً )

( بالكلٌة  

إنشاء معمل أبحاث   0

إنشاء -0الجٌولوجٌا. 

معمل أبحاث  

 التكنولوجٌا الحٌوٌة

. إنشاء معمل أبحاث 3

 الطاقات البدٌلة

. إنشاء معمل أبحاث 4

 النانوتكنولوجً

 تحدٌد مكان ومواصفات  وتجهٌزات المعامل

من تحدٌد مكان االنتهاء 

ومواصفات  وتجهٌزات 

 المعامل
 وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا

0202 0202 - 
0522 

 تكلفة
0522 

االتصال باألقسام العلمٌة لتحدٌد المواصفات 

الفنٌة لؤلجهزة العلمٌة البلزمة إلنشاء 

 المعمل

 ـ ـ ـ 0202 0202

عقد ورش عمل كتابة مشروعات الحصول 

 على المعامل
ورش العمل المنفذة عدد  0202 0204 - 

5222 

 تكلفة

5222 

 تكلفة

التقدم للجهات المانحة مثل صندوق العلوم 

 والتكنولوجٌا والتمبس لتموٌل المعامل
التمٌز المنفذة زعدد مراك  0200 0202 األقسام العلمٌة بالكلٌة 

352222

22 
 35222222 
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 ةلرٌاضٌالتنفٌذٌة لكلٌة التربٌة االخطة  -4ج.  
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 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 التدريب الرياضي وعموم الحركةالمحور األول :  

 األنشطة المخرجات / العابد ٌةثمجاالت البحال

 

 مإشرات متابعة األداء

 

 عن التنفٌذ المسبولٌة

 )القسم العلمً(

 

 فترة التنفٌذ
 التكلفة

 النهاٌة البداٌة
تموٌل 

 خارجى

تموٌل 

 ذاتى
 إلجمالًا

فاعلٌه برنامج تعلٌمى 

مهارى بتقنٌه الحاسب 

اآللى لناشا حراس 

المرمى فى كره الٌد 

سنه بدوله 00تحت 

 الكوٌت

مهارى برنامج تعلٌمى 

بتقنٌه الحاسب اآللى 

لناشا حراس المرمى فى 

 كره الٌد

 جمع االطار النظرى والدراسات السابقة
الحاسب بمهارى وضع برنامج تعلٌمً 

 اآللى

 

م نظرٌات وتطبٌقات قس

الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات 

 المضرب

0202 0200 02222 02222 02222 

فاعلٌة برنامج تدرٌبً 

علً بعض المتؽٌرات 

الفسٌولوجٌة والبدنٌة 

وعبلقتها بالمستوي 

م 022الرقمً لسباحة 

 فراشة

برنامج تدرٌبً لبعض 

المتؽٌرات الفسٌولوجٌة 

والبدنٌة وعبلقتها 

ً لسباحة بالمستوي الرقم

 م022

 جمع االطار النظرى والدراسات السابقة
 وضع برنامج تدرٌبً

 

قسم نظرٌات وتطبٌقات 

الرٌاضات المابٌة و قسم 

 التدرٌب الرٌاضً

0202 0200 05222 05222 32222 

فاعلٌة أسلوبٌن للتدرٌب 

علً تنمٌة القدرة 

العضلٌة للرجلٌن لناشا 

 كرة السلة

فضل االسالٌب  التدرٌبٌة 

مٌة القدرة العضلٌة لتن

 للرجلٌن لناشا كرة السلة

 جمع االطار النظرى والدراسات 
 وضع برنامج تدرٌبً

 

 

قسم نظرٌات وتطبٌقات 

الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات 

 المضرب

0202 0200 02222 02222 02222 

تؤثٌر التدرٌب البالٌستً 

علً القدرة العضلٌة 

للرجلٌن وقوة ودقة 

التصوٌب لناشا كرة 

 دمالق

تؤثٌر التدرٌب البالٌستً 
علً القدرة العضلٌة 
للرجلٌن وقوة ودقة 

 التصوٌب لناشا كرة القدم

 جمع االطار النظرى والدراسات السابقة
 وضع برنامج تدرٌبً

 

0202 0200 02222 02222 02222 
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معوقات استخدام 

األجهزة واألدوات 

المساعدة المستحدثة فى 

 كرة السلة

هزة معوقات استخدام األج

واألدوات المساعدة 

 المستحدثة فى كرة السلة

 جمع االطار النظرى والدراسات السابقة
تصمٌم االستمارة واجراء المعامبلت 

 العلمٌة لها

 

0202 0200 02222 02222 02222 

الخصابص الكٌنماتٌكٌة 

لمهارة التصوٌبة 

الكرباجٌة بالوثب ألعلً 

 فى لعبة كرة الٌد

الخصابص الكٌنماتٌكٌة 

مهارة التصوٌبة الكرباجٌة ل

بالوثب ألعلً فى لعبة كرة 

 الٌد

 جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اختٌار العٌنة وإجراء الدراسة
 الكٌنماتٌكًإجراء التحلٌل 

 

0202 0200 02222 02222 02222 

عبلقة بعض القدرات 

الحسٌه والحركٌة 

والقٌاسات الجسمٌة 

بالفاعلٌة الهجومٌة فى 

قة المإثرة لدى المنط

 العبً كرة القدم

عبلقة بعض القدرات 

الحسٌه والحركٌة 

والقٌاسات الجسمٌة 

بالفاعلٌة الهجومٌة فى 

المنطقة المإثرة لدى 

 العبً كرة القدم

 جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة
 اختٌار العٌنة وإجراء الدراسة

 

 

 

 

قسم نظرٌات وتطبٌقات 

الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات 

 المضرب

0202 0200 02222 02222 02222 

 فاعلٌة التدرٌبات

المركبة علً التشكٌبلت 

الدفاعٌة لبلعبً الكرة 

 الطابرة

فاعلٌة التدرٌبات المركبة 

علً التشكٌبلت الدفاعٌة 

 لبلعبً الكرة الطابرة

 جمع االطار النظرى والدراسات السابقة
 وضع برنامج تدرٌبً

 0202 0200 02222 02222 02222 

تؤثٌر األداءات المهارٌة 

المركبة علً فاعلٌة 

األداء الهجومً لناشا 

 كرة القدم

تؤثٌر األداءات المهارٌة 

المركبة علً فاعلٌة األداء 

 الهجومً لناشا كرة القدم

 جمع االطار النظرى والدراسات السابقة
 02222 02222 02222 0200 0202  وضع برنامج تدرٌبً

ت تؤثٌر تنمٌة اإلدراكا

حركٌة علً  –الحس 

مستوي أداء بعض 

المهارات األساسٌة 

 لناشا كرة القدم

تؤثٌر تنمٌة اإلدراكات 

حركٌة علً  –الحس 

مستوي أداء بعض 

المهارات األساسٌة لناشا 

 كرة القدم

 جمع االطار النظرى والدراسات السابقة
 وضع برنامج تدرٌبً

 0202 0200 02222 02222 02222 
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معوقات استخدام 

االجهزة واالدوات 

المساعدة المستخدمة 

 فى كرة السلة

معوقات استخدام االجهزة 

واالدوات المساعدة 

 المستخدمة فى كرة السلة

 جمع االطار النظرى والدراسات السابقة
تصمٌم االستمارة واجراء المعامبلت  -

 العلمٌة لها
قسم نظرٌات وتطبٌقات  

 الرٌاضات الجماعٌة
0202 0200 02222 02222 02222 

بٌومٌكانٌكٌة أداء اللكمة 

المستقٌمة العكسٌة 

كدالة للتمرٌنات النوعٌة 

 فى رٌاضة الكاراتٌه

 الخصابص الكٌنماتٌكٌة

أداء اللكمة المستقٌمة 

العكسٌة كدالة للتمرٌنات 

النوعٌة فى رٌاضة 

 الكاراتٌه

 جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة
 اختٌار العٌنة وإجراء الدراسة -

 الكٌنماتٌكٌةإجراء التحلٌل  -
 

قسم نظرٌات وتطبٌقات 

المنازالت و قسم التدرٌب 

 الرٌاضً

0202 0200 02222 02222 42222 

تصمٌم جهاز مساعد 

لتحسٌن مستوي أداء 

بعض مهارات جمباز 

اآلنسات علً جهاز 

 عارضة التوازن

جهاز مساعد لتحسٌن 

مستوي أداء بعض مهارات 

جمباز اآلنسات علً جهاز 

 عارضة التوازن

 جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة
 جهازالتصمٌم  -

 الكٌنماتٌكٌةإجراء التحلٌل  -
 

قسم نظرٌات وتطبٌقات الجمباز 

والتمرٌنات والعروض 

 الرٌاضٌة

0202 0200 02222 02222 02222 

تقوٌم التعلٌمات الفنٌة 

لرٌاضة "الجمباز 

للجمٌع" باإلتحاد 

 المصري للجمباز

التعلٌمات الفنٌة  تقوٌم

لرٌاضة "الجمباز للجمٌع" 

 باإلتحاد المصري للجمباز

 جمع االطار النظرى والدراسات السابقة
تصمٌم االستمارة واجراء المعامبلت  -

 العلمٌة لها
 0202 0200 02222 02222 02222 

الخصابص 

البٌومٌكانٌكٌة للبدء 

والدوران فى السباحة 

كمإشر للتدرٌبات 

 النوعٌة

صابص البٌومٌكانٌكٌة الخ

للبدء والدوران فى 

 السباحة
 جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اختٌار العٌنة وإجراء الدراسة -
 لتدرٌبات النوعٌةوضع ا -

 عرض النتابج -

 

قسم نظرٌات وتطبٌقات 

الرٌاضات المابٌة و قسم 

التدرٌب الرٌاضً وعلوم 

 الحركة

0202 0200 02222 02222 42222 
للبدء  تدرٌبات النوعٌةلل

 والدوران فى السباحة

تؤثٌر استخدام بعض 

 فًاألوزان الخفٌفة 

الوسط المابً علً 

مستوي االنجاز الرقمً 

وبعض المتؽٌرات 

 الفسٌولوجٌة لسباحة 

 فًتؤثٌر األوزان الخفٌفة 

الوسط المابً علً مستوي 

االنجاز الرقمً وبعض 

المتؽٌرات الفسٌولوجٌة 

 ة الفراشةلسباح

 جمع االطار النظرى والدراسات السابقة
  وضع برنامج تدرٌبً -

قسم نظرٌات وتطبٌقات 

الرٌاضات المابٌة و قسم علوم 

 الصحة الرٌاضٌة

0202 0200 05222 05222 32222 
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تؤثٌر استخدام التدرٌبات 

البالٌستٌه على القدرة 

العضلٌة للرجلٌن 

وعبلقتها  بالمستوى 

 وٌل(الرقمً للوثب الط

تؤثٌر التدرٌبات البالٌستٌه 

على القدرة العضلٌة 

للرجلٌن وعبلقتها  

بالمستوى الرقمً للوثب 

 الطوٌل

 جمع االطار النظرى والدراسات السابقة

 وضع برنامج تدرٌبً -
 

نظرٌات وتطبٌقات المٌدان 

 والمضمار
0202 0200 02222 02222 02222 

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 الرياضة المدرسيةالمحور الثانى :  

 ا٧ْٗطخ أُقوعبد / اُؼبئل ٌةثمجاالت البحال

 

 ٓئّواد ٓزبثؼخ ا٧كاء

 

 ػٖ اُز٘ل٤ن أَُئ٤ُٞخ

 )اُوَْ اُؼ٢ِٔ(

 

 كزوح اُز٘ل٤ن
 اُزٌِلخ

 النهاٌة البداٌة

ر٣َٞٔ 

 فبهع٠

 )ٓ٘ؼ /(

ر٣َٞٔ 

 مار٠

 )عبٓؼخ(

 ا٩عٔب٢ُ

تؤثٌر استخدام برمجٌة 
تعلٌمٌة لتصحٌح األخطاء 

الفنٌة على بعض 
المتؽٌرات المهارٌة 

والمعرفٌة لمهارة الوثب 
الثبلثً لطبلب المرحلة 

 الثانوٌة

برنامج تعلٌمً لتصحٌح 
األخطاء الفنٌة لمهارة 
الوثب الثبلثً لطبلب 

 المرحلة الثانوٌة

 جمع االطار النظرى والدراسات السابقة
 الحاسب اآللىوضع برنامج تعلٌمً ب

 

نظرٌات  قسم نظرٌات وتطبٌقات

وتطبٌقات المٌدان والمضمار 

 وقسم المناهج وطرق التدرٌس

0282 0280 82222 82222 02222 

لمستوٌات المعٌارٌة لمادة 
التربٌة البدنٌة والرٌاضة 
 فً ضوء معاٌٌر الجودة 

مستوٌات المعٌارٌة لمادة 
 التربٌة البدنٌة والرٌاضة

 جمع االطار النظرى والدراسات السابقة

 لعٌنة وإجراء الدراسةاختٌار ا -

 

 

 

 

 

 

0282 0280 
85222 85222 32222 
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ؤثٌر برنامج تعلٌمً ت
باستخدام الهٌبرمٌدٌا علً 

مستوي أداء بعض 
المهارات األساسٌة فى 

 كرة القدم للمبتدبٌن

برنامج تعلٌمً باستخدام 
 الهٌبرمٌدٌا

 جمع االطار النظرى والدراسات السابقة

 مٌدٌاوضع برنامج تعلٌمً بالهٌبر -

 

0282 0280 
82222 82222 02222 

تؤثٌر استخدام الكمبٌوتر 
علً تعلم بعض المهارات 
األساسٌة للبراعم فً كرة 

 القدم

استخدام الكمبٌوتر فى تعلم 
المهارات األساسٌة للبراعم 

 فً كرة القدم

 جمع االطار النظرى والدراسات السابقة

الحاسب وضع برنامج تعلٌمً ب -
 اآللى

 

0282 0280 
82222 82222 02222 

تؤثٌر استخدام أسلوب 
التكلٌؾ )الواجب( الحركً 

علً مستوي بعض 
المتؽٌرات البدنٌة واألداء 
المهاري بدرس التربٌة 
 الرٌاضٌة للمرحلة الثانوٌة

تؤثٌر أسلوب التكلٌؾ 
)الواجب( الحركً علً 

المتؽٌرات البدنٌة واألداء 
المهاري بدرس التربٌة 

 ة الثانوٌةالرٌاضٌة للمرحل

 جمع االطار النظرى والدراسات السابقة

وضع برنامج استخدام أسلوب التكلٌؾ  -
 )الواجب( الحركً

 

 0280 0282 قسم المناهج وطرق التدرٌس
82222 82222 02222 

تؤثٌر برنامج   تعلٌمً 
باستخدام الوسابل الفابقة 
فً تعلٌم سباحة الفراشة 

 للطبلب

برنامج تعلٌمً باستخدام 
سابل الفابقة فً تعلٌم الو

 سباحة الفراشة

 جمع االطار النظرى والدراسات السابقة

وضع برنامج تعلٌمً باستخدام الوسابل  -
 الفابقة

 

قسم نظرٌات وتطبٌقات 

الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات 

المضرب و قسم المناهج وطرق 

 التدرٌس

0282 0280 
82222 82222 02222 

تعلم بعض المهارات 
اشا كرة القدم األساسٌة لن

بدولة الكوٌت باستخدام 
 المودٌول التعلٌمى

تعلم بعض المهارات 
األساسٌة فى كرة القدم 

 باستخدام المودٌول التعلٌمى

 جمع االطار النظرى والدراسات السابقة

وضع برنامج تعلٌمً المودٌول  -
 التعلٌمى

 

0282 0280 
82222 82222 02222 

تؤثٌر برنامج تربٌة حركٌة 
نمٌة اإلدراك الحس علً ت

حركً والتفكٌر االبتكاري 
وبعض مهارات كرة القدم 
 لتبلمٌذ المرحلة االبتدابٌة

برنامج تربٌة حركٌة لتبلمٌذ 
 المرحلة االبتدابٌة

 جمع االطار النظرى والدراسات السابقة

 وضع برنامج تربٌة حركٌة -

 

0282 0280 
82222 82222 02222 

تصمٌم منظومة للوسابط 
دة وتؤثٌرها على المتعد

تعلم بعض المهارات 
 الدفاعٌة لناشىء

 جمع االطار النظرى والدراسات السابقة منظومة للوسابط المتعددة

تصمٌم منظومة للوسابط  -
 المتعددة

 

0282 0280 
82222 82222 02222 
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 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 اإلدارة الرياضية والترويح و اإلعالم الرياضيالمحور الثالث :  

 ا٧ْٗطخ أُقوعبد / اُؼبئل ٌةثمجاالت البحال

 

 ٓئّواد ٓزبثؼخ ا٧كاء

 

 اُز٘ل٤نػٖ  أَُئ٤ُٞخ

 )اُوَْ اُؼ٢ِٔ(

 

 اُزٌِلخ كزوح اُز٘ل٤ن

 النهاٌة البداٌة
ر٣َٞٔ 

 فبهع٠

ر٣َٞٔ 

 مار٠
 ا٩عٔب٢ُ

متطلبات تطبٌق اإلدارة 
اإللكترونٌة لتقدٌم الخدمة 
واتجاهات العاملٌن نحوها 

دارة العامة لرعاٌة باإل
 الطبلب بجامعة المنوفٌة

تحدٌد متطلبات تطبٌق 
 اإلدارة اإللكترونٌة

 جمع االطار النظرى والدراسات السابقة

تصمٌم االستمارة واجراء المعامبلت  -
 العلمٌة لها

 

 

 

 

 

 

معدالت اإلنجاز لؤلنشطة 
 والمخرجات المطلوبة

 02222 82222 82222 0280 0282 قسم اإلدارة الرٌاضٌة والتروٌح

اتجاهات العاملٌن باإلدارة 
العامة لرعاٌة الطبلب 
بجامعة المنوفٌة نحو 

 اإلدارة اإللكترونٌة

إدارة العمل الكشفً 
بالجامعات المصرٌة كمنظمة 

حكومٌة واالتحاد العام 
للكشافة والمرشدات كمنظمة 

 ؼٌر حكومة 

أسلوب إدارة العمل الكشفً 
ة بالجامعات المصرٌ

واالتحاد العام للكشافة 
 والمرشدات

 جمع االطار النظرى والدراسات السابقة

تصمٌم االستمارة واجراء المعامبلت  -
 العلمٌة لها

 0280 0282 قسم اإلدارة الرٌاضٌة والتروٌح
82222 82222 02222 

تقوٌم إدارة المنشآت 
 الرٌاضٌة بجامعة المنوفٌة

تحدٌد نقاط القوة والضعؾ 
 المنشآت الرٌاضٌةفى إدارة 

 جمع االطار النظرى والدراسات السابقة

تصمٌم االستمارة واجراء المعامبلت  -
 لها

 0280 0282 قسم اإلدارة
82222 82222 02222 

تقوٌم التخطٌط الرٌاضً 
بقطاع البطولة الرٌاضٌة 
 بالقوات المسلحة المصرٌة

تحدٌد نقاط القوة والضعؾ 
فً التخطٌط الرٌاضً 

ولة الرٌاضٌة بقطاع البط
 بالقوات المسلحة 

 جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة

تصمٌم االستمارة وإجراء المعامبلت  -
 العلمٌة لها

قسم اإلدارة الرٌاضٌة والتروٌح 

وقسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 

 االجتماعٌة

0282 0280 
82222 82222 02222 

فلسفة اإلدارة الرٌاضٌة وفى 
 صدر اإلسبلم

دارة الرٌاضٌة وفى صدر اإل
 اإلسبلم

 جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة

تصمٌم االستمارة وإجراء المعامبلت  -
 العلمٌة لها

0282 0280 
82222 82222 02222 
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تقوٌم األنشطة الرٌاضٌة 
والتروٌحٌة لكبار السن 
باإلدارة المركزٌة لبرامج 

 التنمٌة الرٌاضٌة

تحدٌد نقاط القوة والضعؾ 
ً األنشطة الرٌاضٌة ف

 والتروٌحٌة لكبار السن

 جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة

تصمٌم االستمارة وإجراء المعامبلت  -
 العلمٌة لها

 

0282 0280 
82222 82222 02222 

اتجاهات اإلدارٌٌن بالمعاهد 
األزهرٌة بنٌن بمحافظة 
الشرقٌة نحو ممارسة 

النشاط الرٌاضً وعبلقته 
 نشاطبمستوي ال

تحدٌد اتجاهات اإلدارٌٌن 
بالمعاهد األزهرٌة نحو 
 ممارسة النشاط الرٌاضً

 جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة

تصمٌم االستمارة وإجراء المعامبلت  -
 العلمٌة لها

قسم اإلدارة الرٌاضٌة والتروٌح 

وقسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 

 االجتماعٌة

0282 0280 
82222 82222 02222 

تقوٌم إدارة النشاط الرٌاضً 
بجامعة بنها فى ضوء معاٌٌر 

 الجودة الشاملة

تحدٌد نقاط القوة والضعؾ 
فً إدارة النشاط الرٌاضً 

بجامعة بنها فى ضوء 
 معاٌٌر الجودة 

 جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة

تصمٌم االستمارة وإجراء المعامبلت  -
 العلمٌة لها

0282 0280 
82222 82222 02222 

تقٌٌم برامج أنشطة التروٌح 
الرٌاضى والخلوى خبلل 
معسكرات اعداد القادة 

 لطبلب الجامعات المصرٌة

تحدٌد نقاط القوة والضعؾ 
فً أنشطة التروٌح 
 الرٌاضى والخلوى

 جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة

تصمٌم االستمارة وإجراء المعامبلت 
 0280 0282 العلمٌة لها

82222 82222 02222 

تصمٌم االستمارة وإجراء المعامبلت 
 العلمٌة لها

إدارة الجودة الشاملة كمدخل 
لتطوٌر مناهج التربٌة 

الرٌاضٌة للمرحلة اإلعدادٌة 
 بالمعاهد األزهرٌة

تطوٌر مناهج التربٌة 
الرٌاضٌة للمرحلة اإلعدادٌة 

 بالمعاهد األزهرٌة

 سابقةجمع اإلطار النظري والدراسات ال

تصمٌم االستمارة وإجراء المعامبلت  -
 العلمٌة لها

0282 0280 
82222 82222 02222 

اإلعبلم الرٌاضً وأثره 
النفسً علً األداء لدي 

 العبً كرة القدم

تحدٌد دور اإلعبلم الرٌاضً 
النفسً علً أداء العبً 

 كرة القدم

 جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة

جراء المعامبلت تصمٌم االستمارة وإ
 العلمٌة لها

0282 0280 
82222 82222 02222 

دور بعض وظابؾ الصحافة 
فى نشر رٌاضة السباحة فى 

 ج.م.ع

دور بعض وظابؾ الصحافة 
 فى نشر رٌاضة السباحة

 جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة

تصمٌم االستمارة وإجراء المعامبلت  -
 العلمٌة لها

0282 0280 
82222 82222 02222 

معوقات اإلعبلم المربً 
الرٌاضً لمتابعة أنشطة 

 السباحة فى مصر

تحدٌد معوقات اإلعبلم 
المربً الرٌاضً لمتابعة 
 أنشطة السباحة فى مصر

 جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة

تصمٌم االستمارة وإجراء المعامبلت  -
 العلمٌة لها

0282 0280 
82222 82222 02222 
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 تربٌة الرٌاضٌةكلٌة ال

 الصحة الرياضيةالمحور الرابع :  

 ا٧ْٗطخ أُقوعبد / اُؼبئل ٌةثمجاالت البحال

 

 ٓئّواد ٓزبثؼخ ا٧كاء

 

 ػٖ اُز٘ل٤ن أَُئ٤ُٞخ

 )اُوَْ اُؼ٢ِٔ(

 

 اُزٌِلخ كزوح اُز٘ل٤ن

 النهاٌة البداٌة
ر٣َٞٔ 

 فبهع٠

ر٣َٞٔ 

 مار٠
 ا٩عٔب٢ُ

المجهود البدنً عالً الشدة 
قته بزٌادة نسبه وعبل

الشوارد الحرة بالدم  
وتؤثٌرها علً اإلصابات لدي 

 بعض الناشبٌن

عبلقة المجهود البدنً عالً 
الشدة  بزٌادة نسبه الشوارد 

 الحرة بالدم

 جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اختٌار العٌنة وإجراء الدراسة -

معدالت اإلنجاز لألنشطة 

 المطلوبة

 

 

 

 

 

 

 

الصحة الرٌاضٌة قسم علوم 

والتدرٌب الرٌاضً وعلوم 

 الحركة

0282 0280 
85222 85222 32222 

تؤثٌر التدرٌبات البلهوابٌة 
علً بعض المتؽٌرات 

الفسٌولوجٌة لدي طبلب كلٌة 
التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 

 بجامعة بنها

تؤثٌر التدرٌبات البلهوابٌة 
علً بعض المتؽٌرات 

 الفسٌولوجٌة

 والدراسات السابقةجمع اإلطار النظري 

 وضع البرنامج -
0282 0280 

82222 82222 02222 

اإلٌقاع الحٌوي وعبلقته 
ببعض إصابات الرٌاضات 
 الفردٌة واأللعاب الجماعٌة

تحدٌد عبلقة اإلٌقاع الحٌوي 
ببعض إصابات الرٌاضات 
 الفردٌة واأللعاب الجماعٌة

 جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة

 ٌنة وإجراء الدراسةاختٌار الع -

 قسم علوم الصحة الرٌاضٌة

، نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات 

 المابٌة

0282 0280 
82222 82222 02222 

برنامج تدرٌبً تؤهٌلً 
مقترح لتحسٌن التوازن 
للمصابٌن بعدم الثبات 
 المزمن لمفصل الكاحل

تحسٌن التوازن للمصابٌن 
بعدم الثبات المزمن لمفصل 

 الكاحل

 النظري والدراسات السابقة جمع اإلطار

قسم علوم الصحة الرٌاضٌة و  وضع البرنامج -

قسم التدرٌب الرٌاضً وعلوم 

 الحركة

0282 0280 
82222 82222 02222 

تؤثٌر التدلٌك العبلجً 
والتمرٌنات التؤهٌلٌة على 

آالم أسفل الظهر لدى 
 الرٌاضٌٌن

 عبلج آالم أسفل الظهر
 السابقةجمع اإلطار النظري والدراسات 

 وضع البرنامج -
0282 0280 

82222 82222 02222 

برنامج تؤهٌلً لمفصل 
الركبة والعضبلت العاملة 
علٌه بعد العبلج الجراحً 

 إلصابة الرضفة

تؤهٌل مفصل الركبة 
والعضبلت العاملة علٌه بعد 

العبلج الجراحً إلصابة 
 الرضفة

 جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة

 امجوضع البرن -
 0280 0282 قسم علوم الصحة الرٌاضٌة

82222 82222 02222 
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االنحرافات القوامٌة الشابعة 
ومسبباتها لتبلمٌذ المرحلة 
 اإلعدادٌة بمحافظة القلٌوبٌة

االنحرافات القوامٌة الشابعة 
ومسبباتها لتبلمٌذ المرحلة 
 اإلعدادٌة بمحافظة القلٌوبٌة

 ةجمع اإلطار النظري والدراسات السابق

 اختٌار العٌنة وإجراء الدراسة -

قسم علوم الصحة الرٌاضٌة 

 وقسم المناهج وطرق التدرٌس
0282 0280 

82222 82222 02222 

تؤثٌر التدرٌبات الخافضة 
لنسبة األكسوجٌن علً 

بعض المتؽٌرات 
الفسٌولوجٌة ومستوي األداء 

 المهاري للمصارعٌن

تنمٌة األداء المهاري 
 النظري والدراسات السابقة جمع اإلطار للمصارعٌن

 وضع البرنامج -

 تطبٌق البرنامج -

 وعرضها إجراء التحلٌل للنتابج -

قسم علوم الصحة الرٌاضٌة 

وقسم نظرٌات وتطبٌقات 

 رٌاضات المنازالت

0282 0280 
85222 85222 32222 

تؤثٌر برنامج تؤهٌلً علً 
قطع الرباط الصلٌبً األمامً 

لمفصل الركبة باستخدام 
 رٌبات العبلج المابًتد

استخدام تدرٌبات العبلج 
المابً لعبلج قطع الرباط 
الصلٌبً األمامً لمفصل 

 الركبة

 جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة

 وضع البرنامج -
 0280 0282 قسم علوم الصحة الرٌاضٌة

82222 82222 02222 

النشاط الكهربً للمخ 
كمإشر لتطوٌر مستوي أداء 

ت الحركٌة بعض المهارا
للمصارعٌن باستخدام 

 التدرٌب العقلً

عبلقة النشاط الكهربً للمخ  
بتطوٌر مستوي أداء 
المهارات الحركٌة 

 للمصارعٌن

 جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اختٌار العٌنة وإجراء الدراسة -

قسم علوم الصحة الرٌاضٌة 

وقسم نظرٌات وتطبٌقات 

 رٌاضات المنازالت

0282 0280 
42222 42222 12222 

تؤثٌر تنمٌة بعض المتؽٌرات 
المورفولوجٌة والبدنٌة علً 
االستجابة الوظٌفٌة للجهاز 
المناعً وعبلقتها بحدوث 

اإلصابات الرٌاضٌة 
 للمبلكمٌن

تحدٌد تؤثٌر المتؽٌرات 
المورفولوجٌة والبدنٌة علً 
االستجابة الوظٌفٌة للجهاز 

المناعً وعبلقتها 
 باإلصابات

 طار النظري والدراسات السابقةجمع اإل

 وضع البرنامج -

 

 

 

0282 0280 
02222 02222 42222 

عبلقة البٌولوجٌا الجزٌبٌة 
بالتحمل العضلً لدي العبً 
 المصارعة كمحددات لئلنتقاء

إنتقاء العبً المصارعة 
باستخدام البٌولوجٌا 

 الجزٌبٌة

 جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة

 ة وإجراء الدراسةاختٌار العٌن -

 

 

0282 0280 
85222 85222 32222 

تؤثٌر استخدام التمرٌنات 
وطرٌقة الكٌروبراكتٌك علً 

 إصابات العمود الفقاري

عبلج إصابات العمود 
 الفقاري

 جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة

 وضع البرنامج -

 

 

 0280 0282 قسم علوم الصحة الرٌاضٌة
82222 82222 02222 
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ٌكانٌكٌة إصابة مفصل م
الكتؾ كؤساس لبرامج 

التدرٌب الوقابً لدي سباحً 
 السرعة

برامج التدرٌب الوقابً 
إلصابة مفصل الكتؾ فً 

 السباحة
 جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اختٌار العٌنة وإجراء الدراسة -

قسم علوم الصحة الرٌاضٌة و 

قسم نظرٌات وتطبٌقات 

 الرٌاضات المابٌة

0282 0280 
82222 82222 02222 

الثقافة الرٌاضٌة وعبلقتها 
بالتربٌة الصحٌة لتبلمٌذ 

المرحلة الثانوٌة األزهرٌة 
 بمحافظة المنوفٌة

عبلقة الثقافة الرٌاضٌة 
 جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة بالتربٌة الصحٌة

 اختٌار العٌنة وإجراء الدراسة -

قسم علوم الصحة الرٌاضٌة 

 المناهجوقسم 

 

0282 

 

0280 

 

82222 

 

82222 

 

22222 

مٌكانٌكٌة إصابة مفصل 
الفخذ كؤساس لبرامج 

التدرٌب الوقابً لدي العبً 
 الكاراتٌه

برامج التدرٌب الوقابً 
 إلصابة مفصل الفخذ

 جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة
قسم علوم الصحة الرٌاضٌة 

وقسم نظرٌات وتطبٌقات 

 رٌاضات المنازالت

 

0282 

 

0280 

 

82222 

 

82222 

 

22222 

 اختٌار العٌنة وإجراء الدراسة

 
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 التربوي والنفسي واالجتماعيالمحور الخامس :  

 ا٧ْٗطخ أُقوعبد / اُؼبئل ٌةثمجاالت البحال

 

 ٓئّواد ٓزبثؼخ ا٧كاء

 

 ػٖ اُز٘ل٤ن أَُئ٤ُٞخ

 ) أَُئ٤ُٞخ(

 زٌِلخاُ كزوح اُز٘ل٤ن

 النهاٌة البداٌة

ر٣َٞٔ 

 فبهع٠

 ()ٓ٘ؼ 

ر٣َٞٔ 

 مار٠

 ()عبٓؼخ 

 ا٩عٔب٢ُ

الدرجة المعٌارٌة المطلقة 
الختبارات القبول البدنٌة 

للطلبة والطالبات المتقدمٌن 
لكلٌات التربٌة الرٌاضٌة 
 بجمهورٌة مصر العربٌة

الدرجات المعٌارٌة المطلقة 
الختبارات القبول البدنٌة 

والطالبات المتقدمٌن  للطلبة
 لكلٌات التربٌة الرٌاضٌة

  جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة

قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 

 االجتماعٌة الرٌاضٌة

0282 0280 
 اختٌار العٌنة وإجراء الدراسة 32222 85222 85222

 إجراء التحلٌل للنتابج

 عرض النتابج

برنامج رٌاضً  وضع
إرشادي لتعدٌل أكثر 

المشكبلت السلوكٌة لدي 
 أطفال األحداث

وضع برنامج رٌاضً 

إرشادي لتعدٌل أكثر 

المشكبلت السلوكٌة لدي 

 أطفال األحداث

  جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة

0282 0280 82222 82222 02222 
 وضع البرنامج

 تطبٌق البرنامج
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برنامج تدرٌب عقلً لتنمٌة 
الصبلبة العقلٌة وعبلقتها 
بالمستوي الرقمً لناشا 

 ألعاب القوي

تنمٌة المستوي الرقمً 
لناشا ألعاب القوي 

باستخدام برنامج تدرٌب 
عقلً لتنمٌة الصبلبة 

 العقلٌة

  جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة
قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 

طبٌقات و قسم نظرٌات وت

 المٌدان والمضمار

0282 0280 82222 82222 02222 
 وضع البرنامج

 تطبٌق البرنامج

تقٌٌم الدور التربوي لمراكز 
 الشباب فً تربٌة الشباب

تحدٌد نقاط القوة والضعؾ 
فً الدور التربوي لمراكز 

 الشباب

  جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة

تربوٌة والنفسٌة قسم العلوم ال

 االجتماعٌة الرٌاضٌة

 اختٌار العٌنة وإجراء الدراسة 02222 82222 82222 0280 0282

أسباب عدم ممارسة طبلب 
جامعة بنها للتربٌة البدنٌة 

 والرٌاضة

تحدٌد أسباب عدم ممارسة 
طبلب جامعة بنها للتربٌة 

 البدنٌة والرٌاضة

  سابقةجمع اإلطار النظري والدراسات ال
 اختٌار العٌنة وإجراء الدراسة 02222 82222 82222 0280 0282

تقوٌم الحكام المصرٌٌن فى 
ضوء مشروع االتحاد 

 الدولً لكرة الٌد 

  جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة تقوٌم الحكام المصرٌٌن
قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 

االجتماعٌة الرٌاضٌة وقسم 

وتطبٌقات الرٌاضات  نظرٌات

 الجماعٌة و المضرب

 اختٌار العٌنة وإجراء الدراسة 02222 82222 82222 0280 0282

البروفٌل النفسً وعبلقته 
بدافعٌة االنجاز لدي العبً 

 كرة القدم الصم والبكم

عبلقة البروفٌل النفسً 
بدافعٌة االنجاز لدي العبً 

 كرة القدم الصم والبكم

  ر النظري والدراسات السابقةجمع اإلطا
 اختٌار العٌنة وإجراء الدراسة 02222 82222 82222 0280 0282

الضؽوط النفسٌة وعبلقتها 
بالبٌبة التدرٌبٌة لدي العبً 

 المنازالت

معرفة عبلقة الضؽوط 
النفسٌة بالبٌبة التدرٌبٌة 

 لدي العبً المنازالت

  بقةجمع اإلطار النظري والدراسات السا

قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 

وقسم نظرٌات وتطبٌقات 

 رٌاضات المنازالت

0282 0280 
82222 82222 02222 

 اختٌار العٌنة وإجراء الدراسة

فاعلٌة برنامج مقترح 
للتدرٌب اإلسترخابً لخفض 

مستوي التوتر قبل 
المنافسات لدي العبً 

 الجودو

خفض مستوي التوتر قبل 
ات لدي العبً المنافس

 الجودو

  جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة

0282 0280 
 وضع البرنامج 32222 85222 85222

 تطبٌق البرنامج

أثر برنامج مقترح للتوجٌه 
واإلرشاد النفسً علً 
مستوي الصبلبة العقلٌة 

 لدي ناشا المبلكمة

التعرؾ على أثر برنامج 
اد النفسً للتوجٌه واإلرش

علً مستوي الصبلبة 
 العقلٌة لدي ناشا المبلكمة

  جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة

0282 0280 
 وضع البرنامج 02222 82222 82222

 تطبٌق البرنامج

البروفٌل الشخصى 
لؤلخصابً الرٌاضً 
بالجامعة فً ضوء 

 متطلبات الجودة الشاملة

الشخصى تحدٌد البروفٌل 
 لؤلخصابً الرٌاضً

جمع اإلطار النظري والدراسات 
 السابقة

 
قسم العلوم التربوٌة 

والنفسٌة االجتماعٌة 

 الرٌاضٌة

0282 0280 82222 82222 02222 
 اختٌار العٌنة وإجراء الدراسة
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 هطبع اُؼِّٞ ا٧َٗب٤ٗخك. 
 

 (خ٤أُغب٫د اُجؾض)
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 ات قطاع العلوم اإلنسانٌة المجاالت البحثٌة لكلٌ

 المجاالت البحثٌة محاور الخطة البحثٌة الكلية القطاع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

قطاع العلوم 
 اإلنسانٌة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 االداب

 االرتقاء بمهارات التواصل اللؽوي واألدبً والمعرفً .0 ر٤ٔ٘خ أُٜبهاد اُِـ٣ٞخ ٝا٥كث٤خ ٝأػٔبٍ اُزوعٔخ

 زاز بالمكان فً إطار تعزٌز روح االنتماء للشخصٌة المصرٌةترسٌخ روح االعت .0

 وجود خطة بحثٌة معتمدة للدراسات المقارنة .3

 التعرؾ علً التراث الثقافً العربً واألجنبً .4

 إعداد كوادر متخصصة فً الترجمة الفورٌة والتحلٌلٌة .5

 

  رؾ٤َِ هٚب٣ب أُغزٔغ ٝاُلٌو ٝاَُِٞى ا٩َٗب٢ٗ

 القلٌوبٌة بمجتمع بللشبا البشرٌة التنمٌة -0

 تحلٌل قضاٌا المرأة والطفولة -0

 المصرٌة والشخصٌة التكنولوجٌا -3

 رطج٤ن أُ٘بٛظ ا٧ف٬ه٤خ ػ٠ِ ٬ٌْٓد أُغزٔغ -4
 تنمٌة القدرة على تحلٌل البراهٌن االجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة -5
 الحد من انتشار ظاهرة األمراض النفسٌة والعقلٌة الموجودة فً المجتمع -6
 آظ ٝهبئ٤خ ٝاهّبك٣خ ٝػ٬ع٤خ ُِلئبد اُقبٕخ أُٞعٞكح ك٢ أُغزٔغٝٙغ ثو -0

 اُؾل ٖٓ اٗزْبه اَُِٞى اُقواك٢ أُٞعٞك ك٢ أُغزٔغ ٝفبٕخ اُو٣ق -0

 

 

 هٚب٣ب ٝاٌّب٤ُبد ٖٓ ربه٣ـ ٖٓو ػجو اُؼٖٞه      

 

 

 

ب٤ٍخ اُزبه٣ـ ا٤َُب٢ٍ : رطٞه اُؼ٬هبد ا٤َُب٤ٍخ ُٖٔو ك٢ أُؾ٤ٜ ا٩ه٢ٔ٤ِ ٝاُؼ٬هبد ا٤َُ -1

 ث٤ٖ ٖٓو ٝاُؼبُْ اُقبهع٢

 –اُزٌز٤ي (  –اُز٤َِؼ  –اُز٤ٌَْ اُزبه٣ـ اُؼٌَو١ : رطٞه اُغ٤ِ أُٖو١ ػجو اُؼٖٞه ) -2

 ك٢ اُزبه٣ـ أُٖو١ ػجو اُؼٖٞهكٝه اُؼٌَو٣خ أُٖو٣خ 

 

 



 
 
 
 
 
 

   028                                                                                                                    0205-0202الخطه البحثٌة لجامعة بنها 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

اُزبه٣ـ ا٫هزٖبك١ رطٞه اُْ٘بٛ اُيهاػ٢ : اُ٘جبربد ، أُؾب٤َٕ اُيهاػ٤خ ، اُو١ ، ؽ٤بىح  -3

أُٞاهك اُطج٤ؼ٤خ ، أٗٞاع اُٖ٘بػبد ، أصو رطٞه اُْ٘بٛ اُٖ٘بػ٢:   –هٛب ا٧هٗ ٝرطٞ

رطٞه اُْ٘بٛ اُزغبه١ * اُلاف٢ِ : ٝ*اُقبهع٢:  –اُضٞهح اُٖ٘بػ٤خ ك٢ أٝهثب ػ٢ِ اُٖ٘بػخ 

 اُٖبكهاد ، اُٞاهكاد

صو أ –ْٗؤح اُؼو٤لح اُل٤٘٣خ ْٗؤح اُؼو٤لح اُل٤٘٣خ ػ٘ل أُٖو٤٣ٖ اُولٓبء  –اُزبه٣ـ ا٫عزٔبػ٢  -4

ػبكاد ٝروب٤ُل أُغزٔغ أُٖو١ ػجو   -اَُ٘ن اُل٢٘٣ ػ٢ِ أُغزٔغ أُٖو١ ػجو اُؼٖٞه 

اُؾ٤بح ا٤ٓٞ٤ُخ ُ٪َٗبٕ أُٖو١ ػجو   -اُؼٖٞه  اُلٖ أُٖو١ ٝرطٞهٙ ػجو اُؼٖٞه 

 اُؼٖٞه

 
 تنمٌة البٌبة ورصد المشكبلت واألخطاء والكوارث.

 

 ر٤ٔ٘خ أُٞاهك اُطج٤ؼ٤خ ٝاُجْو٣خ -1

 ٬د اُج٤ئ٤خهٕل أٌُْ -2

 كهاٍخ ا٧فطبه ٝاٌُٞاهس -3

 

 .االرتقاء باألداء اإلعبلمً واالتصال والتوثٌق

 

 ر٤ٔ٘خ ٝرط٣ٞو ا٫ػ٬ّ ا٩ه٢ٔ٤ِ -1

 اُزؼوف ػ٢ِ أْٛ ا٬ٌُْٔد اُز٢ رٞاعٚ اُٖؾبكخ ا٫ه٤ٔ٤ِخ ثٔؾبكظخ اُو٤ِٞث٤خ -2

 ؽٖو أْٛ ٓوٞٓبد اْٗبء اماػخ ٝه٘بح ر٤ِلي٤ٗٞ٣ٚ ٓؾ٤ِٚ ثٔؾبكظخ اُو٤ِٞث٤خ -3

 هرلبع ثَٔز١ٞ ا٧كاء ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُل٢٘ ٌُٔزجبد عبٓؼخ ثٜ٘با٫ -4

 

 

 

 
 
 

 التربٌة   

 

 تؤثٌرات العولمة على المإسسات التعلٌمٌة 

 
 تطوٌر التعلٌم من خبلل الشراكة ممع مإسسات المجتمع المدنى .0
 التخطٌط االستراتٌجى لبرامجا عداد المعلم وتنمٌته .0
 ات العولمة والقوى الدولٌةتطوٌر نظم التعلٌم فى مصر فى ضوء متؽٌر .3

 ٗول ٝرؾ٤َِ اُلَِلخ اُزوث٣ٞخ .4
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 اإلصبلح اإلداري والهٌكلى للمإسسات التعلٌمٌة 

 
 اإلصبلح المتمركز على المإسسات التعلٌمٌة فى ضوء معاٌٌر الجودة الشاملة .0
ٌل التحل –تطبٌق االتجاهات الحدٌثة فى إدارة المإسسات التعلٌمٌة )ضمان الجودة واالعتماد  .0

 النموذج االوربى( -سته سٌجما –الرباعى 
 وضخ خطة لتطبٌق نظام الساعات المعتمدة فى كلٌة التربٌة  .3
 دراسة االتجاهات الحدٌثة فى التنمٌة االدارٌة للعاملٌن بالممإسسات التعلٌمٌة .4
 تطوٌر السٌاسة التعلٌمٌة فى مصر فى ضوء تحدٌات سوق العمل .5

 

 

 
 التربوٌة والتعلٌمٌة تحسٌن الممارسات والسلوكٌات

 
 النظرٌات الحدٌثة فى القٌاس والتقوٌم .0
 التاخٌر الدراسى( –المشاؼبة  –العدوان  –المشكبلت المدرسٌة ) الضؽوط النفسٌة  .0
 .الطفولة وخصابصها ومشكبلتها وكٌفٌة تجوٌدها   .3

 

 

 تطوٌر مإسسات التربٌة الخاصة

 
 تقدٌم برامج عبلجٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة .0
 دٌم برامج تاهلٌة لذوى االحتٌاجات الخاصةتق .0

 تطوٌر إدارة مإسسات التربٌة الخاصة  .3

 نظم إعداد معلمى التربٌة الخاصة .4

 استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة فى التدرٌس لذوى االحتٌاجات الخاصة .5

 

 تحسٌن بٌبة الفصل فى المإسسات التعلٌمٌة 

 
 المنتظم  –التعلم الجماعى  -شطتنمٌة طرق واستراتٌجٌات التدرٌس ) التعلم الن .0
 ادارة الفصل الدراسى .0
 ث٘بء ٝر٤ْٖٔ اُجوآظ ٝأُ٘بٛظ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .3

 

  استخدام تكنولوجٌا التعلٌم
 تصمٌم معٌنات تدرٌسٌة لمختلؾ التعلٌم  -0
 البرامج التدرٌبٌة على تكنولوجٌا التعلٌم -0
 استراتٌجٌات التعلٌم عن بعد ) من خبلل االنترنت ( -3
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 ؽبٍٞث٤خ ؽل٣ضخ ُزؼ٤ِْ أُٞاك اُلها٤ٍخ ر٤ْٖٔ ثوآظ -4

 
 
 
 

 التربٌة النوعٌة

 رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ  --

 
 

  االلكترونًلتعلٌم ا -0

  التعلٌمًالتصمٌم  -0

 الوسابط المتعددة والفابقة -3
 

 التطبٌقٌة التربٌة الفنٌة والفنون -

 

 والتصوٌر  الزخرفةالتصمٌمات  -0

  الفنٌة والتعبٌر المجسم اإلشؽال -0
 

  اإلعبلمعلوم االجتماعٌة وفنون ال -

 
  الصحافة المدرسٌة وتكنولوجٌا االتصال -0
  تخطٌط البرامج التلٌفزٌونٌة -0
  المسرح المدرسً ومشكبلت المجتمع -3

 

  الطفولة وقضاٌا العصر -

 
 فى ضوء معاٌٌر الجودة  أصول التربٌة فى مجال الطفولة -0
 علم نفس الطفولة والفبات الخاصة -0
  طفل ما قبل المدرسةلمتقدمة البرامج ال تصمٌم -3
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  العلوم الحٌاتٌة واالقتصاد المنزلى -

 

  األطعمةالتؽذٌة وعلوم  -0

 المبلبس والنسٌج والترٌكو  -0

 إدارة أعمال المنزل  -3

 

  التربٌة الموسٌقٌة وتطبٌقاتها -
 

 الدراسات والنظرٌات الموسٌقٌة وعبلقتها بمشكبلت المجتمع  -0

 آلٌاً وؼنابٌاً تنمٌة المهارات الموسٌقٌة  -0

  العلوم التربوٌة والنفسٌة  -

 

  التعلٌمًأصول التربٌة وعلم النفس  -0

  التربٌة الخاصة -0

  المناهج وطرق التدرٌس -3
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 الخطة التنفٌذٌة لكلٌة االداب -0د.
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 كلٌة األداب

تنمٌة المهارات اللؽوٌة واألدبٌة وأعمال الترجمةالمحور األول :    
 

 

 ا٧ْٗطخ أُقوعبد / اُؼبئل ؾض٤خٔغب٫د اُجاُ

 

 ٓئّواد ٓزبثؼخ ا٧كاء

 

 ػٖ اُز٘ل٤ن أَُئ٤ُٞخ

 )اُوَْ اُؼ٢ِٔ(

 

 اُزٌِلخ كزوح اُز٘ل٤ن

 النهاٌة البداٌة

ر٣َٞٔ 

 فبهع٢

 

 

ر٣َٞٔ 

 مار٢

 

 

 ا٩عٔب٢ُ

االرتقاء بمهارات 
التواصل اللؽوي 
 واألدبً والمعرفً

 ـ  تنمٌة المهارات اللؽوٌة

حفً وإعبلمً ـ  إعداد ص
 وسٌاسً.

إقامة دورات تدرٌبٌة لهذه الفبات تشرؾ  -
 علٌها أقسام اللؽات بالكلٌة

معدل رضاء المستفٌدٌن 

واستطبلعات للرأي ومعرفة 

 جوانب القصور واإلجادة

ـ شعبة الدراسات اللؽوٌة 

اللؽة العربٌة،   

قسم اللؽة الفرنسٌة ،  

0/4/0202  30/9/0202  
32222 02222 52222 

 عمل دورات فى الخطابة اللؽوٌة الشابعة -
0/02/0202  32/0/0200  

32222 02222 42222 

تنظٌم دورات فى كٌفٌة الكتابة اللؽوٌة  -
 السلٌمة

0/0/0202  30/3/0200  
32222 02222 42222 

ترسٌخ روح االعتزاز 
بالمكان فى إطار تعزٌز 

روح االنتماء 
 للشخصٌة المصرٌة

 

ـ  التعرٌؾ بؤدباء 
ومفكرٌن عاشوا فى 
 القلٌوبٌة قدٌما وحدٌثا

ـ تنمٌة اإلحساس 
اإلٌجابً باإلقلٌم فى ضوء 
التطور الفكري والثقافً 

 للمجتمع المصري

 

 

 

 

 

عمل خطة متكاملة لبٌان أهم الشخصٌات  -
اإلقلٌمٌة التى أسهمت فى التطور الفكرى 

 والثقافً للمجتمع المصري

تتبع صورة اإلقلٌم محلٌا 

ستطبلعات للرأي ودولٌا وا

وتحلٌلها بطرٌقة علمٌة 

لتقٌٌم األداء ومعرفة أوجه 

 القصور واإلجادة

ـ قسم اللؽة العربٌة ـ قسم 

 اإلعبلم

 ـ قسم االجتماع

 ـ قسم التارٌخ

 ـ قسم الفلسفة

 

0/4/0200  32/9/0200  
42222 02222 62222 

إقامة المإتمرات والندوات العلمٌة التى  -
ناء اإلقلٌم )مإتمر تعرؾ بالعظماء من أب

 نموذجا( 0226القلقشندى 
0/00/0202  30/0/0200  

62222 02222 82222 

توجٌه أنظار طبلب البحث ألهم الجوانب  -
المضٌبة فى حٌاة هإالء العلماء لدراستها 
دراسة علمٌة أكادٌمٌة , مع التعاون مع 

 القنوات  اإلعبلمٌة

 

0/0/0200  30/3/0200  
32222 02222 42222 
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 ثؾض٤خ فطخ ٝعٞك

 ِلهاٍبدُ ٓؼزٔلح

 أُوبهٗخ

 اُزواس ػ٢ِ اُزؼوف -

 .٧ع٘ج٠ٝا اُؼوث٢ اُضوبك٢

 

 ًبك٤ٔ٣خا٧ لهاٍبداُ اػلاك -

 . ػَٔ ٝٝهُ ثؾش ؽِوبداهبٓخ  -

 ٝأَُزْوه٤ٖ ا٧ٍبرنح ًجبه اٍزٚبكخ -

 ٓؾبٙواد ٩ُوبء

 ٓؼزٔل ى٢٘ٓ علٍٝ ف٬ٍ ٓ٘زظٔخ

 ٓغ خػ٣ٞٚك٤ُٝخ ٝاهبٓخ  ارلبه٤بد ػول-

 أع٘ج٤خ ًٝٝب٫د عبٓؼبد

 لدراستها مواضٌع تحدٌد
محدد زمن فً  

العربٌة اللؽة قسم  
فرنسٌةال اللؽة قسم  
اإلنجلٌزٌة اللؽة قسم  

0/4/0200  32/6/0200  05222 5222 02222 

اُزؼوف ػ٠ِ اُزواس 

اُضوبك٠ اُؼوث٠ 

 ٝا٧ع٘ج٠

 أٝعٚ ٝرؾ٤َِ كهاٍخ -

 ٝا٫فز٬ف اُْجٚ

٤ٖ ث أُزجبكُخ ٝاُزؤص٤واد

 اُضوبكبد أُقزِلخ

 ورضاء حضور معدل
 نع واألساتذة الدارسٌن

 الخدمة

 
 

العربٌة اللؽة قسم  
االنجلٌزٌة اللؽة قسم  

 قسم اللؽة الفرنسٌة

0/02/0200  32/4/0203  05222 5222 02222 

 

 

 متخصصة كوادر إعداد

  الفورٌة الترجمة فً

 والتحلٌلٌة

ـ تحقٌق التواصل الفكرى 
ختلفةبٌن الثقافات الم  

لٌل لتح خطةـ وجود 
 األعمال األدبٌة

بعض األدبٌات والثقافات ذات  اختٌارـ 
 الصلة بـ:
 ـ رواي

شعر دٌوان ـ   
مسرحٌةـ   

 ـ تحلٌل العمل الروابى
 ـ نقد العمل األدبى

ـ تحدٌد وجه الشبه واالختبلؾ بٌن األعمال 
 األدبٌة المختلفة

المترجمٌن واختٌار تحدٌد - 
 زمنٌة خطة وضع -

 الترجمة من نتهاءلبل
والنشر المراجعةو  
 ورضاء المشاركة معدل -

الدورة من المستفٌدٌٌن  

0/5/0203  
 
 

0/00/0203  

30/02/0203  
 
 

32/6/0204  

05.222 
 جنٌه

 
 

05.222
 جنٌه

جنٌه5.222  
 
 

جنٌه5.222  

02.222 
 جنٌه

 
02.222 

 جنٌه

شروع للترجمةم وجودـ   
ـ تقدٌم خطة إلعداد كوادر 

مةمتخصصة للترج  

 ـ إعداد مشروع للترجمة
 اساتذة بها ٌقوم منتظمة دورات قدـ ع

 متخصصون
. عمل وورش مإتمرات عقدـ   

إٌجاد خطة للتدرٌب على  -
 برامج الترجمة

ـ زٌادة عدد المتخصصٌن 
 فى الترجمة الفورٌة

0/7/0204  
 
 
 

0/3/0205  

32/0/0205  
 
 
 

32/6/0205  

32.222 
 
 

05.222 

5.222 
 
 

02.222 

35.222 
 
 

35.222 
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 كلٌة األداب
 المحور الثانى : تحلٌل قضاٌا المجتمع والفكر والسلوك اإلنسانى

 ا٧ْٗطخ أُقوعبد / اُؼبئل ٤خضٔغب٫د اُجؾاُ

 

 ٓئّواد ٓزبثؼخ ا٧كاء

 

 أَُئ٤ُٞخ ػٖ اُز٘ل٤ن

 )اُوَْ اُؼ٢ِٔ(

 

 اُزٌِلخ كزوح اُز٘ل٤ن

 النهاٌة البداٌة
ر٣َٞٔ 

 فبهع٠

ر٣َٞٔ 

 ٠مار
 ا٩عٔب٢ُ

 البشرٌة التنمٌة
 بمجتمع للشباب

 القلٌوبٌة

ـ االستثمار األمثل 
 للشباب ورفع كفاءته
ـ مواءمة التعلٌم 

الجامعى للشباب مع 
 متطلبات سوق العمل

ـ محاولة القضاء على 
مشكلة البطالة وتحقٌق 
 التشؽٌل الكامل للشباب
ـ إٌجاد مشروع بحثى 
حول تقٌٌم الشباب 

التعلٌم  الجامعى لمناهج
ومتطلباته األساسٌة فى 
 ضوء متؽٌرات العصر

 ـ رفع كفاءة الشباب تكوٌن فرٌق عمل
ـ تنمٌة الشباب بشرٌا 

 وثقافٌاً 
ـ تزاٌد الرإى الصحٌحة 

لمسارات التعلٌم ومناهجه 
 فى مصر

 ـ قسم االجتماع

 ـ قسم علم النفس

0/4/0202 32/5/0202 - - 1 

 15111 5222 02222 0202/ 32/9 0202/ 0/6 إعداد خطة بحثٌة

حصر األدبٌات المتصلة بموضوع 
 الدراسة

0/02/0202 32/00/0202 0222 0222 3111 

 15111 5222 02222 32/0/0200 0/00/0202 إجراء الدراسات االستطبلعٌة

 11111 5222 5222 32/6/0200 0/3/0200 تحدٌد عٌنة الدراسة

 11111 5222 5222 32/02/0200 0/7/0200 إعداد االستبٌان

 31111 02222 02222 32/0/0200 0/00/0200 التطبٌق المٌدانى

 25111 02222 05222 32/5/0200 0/0/0200 التحلٌل اإلحصابى

 15111 5222 02222 32/02/0200 0/6/0200 كتابة التقرٌر ومراجعة النتابج

 4111 0222 3222  0/00/0200 مناقشة النتابج فى سمٌنار علمى

تحلٌل قضاٌا المرأة 
 والطفولة

ـ إبراز قضاٌا ومشكبلت 
 المرأة والطفل بالمحافظة

 

بحثى ـ نشر التراث ال
الخاص بقضاٌا المرأة 

 والطفل

ـ تحدٌد االحتٌاجات وحل 
المشكبلت الفعلٌة لذوى 

 االحتٌاجات الخاصة

 

ـ ارتفاع حجم الوعى  إعداد فرٌق عمل
 لمرأة والطفلبقضاٌا ا

ـ إٌجاد حلول للمشكبلت ذات 
الطابع النوعى للمرأة 

 والطفل

ـ تقدٌم مإشرات إحصابٌة 
 للفبات ذات الطابع الخاص

/ 0/00 قسم االجتماع
0200 

30/0/0203 - - - 

  عمل خطة بحثٌة

 ـ المجلس القومى للمرأة

0/0/0203 32/4/0203 02222 5222 15111 

 15111 5222 02222 32/02/0203 0/5/0203 بلعٌةإجراء الدراسات االستط

 المجلس القومى للطفولة حصر األدبٌات الخاصة بالموضوع

 

0/00/0203 32/3/0204 5222 5222 11111 

 11111 5222 5222 32/4/0204 0/4/0204 تحدٌد العٌنة المعبرة

 11111 5222 5222 32/8/0204 0/5/0204 إعداد االستبٌان

 25111 5222 02222 30/0/0205 0/9/0204 التطبٌق المٌدانى

 15111 5222 02222 30/3/0205 0/0/0205 التحلٌل اإلحصابى

 11111 5222 5222 30/5/0205 0/4/0205 حصر النتابج وتفسٌرها
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 لتقرٌر النهائكتابة ا
 

 0/6/0205 32/6/0205 5222 5222 11111 

 التكنولوجٌا
 ٌةوالشخص

 المصرٌة

 الشخصٌةـ إبراز معالم 
فى ضوء  المصرٌة

 المتؽٌرات المستحدثة

تحدٌد معالم الشخصٌة  أعداد خطة بحثٌة
 المصرٌة

 قسم االجتماع

 ـ قسم علم النفس

0/7/0205 30/7/0205 02222 5222 15111 

 ـ ـ ـ 32/8/0205 0/8/0205 إعداد فرٌق عمل

 11111 5222 5222 32/9/0205 0/9/0205 إعداد االستبٌان

 11111 5222 5222 05/02/0205 0/02/0205 تحدٌد العٌنة المعبرة

 31111 02222 02222 05/00/0205 0/02/0205 إجراء التطبٌق المٌدانى

 15111 5222 02222 30/00/0205 0/00/0205 تحلٌل االستبٌانات وكتابة التقرٌر

 ا٧ْٗطخ / اُؼبئلأُقوعبد  ٤خضٔغب٫د اُجؾاُ

 

 ٓئّواد ٓزبثؼخ ا٧كاء

 

 ػٖ اُز٘ل٤ن أَُئ٤ُٞخ

 ) اُوَْ اُؼ٠ِٔ(

 

 اُزٌِلخ كزوح اُز٘ل٤ن

 النهاٌة البداٌة
ر٣َٞٔ 

 فبهع٠

ر٣َٞٔ 

 مار٠
 ا٩عٔب٢ُ

 

 

 

 

 

تحلٌل قضاٌا المرأة 
 والطفولة

 

ـ إبراز قضاٌا ومشكبلت 
 المرأة والطفل بالمحافظة

 

ـ نشر التراث البحثى 
لخاص بقضاٌا المرأة ا

 والطفل

 

ـ تحدٌد االحتٌاجات وحل 
المشكبلت الفعلٌة لذوى 

 االحتٌاجات الخاصة

ـ ارتفاع حجم الوعى  إعداد فرٌق عمل
 بقضاٌا المرأة والطفل

ـ إٌجاد حلول للمشكبلت ذات 
الطابع النوعى للمرأة 

 والطفل

ـ تقدٌم مإشرات إحصابٌة 
 للفبات ذات الطابع الخاص

اعقسم االجتم  0/00 /
0200 

30/0/0203 - - - 

  عمل خطة بحثٌة

 ـ المجلس القومى للمرأة

0/0/0203 32/4/0203 02222 5222 15111 

 15111 5222 02222 32/02/0203 0/5/0203 إجراء الدراسات االستطبلعٌة

 11111 5222 5222 32/3/0204 0/00/0203 المجلس القومى للطفولة حصر األدبٌات الخاصة بالموضوع

 11111 5222 5222 32/4/0204 0/4/0204 تحدٌد العٌنة المعبرة

 11111 5222 5222 32/8/0204 0/5/0204 مجلس الطفولة  إعداد االستبٌان

 25111 5222 02222 30/0/0205 0/9/0204 التطبٌق المٌدانى

 15111 5222 02222 30/3/0205 0/0/0205  التحلٌل اإلحصابى

 11111 5222 5222 30/5/0205 0/4/0205  حصر النتابج وتفسٌرها

 11111 5222 5222 32/6/0205 0/6/0205  لتقرٌر النهائكتابة ا

 التكنولوجٌا
 والشخصٌة
 المصرٌة

 الشخصٌةـ إبراز معالم 
فى ضوء  المصرٌة

 المتؽٌرات المستحدثة

تحدٌد معالم الشخصٌة  أعداد خطة بحثٌة
 المصرٌة

سم االجتماعق  

 ـ قسم علم النفس

0/7/0205 30/7/0205 02222 5222 15111 

 ـ ـ ـ 32/8/0205 0/8/0205 إعداد فرٌق عمل

 11111 5222 5222 32/9/0205 0/9/0205 إعداد االستبٌان
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 11111 5222 5222 05/02/0205 0/02/0205 تحدٌد العٌنة المعبرة

 31111 02222 02222 05/00/0205 0/02/0205 إجراء التطبٌق المٌدانى

 15111 5222 02222 30/00/0205 0/00/0205 تحلٌل االستبٌانات وكتابة التقرٌر

 

رطج٤ن أُ٘بٛظ  

ا٧ف٬ه٤خ ػ٠ِ 

 ٬ٌْٓد أُغزٔغ

 
* نشر الوعى األخبلقى 
بالقضاٌا التى تخص 
المشاعر والعواطؾ 

 اإلنسانٌة

 
 تنظٌم خطة عمل

عن كٌفٌة تطبٌق القٌم  عمل استبٌان -
  األخبلقٌة فى قضاٌا مثل القتل الرحٌم ، 

 نقل األعضاء، الهندسة الوراثٌة -
 تحلٌل وعرض نتابج -

معدل رضاء المستفٌدٌن 
والمتقدمٌن لتطبٌقات 

 الفلسفة الخلقٌة والسٌاسٌة

 ـ قسم الفلسفة

 ـ قسم علم النفس

 ـ كلٌات الطب

0/5/0202 32/9/0202 21111 11111 31111 

تنمٌة القدرة على  
تحلٌل البراهٌن 

االجتماعٌة 
والسٌاسٌة 
 واالقتصادٌة

ـ وجود دلٌل عمل لتحلٌل 
 البراهٌن

 ـ وجود نموذج للترجمة

 وجود خطة عمل -
 إعداد بنود الدلٌل -

توفٌر الخدمات المكملة واألجهزة  -
 البلزمة

ـ زٌادة القدرة الفكرٌة على 
 االستنباط والتحلٌل

دل رضاء ـ زٌادة مع
 المستفٌدٌن من الخدمة

 ـ قسم الفلسفة

 Eـ قسم اللؽة 

 Fـ قسم اللؽة 

0/02/0202 32/0/0200 25111 11111 35111 

الحد من انتشار 
ظاهرة األمراض 
النفسٌة والعقلٌة 
الموجودة فً 

 المجتمع

خلق مجتمع متوافق    -
 نفسٌا وسوٌاً 

تقلٌل حجم الطاقات  -
 البشرٌة المهدرة

 

ل عملى وٌشملتنظٌم دلٌ  
برامج عبلجٌة إرشادٌة  -  

تصمٌم مقاٌٌس نفسٌة -  
استبٌانات -  

ى٣بكح ٓؼلٍ أَُزل٤ل٣ٖ ٖٓ 

 اُقلٓخ

 قسم علم النفس
كلٌة الطب )قسم اإلرشاد 

 النفسى(

0/3/0200  32/9/0200  

05.222 85.222 42.222 0/02/0200  30/5/0200  

0/6/0200  30/00/0200  

وقابٌة وضع برامج 
وارشادٌة وعبلجٌة 

للفبات الخاصة 
الموجودة فً 

 المجتمع

إدماج الفبات الخاصة  -
 بمجتمع األسوٌاء

االستفادة من إمكانٌاتهم  -
 لخدمة المجتمع

دورات -  
برامج تؤهٌلٌة -  

تصمٌم مقاٌٌس للفبات الخاصة -  وجود معدل اٌجابً 
وجود آلٌات جدٌدة لدمج 
 ذوى االحتٌاجات الخاصة

م النفسقسم عل  
 بتخصصاته المختلفة

 قسم االجتماع
 كلٌة الطب

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

0/0/0203  30/3/0203  

32.222 02.222 52.222 
0/4/0203  30/02/0203  

0/00/
0203 

0/0/0204  

32/0/0204  
32/3/0204  

الحد من انتشار 
السلوك الخرافى 

الموجود فً المجتمع 
 وخاصة الرٌؾ

رتقاء بمستوي اال -أ
التفكٌر العلمً للظواهر 

 المجتمعٌة
ترسٌخ روح الثقافة  -ب

 العلمٌة لدى أبناء الرٌؾ

تطبٌق برامج وصفٌة استكشافٌة  -  
استبٌانات مسحٌة -  

 ـ تحلٌل بٌانات
 ـ تحلٌل نتابج
 ـ كتابة التقرٌر

ـ زٌادة الوعى بمفهوم 
 التفكٌر العلمى

 قسم علم النفس
 بتخصصاته المختلفة

االجتماع قسم  
كلٌة الزراعة )قسم 

 االجتماع الرٌفى(

0/4/0204  
0/02/0204  

0/0/0205  
0/6/0205  
0/02/0205  

32/9/0204  
30/0/0205  
30/5/0205  
32/9/0205  
30/00/0205  

 

35.222 00.222 57.222 
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 ٤ًِخ ا٧كاة

 أُؾٞه اُضبُش: هٚب٣ب ٝاٌّب٤ُبد ٖٓ ربه٣ـ ٖٓو ػجو اُؼٖٞه

 ا٧ْٗطخ وعبد / اُؼبئلأُق ٤خضٔغب٫د اُجؾاُ

 

 ٓئّواد ٓزبثؼخ ا٧كاء

 أَُئ٤ُٞخ ػٖ اُز٘ل٤ن

 )اُوَْ اُؼ٠ِٔ(

 اُزٌِلخ كزوح اُز٘ل٤ن

 النهاٌة البداٌة

ر٣َٞٔ 

 فبهع٠

 )ٓ٘ؼ(

ر٣َٞٔ 

 مار٠

 )عبٓؼخ(

 ا٩عٔب٢ُ

 التارٌخ السٌاسى:

تطور العبلقات ـ 
فى السٌاسٌة لمصر 
 المحٌط اإلقلٌمى

* إصدار دراسات تكشؾ 
عن شكل مٌزان القوى 
بٌن مصر ودول المحٌط 

 اإلقلٌمى

إعداد الخطة والحصول على المصادر 
 البلزمة

 جمع المادة العلمٌة
االنتهاء من النشاط 

وجزبٌات الدراسة فى الزمن 
 المحدد وفق الخطط المحددة

 ربٌس القسم

أعضاء شعب: القدٌم، 

الوسٌط، اإلسبلمى، 

 الحدٌث

0/5/0202 32/6/0202 

 أُق 01 31.111 51.111
0/7/0202 30/0/0200 

* البحث فى أسباب هذه 
 العبلقات

 الكتابة

 التحلٌل والنتابج

0/0/0200 30/5/0200 

0/6/0200 30/7/0200 

 

 

العبلقات السٌاسٌة ـ 
العالم ومصر بٌن 

 الخارجى

الكشؾ عن وجود عبلقات 
إستراتٌجٌة مع دول العالم 

 الخارجى

اد الخطة والحصول على المصادر إعد
 البلزمة

االنتهاء من النشاط  جمع المادة العلمٌة
وجزبٌات الدراسة فى الزمن 
 المحدد وفق الخطط المحددة

 ربٌس القسم

أعضاء شعب: القدٌم، 

الوسٌط، اإلسبلمى، 

 الحدٌث

0/5/0202 32/6/0202 

 أُق 01 21.111 61.111

0/7/0202 30/0/0200 

ر دراسات عن * إصدا
وجود مصالح سٌاسٌة 
واقتصادٌة كانت وراء 

 هذه العبلقات

 الكتابة

 التحلٌل والنتابج

0/0/0200 30/5/0200 

0/6/0200 30/7/0200 

 التارٌخ العسكرى

 الجٌش ـ تطور

 عبر المصرى

 ـ التشكٌل) العصور

 (التكتٌك ـ التسلٌح

 

 

 

 

 

 

* وجود أهمٌة مستدٌمة 

 وىلوجود جٌش ق

 إعداد الخطة

 االنتهاءمن النشاط المحدد

 ربٌس القسم

أعضاء شعب: القدٌم، 

الوسٌط، اإلسبلمى، 

 الحدٌث

0/8/0200 32/9/0200 

 أُق 01 21.111 61.111

* البحث فى فضل الجٌش 

 على السٌاسة الخارجٌة

 جمع المادة العلمٌة
0/02/0200 32/4/0200 

* ضرورة االهتمام 

تٌك بالتسلٌح والتك

 العسكرى

 الكتابة
 التحلٌل والنتابج

0/5/0200 
 

30/8/0200 

0/9/0200 30/02/0200 



 
 
 
 
 
 

   080                                                                                                                    0205-0202الخطه البحثٌة لجامعة بنها 
 
 

 العسكرٌة دور 

اتارٌخ  فى المصرٌة

المصرى عبر 

 العصور

ضرورة وجود قوة 

 عسكرٌة تحمى الببلد

 إعداد الخطة
 جمع المادة العلمٌة

 الكتابة
 التحلٌل والنتابج

0/8/0200 32/9/0200 

 أُق 111 31.111 01.111

0/02/0200 32/4/0200 

* إصدار الدراسات التى 

تثبت وجود روح االنتماء 

 إلى تراب مصر

0/5/0200 30/8/0200 

0/9/0200 30/02/0200 

 لتارٌخ االقتصادىا

 النشاط ـ تطور
 النباتات،: الزراعى

 المحاصٌل الزراعٌة،
 األرض حٌازة ، الرى

 رهاوتطو

* إصدار دراسات عن 
أهمٌة المحاصٌل 
الزراعٌة والنباتٌة وكذا 

 أهمٌة المٌاه

 إعداد الخطة

 أُق 01 21.111 61.111 30/00/0200 0/00/0200 االنتهاءمن النشاط المحدد

* بٌان تطور نظام حٌازة 
األرض وأنواع الملكٌة 

 الزراعٌة

 جمع المادة العلمٌة

 0/0/0203 30/7/0203    

 النشاط رتطو
 الموارد: الصناعى

 أنواع الطبٌعٌة،
 أثر الصناعات،

 فى الصناعٌة الثورة
 الصناعة على أوربا

* إصدار دراسات عن 
توافر الظروؾ الطبٌعٌة 

 التى وفرت هذا النشاط

 إعداد الخطة 
 أُق 01 21.111 61.111 30/00/0200 0/00/0200 االنتهاء من النشاط المحدد

 ة* بٌان تؤثٌر الثور
  الدولة على الصناعٌة

 جمع المادة العلمٌة 
 0/0/0203 30/7/0203    

 النشاط تطور
: التجارى *الداخلى

: و*الخارجى
 الواردات الصادرات،

* إصدار دراسات عن 
النشاط التجارى الداخلى 
 من خبلل السلع واألسواق

 إعداد الخطة 0
 االنتهاء من النشاط المحدد

 
 أُق 01 21.111 61.111 30/00/0200 0/00/0200

* توضٌح حجم النشاط 
التجارى الخارجى وتؤثٌره 

 على الحٌاة االقتصادٌة

 30/7/0203 0/0/0203  جمع المادة العلمٌة 0

 32/00/0203 0/8/0203  الكتابة 3 أُق 21 5.111 15.111

 30/0/0204 0/00/0203  التحلٌل والنتابج 4

 التارٌخ االجتماعى
 الدٌنٌة العقٌدة ؤةنشـ 

* إصدار دراسات تبٌن 
كٌفٌة التطور الخاص 

 بالبناء االجتماعى

إعداد الخطة والحصول على المصادر 
 البلزمة

االنتهاء من النشاط المحدد 
 فى الزمن المحدد له

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ربٌس القسم

أعضاء شعب: القدٌم، 

الوسٌط، اإلسبلمى، 

 الحدٌث

0/0/0204 30/3/0204 

 أُق 01 31.111 51.111

 30/02/0204 0/4/0204 جمع المادة العلمٌة

 08/0/0205 0/00/0204 الكتابة

 التحلٌل والنتابج

0/3/0205 32/4/0205 
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 الدٌنٌة العقٌدة نشؤة
 المصرٌٌن عند

 القدماء

* إصدار الدراسات التى 
توضح اآلراء التى تتناول 
نشؤة العقٌدة الدٌنٌة فى 

 قدٌمةمصر ال

 

إعداد الخطة والحصول على المصادر 
 البلزمة

 جمع المادة العلمٌة
 الكتابة

االنتهاء من النشاط المحدد 
 فى الزمن المحدد له

 ربٌس القسم

 أعضاء شعبة  القدٌم

0/0/0204 30/3/0204 

 أُق 21 5.111 15.111

0/4/0204 30/02/0204 

0/00/0204 08/0/0205 

 32/4/0205 0/3/0205 والنتابج التحلٌل

 الدٌنى النسق أثر
 المجتمع على

 عبر المصرى
 العصور

* بٌان أثر الدٌن على 
 المجتمع المصرى

إعداد الخطة والحصول على المصادر 
 البلزمة

 جمع المادة العلمٌة 
 الكتابة

 التحلٌل والنتابج

 
 

 االنتهاء من النشاط

 ربٌس القسم

أعضاء شعب: القدٌم، 

وسٌط، اإلسبلمى، ال

 الحدٌث

0/0/0204 30/3/0204 

 أُق 01 أُق 21 أُق 61

0/4/0204 30/02/0204 

0/00/0204 08/0/0205 

0/3/0205 32/4/0205 

 وتقالٌد عادات
 المصرى المجتمع
 العصور عبر

* إصدار دراسات توضح 
أشكال العادات والتقالٌد 
فى المجتمع المصرى 

 العصورعبر 

إعداد الخطة والحصول على المصادر 
 البلزمة

 جمع المادة العلمٌة

 
 
 
 
 

 االنتهاء من النشاط

0/0/0204 30/3/0204 

 أُق 01 أُق 31 أُق 51

0/4/0204 30/02/0204 

* إلقاء الضوء على مدى 
تؤثٌر المجتمع المصرى 

 باآلخر

 الكتابة
 التحلٌل والنتابج

0/00/0204 08/0/0205 

0/3/0205 32/4/0205 

 المصرى الفن
 عبر وتطوره

 العصور

* إصدار دراسات عن 
 تارٌخ الفن وتطوره

إعداد الخطة والحصول على المصادر 
 البلزمة

 جمع المادة العلمٌة

 أُق 01 أُق 21 أُق 61 30/3/0204 0/0/0204

* توضٌح أثر البٌبة فى 
 الفن

0/4/0204 30/02/0204 

* إلقاء الضوء على  أُق 01 أُق 31 أُق 51
 العبلقة بٌن اإلنسان والفن

 الكتابة
 التحلٌل والنتابج

0/00/0204 08/0/0205 

0/3/0205 32/4/0205 

 الٌومٌة الحٌاة
 المصرى لئلنسان
 العصور عبر

* البحث فى تفاصٌل 
الحٌاة الٌومٌة لئلنسان 
المصرى وكٌؾ ساهم فى 

 تهقراءة شخصٌ

إعداد الخطة والحصول على المصادر 
 البلزمة

 

 

 

 االنتهاء من النشاط

 

 أُق 01 أُق 21 أُق 61 30/3/0204 0/0/0204 

* تحدٌد التؽٌرات التى 
طرأت على الشخصٌة 

 المصرٌة

 جمع المادة العلمٌة

 الكتابة

 التحلٌل والنتابج

0/4/0204 30/02/0204 

 08/0/0205 0/00/0204 أُق 01 أُق 31 أُق 51

0/3/0205 32/4/0205 
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 كلٌة األداب

 المحور الرابع:  تنمٌة البٌبة ورصد المشكبلت واألخطار والكوارث

 ا٧ْٗطخ أُقوعبد / اُؼبئل ٤خضٔغب٫د اُجؾاُ

 

 

 ٓئّواد ٓزبثؼخ ا٧كاء

 

 

 أَُئ٤ُٞخ ػٖ اُز٘ل٤ن

 ) اُوَْ اُؼ٠ِٔ (

 اُزٌِلخ كزوح اُز٘ل٤ن

داٌةالب  النهاٌة 

ر٣َٞٔ 

 فبهع٠

 

ر٣َٞٔ 

 مار٠

 

 ا٩عٔب٢ُ

ر٤ٔ٘خ أُٞاهك اُطج٤ؼ٤خ 

 ٝاُجْو٣خ
ث٤بٕ ؽٖو أُٞاهك 

اُطج٤ؼ٤خ ٝاُجْو٣خ 

 ُٔؾبكظخ اُو٤ِٞث٤خ

رؾ٤ِععععععَ أُوئ٤ععععععبد  -عٔععععععغ اُج٤بٗععععععبد 

 اػلاك اُلهاٍخ -اُلٚبئ٤خ ٝاُقوائٜ

 نتابج الدراسة

 قسم الجؽرافٌا

الهٌبة القومٌة لبلستشعار 

 من بعد

0 0 
0.522 0.522 5.222 

3 4 
0.522 2.511 5.111 

4 6 5.222 5.111 11.111 

  

هبػلح ث٤بٗبد ُِٔٞاهك 

 ُٔؾبكظخ اُو٤ِٞث٤خ

 عٔغ اُج٤بٗبد

 رؾ٤َِ اُج٤بٗبد

 اْٗبء هبػلح اُج٤بٗبد

 انتاج قاعدة البٌانات

7 8 0.522 2.511 5.111 

9 02 0.522 2.511 5.111 

00 00 5.222 5.111 11.111 

 

اٗزبط فوائٜ أُٞاهك 

اُطج٤ؼ٤خ ُٔؾبكظخ 

 اُو٤ِٞث٤خ

 كهاٍخ ٝؽ٤َِ أُوئ٤بد ٝاُقوائٜ 

 ٓؼبُغخ أُوئ٤بد اُلٚبئ٤خ

 اٗزبط اُقوائٜ 
 خرابط للموارد

03 05 0.522 2.511 5.111 

06 07 0.522 2.511 5.111 

08 02 5.222 5.111 11.111 

٤ٜو كهاٍخ ر٤ٔ٘خ اُظ

اُٖؾواٟٝ ُٔؾبكظخ 

 اُو٤ِٞث٤خ

 عٔغ اُج٤بٗبد

 رؾ٤َِ أُوئ٤بد اُلٚبئ٤خ ٝاُقوائٜ

 اػلاك اُلهاٍخ

خرابط تنمٌة الظهٌر 

 الصحراوى

 قسم الجؽرافٌا

 كلٌة الزراعة

05 06 0.522 2.511 5.111 

07 08 0.522 2.511 5.111 

09 32 5.222 5.111 11.111 

 هٕل ا٬ٌُْٔد اُج٤ئ٤خ

 

هاٍخ ا٬ٌُْٔد ك-

اٌَُب٤ٗخ ك٠ ٓؾبكظخ 

 اُو٤ِٞث٤خ

 اػلاك اٍزج٤بٕ

 رؾ٤َِ ا٫ٍزجبٕ
 اػلاك اُلهاٍخ

 انتاج الدراسة

 

 

 

 

 

 قسم الجؽرافٌا

 قسم االجتماع

30 30 
0.522 

2.511 5.111 

33 34 0.522 2.511 5.111 

35 36 5.222 5.111 5.111 
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كهاٍخ ٬ٌْٓد  

 اُؼْٞائ٤بد

 عٔغ اُج٤بٗبد
 انتاج الدراسة اػلاك اٍزج٤بٕ ٝرؾ٤َِ اُ٘زبئظ

 قسم الجؽرافٌا

 قسم االجتماع

3 4 0.522 2.511 5.111 

5 8 0.222 2.111 4.111 

 11.111 5.111 5.222 02 9 اػلاك اُلهاٍخ 3

 

 
 

 

كهاٍخ ٬ٌْٓد اهرلبع 

 َٓ٘ٞة أُبء ا٧ه٠ٙ

 اٗزبط اُلهاٍخ عٔغ ػ٤٘بد أُبء ا٧ه1٠ٙ
رافٌاقسم الجؽ  

 ٤ًِخ اُؼِّٞ

00 00 0.222 1.111 2.111 

 11.111 5.111 5.222 05 03 رؾ٤َِ اُؼ٤٘بد 2

 11.111 5.111 5.222 08 06 اػلاك اُلهاٍخ 3

كهاٍخ ا٧فطبه  

 ٝاٌُٞاهس
كهاٍخ أفطبه اُزؼل٣بد  

اُجْو٣خ ػ٠ِ كوع ك٤ٓبٛ 

 ك٠ ٓؾبكظخ اُو٤ِٞث٤خ

 ُلهاٍخ ٝاُقوائٜٗزبئظ ا رؾ٤َِ اُقوائٜ ٝأُوئ٤بد 1
 قسم الجؽرافٌا

ا٤ُٜئخ اُو٤ٓٞخ ٬ٍُزْؼبه 

 ٖٓ ثؼل

10 21 5.111 5.111 11.111 

 2.111 1.111 1.111 22 21 ٓؼبُغخ أُوئ٤بد اُلٚبئ٤خ 2

 5.111 2.511 2.511 24 23 اػلاك كهاٍخ ٤ٓلا٤ٗخ 3

 11.111 5.111 5.111 31 25 اػلاك اُلهاٍخ 4

 

 ٤ًِخ ا٧كاة

 ٔؾٞه اُقبٌٓ :  ا٫هروبء ثب٧كاء ا٩ػ٠ٓ٬ ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد ٝرط٣ٞو أٌُزجبد اُ

 ا٧ْٗطخ أُقوعبد / اُؼبئل ٤خضٔغب٫د اُجؾاُ

 

 

 ٓئّواد ٓزبثؼخ ا٧كاء

 

 

 أَُئ٤ُٞخ ػٖ اُز٘ل٤ن

 ) اُوَْ اُؼ٠ِٔ (

 اُزٌِلخ كزوح اُز٘ل٤ن

 النهاٌة البداٌة

ر٣َٞٔ 

 فبهع٠

 

ر٣َٞٔ 

 مار٠

 

 عٔب٢ُا٩

ر٤ٔ٘ععععععععععخ ٝرطعععععععععع٣ٞو 

 ا٩ػ٬ّ ا٩ه٠ٔ٤ِ
ٝعٞك ػٖ٘و ثْوٟ ًقء 

٣غ٤ل ٜٓ٘ٚ اُؼَٔ اُٖؾل٢ 

 ا٩ه٢ٔ٤ِ

اػلاك اٍزج٤بٗبد ُِٞٙغ اُواٖٛ 

 ُِٖؾبكٚ ا٩ه٤ٔ٤ِخ ثٔؾبكظٚ اُو٤ِٞث٤ٚ
التعرؾ على مدى  -0

رضاء العاملٌن فً 

الصحافه االقلٌمٌه بمحافظه 

 القلٌوبٌه

رضاء  التعرؾ على-0

لصحؾ جمهور القراء ل

 االقلٌمٌه بمحافظه القلٌوبٌه

قسم االعبلم بكلٌه االداب 

 ببنها

 

 ـ قسم االجتماع

0/0/0203  32/0/0203  
جنٌه 02222  5111 

 ع٤٘ٚ

15111 

 ع٤٘ٚ

 رؾ٤َِ ٗزب٣ظ ا٫ٍزج٤بٗبد
0/3/0203  32/4/0203  

5222 2511 0511 

اػلاك كهاٍٚ ٬ٕ٫ػ ٝاهغ اُٖؾبكٚ 

0/5/0203 ا٫ه٤ٔ٤ِٚ ثٔؾبكظٚ اُو٤ِٞث٤ٚ  32/9/0203  31111 21111 51111 

اُزؼععععوف ػِعععع٠ أٛععععْ  

أُْععععععععع٬ٌد اُزععععععععع٠ 

رٞاعععععععععٚ اُٖععععععععؾبكٚ 

ا٫ه٤ٔ٤ِعععععٚ ثٔؾبكظعععععٚ 

 اُو٤ِٞث٤ٚ

ٝٙغ ؽٍِٞ ٛنٙ 

 ا٬ٌُْٔد
اػلاك اٍزج٤بٗبد ُِزؼوف ػ٢ِ اْٛ 

ا٬ٌُْٔد اُز٠ رٞاعٚ اُٖؾبكٚ 

 ا٫ه٤ٔ٤ِٚ ثٔؾبكظٚ اُو٤ِٞث٤ٚ

 

 

التعرؾ على اهم مشكبلت  -

االقلٌمٌه بمحافظه الصحافه 

 القلٌوبٌه

وضع حلول لهذه  -

المشكبلت لتبلفٌها بؽٌه 

 

 

 

 

 

0/02/0203  30/00/0203  11111 5111 15111 
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  تطوٌر الصحافه االقلٌمٌه رؾ٤َِ ٗزبئظ ا٫ٍزج٤بٗبد2

ـ قسم اإلعبلم بكلٌة 

 اآلداب

 ـ قسم االجتماع

0/0/0204  32/0/0204  5111 3111 0111 

ُٔٞاعٜٚ ٌِْٓٚ اػلاك كهٍبد 

0/3/0204 اُٖؾبكٚ ا٫ه٤ٔ٤ِٚ  32/6/0204  31111 21111 51111 

ؽٖععو أٛععْ ٓوٞٓععبد  

اْٗعععبء اماػعععخ ٝه٘عععبح 

ر٤ِلي٤ٗٞ٣ععععععٚ ٓؾ٤ِععععععٚ 

 ثٔؾبكظٚ اُو٤ِٞث٤ٚ

اْٗبء اماػخ ٓؾ٤ِٚ  ـ

 ثٔؾبكظٚ اُو٤ِٞث٤ٚ

ـ ثش ه٘بح كٚبئ٤خ ٓؾ٤ِخ 

 ثبُو٤ِٞث٤خ

اػلاك اٍزج٤بٗبد ُِزؼوف ػ٠ِ ٓلٟ 

ٓؾبكظٚ اُو٤ِٞث٤خ ٩ْٗبء ؽبعخ ٓٞا٠٘ٛ 

 اماػخ ٓؾ٤ِٚ ٝه٘بٙ ر٤ِلي٤ٗٞ٣ٚ

التعرؾ على مدى حاجه 

جماهٌر االقلٌم لمحطه 

 اذاعٌه وقناه تلٌفزٌونٌه

اتخاذ اجراء ات عملٌه  -

 النشاء

قسم االعبلم بكلٌه  -0

 االداب

كلٌه الهندسه -0  

قطاع الهندسه  -3

االذاعٌه باتحاد االذاعه 

 والتلٌفزٌون

0/7/0204  30/02/0204  11111 5111 15111 

0/00/0204 رؾ٤َِ ٗزبئظ ا٫ٍزج٤بٗبد2  32/0/0205  0111 3111 11111 

اػلاك كهاٍٚ ّبِٓٚ ػٖ اْٗبء اماػٚ 

 ٓؾ٤ِٚ ٝه٘بٙ
0/3/0205  32/9/0205  511111 

51111

1 
1111111 

ا٫هرلعععععبع ثَٔعععععزٟٞ  

ا٧كاء أُٜ٘عع٠ ٝاُل٘عع٠ 

 ٌُٔزجبد عبٓؼخ ثٜ٘ب

٧كاء ا٣غبك ٗظبّ كؼبٍ 

 ٌٓزجبد عبٓؼخ ثٜ٘ب

 

 ػَٔ اٍزج٤بٗبد

 

 ٝرؾ٤َِ ا٫ٍزج٤بٗبد رغ٤ٔغ

 

 اُقوٝط ثٔئّواد اُزط٣ٞو

ـب٫هرلبع ثَٔزٟٞ ا٥كاء 1

 ا٠ُٜ٘ٔ ٝاُل٠٘ ٌُِٔزجبد

ـ اهرلبع ٓؼلٍ اُزوكك ػ٠ِ 2

 أٌُزجبد اُغبٓؼ٤خ

قسم المكتبات 

 والمعلومات

 قسم االجتماع

0/4/0202  

 

0/5/0202  

 

0/7/0202  

 

32/4/0202  

 

32/6/0202  

 

30/00/0202  

11.111 

 

0.111 

 

11.111 

11.111 

 

0.111 

 

15.111 

21.111 

 

10.111 

 

25.111 
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 الخطة التنفٌذٌة لكلٌة التربٌة  -0د.
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 كلٌة التربٌة

  المحور األول :  تؤثٌرات العولمة علً المإسسات التعلٌمٌة

 األنشطة   المخرجات / العابد  المجاالت البحثٌة

 

  مإشرات متابعة األداء

 

 عن التنفٌذ  المسبولٌة

 ) اُوَْ اُؼ٠ِٔ (

 اُزٌِلخ كزوح اُز٘ل٤ن

  النهاٌة  البداٌة

تموٌل 

  خارجى

 )منح( 

تموٌل 

 ذاتى 

  )جامعة (

  اإلجمالً

تطوٌر التعلٌم من خبلل 

الشراكة مع مإسسات 

 المجتمع المدنً.

بحث عن آلٌات الشراكة 

مع مإسسات المجتمع 

 المدنً

 االعبلن عن البحث
 مناقشة البحث -تسجٌل البحث  -

 نشر البحث -

 ملصقات االعبلن

 خطة التسجٌل

 البحث المنشور

وكٌل الكلٌة لشبون خدمة 

 المجتمع
0202 0200 

 
05222 05222 

اتفاقٌة التوأمة والتعاون 

من  بٌن الكلٌة ومإسسات

 المجتمع

 االعبلن عن االتفاقٌة 
 المإسساتتلقً العروض من  -

 توقٌع عقود التعاون -

 ملصقات االتفاقٌة

 عروض المإسسات

 عقود االتفاقٌة

وكٌل الكلٌة لشبون خدمة 

 المجتمع
0202 0200 

 
0222 0222 

االستراتٌجً لتخطٌط 

لبرامج اعداد المعلم 

 وتنمٌته.

بحث عن برامج اعداد 

 المعلم

 االعبلن عن البحث
 تسجٌل البحث -

 مناقشة البحث ونشره -

 لصقات االعبلنم

 خطة التسجٌل

 البحث المنشور

قسم اصول التربٌة+ 

 التربٌة المقارنة
0200 0203 

 
04222 04222 

ندوة عن التخطٌط 

 -االستراتٌجً

 خطة استراتٌجٌة

 االعبلن عن الخطة
 مناقشة الخطة -
 توصٌات الخطة -

 ملصقات الخطة

 تسجٌل الخطة

 الخطة المنشورة

ربٌس فرٌق التخطٌط 

تٌجً بالكلٌة+ االسترا

 مدٌر وحدة الجودة

 02222 02222 02222 0200سبتمبر  0200ٌناٌر 

تطوٌر نظم التعلٌم فً 

مصر فً ضوء 

متؽٌرات العولمة 

 والقوي الدولٌه

ٓئرٔوػٖ أُزـ٤واد 

اُؼب٤ُٔخ ٝرؤص٤وٛب ك٢ ٗظْ 

 اُزؼ٤ِْ

 االعبلن عن المإتمر -

 تلقً االبحاث المشاركة

 المإتمر اانعقاد

 إتمرملصقات الم

 بحوث المإتمر

 كتٌب المإتمر

جمٌع االقسام + وكٌل 

 الكلٌة للدراسات العلٌا
 0202سبتمبر 0202ٌناٌر 

05222 02222 05222 
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نقد وتحلٌل الفلسفة 

 التربوٌة.

ندوة عن الفلسفات 

 “النقد والتحلٌل”التربوٌة 

 عن الندوة االعبلن -

 االبحاثتلقً  -

 انعقاد الندوة -

 ملصقات الندوة

 الندوة بحوث

 كتٌب الندوة

 02222 02222 02222 0200سبتمبر 0200ٌناٌر  قسم أصول التربٌة

 كلٌة التربٌة

  المحور الثانً: اإلصبلح اإلداري والهٌكلً للمإسسات التعلٌمٌة

 األنشطة المخرجات / العابد المجاالت البحثٌة

 

 مإشرات متابعة األداء

 

 عن التنفٌذ المسبولٌة

 ) اُوَْ اُؼ٠ِٔ (

 اُزٌِلخ زوح اُز٘ل٤نك

 النهاٌة البداٌة
تموٌل 

 خارجى

تموٌل 

 ذاتى
 اإلجمالً

اإلصبلح المتمركز علً 

المإسسات التعلٌمٌة فً 

ضوء معاٌٌر الجودة 

 الشاملة.

بحث عن االصبلح 

المتمركز علً المإسسات 

 التعلٌمٌة

 اإلعبلن عن البحث -

 تسجٌل البحث -

 مناقشة البحث ونشره -

 عبلنملصقات اإل

 خطة التسجٌل

 البحث المنشور

قسم التربٌة المقارنة 

 واالدارة التعلٌمٌة
0227 0202 

 
 سابق بالكلٌة م.م

تطبٌق االتجاهات الحدٌثة 

فً ادارة المإسسات 

التعلٌمٌة )ضمان الجدة 

التحلٌل  -واالعتماد

 -سته سٌجما -الرباعً

 النموذج االوربً(.

مإتمر عن االتجاهات 

 الحدٌثة فً إدارة

المإسسات التعلٌمٌة 

 ومتطلبات التطبٌق

 االعبلن عن المإتمر

 تلقً االبحاث المشاركة -

 انعقاد المإتمر -

 ملصقات االعبلن

 االبحاث المشاركة

قسم التربٌة المقارنة  كتٌب المإتمر

 واالدارة التعلٌمٌة
 05222 02222 05222 0200سبتمبر  0200 ٌناٌر

وضع خطة لتطبٌق نظام 

 تمدةالساعات المع

بحث عن تطبٌق نظام أ

الساعات المعتمدة فً 

 الكلٌة

 عن البحث االعبلن

 تسجٌل البحث -

 مناقشة البحث ونشره -

 ملصقات االعبلن

 خطة التسجٌل

 البحث المنشور

قسم التربٌة المقارنة 

 واالدارة التعلٌمٌة
0226 0229 

 سابق م بالكلٌة -------

خطة لتطبٌق نظام 

 الساعات المعتمدة

 تحدٌد المتطلبات -م الوضع الراهنتقٌٌ

 البدء فً تنفٌذ الخطة - صٌاؼة الخطة -

عن الوضع  معتمد تقرٌر

 الراهن

 

 

 3222 3222 -------- 0200ٌونٌو  0200ٌناٌر  وكٌل شبون الطبلب
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االتجاهات الحدٌثة  دراسة

فً التنمٌة اإلدارٌة 

للعاملٌن بالمإسسات 

 التعلٌمٌة

بحث عن االتجاهات 

 الحدٌثة

 عن البحث االعبلن

 تسجٌل البحث -

 مناقشة البحث ونشره -

  ملصقات االعبلن

 خطة التسجٌل 

 البحث المنشور 

قسم التربٌة المقارنة 

 واالدارة التعلٌمٌة
0200 0203 

 00522 بالكلٌة م.م -----------

 

مصفوفة برامج تدرٌبٌة 

للعاملٌن بالمإسسات 

 التعلٌمٌة

 عن البرامج االعبلن

 حتٌاجات التدرٌبٌةتحدٌداال -

 انعقاد البرامج -

  ملصقات االعبلن

 قابمة بالبرامج  
وكٌل الكلٌة لشبون 

 المجتمع
 0222 0222 -------- 0202ٌونٌو  0202ٌناٌر 

تطوٌر السٌاسة التعلٌمٌة 

فً مصر فً ضوء 

 تحدٌات سوق العمل.

بحث عن السٌاسة 

التعلٌمٌة وتؤثٌر تحدٌات 

 سوق العمل

 بحثعن ال االعبلن 

 تسجٌل البحث -

 مناقشة البحث ونشره -

  ملصقات االعبلن

 خطة التسجٌل 

 البحث المنشور 

قسم التربٌة المقارنة 

 واالدارة التعلٌمٌة
0228 0202 

 سابق بالكلٌة م.م --------

       

 كلٌة التربٌة       

  المحور الثالث :  تحسٌن الممارسات والسلوكٌات التربوٌة والتعلٌمٌة      

 األنشطة المخرجات / العابد المجاالت البحثٌة

 

 مإشرات متابعة األداء

 

 عن التنفٌذ المسبولٌة

 ) اُوَْ اُؼ٠ِٔ (

 اُزٌِلخ كزوح اُز٘ل٤ن

 النهاٌة البداٌة
تموٌل 

 خارجى

تموٌل 

 ذاتى
 اإلجمالً

النظرٌات الحدٌثة فً 

 القٌاس والتقوٌم.

ندوة عن النظرٌات 

قوٌم الحدٌثة والقٌاس والت

 التربوي

 عن الندوة االعبلن

 تلقً االشتركات -

 انعقاد الندوة -

 ملصقات االعبلن

 البحوث المشاركة

 كتٌب الندوة

قسم علم النفس+ قسم 

 المناهج وطرق التدرٌس
 0200سبتمبر  0200ٌونٌو

5222 5222 02222 
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المشكبلت المدرسٌة ) 

 -الضؽوط النفسٌة

 -المشاؼبة -العدوان

 التاخر الدراسً(

 بحث عن كل من:

 النفسٌة الضؽوط-

 العدوان والمشاركة-

 الدراسً التاخر-

 عن البحوث االعبلن
 تسجٌل البحوث -

 مناقشة البحوث ونشرها -
 ملصقات االعبلن

 خطة التسجٌل

 البحوث المنشور

علم النفس +قسم  قسم

التربٌة المقارنة+قسم 

 الصحة النفسٌة

0202 0204 -------- 02222 02222 

ة وخصابصها لطفولا

ومشكبلتها وكٌفٌة 

 تجوٌدها.

ندوة عن الطفولة 

 خصابصها ومشكبلتها

 عن الندوة االعبلن
 تلقً البحوث -
 انعقاد الندوة -

 ملصقات الندوة

 البحوث المشاركة

 كتٌب الندوة

 02222 5222 5222 0200مارس  0200ٌناٌر  قسم الصحة النفسٌة

 

 كلٌة التربٌة

  سسات التربٌة الخاصةالمحور الرابع :  تطوٌر مإ

 األنشطة المخرجات / العابد المجاالت البحثٌة

 

 مإشرات متابعة األداء

 

 عن التنفٌذ  المسبولٌة

 ) اُوَْ اُؼ٠ِٔ (

 اُزٌِلخ كزوح اُز٘ل٤ن

 النهاٌة البداٌة
تموٌل 

 خارجى

تموٌل 

 ذاتى
 اإلجمالً

تقدٌم برامج عبلجٌة 

لذوي االحتٌاجات 

 الخاصة.

رامج العبلجٌة ندوة عن الب

 لذوي االحتٌاجات

 عن الندوة االعبلن -

 تلقً البحوث -

 انعقاد الندوة -

 ملصقات الندوة

 البحوث المشاركة

 كتٌب الندوة

 0202سبتمبر 0202ٌونٌو  قسم الصحة النفسٌة
5222 5222 02222 

أدوات مقننة للتعرؾ علً 

 ذوي االحتٌاجات

 االدواتالبحث عن 

 االدوات افضلاختٌار -

 البدء فً التنفٌذ-
 المناسبة االدوات -

 قسم الصحة النفسٌة+

 النفس وعلم
0200 0200 ----------- 8222 8222 
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 عن البرامج االعبلن مصفوفة البرامج العبلجٌة

 تحدٌداالحتٌاجات التدرٌبٌة -

 انعقاد البرامج -

 ملصقات االعبلن

 قابمة بالبرامج

 قسم الصحة النفسٌة

ت المعلوما ومدٌر مركز

واالستشارات التربوٌة 

 والنفسٌة بالكلٌة

0200 0200 --------- 0222 0222 

 تقدٌم برامج تاهٌلٌة

لذوي االحتٌاجات 

 الخاصة

بحث عن البرامج لذوي 

 لذوي االحتٌاجات التؤهلٌة

 عن البرامج االعبلن

 تحدٌداالحتٌاجات التدرٌبٌة-

 انعقاد البرامج -

 ملصقات االعبلن

 قابمة بالبرامج
 0200 0228 الصحة النفسٌةقسم 

 9222 م بالكلٌة --------

مإتمر عن برامج تؤهٌل 

 ذوي االحتٌاجات

 االعبلن عن المإتمر

 تلقً االبحاث المشاركة -

 انعقاد المإتمر -

 ملصقات االعبلن

 االبحاث المشاركة

 كتٌب المإتمر

 05222 02222 05222 0202ٌونٌو  0202ٌناٌر  قسم الصحة النفسٌة

إدارة مإسسات تطوٌر 

 التربٌة الخاصة.

بحث عن مقومات تطوٌر 

إدارة مإسسات التربٌة 

 الخاصة

 عن البحث االعبلن

 تسجٌل البحث -

 مناقشة البحث -

 نشر البحث -

 ملصقات االعبلن

 خطة التسجٌل

 البحث المنشور

قسم التربٌة المقارنة+ 

 قسم الصحة النفسٌة
 8222 م بالكلٌة ------ 0200 0200

ة شراكة بٌن الكلٌة اتفاقٌ

ومإسسات التربٌة الخاصة 

 بالكلٌة

 االعبلن عن االتفاقٌة

 تلقً العروض من المإسسات -

 توقٌع عقود االتفاقٌة -

 ملصقات االتفاقٌة

 عروض المإسسات

 عقود االتفاقٌة

قسم التربٌة المقارنة+ 

 قسم الصحة النفسٌة
0200 0200 --------- 0222 0222 

ربٌة نظم إعداد معلمً الت

 الخاصة.

بحث عن نظم إعداد معلمً 

 التربٌة الخاصة

 عن البحث االعبلن

 تسجٌل البحث -

 مناقشة البحث ونشره -

 ملصقات االعبلن

 خطة التسجٌل

 البحث المنشور

قسم التربٌة المقارنة+ 

 قسم الصحة النفسٌة
 9222 م بالكلٌة -------- 0203 0200

ندوة عن متطلبات إعداد 

الخاصة معلمً التربٌة 

بالتعاون مع مإسسات 

 التربٌة الخاصة

 عن الندوة االعبلن

 تلقً االشتركات -

 انعقاد الندوة -

 ملصقات االعبلن

 البحوث المشاركة

 كتٌب الندوة

 02222 5222 5222 0200سبتمبر 0200مارس  قسم الصحة النفسٌة
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 استخدام التكنولوجٌا

الحدٌثة فً التدرٌس 

لذوي االحتٌاجات 

 الخاصة.

ث عن استخدام بح

التكنولوجٌا الحدٌثة فً 

التربٌة لذوي االحتٌاجات 

 الخاصة

 عن البحث االعبلن

 تسجٌل البحث -

 مناقشة البحث ونشره -

 ملصقات االعبلن

 خطة التسجٌل

 البحث المنشور

قسم المناهج وطرق 

التدرٌس+ قسم الصحة 

 النفسٌة

 00222 بالكلٌة م.م ----- 0203 0200

 اتفاقٌة شراكة مع

مإسسات تكنولوجٌة 

لتوفٌر أحدث التكنولوجٌا 

 الحدٌثة

 االعبلن عن االتفاقٌة

 تلقً العروض من المإسسات -

 توقٌع عقود االتفاقٌة -
 ملصقات االتفاقٌة

 عروض المإسسات

 عقود االتفاقٌة

 0222 0222 ------- 0200 0200 وكٌل شبون خدمة المجتمع

مصفوفة برامج تدرٌبٌة 

لخاصة لمعلمً التربٌة ا

عن استخدام التكنولوجٌا 

 الحدٌثة

 عن البرامج االعبلن

 تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة -

 انعقاد البرامج -

 ملصقات االعبلن

 قابمة بالبرامج

قسم المناهج وطرق 

التدرٌس+ قسم الصحة 

 النفسٌة

 0222 0222 -------- 0200ٌونٌو  0200ٌناٌر 

 

 كلٌة التربٌة

 ٌبة الفصل فً المإسسات التعلٌمٌةلمحور الخامس :  تحسٌن با

 األنشطة   المخرجات / العابد  المجاالت البحثٌة

 عن التنفٌذ  المسبولٌة  مإشرات متابعة األداء

  ) اُوَْ اُؼ٠ِٔ (

 اُزٌِلخ كزوح اُز٘ل٤ن

  النهاٌة  البداٌة
تموٌل 

   خارجى

تموٌل 

 ذاتى 
  اإلجمالً

  تنمٌة طرق

واستراتٌجٌات التدرٌس) 

التعلم  -لتعلم النشطا

 المنتظم( -الجماعً

 بحث عن طرق

واستراتٌجٌات التدرٌس 

 الحدٌثة:

 التعلم النشط

 التعلم الجماعً

 عن البحث االعبلن

 تسجٌل البحث -

 مناقشة البحث ونشره -

 ملصقات االعبلن

 خطة التسجٌل

 البحث المنشور
قسم المناهج وطرق 

 التدرٌس
 04222 بالكلٌة م.م ---- 0204 0200
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الحدٌثة  االسالٌببحث عن  ادارةالفصل الدراسً.

 الفصل ادارةفً 

 عن البحث االعبلن

 تسجٌل البحث -

 مناقشة البحث ونشره -

 ملصقات االعبلن

 خطة التسجٌل

 البحث المنشور

قسم التربٌة المقارنة+ 

قسم المناهج وطرق 

 التدرٌس

0202 0200 --- 5222 5222 

بناء وتصمٌم البرامج 

 التعلٌمٌة.والمناهج 

بناء  اسسبحث عن 

وتصمٌم البرامج والمناهج 

 التعلٌمٌة المختلفة

 عن البحث االعبلن

 تسجٌل البحث -

 مناقشة البحث ونشره -

 ملصقات االعبلن

 خطة التسجٌل

 البحث المنشور
قسم المناهج وطرق 

 التدرٌس
0200 0204 

 05222 بالكلٌة م.م -

 

 كلٌة التربٌة

  ام تكنولوجٌا التعلٌمالمحور السادس :   استخد

 األنشطة المخرجات / العابد المجاالت البحثٌة

 

 مإشرات متابعة األداء

 

 عن التنفٌذ المسبولٌة

 ) اُوَْ اُؼ٠ِٔ (

 اُزٌِلخ كزوح اُز٘ل٤ن

 النهاٌة البداٌة
تموٌل 

 خارجى

 )منح(

تموٌل 

 ذاتى

 )جامعة (
 اإلجمالً

تصمٌم معٌنات تدرٌسٌة 

لمختلؾ المراحل 

 علٌمٌة.الت

بحث عن المعٌنات 

 التدرٌسٌة الحدٌثة

 عن البحث االعبلن 

 تسجٌل البحث -

 مناقشة البحث ونشره -

 ملصقات االعبلن

 خطة التسجٌل

 البحث المنشور

قسم المناهج وطرق 

 التدرٌس
 00222 م بالكلٌة ------ 0203 0200

مصفوفة برامج تدرٌبٌة 

 للمعلمٌن علً المعٌنات

 جعن البرام االعبلن

 تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة -

 انعقاد البرامج -

 ملصقات االعبلن

 قابمة بالبرامج

قسم المناهج وطرق 

 التدرٌس
 00222 م بالكلٌة -------- 0204 0200

عقد اتفاقٌة مع شركات 

متخصصة فً المعٌنات 

 التدرٌبٌة

 عن االتفاقٌة االعبلن

 تلقً عروض الشركات -

 توقٌع العقود المبرمة -

 صقات االتفاقٌةمل

 عروض المإسسات

 عقود االتفاقٌة

وكٌل الكلٌة لشبون خدمة 

 المجتمع
 0222 0222 ------ 0200ٌونٌو 0200ٌناٌر 
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لبرامج التدرٌبٌة علً ا

 تكنولوجٌا التعلٌم.

ندوه عن البرامج التدرٌبٌة 

 الخاصة بتكنولوجٌا التعلٌم

 عن البرامج االعبلن

 تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة -

 انعقاد البرامج -

 ملصقات االعبلن

 قابمة بالبرامج

قسم المناهج وطرق 

 التدرٌس
 02222 5222 5222 0200ٌونٌو 0200ٌناٌر 

 

استراتٌجٌات التعلٌم عن 

بعد ) من خبلل 

 االنترنت(.

البحث عن االستراتٌجٌات 

 المختلفة للتعلٌم عن بعد

 عن االستراتٌجٌات االعبلن

 تاالستراتٌجٌا افضلاختٌار  -

 تنفٌذ أفضل االستراتٌجٌات -

 االستراتٌجٌات المناسبة
قسم المناهج وطرق 

 التدرٌس
0200 0203 

 9222 مبالكلٌة ---------

مصفوفة الستراتٌجٌات 

 التعلٌم عن بعد

 عن االستراتٌجٌات االعبلن

 االستراتٌجٌات للتطبٌق افضلاختٌار  -

 تنفٌذ أفضل االستراتٌجٌات -

 مصفوفة االستراتٌجٌات

 المناسبة

قسم المناهج وطرق 

 التدرٌس
 3222 3222 -------- 0200مارس 0200ٌناٌر

برامج حاسوبٌة  تصمٌم

حدٌثة لتعلٌم المواد 

 الدراسٌة.

البحث عن التصمٌمات 

للبرامج  المختلفة

الحاسوبٌة الحدٌثة لتعلٌم 

 المواد الدراسٌة

 عن البحث االعبلن

 تسجٌل البحث -

 مناقشة البحث ونشره -

 قات االعبلنملص

 خطة التسجٌل

 البحث المنشور
قسم المناهج وطرق 

 التدرٌس
0200 0204 

 04222 بالكلٌة م.م ------
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 الخطة التنفٌذٌة لكلٌة التربٌة النوعٌة -3د.
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 كلٌة التربٌة النوعٌة

 ور األول:  التكنولوجٌا والتعلٌمالمح

 ٤خضٔغب٫د اُجؾاُ
 

  ا٧كاءٓزبثؼخ ٓئّواد   ا٧ْٗطخ  أُقوعبد / اُؼبئل
 أَُئ٤ُٞخ ػٖ اُز٘ل٤ن

  )اُوَْ اُؼ٠ِٔ(

  اُز٣َٞٔ ثبُغ٤٘خ  كزوح اُز٘ل٤ن

  اُٜ٘ب٣خ  اُجلا٣خ
ر٣َٞٔ 

 فبهع٠ 
  ا٫عٔب٠ُ ر٣َٞٔ مار٠ 

 ُزؼ٤ِْ ا٫ٌُزو٠ٗٝا

 

  ثؾش ْٓ٘ٞه 2هٍبُخ +  1

رط٣ٞو ٓؼَٔ ا٫ٍٝبٛ أُزؼلكح ُزِج٤خ  -

ك٠ ٙٞء ٓؼب٤٣و  ٓزطِجبد اُزؼ٤ِْ ا٫ٌُزو٠ٗٝ

 اُغٞكح ُٔواؽَ اُزؼ٤ِْ اُؼبّ

 روبه٣و أُْوك٤ٖ
 

 3111 3111 ــــ 12/2111 2110/ 1 هَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِْ

  ثؾش ْٓ٘ٞه 1هٍبُخ +  1

أصو افز٬ف رول٣ْ أُؾزٟٞ ا٫ٌُزو٠ٗٝ ػ٠ِ  -

ر٤ٔ٘خ ٜٓبهاد اٍزقلاّ اُؾبٍت ٝكهعخ هِن 

ث٤خ اُزؼِْ ٖٓ أٌُج٤ٞرو ُلٟ ٬ٛة ٤ًِبد اُزو

 اُ٘ٞػ٤خ

 هَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِْ

ٝهَْ اُؼِّٞ اُ٘ل٤َخ 

 ٝاُزوث٣ٞخ

 3111 3111 ــــ 8/2111 6/2110

  ثؾش ْٓ٘ٞه 1هٍبُخ +  1
ث٘بء ٝرؾ٣َٞ أُووهاد اُلها٤ٍخ ا٠ُ ٓووهاد  -

 3111 3111 ــــ 8/2111 6/2110 هَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِْ اٌُزو٤ٗٝخ ػ٠ِ ٙٞء ٓؼب٤٣و اُغٞكح اُْبِٓخ

  ثؾش ْٓ٘ٞه 1هٍبُخ +  1

كبػ٤ِخ اٍزقلاّ اُؼبة اٌُزو٤ٗٝخ )ٖٓٔٔٚ  -

ٝٓ٘زغٚ( ك٠ ر٤ٔ٘خ ثؼ٘ اُنًبءاد أُزؼلكح 

 ُلٟ اٛلبٍ ٓب هجَ أُلهٍخ

 هَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِْ

 ٝهَْ ه٣بٗ ا٫ٛلبٍ
 3111 3111 ــــ 9/2111 6/2110

  ثؾش ْٓ٘ٞه 1هٍبُخ +  1
د ث٘بء كبػ٤ِخ ٓووه اٌُزو٠ٗٝ ك٠ ر٤ٔ٘خ ٜٓبها -

هٞاػل ث٤بٗبد اٌُزو٤ٗٝخ ُط٬ة ّؼجخ رٌُ٘ٞٞع٤ب 

 اُزؼ٤ِْ
 3111 3111 ــــ 8/2111 6/2110 هَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِْ

  ثؾش ْٓ٘ٞه 2هٍبُخ +  1
اُجوٓغ٤بد ك٠  ر٤ْٖٔ ٗظبّ فج٤و ُزو٤٤ْ اٗزبط -

 3111 3111 ــــ 2/2112 2/2111 هَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِْ ٙٞء فٖبئٔ أُوؽِخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ

  ثؾش ْٓ٘ٞه 2هٍبُخ +  1
ٗٔٞمط ٓوزوػ ُز٤ْٖٔ ٝرلؼ٤َ اُلٍٖٞ  -

ا٫كزوا٤ٙخ ثٔلاهً اُزؼ٤ِْ ا٫ٍب٠ٍ ك٠ ٙٞء 

 ٓؼب٤٣و اُغٞكح
 3111 3111 ــــ 2/2112 2/2111 هَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِْ
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  ثؾش ْٓ٘ٞه 2هٍبُخ +  1
ٗٔٞمط ٓوزوػ ُؼ٬ط ثؼ٘ ٬ٌْٓد اُٞاهغ  -

رٌُ٘ٞٞع٤ب  ا٫كزوا٢ٙ ك٠ ٙٞء َٓزؾلصبد

  اُزؼ٤ِْ

 

 3111 3111 ــــ 2/2112 2/2111 هَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِْ

 التصمٌم التعلٌمى

  ثؾش ْٓ٘ٞه 1هٍبُخ +  1

أصو اُزلبػَ ث٤ٖ ٜٗٔ ا٫ثؾبه ٝا٧ٍِٞة  -

أُؼوك٠ ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ ٜٓبهاد ر٤ْٖٔ ٓٞاهغ 

ا٫ٗزوٗذ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ُلٟ ٬ٛة هَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب 

  ػ٤خاُزؼ٤ِْ ث٤ٌِخ اُزوث٤خ اُ٘ٞ

 3111 3111 ــــ 8/2111 6/2110 هَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِْ

  ثؾش ْٓ٘ٞه 1هٍبُخ +  1
كبػ٤ِخ ر٤ْٖٔ رؼ٠ٔ٤ِ ٩ٗزبط ثوٗبٓظ هبئْ  -

ػ٠ِ ا٣ُٞت ٝأصوٙ ػ٠ِ اُزؾ٤َٖ ٝاُلاكؼ٤خ 

 ط٬ة اُُِزؼِْ ُلٟ 
 3111 3111 ــــ 0/2111 6/2110 هَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِْ

  ثؾش ْٓ٘ٞه 1هٍبُخ +  1
كبػ٤ِخ اُزؼ٤ِْ أُلٓظ ك٠ ر٤ٔ٘خ ٜٓبهاد  -

 3111 3111 ــــ 0/2111 6/2110 هَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِْ اُز٤ْٖٔ اُزؼ٠ٔ٤ِ ُلٟ ٬ٛة رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ 

 
  ثؾش ْٓ٘ٞه 1هٍبُخ +  1

كبػ٤ِخ ر٤ْٖٔ رؼ٠ٔ٤ِ ٩ٗزبط ثوٗبٓظ هبئْ  -

ػ٠ِ ا٣ُٞت ٝأصوٙ ػ٠ِ اُزؾ٤َٖ ٝاُلاكؼ٤خ 

 ُِزؼِْ ُلٟ ٬ٛة 
 3111 3111 ــــ 0/2111 6/2110 هَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِْ

  ثؾش ْٓ٘ٞه 1هٍبُخ +  1
كبػ٤ِخ اُزؼ٤ِْ أُلٓظ ك٠ ر٤ٔ٘خ ٜٓبهاد  -

 3111 3111 ــــ 0/2111 6/2110 هَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِْ اُز٤ْٖٔ اُزؼ٠ٔ٤ِ ُلٟ ٬ٛة رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ 

 الوسابط المتعددة والفابقة
  ْ٘ٞهثؾش ٓ 2هٍبُخ +  1

كؼب٤ُخ ثوٗبٓظ ٍٝبئٜ رلبػ٤ِخ ٓوزوػ هبئْ  -

ػ٠ِ اٍزوار٤غ٤بد اُزؼِْ اُزؼب٠ٗٝ ُؼ٬ط 

 ٕؼٞثبد اُزؼِْ ُلٟ ر٤ٓ٬ن أُوؽِخ ا٫ثزلائ٤خ 

 

 هَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِْ

ٝهَْ اُؼِّٞ اُ٘ل٤َخ 

 ٝاُزوث٣ٞخ

 2111 2111 ــــ 12/2111 1/2110

  ثؾش ْٓ٘ٞه 1هٍبُخ +  1

ُزلبػَ ك٠ ثوآظ اٍُٞبئٜ أصو افز٬ف ٜٗٔ ا -

أُزؼلكح ػ٠ِ اروبٕ ٬ٛة رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ 

ثؼ٘ ٜٓبهاد ٓؼبُغخ اُٖ٘ٞٓ ٝكبػ٤ِخ اُناد 

 ك٠ أٌُج٤ٞرو 

 2111 2111 ــــ 0/2111 6/2110

  ثؾش ْٓ٘ٞه 1هٍبُخ +  1

أصو افز٬ف اٗٔبٛ اُزؼي٣ي ك٠ ثوآظ  -

أٌُج٤ٞرو اُزؼ٤ٔ٤ِخ ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ ٜٓبهاد 

و ُلٟ اُز٤ٓ٬ن مٟٝ ا٫ؽز٤بعبد أٌُج٤ٞر

 اُقبٕخ اُوبث٤ِٖ ُِزؼ٤ِْ ٝارغبٛبرْٜ 

 هَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِْ

ٝهَْ اُؼِّٞ اُ٘ل٤َخ 

 ٝاُزوث٣ٞخ

 2111 2111 ــــ 0/2111 6/2110

  ثؾش ْٓ٘ٞه 1هٍبُخ +  1
ثوٗبٓظ ٓوزوػ ُز٤ٔ٘خ اٌُلب٣بد ا٤ُٜ٘ٔخ  -

ُٔؼ٠ِٔ أُوؽِخ ا٫ثزلائ٤خ ك٠ ٙٞء اؽز٤بعبرْٜ 

 ٖ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ ٓ
 2111 2111 ــــ 12/2111 12/2110 هَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِْ
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  ثؾش ْٓ٘ٞه 1هٍبُخ +  1

ثوٗبٓظ ٓوزوػ ُز٤ٔ٘خ ٜٓبهاد اٍزقلاّ  -

اُ٘ظْ ا٤ُ٥خ ك٠ أٌُزجبد ُلٟ ٬ٛة ّؼجخ 

12/2110 هَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِْ   رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ  2111 2111 ــــ 12/2111 

 

 تربٌة النوعٌةكلٌة ال

 المحور الثانى :  التربٌة الفنٌة والفنون التطبٌقٌة

 

 

 ؾض٤خٔغب٫د اُجاُ

 

 ا٧كاءٓزبثؼخ ٓئّواد  ا٧ْٗطخ أُقوعبد / اُؼبئل
 

أَُئ٤ُٞخ ػٖ 

 اُز٘ل٤ن

 )اُوَْ اُؼ٠ِٔ(

 اُز٣َٞٔ ثبُغ٤٘خ كزوح اُز٘ل٤ن

ر٣َٞٔ  اُٜ٘ب٣خ اُجلا٣خ

 فبهع٠ 
ر٣َٞٔ 

 مار٠ 
 ا٫عٔب٠ُ

ز٤ٖٔٔبد اُيفوك٤خ اُ

 ٝاُز٣ٖٞو
ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه
اٍزقلاّ أٌُج٤ٞرو ٍُِٕٞٞ ٧ٌّبٍ  -

ٓجزٌوح ٖٓ اُيٛٞه اُطج٤ؼ٤خ رِٖؼ 

 ُز٤ْٖٔ ٓ٘زظ ٗلؼ٠ 

 روبه٣و أُْوك٤ٖ

 

 هَْ اُزوث٤خ اُل٤٘خ

 ٝ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ
 2111 2111 ــــ 2111 6/2110

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه
ٍ اُٜ٘ل٤ٍخ ؿ٤و عٔب٤ُبد ا٫ٌّب -

أُ٘زظٔخ ًٔلفَ رغو٣ج٠ ُز٤ٔ٘خ 

 ٜٓبهاد اُز٤ْٖٔ ُط٬ة 
11/2111 11/2110 هَْ اُزوث٤خ اُل٤٘خ  2111 2111 ــــ 

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه
اثزٌبه ٓقوعبد ر٤ٔ٤ٖٔخ ُز٬٤ٌْد  -

 2111 2111 ــــ 2111 6/2110 هَْ اُزوث٤خ اُل٤٘خ  عل٣لح ٖٓ اُؾوٝف اُؼوث٤خ

ت الزخرفٌة التصمٌما
 والتصوٌر

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه
ر٤ْٖٔ اُؼبة ٝهه٤خ ث٤ٖؾ ر٤ِ٤ٌْخ  -

 ٓجزٌوح ُِطلَ أُٖوٟ 
 هَْ اُزوث٤خ اُل٤٘خ

 ه٣بٗ ا٫ٛلبٍ
6/2110 11/2111  2111 2111 ــــ 

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه
أصو اُج٤ئخ ػ٠ِ اُلٌو ا٫ثلاػ٠  -

11/2111 6/2110 هَْ اُزوث٤خ اُل٤٘خ  ُِ٘ؾبر٤ٖ أُٖو٤٣ٖ  2111 2111 ــــ 

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه
أُؼبُغبد اُز٤ِ٤ٌْخ أَُزٔلح ٖٓ  -

اُ٘ٔ ا٫كث٠ ك٠ كٖ اُز٣ٖٞو أُٖوٟ 

  أُؼبٕو

 2111 2111 ــــ 2111 1/2111 هَْ اُزوث٤خ اُل٤٘خ
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االشؽال الفنٌة والتعبٌر 
  المجسم

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه
ب٤ُل أُٞهٝصخ اُؼبكاد ٝاُزو -

ٝأَُزؾلصخ ك٠ اُو٣ق أُٖوٟ 

ٝاٗؼٌبٍبرٜب ػ٠ِ ر٤ٖٔٔبد ٓجزٌوح 

 ُِؾ٠ِ 

 

 2111 2111 ــــ 2111 11/2110 هَْ اُزوث٤خ اُل٤٘خ

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه
اٍزوار٤غ٤خ ٓوزوؽخ ُز٤ٔ٘خ أُٜبهاد  -

ا٤ُل٣ٝخ ُِزوا٤ًت اَُ٘غ٤خ ُط٬ة 

  اُزوث٤خ اُل٤٘خ 
12/2110 11/2111 ــــ   2111 2111 

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه
اُزوا٤ًت اَُ٘غ٤خ ًٖٔله ٩صواء اُو٤ْ  -

اُز٤ِ٤ٌْخ ك٠ ا٫ػٔبٍ اُقيك٤خ 

 هَْ اُزوث٤خ اُل٤٘خ أُؼٔبه٣خ 

 ٝ ا٫هزٖبك أُ٘ي٠ُ

 2111 2111 ــــ 2111 1/2111

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه
اُؼ٬ٔد ا٤ٓ٬ٍ٫خ ًٖٔله ر٠ِ٤ٌْ  -

 ٤ش ٓطجٞػخ ٫ثزٌبه اهْٔخ رؤص
 2111 2111 ــــ 2111 4/2110

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه
اٍب٤ُت اُطجبػخ أُقزِلخ ٬ُهْٔخ  -

ٝرٞظ٤لٜب ك٠ ٝؽلاد ا٫ٙبءح 

  اُٖ٘بػ٤خ 
 2111 2111 ــــ 2111 6/2110

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه
كٖ اٌُبه٣ٌبر٤و ًٖٔله ُز٤ْٖٔ أهْٔخ  -

 ٬ٓثٌ اٛلبٍ ٓطجٞػخ 
خ اُل٤٘خهَْ اُزوث٤  

ا٫هزٖبك أُ٘ي٠ُ ٝ  
6/2110 

 

2111 
 2111 2111 ــــ

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه
رٞظ٤ق ا٤ُٖبؿبد اُز٤ٔ٤ٖٔخ ُِطبئو  -

ك٠ اُؼٖو اُلب٠ٔٛ ًٖٔله ٩صواء اُو٤ْ 

 اُز٤ِ٤ٌْخ ك٠ أُْـ٫ٞد اُل٤٘خ 
 2111 2111 ــــ 2111 1/2111 هَْ اُزوث٤خ اُل٤٘خ

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه
اُؼ٘بٕو اُْؼج٤خ ًٖٔله ٩صواء  -

أُْـُٞخ اُل٤٘خ ثبٍزقلاّ اٍِٞة 

  اُل٤َلَبء
 2111 2111 ــــ 2111 1/2111 هَْ اُزوث٤خ اُل٤٘خ

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه
اُيفوكخ اُ٘جبر٤خ ا٤ٓ٬ٍ٫خ ٝا٫ٍزلبكح  -

ٜٓ٘ب ك٠ ر٤ْٖٔ ٓ٘زظ ٤ٍبؽ٠ ٖٓ 

  أُْـ٫ٞد اُل٤٘خ )اُق٤ب٤ٓخ(
٤٘خهَْ اُزوث٤خ اُل  3111 3111 ــــ 2111 6/2110 

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه
اُؼ٬هخ اُغٔب٤ُخ اُزجبك٤ُخ ث٤ٖ اُؼٖ٘و  -

ا٥ك٠ٓ ٝاُغلاه ك٠ كٖ اُ٘ؾذ أُؼبٕو 

 ٝا٩كبكح ٜٓ٘ب ك٠ رله٣ٌ ٓبكح اُ٘ؾذ 
 2111 2111 ــــ 2111 6/2110 هَْ اُزوث٤خ اُل٤٘خ
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 كلٌة التربٌة النوعٌة

 وم االجتماعٌة وفنون االعبلمالعل: الثالثالمحور 

 ٤خضٔغب٫د اُجؾاُ
 

  ا٧كاءٓزبثؼخ ٓئّواد   ا٧ْٗطخ  أُقوعبد / اُؼبئل
 أَُئ٤ُٞخ ػٖ اُز٘ل٤ن

  )اُوَْ اُؼ٠ِٔ(

  اُز٣َٞٔ ثبُغ٤٘خ  كزوح اُز٘ل٤ن

  اُٜ٘ب٣خ  اُجلا٣خ
ر٣َٞٔ 

  فبهع٠ 
ر٣َٞٔ 

  ار٠ م
  ا٫عٔب٠ُ

الصحافة المدرسٌة 
 تصالوتكنولوجٌا اال

  ثؾش ْٓ٘ٞه 1هٍبُخ +  1
اُؼ٬هخ ث٤ٖ ٓٔبهٍخ اُٖؾبكخ أُله٤ٍخ  -

ٝاُٞػ٠ ا٤َُب٢ٍ ُلٟ ٬ٛة اُزؼ٤ِْ اُل٠٘ 

 “كهاٍخ ٤ٓلا٤ٗخ”

 روبه٣و أُْوك٤ٖ

 

 2111 2111 ــــ 2111 6/2110 هَْ ا٫ػ٬ّ اُزوثٟٞ

  ثؾش ْٓ٘ٞه 1هٍبُخ +  1
كٝه اُٖؾبكخ ا٫ٌُزو٤ٗٝخ ك٠ ر٤ٔ٘خ  -

كهاٍخ رؾ٤ِ٤ِخ ”ب اُْجبة اُٞػ٠ ثوٚب٣

 “٤ٓٝلا٤ٗخ

 

 هَْ ا٫ػ٬ّ اُزوثٟٞ

 ٝهَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ

 3111 3111 ــــ 2111 6/2110

  ثؾش ْٓ٘ٞه 1هٍبُخ +  1
اٍزقلآبد ا٫ٛلبٍ ُقلٓبد ا٫رٖبٍ  -

أُولٓخ ثب٫ٗزوٗذ ك٠ اُزؼ٤ِْ ٝا٫ّجبػبد 

 اُز٠ رؾووٜب
 3111 3111 ــــ 2111 6/2110

  ثؾش ْٓ٘ٞه 2+  هٍبُخ 1
اُؼٞآَ أُئصوح ػ٠ِ اُوبئ٤ٖٔ ثب٫رٖبٍ  -

ٝػ٬هزٜب ثلٕ٘ٞ اُزؾو٣و اُٖؾل٠ ك٠ 

 “كهاٍخ رطج٤و٤خ ٓوبهٗخ”ثؼ٘ اُٖؾق 

 هَْ ا٫ػ٬ّ اُزوثٟٞ

 ٝهَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ
 3111 3111 ــــ 11/2111 10/2110

  ثؾش ْٓ٘ٞه 1هٍبُخ +  1
ب اٍزقلآبد ٬ٛة اُغبٓؼخ ُزٌُ٘ٞٞع٤ -

ا٫رٖبٍ ٝا٫ّجبػبد أُزؾووخ ٜٓ٘ب 

 “كهاٍخ ٤ٓلا٤ٗخ”

 هَْ ا٫ػ٬ّ اُزوثٟٞ

 ٝهَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ
 3111 3111 ــــ 12/2111 12/2110

  ثؾش ْٓ٘ٞه 2هٍبُخ +  1
كٝه اُٖؾق أُٖو٣خ ك٠ ر٤ٌَْ هأٟ  -

كهاٍخ ”اُٖلٞح ٗؾٞ اُوٚب٣ب اُؼبٓخ 

 “رؾ٤ِ٤ِخ ٤ٓلا٤ٗخ
 2111 2111 ــــ 12/2111 11/2110 هَْ ا٫ػ٬ّ اُزوثٟٞ

تخطٌط البرامج 
 التلٌفزٌونٌة

  ثؾش ْٓ٘ٞه 1هٍبُخ +  1

رؤص٤و اُجوآظ أُولٓخ ك٠ ه٘ٞاد ا٫ٛلبٍ  -

اُلٚبئ٤خ اُل٤٘٣خ ك٠ ث٘بء ّق٤ٖخ اُطلَ 

 “كهاٍخ رطج٤و٤خ”أُٖوٟ 
 
 
 

 هَْ ا٫ػ٬ّ اُزوثٟٞ

 هَْ ه٣بٗ ا٫ٛلبٍ
 3111 3111 ــــ 12/2111 12/2119
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  ثؾش ْٓ٘ٞه 2هٍبُخ +  1

رقط٤ٜ اُجوآظ ا٫فجبه٣خ ك٠ اُز٤ِلي٣ٕٞ  -

أُٖوٟ ٝكٝهٛب ك٠ رؾو٤ن اُز٤ٔ٘خ 

كهاٍخ ”ا٤َُب٤ٍخ ُْجبة اُغبٓؼخ 

  “رطج٤و٤خ

 3111 3111 ــــ 12/2111 10/2110 هَْ ا٫ػ٬ّ اُزوثٟٞ

المسرح المدرسً 
 ومشكبلت المجتمع

  ثؾش ْٓ٘ٞه 1هٍبُخ +  1
أُله٢ٍ ك٠ اُزٞػ٤خ رٞظ٤ق أَُوػ  -

كهاٍخ ”اُل٤٘٣خ ُٔوؽِخ اُزؼ٤ِْ ا٫ٍب٢ٍ 

  “رطج٤و٤خ

 روبه٣و أُْوك٤ٖ

 

 3111 3111 ــــ 2111 6/2110 هَْ ا٫ػ٬ّ اُزوثٟٞ

  ثؾش ْٓ٘ٞه 1هٍبُخ +  1
رؤص٤و أَُوػ اُغبٓؼ٠ ك٠ اُٞػ٠  -

كهاٍخ ”ا٤َُب٢ٍ ُلٟ ٬ٛة اُغبٓؼخ 

  “رؾ٤ِ٤ِخ ٤ٓٝلا٤ٗخ
ثٟٞهَْ ا٫ػ٬ّ اُزو  3111 3111 ــــ 2111 6/2110 

  ثؾش ْٓ٘ٞه 1هٍبُخ +  1
اُوٚب٣ب ا٤َُب٤ٍخ ٝاُج٤٘خ اُل٤٘خ ك٠  -

 2111 2111 ــــ 12/2111 12/2110 هَْ ا٫ػ٬ّ اُزوثٟٞ  كهآب اثٞ اُؼ٬ ا٠ٗٞٓ٬َُ)ٗٔبمط ٓقزبهح(

  ثؾش ْٓ٘ٞه 2هٍبُخ +  1
كٝه أَُوػ أُله٢ٍ ك٠ رؾو٤ن  -

( 12-0أُٖوٟ ٖٓ )اؽز٤بعبد اُطلَ 

  “كهاٍخ رطج٤و٤خ”ٍ٘خ 

 هَْ ا٫ػ٬ّ اُزوثٟٞ

 ٝهَْ ه٣بٗ ا٫ٛلبٍ
11/2110 12 /2111  2111 2111 ــــ 

  ثؾش ْٓ٘ٞه 1هٍبُخ +  1
اُوٚب٣ب أُؼبٕوح ك٠ كهآب اُطلَ ك٠  -

ٖٓو اُز٠ هلٓذ ك٠ اُلزوح ٖٓ ػبّ 

 كهاٍخ رؾ٤ِ٤ِخ ” ّ 2111ٝؽز٠  2115

 هَْ ا٫ػ٬ّ اُزوثٟٞ

هَْ ه٣بٗ ا٫ٛلبٍٝ  
12/2110 12/2111  2111 2111 ــــ 

  ثؾش ْٓ٘ٞه 2هٍبُخ +  1

كٝه اُزو٤٘بد اُل٤٘خ ك٠ ػوٝٗ أَُوػ  -

أُله٢ٍ كهاٍخ رؾ٤ِ٤ِخ ٤ٓٝلا٤ٗخ ػ٠ِ 

ثؼ٘ اُؼوٝٗ أَُوؽ٤خ ك٠ ثؼ٘ 

  أُلاهً ا٫ثزلائ٤خ ٝا٩ػلاك٣خ

11/2110 هَْ ا٫ػ٬ّ اُزوثٟٞ  12/2111  2111 2111 ــــ 

  ثؾش ْٓ٘ٞه 2هٍبُخ +  1

ٕٞهح اُٖلٞح أُٖو٣خ ك٠ اُلهآب  -

اُز٤ِلي٤ٗٞ٣خ اُز٠ رؼوٜٙب ثؼ٘ اُو٘ٞاد 

اُلٚبئ٤خ اُؼوث٤خ ٝػ٬هزٜب ثبكهاى اُْجبة 

كهاٍخ ”اُغبٓؼ٠ ُٞاهؼٜب ا٫عزٔبػ٠ 

  “رطج٤و٤خ

 هَْ ا٫ػ٬ّ اُزوثٟٞ

 ٝهَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ
 3111 3111 ــــ 12/2111 11/2110
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 كلٌة التربٌة النوعٌة

 الطفولة وقضاٌا العصر: الرابعالمحور 

 ٤خضٔغب٫د اُجؾاُ
 

  ا٧كاءٓزبثؼخ ٓئّواد   ا٧ْٗطخ  أُقوعبد / اُؼبئل
 أَُئ٤ُٞخ ػٖ اُز٘ل٤ن

  )اُوَْ اُؼ٠ِٔ(

  اُز٣َٞٔ ثبُغ٤٘خ  كزوح اُز٘ل٤ن

  اُٜ٘ب٣خ  اُجلا٣خ
ر٣َٞٔ 

فبهع٠ 

  )ٓ٘ؼ(

ر٣َٞٔ 

مار٠ 

  )عبٓؼخ(
  ا٫عٔب٠ُ

أصول التربٌة فى مجال 
فى ضوء معاٌٌر  الطفولة

 الجودة 

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه
كٝه ا٫ْٗطخ اُؾو٤ًخ ك٠ اًَبة ثؼ٘  -

  ه٤ْ أُٞاٛ٘خ ُلٟ ٛلَ اُوٝٙخ

 روبه٣و أُْوك٤ٖ

 

0/2111 6/2110 هَْ ه٣بٗ ا٫ٛلبٍ  2111 2111 ــــ 

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

ّواف اُزوثٟٞ ُو٣بٗ ٓؼب٤٣و اػزٔبك ا٫ -

0/2111 6/2110 هَْ ه٣بٗ ا٫ٛلبٍ  ا٫ٛلبٍ ك٠ ٙٞء ا٫رغبٛبد أُؼبٕوح  2111 2111 ــــ 

علم نفس الطفولة والفبات 
 الخاصة

ثؾش  2هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

كبػ٤ِخ اٍزقلاّ اٍزوار٤غ٤خ ا٫فٞح  -

ُزؾ٤َٖ ٜٓبهاد اُزلبػَ ا٫عزٔبػ٠ ُلٟ 

 ا٫ٛلبٍ اُزٞؽل٤٣ٖ )ا٧ٝريّ(  

 هَْ ه٣بٗ ا٫ٛلبٍ

ٝهَْ اُؼِّٞ اُ٘ل٤َخ 

 ٝاُزوث٣ٞخ

11/2110  11/2111  2111 2111 ــــ 

ثؾش  2هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

كؼب٤ُخ ثوٗبٓظ رله٣ج٠ هبئْ ػ٠ِ هٖٔ  -

ٝؽٌب٣بد ا٫ٛلبٍ ُز٤ٔ٘خ ثؼ٘ ٜٓبهاد 

اُزؾلس ُلٟ اٛلبٍ ٓب هجَ أُلهٍخ مٟٝ 

 ٕؼٞثبد اُزؼِْ 

 هَْ ه٣بٗ ا٫ٛلبٍ
اُ٘ل٤َخ ٝهَْ اُؼِّٞ 

 ٝاُزوث٣ٞخ
11/2110 12/2111  2111 2111 ــــ 

البرامج المتقدمة  تصمٌم
  طفل ما قبل المدرسةل

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

كؼب٤ُخ ثوٗبٓظ ٓوزوػ ُز٤ٔ٘خ اُٞػ٠  -

0/2111 6/2110 هَْ ه٣بٗ ا٫ٛلبٍ  اُو٣ب٠ٙ ُلٟ ٛلَ اُوٝٙخ  2111 2111 ــــ 

ثؾش  2هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

ثوٗبٓظ هبئْ ػ٠ِ اُوٖخ اُؾو٤ًخ  كبػ٤ِخ -

ُز٤ٔ٘خ ثؼ٘ اُولهاد ا٫ثزٌبه٣خ ُلٟ 

  ا٫ٛلبٍ أٌُلٞك٤ٖ
12/2111 12/2110 هَْ ه٣بٗ ا٫ٛلبٍ  2111 2111 ــــ 

ثؾش  2هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

كؼب٤ُخ ر٤ْٖٔ ٓغِخ ثبٍزقلاّ أٌُج٤ٞرو  -

ُز٤ٔ٘خ ثؼ٘ عٞاٗت اُق٤بٍ اُؼ٠ِٔ ُلٟ 

  ٍ٘ٞاد( 6-5اٛلبٍ اُوٝٙخ )
 

 هَْ ه٣بٗ ا٫ٛلبٍ

 ٝهَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ
11/2110 12/2111  3111 3111 ــــ 



 
 
 
 
 
 

   034                                                                                                                    0205-0202الخطه البحثٌة لجامعة بنها 
 
 

 
ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

كبػ٤ِخ ثوٗبٓظ ٍٝبئٜ كبئوخ ُز٤ٔ٘خ  -

ثؼ٘ ٓلب٤ْٛ اُو٣ب٤ٙبد ُلٟ ٛلَ 

  اُوٝٙخ

 هَْ ه٣بٗ ا٫ٛلبٍ

 ٝهَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ

6/2110 

 
0/2111  2111 2111 ــــ 

 

ة النوعٌةكلٌة التربٌ  

العلوم الحٌاتٌة واالقتصاد المنزلى :الخامسالمحور   

 

 ٤خضٔغب٫د اُجؾاُ
 

  ٓئّواد ا٧كاء  ا٧ْٗطخ  أُقوعبد / اُؼبئل
 أَُئ٤ُٞخ ػٖ اُز٘ل٤ن

  )اُوَْ اُؼ٠ِٔ(

  اُز٣َٞٔ ثبُغ٤٘خ  كزوح اُز٘ل٤ن

  اُٜ٘ب٣خ  اُجلا٣خ
ر٣َٞٔ 

فبهع٠ 

  )ٓ٘ؼ(

ر٣َٞٔ 

مار٠ 

  )عبٓؼخ(
  ٔب٠ُا٫ع

  وعلوم االطعمة التؽذٌة

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

رؤص٤و اُووكخ ػ٠ِ عًِٞٞى ُٝج٤لاد اُلّ  -

  ك٠ اُلئوإ

  روبه٣و أُْوك٤ٖ

  

6/2111 3/2111 هَْ ا٫هزٖبك أُ٘ي٠ُ  3111 3111 ــــ 

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه
رؤص٤و ٓٚبكاد ا٫ًَلح ك٠ اُيٗغج٤َ  -

 هَْ ا٫هزٖبك أُ٘ي٠ُ  ك٠ اُلئوإ ػ٠ِ عًِٞٞى ُٝج٤لاد اُلّ
3/0282 

 3111 3111 ــــ 6/2111 

المبلبس والنسٌج 
 والترٌكو 

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

رٞظ٤ق ػ٘بٕو اُز٤ْٖٔ ُؼَٔ ٬ٓثٌ  -

رز٘بٍت ٓغ هٞاّ أُوأح أُٖو٣خ ٝرَب٣و 

  أُٞٙخ اُؼب٤ُٔخ
0/2110 هَْ ا٫هزٖبك أُ٘ي٠ُ  0/2111  3111 3111 ــــ 

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

كهاٍخ أُزطِجبد اُٞظ٤ل٤خ ُز٤ْٖٔ  -

  ٬ٓثٌ ا٫ٛلبٍ
 هَْ ا٫هزٖبك أُ٘ي٠ُ

 هَْ ه٣بٗ ا٫ٛلبٍ
0/2110  0/2111  3111 3111 ــــ 

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

كبػ٤ِخ ثوٗبٓظ ٓوزوػ ثبُؾبٍٞة ُز٤ٔ٘خ  -

ٜٓبهاد هٍْ اُجبروٕٝ ُلٟ ٬ٛة اُزؼ٤ِْ 

  ٔ ٬ٓثٌ عبٛيحاُل٠٘ اُٖ٘بػ٠ رقٖ

 هَْ ا٫هزٖبك أُ٘ي٠ُ

 ٝهَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ
1/0111 3/2111  3111 3111 ــــ 



 
 
 
 
 
 

   035                                                                                                                    0205-0202الخطه البحثٌة لجامعة بنها 
 
 

المبلبس والنسٌج 
 والترٌكو 

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

ثوٗبٓظ ٓوزوػ ُزله٣ٌ ٓب٤ً٘بد  -

ٝٓؼلاد ا٬ُٔثٌ اُغبٛيح ُلٟ ٛبُجبد 

  أُلاهً اُضب٣ٞٗخ اُٖ٘بػ٤خ
3/2111 1/2111 هَْ ا٫هزٖبك أُ٘ي٠ُ  3111 3111 ــــ 

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

كهاٍخ أُزطِجبد اُٞظ٤ل٤خ ُز٤ْٖٔ ىٟ  -

 هَْ ا٫هزٖبك أُ٘ي٠ُ ٬ٓئْ ُٔوؽِخ ه٣بٗ ا٫ٛلبٍ 

 ٝهَْ ه٣بٗ ا٫ٛلبٍ

1/0282 

 
3/2111  3111 3111 ــــ 

 المنزل أعمال إدارة 
ثؾش  2هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

فَ ا٫ٍوح اُلٝه ا٫هزٖبكٟ ٤َُِٖ٘ٔ كا -

  كهاٍخ ٓوبهٗخ ث٤ٖ اُو٣ق ٝاُؾٚو
 3111 3111 ــــ 5/2111 3/2110 هَْ ا٫هزٖبك أُ٘ي٠ُ

 

 كلٌة التربٌة النوعٌة

 المحور السادس: التربٌة الموسٌقٌة وتطبٌقاتها

 ٤خضٔغب٫د اُجؾاُ
 

 ا٧كاءٓزبثؼخ ٓئّواد  ا٧ْٗطخ أُقوعبد / اُؼبئل
 أَُئ٤ُٞخ ػٖ اُز٘ل٤ن

 ٠ٔ()اُوَْ اُؼِ

 اُز٣َٞٔ ثبُغ٤٘خ كزوح اُز٘ل٤ن

 اُٜ٘ب٣خ اُجلا٣خ

ر٣َٞٔ 

فبهع٠ 

 )ٓ٘ؼ(

ر٣َٞٔ 

مار٠ 

 )عبٓؼخ(
 ا٫عٔب٠ُ

الدراسات والنظرٌات 
الموسٌقٌة وعبلقتها 
 بمشكبلت المجتمع 

ثؾش  2هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه
هإ٣خ ك٤٘خ ُزن٤َُ ٕؼٞثبد ثؼ٘ ث٘ٞك  -

  ٓبكح اُُٖٞل٤ظ ُِطبُت أُزقٖٔ

  وك٤ٖروبه٣و أُْ

  

 هَْ اُزوث٤خ ا٤ٍُٞٔو٤خ
12/ 2110 

 
12/2111  

 
 3111 3111 ــــ

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

اُل٤ل٣ٞ ”ا٫ؿ٤٘خ أُٖو٣خ أُٖٞهح  -

ٝأصبهٛب ػ٠ِ ػ٘بٕو ا٤ٍُٞٔو٠ “ ٤ًِت

  اُؼوث٤خ ثب٧ؿ٤٘خ أُٖو٣خ
 هَْ اُزوث٤خ ا٤ٍُٞٔو٤خ

12/ 2110  

 

12/2111  

 
 2111 3111 ــــ

ش ثؾ 1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

ثوٗبٓظ ٓوزوػ ُِزـِت ػ٠ِ ٕؼٞثبد  -

اُـ٘بء اُُٖٞلبئ٠ ا٠ُِٛٞ ُلٟ ٬ٛة 

  ا٤ٌُِبد ا٤ٍُٞٔو٤خ
 هَْ اُزوث٤خ ا٤ٍُٞٔو٤خ

6/ 2110 

 

8/2111 

 
 2111 2111 ــــ



 
 
 
 
 
 

   036                                                                                                                    0205-0202الخطه البحثٌة لجامعة بنها 
 
 

تنمٌة المهارات الموسٌقٌة 
  آلٌاً وؼنابٌاً 

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

ي ه٠ُٝ ٤اُزو٤٘بد اُؼيك٤خ ك٠ كهاٍبد اُ -

ٝآٌب٤ٗخ ا٫ٍزلبكح ٜٓ٘ب ك٠  43ق ٖ٘ٓ

 رؼ٤ِْ اُج٤بٗٞ ُِطبُت أُؼِْ 
 هَْ اُزوث٤خ ا٤ٍُٞٔو٤خ

6/2110 

 

8/2111 

 
 3111 3111 ــــ

ثؾش  2هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

-ا٫ٍزلبكح ٖٓ اُغَٔ اُِؾ٤٘خ)آ٤ُخ  -

ؿ٘بئ٤خ( ػ٘ل كو٣ل ا٫ٛوُ ُوكغ َٓزٟٞ 

  ا٫كاء اُز٠ٌ٤ٌ٘ ُؼبىك٠ آُخ اُؼٞك
ا٤ٍُٞٔو٤خ هَْ اُزوث٤خ  

6/2110 

 

 /2111 8 

 
 2111 2111 ــــ

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

رله٣جبد ٓوزوؽخ ٥ُخ أٌُبٕ ثبٍزقلاّ  -

أُوبٓبد ا٫ٍب٤ٍخ ك٠ ا٤ٍُٞٔو٠ اُؼوث٤خ 

  ُِطبُت أُزقٖٔ
 هَْ اُزوث٤خ ا٤ٍُٞٔو٤خ

11/ 2110 

 

12/2111 

 
 3111 3111 ــــ

تنمٌة المهارات الموسٌقٌة 
  آلٌاً وؼنابٌاً 

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه
رن٤َُ اُٖؼٞثبد اُز٤ٌ٤ٌ٘خ ٝاُؼيك٤خ ك٠  -

 هَْ اُزوث٤خ ا٤ٍُٞٔو٤خ  “آهصوكٞد”ٓززب٤ُخ اُج٤بٗٞ ػ٘ل 
12/2110 

 
2/211 1 

 
 3111 3111 ــــ

ثؾش  2هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه
اُـ٘بء ا٠ُ٘ٛٞ ػ٘ل اّ ًِضّٞ ٝا٫ٍزلبكح  -

ا٤ٍُٞٔو٤خ هَْ اُزوث٤خ  ٓ٘ٚ ك٠ رله٣ٌ اُـ٘بء اُؼوث٠  
11/2110  

 

12/2111  

 
 2111 2111 ــــ

 



 
 
 
 
 
 

   032                                                                                                                    0205-0202الخطه البحثٌة لجامعة بنها 
 
 

 كلٌة التربٌة النوعٌة

 المحور السابع: العلوم التربوٌة والنفسٌة

 ٤خضٔغب٫د اُجؾاُ
 

 ا٧كاءٓزبثؼخ  ٓئّواد  ا٧ْٗطخ أُقوعبد / اُؼبئل
 أَُئ٤ُٞخ ػٖ اُز٘ل٤ن

 )اُوَْ اُؼ٠ِٔ(

 اُز٣َٞٔ ثبُغ٤٘خ كزوح اُز٘ل٤ن

 ٜب٣خاُ٘ اُجلا٣خ
ر٣َٞٔ 

 فبهع٠ 
ر٣َٞٔ 

 مار٠ 
 ا٫عٔب٠ُ

أصول التربٌة وعلم النفس 
 التعلٌمى 

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

رط٣ٞو اكاهح اُزؼ٤ِْ اُغبٓؼ٠ ثبٍزقلاّ  -

كهاٍخ ٤ٓلا٤ٗخ ػ٠ِ ”اٍِٞة ًوٍٝج٠ 

  “عبٓؼخ ثٜ٘ب

 روبه٣و أُْوك٤ٖ

 

هَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ 

 ٝاُ٘ل٤َخ

6/ 0221  

 

12/ 2111 

 
 4111 4111 ــــ

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

كهاٍخ ٓوبهٗخ ٧كاء اُؼب٤ِٖٓ ثجؼ٘ ٤ًِبد -

اُزوث٤خ اُ٘ٞػ٤خ ك٠ ٙٞء ٓؼب٤٣و اُغٞكح 

  اُْبِٓخ

هَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ 

 ٝاُ٘ل٤َخ

6/ 0221 

 

12/ 2111 

 
 2111 2111 ــــ

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

فاعلٌة برنامج تدرٌبى قابم على بعض 

ظٌم الذاتى للتعلم وأثره استراتٌجٌات التن

على بعض مكونات الذكاء الوجدانى 

لمونواتج التع   

هَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ 

 ٝاُ٘ل٤َخ

6/ 0221 

 

12/ 2111 

 
 2111 2111 ــــ

أصول التربٌة وعلم النفس 
 التعلٌمى 

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

كبػ٤ِخ ثوٗبٓظ هبئْ ػ٠ِ اٍزوار٤غ٤بد ٓب  -

بهاد افز٤به ٝهاء أُؼوكخ ك٠ ر٤ٔ٘خ ٜٓ

 ٝاٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ُلٟ ٬ٛة 

هَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ 

 ٝاُ٘ل٤َخ

 ٝهَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ

6/ 0221 

 

12/ 2111 

 
 3111 3111 ــــ

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

كبػ٤ِخ اٍزوار٤غ٤خ اُزؼِْ اُزؼب٠ٗٝ ك٠  -

ر٤ٔ٘خ ثؼ٘ أُٜبهاد اُل٤٘خ ا٫ثزٌبه٣خ ك٠ 

  ٓغبٍ ا٤َُ٘ظ

ْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ هَ

 ٝاُ٘ل٤َخ

 هَْ ا٫هزٖبك أُ٘ي٠ُ

 هَْ اُزوث٤خ اُل٤٘خ

12/ 2110  

 

2/ 2111  

 
 3111 3111 ــــ

أصول التربٌة وعلم النفس 
 التعلٌمى 

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

كبػ٤ِخ ثوٗبٓظ ار٤ٔ٘خ اُقجواد أُؼوك٤خ  -

ٝا٫ثزٌبه٣خ ك٠ ٓغبٍ اُز٤ْٖٔ ُلٟ ٬ٛة 

  هَْ اُزوث٤خ اُل٤٘خ

هَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ 

 ٝاُ٘ل٤َخ

 ٝهَْ اُزوث٤خ اُل٤٘خ

12/ 0221 
 

2/ 2111  

 
 3111 3111 ــــ
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ثؾش  2هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

كؼب٤ُخ ثوٗبٓظ رله٣ج٠ ٓوزوػ ك٠ ر٤ٔ٘خ  -

ٓلب٤ْٛ ٜٝٓبهاد اُزؼ٤ِْ ا٫ٌُزو٠ٗٝ 

  ٝا٫رغبٙ ٗؾٞٙ ُلٟ أُؼ٤ِٖٔ أص٘بء اُقلٓخ

هَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ 

 ٝاُ٘ل٤َخ
 ْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْٝهَ

12/ 0221 
 

12/2111  

 
 3111 3111 ــــ

 التربٌة الخاصة

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

كبػ٤ِخ ثوٗبٓظ اهّبكٟ ُزؾ٤َٖ عٞكح  -

اُؾ٤بح ُلٟ اٍو ا٫ٛلبٍ أُؼبه٤ٖ ػو٤ِبً 

 اُوبث٤ِٖ ُِزؼِْ 

هَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ 

 ٝاُ٘ل٤َخ
 ٝهَْ ه٣بٗ ا٫ٛلبٍ

6/ 0221 

 

11/2111 

 
 2111 2111 ــــ

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

اٍب٤ُت أُؼبِٓخ اُٞاُل٣خ ًٔب ٣لهًٜب  -

اُطلَ اٌُل٤ق ٝػ٬هزٜب ثجؼ٘ أُزـ٤واد 

 اُ٘ل٤َخ 

هَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ 

 ٝاُ٘ل٤َخ

 ٝهَْ ه٣بٗ ا٫ٛلبٍ

6/ 0221 

 

11/2111 

 
 2111 2111 ــــ

 التربٌة الخاصة

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

ه٣ج٠ هبئْ ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ كبػ٤ِخ ثوٗبٓظ رل -

ا٫ٍزؼلاك أُله٢ٍ ٝاُزلفَ أُجٌو ك٠ 

رؾ٤َٖ ثؼ٘ ٌٓٞٗبد اَُِٞى ا٫ٗغبىٟ 

  ُلٟ اٛلبٍ اُوٝٙخ مٟٝ ٕؼٞثبد اُزؼِْ

هَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ 

 ٝاُ٘ل٤َخ

 ٝهَْ ه٣بٗ ا٫ٛلبٍ

6/ 2110 

 

11/2111 
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ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

٤ٔ٘خ ثؼ٘ كبػ٤ِخ ثوٗبٓظ اهّبكٟ ُز -

عٞاٗت اُؾٌ اُل٠٘ ُلٟ ا٫ٛلبٍ مٟٝ 

  ا٫ػبهخ اُؼو٤ِخ كئخ اُوبث٤ِٖ ُِزؼِْ

هَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ 

 ٝاُ٘ل٤َخ

 ٝهَْ ه٣بٗ ا٫ٛلبٍ

6/ 2110 

 

11/2111 

 
 3111 3111 ــــ

 التربٌة الخاصة
ثؾش  2هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

كؼب٤ُخ ثوٗبٓظ اهّبكٟ ك٠ ػ٬ط ثؼ٘  -

ُٔواٛو٤ٖ ٖٓ ا٬ٌُْٔد اُغ٤َ٘خ ُلٟ ا

  مٟٝ ا٫ػبهخ أَُؼ٤خ

هَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ 

 ٝاُ٘ل٤َخ

12/ 2110 
 

12/2111  

 
 2111 2111 ــــ

 المناهج وطرق التدرٌس

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

كؼب٤ُخ ثوٗبٓظ رله٣ج٠ ٓوزوػ ك٠ ر٤ٔ٘خ  -

ٜٓبهاد ر٤ْٖٔ ٝر٘ل٤ن ٬ٓثٌ ا٫ٛلبٍ ُلٟ 

خ ٛبُجبد ا٫هزٖبك أُ٘ي٠ُ ث٤ٌِبد اُزوث٤

  اُ٘ٞػ٤خ

هَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ 

 ٝاُ٘ل٤َخ

 ٝهَْ ه٣بٗ ا٫ٛلبٍ

 هَْ ا٫هزٖبك أُ٘ي٠ُ

6/ 2110 

 

11/ 2111 

 
 3111 3111 ــــ

ثؾش  1هٍبُخ +  1

  ْٓ٘ٞه

كبػ٤ِخ رله٣ٌ ٝؽلح رؼ٤ٔ٤ِخ ك٠ ا٫ّـبٍ  -

اُل٤٘خ هبئٔخ ػ٠ِ اُزؼِْ اُْٜ٘ ُز٤ٔ٘خ ثؼ٘ 

  ٤٘خأُٜبهاد اُل٤٘خ ُط٬ة هَْ اُزوث٤خ اُل

هَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ 

 ٝاُ٘ل٤َخ

 هَْ اُزوث٤خ اُل٤٘خ

12/ 2110  

 

2/2111 
 3111 3111 ــــ 
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قطاع العلوم اإلجتماعٌة -ه  

(ةٌالمجاالت البحث)   
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 قطاع العلوم االجتماعٌةالمجاالت البحثٌة 

 المجاالت البحثٌة محاور الخطة البحثٌة الكلٌة القطاع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علوم االجتماعٌة قطاع ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كلٌة التجارة

 

 

 التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة

 اإلصبلح األقتصادى المالً -0

 إستراتٌجٌة االستثمار فً ضوء تحدٌات المستقبل -0

 تروٌج مفاهٌم االقتصاد الحر وثقافته -3

 اإلنتاج والخصخصة  وآثارها فً تخفٌؾ النمو االقتصادي -4

 تجارٌة لتنظٌم المنافسة وحامٌة المستهلكالتشرٌعات ال -5

 

 

 

 

 اإلدارة االلكترونٌة

 المحلٌات اإللكترونٌة الحكومة اإللكترونٌة -0

 المدفوعات اإللكترونٌة والخدمات اإللكترونٌة  -0

 البنوك اإللكترونٌة المستشفى اآللكترونى -3

 شركات التؤمٌن اآللكترونى -4

 د البشرٌة اإلدارة اإللكترونٌة للموار -5

 إدارة سبلسل التورٌد اآللكترونى  -6

 المحاسبة والمراجعة اإللكترونٌة  -7

 المعاٌٌر الدولٌة للمحاسبة والمراجعة  -8

 

 



 
 
 
 
 
 

   048                                                                                                                    0205-0202الخطه البحثٌة لجامعة بنها 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 االستثمار وقضاٌا التؤمٌنات فً المجتمع

 

 التشرٌعات االستثمارٌة وتؤثٌرها على حركة االستثمار فً مصر-0

 رها فً االستثمارالتشرٌعات الضرٌبٌة ودو -0

 التشرٌعات الجمركٌة ودورها فً االستثمار -3

 تشرٌعات التؤمٌنات االجتماعٌة ودورها فً التنمٌة  -4

 دور التامٌن فى التنمٌة االقتصادٌة  -5

 دور التامٌن فى التنمٌة  االجتماعٌة  -6

 تخطٌط االستثمار -7

 االستثمار االلكترونً -8

 االقتصاد الرقمى -9

 السٌاسات المثلى الستثمار أموال التؤمٌنات االجتماعٌة  وضع -02

 الدراسات االلكترونٌة ودورها فى صناعة التامٌن -00

 مراكز المعلومات ودعم القرار  -00

 دور القطاع المصرفى فى التنمٌة -03
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 إدارة األزمات والكوارث

 

 استراتٌجٌات إدارة األزمات على المستوى القومً -0

 استراتٌجٌات إدارة األزمات من منظور اقتصادي -0

 اإلدارة االلكترونٌة لؤلزمات والكوارث -3

 
 
 
 

 العولمة وتؤثٌرها على المجتمع المصري             
 

 

 التسوق الدولً فى ظل العولمة  -0

 التجارة االلكترونٌة  -0

 دور القطاع المصرفً فى مواجهة تحدٌات العولمة  -3

 االلكترونٌة فى ظل العولمة  الحكومة -4

 تقٌٌم أداء المإسسات فى ظل العولمة  -5

  إعادة الهٌكلة اإلدارٌة للمإسسات المختلفة فى الدولة فى ظل العولمة  -6

 

 

 الحماٌة القانونٌة للبٌبة  كلية الحقوق

 

 

 والنظم القانونٌة الداخلٌة الدولًحماٌة نهر النٌل والمٌاة بٌن القانون  -0

 البٌبة فى اطار الشرابع السماوٌة ماٌةح -0

 قواعد المسبولٌة والتعوٌض فً مجال البٌبة -3
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 الحماٌة القانونٌة لؤلسرة والمرأة والطفل
 التطورات اإلجتماعٌة وتشرٌعات األسرة -0

 حقوق المرأة والطفل فً القانون الدولً -0

 للعقود االلكترونٌة القانونً اإلطار
 انونً إلبرام وإثبات العقود اإللكترونٌةالنظام الق -0

 اإللتزامات الناشبة عن العقود اإللكترونٌة وقواعد تنفٌذها وإنقضابها-0

 تطوٌر قوانٌن العمل والتؤمٌنات االجتماعٌة

 

 تطورات سوق العمل وأثرها على عقود العمل وحقوق العمال -0

 بات التطوٌرنظام التؤمٌنات اإلجتماعٌة فً مصر : المشاكل وعق -0

 

االرتقاء بالنظام  فًالمنافسة ومنع االحتكار ودورهما  

  المصري االقتصادي

 

 تطوٌر قوانٌن المنافسة ومنع اإلحتكار -0

 تطور اإلقتصاد العالمً وأثره على قواعد المنافسة واإلحتكار -0

 الوضع القانونً لنهر النٌل فً ظل اإلتفاقٌات والعبلقات الدولٌة 

 مة المٌاه فً مصر والعالم العربً : اإلطار السٌاسً والقانونًأز -0

 النظام القانونً لنهر النٌل وحقوق دول المصب -0

 البعد الدولً واإلقلٌمً وأثره على سٌاسة وعبلقات دول حوض النٌل -3
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  التجارينظم التحكٌم  فًالتطورات الحدٌثة 
 نٌةالتحكٌم وأثره على القضاء والتشرٌعات الوط -0

 تطور قواعد التحكٌم فً التشرٌع والفقه اإلسبلمً -0

 تطوٌر قوانٌن العاملٌن المدنٌٌن بالدولة 

 

 تطوٌر منظومة قوانٌن العاملٌن المدنٌٌن بالدولة -0

 دراسة اٌجاد وسابل لحماٌة العمال فً ظل نظام الخصخصة -0

 تشرٌعات االحوال الشخصٌة  فًالتطورات الحدٌثة 
 الشخصٌةظومة األحوال تطوٌر من -0

 دور التشرٌعات الدٌنٌة وأحكام القضاء فً مجال األحوال الشخصٌة -0

 النمو السكانى وأثره على النمو االقتصادى  
 النمو السكانً وخطط التنمٌة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة فً مصر -0

 النمو السكانً وفرص التنمٌة : دراسات تطبٌقٌة إقلٌمٌة ودولٌة  -0

 األزمة المالٌة العالمٌة  

 

 أثر األزمة المالٌة على إقتصادٌات الدول النامٌة -0

 األزمة المالٌة وتطور التبادل التجاري -0

 األزمة المالٌة وتطور سوق األوراق المالٌة  -3
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 نقل وزراعة األعضاء بٌن الشرٌعة والقانون 

 

 الضوابط الشرعٌة فً مجال نقل وزراعة األعضاء -0

 قواعد المسبولٌة المدنٌة والجنابٌة التً تحكم نقل وزراعة األعضاء -0

 المحاكم الئلقتصادٌة 

 

 النظام اإلجرابً للمحاكم اإلقتصادٌة  -0

 أثر المحاكم اإلقتصادٌة على نظام وتطوٌر اإلستثمار فً مصر -0

 المحاكم اإلقتصادٌة وتطور النظام القضابً المصري -3

 ورٌة الجدٌدةالتعدٌبلت الدست 

 أثرها على مبدا تداول السلطة -0

 أثرها على خلق دور سٌاسً وإجتماعً لؤلحزاب -0

 دورها فً تنشٌط المشاركة السٌاسٌة -3

 الجرابم اإللكترونٌة 

 

 الجرابم اإللكترونٌة فً القانون والفقه المقارن -0

 فلسفة التشرٌع وعقبات تطوره فً مجال الجرابم اإللكترونٌة -0
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 تنازع اإلختصاص القضابً الدولً

 أثرها على معاهدات منع اإلزدواج الضرٌبً -0

 أثره على أتفاقٌات التحكٌم الدولً -0

 أثره على فكرة العقد الدولً الطلٌق -3

 فلسفة ونظم القانون وأثرها فً تطوٌر السٌاسة التشرٌعٌة 

 عبلقة الشرٌعة اإلسبلمٌة بالتطور القانونً فً مصر-0

 ر ظاهرة العولمة القانونٌة و دور الشرابع السامٌةتطو -0

 التطور التارٌخً لحقوق اإلنسان -3
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 الخطة التنفٌذٌة لكلٌة التجارة- 0.5
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 كلٌة التجارة

 التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة أُؾٞه ا٫ٍٝ:

 

 أُغب٫د اُجؾض٤خ

ءٓزبثؼخ ا٥كا ٓئّواد ا٧ْٗطخ أُقوعبد / اُؼبئل ٤ُٞخ ػٖ اُز٘ل٤نأَُئ   

 ) اُوَْ اُؼ٠ِٔ (

 اُزٌِلخ كزوح اُز٘ل٤ن

ر٣َٞٔ  اُٜ٘ب٣خ اُجلا٣خ

 فبهع٠ 

ر٣َٞٔ 

 مار٠

 ا٩عٔبُـ٠

 ٬ٕ٩ػ ا٩هزٖبكٟ

 أُب٠ُ

ٝعٞك ٗظبّ ٓؼزٔل 

 ُ٪٬ٕػ ا٩هزٖبكٟ

 اػلاك اٍزج٤بٗبد ٧فن أَُزل٤ل٣ٖ 

 رؾ٤َِ ا٩ٍزج٤بٗبد 

اػلاك كهاٍبد ػٖ ٗظْ ا٬ٕ٩ػ  

 .ا٩هزٖبكٟ

 هَْ ا٩هزٖبك ٓؼلٍ هٙبء أَُزل٤ل٣ٖ ٖٓ اُقلٓخ

أُؾبٍجخ ،  

ا٩كاهح  ،  

ا٩ؽٖبءٝ  

1/4/2111  

 /11/2111  

1/2/2111  

31/0/2111  

31/1/2111  

31/3/2111  

31111 

31111 

31111 

2111

1 

1111

1 

1111

1 

51111 

41111 

41111 

اٍزوار٤غ٤خ ا٩ٍزضٔبه ك٠ 

 ٙٞء رؾل٣بد أَُزوجَ

ٝعٞك اٍزوار٤غ٤خ 

 ٓؼزٔلح

ػَٔ كٝهاد ر٤ٔ٘خ أُٜبهاد  

 ااُجؾض٤خ

 اهبٓخ ؽِوبد ثؾش ٝٝهُ ػَٔ. 

اٍزٚبكخ ًجبه ا٧ٍبرنح ٩ُوبء  

ٓؾبٙواد ٓ٘زظٔخ ف٬ٍ علٍٝ 

 ى٠٘ٓ ٓؼزٔل.

رٖل٣ن ٓغبٌُ ا٧هَبّ ٝٓغٌِ 

 ا٤ٌُِخ ػ٠ِ اٍزوار٤غ٤خ ا٩ٍزضٔبه.

 هَْ ا٩هزٖبك

 هَْ ا٩كاهح  

1/4/2111  

1/11/2111  

1/2/2112  

31/0/2111  

31/1/2112  

31/3/2112  

41111 

61111 

31111 

2111

1 

2111

1 

1111

1 

61111 

01111 

41111 

 رو٣ٝظ ٓلب٤ْٛ ا٩هزٖبك

 اُؾو ٝصوبكزٚ

ر٤ٔ٘خ اُٞػ٠ ثٔلب٤ْٛ 

ا٩هزٖبك اُؾو 

 ٝصوبكزٚ

 ػول كٝهاد رله٣ج٤خ ٝٝهُ ػَٔ. 

اٍزٚبكخ ًجبه ا٧ٍبرنح ٩ُوبء  

 ٓؾبٙواد  ٓ٘زظٔخ  .

اهبٓخ أُئرٔواد  ٝاُ٘لٝاد  

رٞع٤ٚ أٗظبه  ٬ٛة   اُؼ٤ِٔخ

اُجؾش ٧ْٛ اُغٞاٗت ا٤ُٚٔئخ ك٠ 

 ػِٔبء ا٩هزٖبك   . 

ٓؼلٍ هٙبء أَُزل٤ل٣ٖ اٍزج٤بٗبد 

ٝاٍزط٬ػبد ُِوأٟ ٝٓؼوكخ عٞاٗت 

 اُوٖٞه ٝا٣٩غبكح.

 

 

 

 

 

 

1/4/2112 هَْ ا٩هزٖبك  

 

1/11/2112  

31/6/2112  

 

31/4/2113  

15111 

 

15111 

5111 

 

5111 

21111 

 

21111 



 
 
 
 
 
 

   041                                                                                                                    0205-0202الخطه البحثٌة لجامعة بنها 
 
 

اُقٖقٖخا٩ٗزبط ٝ  

 ٝأصوٛب ك٠ رقل٤ق

 اُ٘ٔٞ ا٩هزٖبكٟ.

هبئٔخ ثب٩ؽز٤بعبد 

اُلؼ٤ِخ َُٞم اُؼَٔ 

 ٝأُغزٔغ

ػول ٗلٝاد كٝه٣خ ٩ٍزط٬ع  

هأٟ أَُزل٤ل٣ٖ  ٖٓ اُقلٓبد 

 ا٤ٌُِخ 

ر٘ظ٤ْ ى٣بهاد ث٤ئ٤خ ٤ٓلا٤ٗخ  

ُِٖٔبٗغ ٝاُْوًبد ٝا٤ُٜئبد 

اُؾ٤ٌٓٞخ ٝأُؾ٤ِخ ُِزؼوف ػ٠ِ 

 اؽز٤بعبرٜب.

٤خ ُز٤ٔ٘خ ػول كٝهاد رله٣ج 

 اُٞػ٠ ػٖ فلٓخ أُغزٔغ.

اُزؼوف ػ٠ِ اؽز٤بعبد أُغزٔغ  

ٖٓ اُقلٓبد اُز٠ رَبْٛ ك٠ ؽَ 

 ا٬ٌُْٔد.

ٓؼلٍ هٙبء أَُزل٤ل٣ٖ ٖٓ اُقلٓخ 

ػٖ  ٛو٣ن ػَٔ اٍزج٤بٗبد 

 ٝاٍزط٬ػبد ُِوأٟ.

 هَْ ا٩ؽٖبء 

 هَْ ا٩كاهح

 هَْ ا٩هزٖبك

1/5/2113  

 

1/11/2113  

 

31/11/2113  

 

31/6/2114  

15111 

 

15111 

5111 

 

5111 

21111 

 

21111 

اُزْو٣ؼبد  اُزغبه٣خ    

ُز٘ظ٤ْ أُ٘بكَخ ٝؽٔب٣خ 

 أَُزِٜي

إلاه رْو٣ؼبد 

ر٘ظْ أُ٘بكَخ 

 ٝؽٔب٣خ أَُزِٜي

اػلاك اُْزو٣ؼبد  ٝاُؾٍٖٞ  

ػ٠ِ أُٖبكه ا٬ُىٓخ ُٜنٙ 

 اُزْو٣ؼبد.

ػول كٝهاد ٓ٘ظٔخ ٣وّٞ ثٜب  

 أٍبرنح ٓزقٖٖٕٞ.

 ػول ٓئرٔواد ٝٝهُ ػَٔ. 

 

رزجغ اُزْو٣ؼبد  ا٩ه٤ٔ٤ِخ  أُؾ٤ِخ ٜٓ٘ب 

ٝاُل٤ُٝخ  ٝمُي ثؼَٔ اٍزج٤بٗبد 

ٝاٍزط٬ػبد ُِوأٟ  ء ٝٓؼوكخ أٝعٚ 

 اُوٖٞه ٝا٣٩غبكح.

1/0/2114  

 

 

1/3/2115  

31/2 /2115  

 

 

31/6/2115  

31111 

 

 

25111 

5111 

 

 

11111 

35111 

 

 

35111  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

   052                                                                                                                    0205-0202الخطه البحثٌة لجامعة بنها 
 
 

 ٤ًِخ اُزغبهح

 ٌزو٤ٗٝخأُؾٞه اُضب٠ٗ : ا٩كاهح ا٧ُ

متابعة اآلداءمإشرات  األنشطة المخرجات/العابد المجاالت البحثٌة عن التنفٌذ  المسبولٌة   

 

 اُزٌِلخ كزوح اُز٘ل٤ن

ر٣َٞٔ  اُٜ٘ب٣خ اُجلا٣خ

 فبهع٠ 

ر٣َٞٔ 

 مار٠

 ا٩عٔبُـ٠

 أُؾ٤ِبد ا٧ٌُزو٤ٗٝخ

 اُؾٌٞٓخ ا٧ٌُزو٤ٗٝخ

ٝعٞك ٗظبّ ٓؼزٔل 

ُِٔؾ٤ِبد ٝاُؾٌٞٓخ 

خا٧ٌُزو٤ٗٝ  

 ر٣ٌٖٞ كو٣ن ػَٔ 

 اعواء  اُلهاٍبد ا٩ٍزط٬ػ٤خ 

اػلاك اٍزج٤بٗبد ٧فن هأٟ  

 أَُزل٤ل١

 رؾ٤َِ ا٩ٍزج٤بٗبد 

 اػلاك فطٚ ثؾض٤خ 

 رؾل٣ل ػ٤٘خ اُلهاٍخ 

 اُزطج٤ن ا٤ُٔلا٠ٗ 

 اُزؾ٤َِ ا٩ؽٖبئ٠ 

 ًزبثخ اُزوو٣و ٝٓواعؼخ اُ٘زبئظ 

 ٓ٘بهْخ اُ٘زبئظ ك٠ ٤ٔ٤ٍ٘به ػ٠ِٔ 

ٓخٓؼلٍ هٙبء أَُزل٤ل٣ٖ ٖٓ اُقل  

 هَْ أُؾبٍجخ

 هَْ ا٩كاهح

 هَْ ا٩ؽٖبء

1/4/2111  

1/6/2111  

1/11/2111  

1/12/2111  

1/3/2111  

1/0/2111  

1/11/2111  

1/2/2112  

1/6/2112  

1/11/2112  

31/5/2111  

31/0/2111  

31/11/2111  

31/2/2111  

31/6/2111  

31/11/2111  

31/1/2112  

31/5/2112  

31/11/2112  

 

- 

11111 

2111 

11111 

5111 

5111 

21111 

15111 

11111 

3111 

- 

5111 

1111 

5111 

5111 

5111 

11111 

11111 

5111 

1111 

- 

15111 

3111 

15111 

11111 

11111 

31111 

25111 

15111 

4111 

 أُلكٞػبد ا٧ٌُزو٤ٗٝخ

 ٝاُقلٓبد ا٧ٌُزو٤ٗٝخ

ٝعٞك ٗظبّ ٓؼزٔل 

ُِٔلكٞػبد 

 ا٧ٌُزو٤ٗٝخ

ٝاُقلٓبد 

 ا٧ٌُزو٤ٗٝخ

 اػلاك كو٣ن ػَٔ 

 ٤خػَٔ فطخ ثؾض 

 اعواء اُلهاٍبد ا٩ٍزط٬ػ٤خ 

 ؽٖو أَُزل٤ل٣ٖ 

 رؾل٣ل ػ٤٘خ اُلهاٍخ 

 اػلاك ا٩ٍزج٤بٕ 

 اُزطج٤ن ا٤ُٔلا٠ٗ 

 اُزؾ٤َِ ا٩ؽٖبئ٠ 

 -11ؽٖو اُ٘زبئظ ٝرول٣وٛب  

 ًزبثخ اُزوو٣و اُٜ٘بئ٠

 ٓؼلٍ هٙبء أَُزل٤ل٣ٖ ٖٓ اُقلٓخ

 هَْ ا٩كاهح

 هَْ ا٩ؽٖبء

 هَْ أُؾبٍجخ

1/11/2112  

1/2/2113  

1/5/2113  

1/11/2113  

1/4/2114  

1/5/2114  

1/0/2114  

1/2/2115 

/4/2115  

1/6/2115  

31/1/2113  

31/4/2113  

31/11/2113  

31/3/2114  

31/4/2114  

31/0/2114  

31/1/2115  

31/3/2115  

31/5/2115  

31/6/2115  

- 

11111 

11111 

5111 

5111 

5111 

21111 

11111 

5111 

5111 

- 

5111 

5111 

5111 

5111 

5111 

5111 

5111 

5111 

5111 

- 

15111 

15111 

11111 

11111 

11111 

25111 

15111 

11111 

11111 



 
 
 
 
 
 

   058                                                                                                                    0205-0202الخطه البحثٌة لجامعة بنها 
 
 

 اُج٘ٞى ا٧ٌُزو٤ٗٝخ

 أَُزْل٠ ا٧ٌُزو٠ٗٝ

ٝعٞك ٗظبّ ٓؼزٔل 

ُِج٘ٞى ا٧ٌُزو٤ٗٝخ 

ٝأَُزْل٠ 

 ا٧ٌُزو٠ٗٝ

 اػلاك فطخ ثؾض٤خ 

 اػلاك كو٣ن ػَٔ 

 اػلاك ا٩ٍزج٤بٕ 

 رؾل٣ل ػ٤٘خ اُلهاٍخ 

 اعواء اُزطج٤ن ا٤ُٔلا٠ٗ 

 ٍزج٤بٗبد ًٝزبثخ اُزوو٣ورؾ٤َِ ا٩ 

 ٓؼلٍ هٙبء أَُزل٤ل٣ٖ ٖٓ اُقلٓخ

 هَْ ا٩كاهح

 هَْ ا٩ؽٖبء

 هَْ أُؾبٍجخ

1/0/2115  

1/0/2115  

1/0/2115  

1/11/2115  

1/11/2115  

1/12/2115  

31/0/2115  

31/0/2115  

31/0/2115  

15/11/2115  

25/11/2115  

31/12/2115  

11111 

- 

5111 

5111 

21111 

11111 

 

5111 

- 

5111 

5111 

11111 

5111 

15111 

- 

11111 

11111 

31111 

15111 

 ّوًبد اُزؤ٤ٖٓ

 ا٧ٌُزو٤ٗٝخ

ٝعٞك ٗظبّ ٓؼزٔل 

ُْوًبد اُزؤ٤ٖٓ 

 ا٧ٌُزو٤ٗٝخ

 اػلاك فطخ ثؾض٤خ 

 ػَٔ اٍزج٤بٕ 

رؾ٤َِ ٝػوٗ ٗزبئظ  

 ا٩ٍزج٤بٕ

 ٓؼلٍ هٙبء أَُزل٤ل٣ٖ
 هَْ ا٩كاهح

 هَْ أُؾبٍجخ

 هَْ ا٩ؽٖبء

1/5/2111  31/0/2111  21111 11111 31111 

 ا٩كاهح ا٧ٌُزو٤ٗٝخ

 ُِٔٞاهك اُجْو٣خ

ا٩ٍزضٔبه ُِٔٞاهك 

 اُجْو٣خ

 اػلاك فطخ ثؾض٤خ 

 ػَٔ اٍزج٤بٕ 

 رؾ٤َِ ٝػوٗ ٗزبئظ ا٩ٍزج٤بٕ 

 ٓؼلٍ هٙبء أَُزل٤ل٣ٖ.
 هَْ ا٩ؽٖبء

 هَْ ا٩كاهح

 هَْ ا٩ؽٖبء

1/11/2111  31/2/2111  25111 11111 35111 

 اكاهح ٬ٍٍَ اُزٞه٣ل

٠ا٧ٌُزوٝٗ  

ٝعٞك ٗظبّ ٓؼزٔل 

 ُِزٞه٣ل ا٧ٌُزو٠ٗٝ

 اػلاك كو٣ن ػَٔ -

 ػَٔ اٍزج٤بٕ -

 اهرلبع ٓؼلٍ ا٧كاء ُِزٞه٣ل ا٧ٌُزو٠ٗٝ ٍزج٤بٕا٩رؾ٤َِ ٝػوٗ ٗزبئظ  -
 هَْ ا٩ؽٖبء

 هَْ أُؾبٍجخ

 هَْ ا٩كاهح

1/3/2111  

1/11/2111  

1/6/2112  

31/0/2111  

31/5/2112  

31/12/2112  

25111 15111 41111 

جخ ٝأُواعؼخأُؾبٍ  

 ا٧ٌُزو٤ٗٝخ

ٝعٞك ٗظبّ ٓؼزٔل 

ُِٔؾبٍجخ ٝأُواعؼخ 

 ا٧ٌُزو٤ٗٝخ

 كٝهاد -

 ثوآظ رؤ٤ِ٤ٛخ -

 ٓؼلٍ هٙبء أَُزل٤ل٣ٖ اٍزج٤بٗبد ٝرؾ٤ِِٜب -

1/1/2113  

1/4/2113  

1/11/2113  

31/3/2113  

3/11/2113  

31/1/2114  

31111 21111 51111 

 أُؼب٤٣و اُل٤ُٝخ

 ُِٔؾبٍجخ ٝأُواعؼخ

خ ثبُٔؼب٤٣و هبئٔ

اُل٤ُٝخ ُِٔؾبٍجخ 

 ٝأُواعؼخ

ػول ٗلٝاد كٝه٣خ ٩ٍزط٬ع هأٟ  -

 أَُزل٤ل٣ٖ ٖٓ اُقلٓخ

اُٞػ٠   ػول كٝهاد رله٣ج٤خ ُز٤ٔ٘خ  -

ثبٌُٔؼب٤٣و اُل٤ُٝخ ُِٔؾبٍجخ  

 ٝأُواعؼخ

 رؾ٤َِ اُج٤بٗبد -

 رؾ٤َِ اُ٘زبئظ -

 ًزبثخ اُزوو٣و -

1/2/2114  ٓؼلٍ هٙبء أَُزل٤ل٣ٖ ٖٓ اُقلٓخ  

1/4/2114  

1/11/2114  

1/2/2115  

1/6/2115  

31/3/2114  

31/0/2114  

31/1/2115  

31/5/2115  

31/12/2115  

35111 22111 50111 



 
 
 
 
 
 

   050                                                                                                                    0205-0202الخطه البحثٌة لجامعة بنها 
 
 

 

 

 ٤ًِخ اُزغبهح

 أُؾٞه اُضبُش :  ا٩ٍزضٔبه ٝهٚب٣ب اُزؤ٤ٓ٘بد ك٠ أُغزٔغ

ٓزبثؼخ ا٧كاء  ٓئّواد ا٧ْٗطخ أُقوعبد/اُؼبئل أُغب٫د اُجؾض٤خ  

 

٘ل٤نػٖ اُز أَُئ٤ُٞخ  

 

 اُزٌِلخ كزوح اُز٘ل٤ن

ر٣َٞٔ  اُٜ٘ب٣خ اُجلا٣خ

 فبهع٠ 

ر٣َٞٔ 

 مار٠ 

 ا٩عٔبُـ٠

التشرٌعات اإلستثمارٌة   

وتؤثٌرها على حركة  

 اإلستثمار فى مصر

إلاه رْو٣ؼبد ٗظْ 

 ا٩ٍزضٔبه ك٠ ٖٓو

اػلاك اُزْو٣ؼبد ٝاُؾٍٖٞ  -

 ػ٠ِ أُٖبكه ا٬ُىٓخ

ػول كٝهاد ٓ٘زظٔخ ٣وّٞ ثٜب  -

 برنح ٓزقٖٖٕٞأٍ

 ػول ٓئرٔواد ٝٝهُ ػَٔ -

 اٍزط٬ع اُوأٟ -

 هَْ ا٩هزٖبك رزجغ اُزْو٣ؼبد أُؾ٤ِخ ٝاُل٤ُٝخ

 هَْ أُؾبٍجخ

 هَْ ا٩كاهح

 هَْ ا٩ؽٖبء

1/5/2111  

1/0/2111  

1/2/2111  

1/6/2111  

31/6/2111  

31/1/2111  

31/5/2111  

31/0/2111  

أُق01 31111 51111  

 ُزْو٣ؼبد اُٚو٣ج٤خا

 ٠ ا٩ٍزضٔبهٝكٝهٛب ك

إلاه رْو٣ؼبد 

ٙو٣ج٤خ ر٘ظْ 

 ا٩ٍزضٔبه

اػلاك اُزْو٣ؼبد ٝاُؾٍٖٞ  -

 ػ٠ِ أُٖبكه ا٬ُىٓخ

ػول كٝهاد ٓ٘زظٔخ ٣وّٞ  -

 ٓزقٖٖٕٞ

 ػول ٓئرٔواد ٝٝهُ ػَٔ -

 اٍزط٬ع اُوأٟ -

1/5/2111 رزجغ اُزْو٣ؼبد أُؾ٤ِخ ٝاُل٤ُٝخ  

1/0/2111  

1/2/2111  

1/6/2111  

31/6/2111  

31/1/2111  

31/5/2111  

31/0/2111  

أُق01 21111 61111  

 اُزْو٣ؼبد اُغٔو٤ًخ 

 ٝكٝهٛب ك٠ ا٩ٍزضٔبه

 

إلاه رْو٣ؼبد 

عٔو٤ًخ ر٘ظْ 

 ا٩ٍزضٔبه

اػلاك اُزْو٣ؼبد ٝاُؾٍٖٞ ػ٠ِ  -

 أُٖبكه ا٬ُىٓخ

ػول كٝهاد ٓ٘زظٔخ ٣وّٞ ثٜب  -

 أٍبرنح ٓزقٖٖٕٞ

 ػول ٓئرٔواد ٝٝهُ ػَٔ -

 اٍزط٬ع اُوأٟ -

أُؾ٤ِخ ٝاُل٤ُٝخ رزجغ اُزْو٣ؼبد   1/0/2111  

1/11/2111  

1/5/2112  

1/0/2112  

31/0/2111  

31/4/2112  

31/0/2112  

31/11/

2112 

أُق01 21111 61111  



 
 
 
 
 
 

   053                                                                                                                    0205-0202الخطه البحثٌة لجامعة بنها 
 
 

 رْو٣ؼبد اُزؤ٤ٓ٘بد

 ا٩عزٔبػ٤خ ٝكٝهٛب ك٠

 اُز٤ٔ٘خ

إلاه رْو٣ؼبد 

ر٘ظْ اُز٘بد 

 ا٩عزٔبػ٤خ

اػلاك اُزْو٣ؼبد ٝاُؾٍٖٞ ػ٠ِ  -

 أُٖبكه ا٬ُىٓخ

د ٓ٘زظٔخ ٣وّٞ ػول كٝها -

 ثٔزقٖٖٕٞ

 ػول ٓئرٔواد ٝٝهُ ػَٔ -

 اٍزط٬ع اُوأٟ -

 رزجغ اُزْو٣ؼبد أُؾ٤ِخ ٝاُل٤ُٝخ

 

 

 

 

 

 

 هَْ ا٩هزٖبك

 هَْ ا٩ؽٖبء

 

 

 

 

1/0/2111  

1/11/2111  

1/5/2112  

1/0/2112  

31/0/2111  

31/4/2112  

31/0/2112  

31/11/

2112 

 

 

 

01111 

أُق111 31111  

 كٝه اُزؤ٤ٖٓ ك٠ اُز٤ٔ٘خ

هزٖبك٣خا٩  

ر٤ٔ٘خ اُٞػ٠ اُزؤ٠٘٤ٓ 

ٝكٝهٙ ك٠ اُز٤ٔ٘خ 

 ا٩هزٖبك٣خ

ػول كٝهاد رله٣ج٤خ ٝٝهُ ػَٔ -  

اٍزٚبكخ ًجبه ا٧ٍبرنح ُ٪ُوبء  -

 ٓؾبٙواد

اهبٓخ ٓئرٔواد ٝٗلٝاد -  

رٞع٤ٚ أٗظبه ٬ٛة اُجؾش ٧ْٛ  -

 عٞاٗت اُز٤ٔ٘خ

 هَْ ا٩ؽٖبء  ٓؼلٍ هٙبء أَُزل٤ل٣ٖ ٖٓ اُقلٓخ

 هَْ ا٩هزٖبك

1/11/2112  

1/1 /2113  

1/0/2113  

1/12/2113  

31/12/

2112 

31/0/2113  

31/11/

2113 

31/1 

/2114  

أُق61 أُق21  أُق01   

 كٝه اُزؤ٤ٖٓ ك٠ اُز٤ٔ٘خ

 ا٩عزٔبػ٤خ

ر٤ٔ٘خ اُٞػ٠ اُزؤ٠٘٤ٓ 

ٝكٝهٙ ك٠ اُز٤ٔ٘خ 

 ا٩عزٔبػ٤خ

ػول كٝهاد رله٣ج٤خ ٝٝهُ ػَٔ -  

اٍزٚبكخ ًجبه ا٧ٍبرنح ُ٪ُوبء  -

 ٓؾبٙواد

ئرٔواد ٝٗلٝاداهبٓخ ٓ -  

رٞع٤ٚ أٗظبه ٬ٛة اُجؾش ٧ْٛ  -

 عٞاٗت اُز٤ٔ٘خ ا٩هزٖبك٣خ

 هَْ ا٩هزٖبك ٓؼلٍ هٙبء أَُزل٤ل٣ٖ ٖٓ اُقلٓخ

 هَْ ا٩ؽٖبء

1/11/2112  

1/1 /2113  

1/0/2113  

1/12/2113  

31/12/

2112 

31/0/2113  

31/11/

2113 

31/1 

/2114  

أُق61 أُق21  أُق01   

به ٝعٞك فطخ اٍزضٔ رقط٤ٜ ا٩ٍزضٔبه

 ٓؼزٔل

اػلاك كو٣ن ػَٔ -  

اػلاك اٍزج٤بٕ -  

رؾ٤َِ ا٩ٍزج٤بٕ -  

ػوٗ اُ٘زبئظ ٝاُزوبه٣و -  

 هَْ ا٩هزٖبك ٓؼلٍ هٙبء أَُزل٤ل٣ٖ ٖٓ اُقلٓخ

 هَْ ا٩ؽٖبء

1/11/2112  

1/1 /2113  

1/0/2113  

1/12/2113  

31/12/

2112 

31/0/2113  

31/11/

2113 

31/1 

/2114  

أُق01 31111 51111  

زو٠ٗٝا٩ٍزضٔبه ا٧ٌُ ٝعٞك ٗظبّ اٍزضٔبه  

 أٌُزو٠ٗٝ ٓؼزٔل

اػلاك كو٣ن ػَٔ -  

اػلاك اٍزج٤بٕ -  

رؾ٤َِ ا٩ٍزج٤بٕ -  

ػوٗ اُ٘زبئظ ٝاُزوبه٣و -  

 هَْ ا٩هزٖبك ٓؼلٍ هٙبء أَُزل٤ل٣ٖ ٖٓ اُقلٓخ

 هَْ ا٩كاهح

 هَْ ا٩ؽٖبء

1/2/2114  

1/4/2114  

1/11/2114  

1/3/2115  

31/3/2114  

31/11/

2114 

20/2/2115  

31/4/2115  

15111 5111 21111 
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ٝعٞك ٗظبّ ٓؼزٔل  ا٩هزٖبك اُوه٠ٔ

 ُ٪هزٖبك اُوه٠ٔ

اػلاك كو٣ن ػَٔ -  

اػلاك اٍزج٤بٕ -  

رؾ٤َِ ا٩ٍزج٤بٕ  -  

ػوٗ اُ٘زبئظ ٝاُزوبه٣و -  

 هَْ ا٩هزٖبك ٓؼلٍ هٙبء أَُزل٤ل٣ٖ ٖٓ اُقلٓخ

 هَْ ا٩ؽٖبء

1/2/2114  

1/4/2114  

1/11/2114  

1/3/2115  

31/3/2114  

31/11/

2114 

20/2/2115  

31/4/2115  

15111 5111 21111 

 ٝٙغ ا٤َُبٍبد

أُض٠ِ ٩ٍزضٔبه أٓٞاٍ  

 اُزؤ٤ٓ٘بد ا٩عزٔبػ٤خ

 

اػلاك ا٤َُبٍبد 

 ا٬ُىٓخ ٩ٍزضٔبه

أٓٞاٍ اُزؤ٤ٓ٘بد 

 ا٩عزٔبػ٤خ

اػلاك كو٣ن ػَٔ -  

اػلاك اٍزج٤بٕ -  

رؾ٤َِ ا٩ٍزج٤بٕ -  

ػوٗ اُ٘زبئظ ٝاُزوبه٣و - ٖ اُقلٓخٓؼلٍ هٙبء أَُزل٤ل٣ٖ ٓ   

 هَْ ا٩هزٖبك

 هَْ ا٩كاهح

 هَْ ا٩ؽٖبء

1/2/2114  

1/4/2114  

1/11/2114  

1/3/2115  

31/3/2114  

31/11/

2114 

20/2/2115  

31/4/2115  

أُق61 أُق21  أُق01   

اُلهاٍبد ا٧ٌُزو٤ٗٝخ 

 ٝكٝهٛب ك٠ ٕ٘بػخ

 اُزؤ٤ٖٓ

 

رٞك٤و هبػلح ث٤بٗبد 

 ٝكػْ اُوواه

اػلاك كو٣ن ػَٔ -  

اػلاك اٍزج٤بٕ -  

ؾ٤َِ ا٩ٍزج٤بٕر -  

ػوٗ اُ٘زبئظ ٝاُزوبه٣و -  
 ٓؼلٍ هٙبء أَُزل٤ل٣ٖ ٖٓ اُقلٓخ

 هَْ ا٩هزٖبك

 هَْ ا٩ؽٖبء

1/2/2114  

1/4/2114  

1/11/2114  

1/3/2115  

31/3/2114  

31/11/

2114 

20/2/2115  

31/4/2115  

أُق51 أُق31  أُق01   

 ٓواًي أُؼِٞٓبد

 ٝكػْ اُوواه

ر٤ٔ٘خ اُٞػ٠ ػٖ 

اٍزضٔبهاد اُوطبع 

وك٠أُٖ  

اْٗبء هبػلح ث٤بٗبد ُِجؾش  -

 اُؼ٠ِٔ

اػلاك ِٓقٖبد ُِوٍبئَ  -

 اُؼ٤ِٔخ

ْٗو ا٧ثؾبس ثبُٔٞاهغ  -

 اُقبٕخ

ٛجبػخ ك٤َُ -  

 هَْ ا٩ؽٖبء ٓؼلٍ هٙبء أَُزل٤ل٣ٖ ٖٓ اُقلٓخ

1/2/2114  

1/4/2114  

1/11/2114  

1/3/2115  

31/3/2114  

31/11/

2114 

20/2/2115  

31/4/2115  

أُق61 أُق21  أُق01   

اُوطبع أُٖوك٠كٝه   

 ك٠ اُز٤ٔ٘خ

ػول كٝهاد رله٣ج٤خ ٝٝهُ ػَٔ -   

اٍزٚبكخ ًجبه ا٧ٍبرنح ُ٪ُوبء  -

 ٓؾبٙواد

اهبٓخ ٓئرٔواد ٝٗلٝاد -  

رٞع٤ٚ أٗظبه ٬ٛة اُجؾش ٧ْٛ  - 

 عٞاٗت اُز٤ٔ٘خ ا٩هزٖبك٣خ

 ٓؼلٍ هٙبء أَُزل٤ل٣ٖ
 هَْ ا٩هزٖبك

 هَْ أُؾبٍجخ

 هَْ ا٩ؽٖبء

1/2/2114  

1/4/2114  

1/11/2114  

1/3/2115  

31/3/2114  

31/11/

2114 

20/2/2115  

31/4/2115  

أُق61 أُق21  أُق01   
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 ٤ًِخ اُزغبهح

 أُؾٞه اُواثغ : اكاهح ا٧ىٓبد ٝاٌُٞاهس

ٓزبثؼخ ا٧كاء ٓئّواد ا٧ْٗطخ أُقوعبد/اُؼبئل أُغب٫د اُجؾض٤خ  

 

  ػٖ اُز٘ل٤ن أَُئ٤ُٞخ

 ) اُوَْ اُؼ٠ِٔ (

 اُز٣َٞٔ كزوح اُز٘ل٤ن

 ا٩عٔبُـ٠ مار٠ فبهع٠  اُٜ٘ب٣خ اُجلا٣خ

اٍزوار٤غ٤بد اكاهح 

ا٧ىٓبد ػ٠ِ 

 أَُزٟٞ اُو٠ٓٞ

 

 

 

ث٤بٕ ؽٖو أُٞاهك 

 اُطج٤ؼ٤خ ٝاُجْو٣خ

عٔغ اُج٤بٗبد -  

رؾ٤َِ اُج٤بٗبد -  

اػلاك اُزوبه٣و -  

 ٗزبئظ اُلهاٍخ ٝاٗزبط هبػلح اُج٤بٗبد
 هَْ ا٩كاهح

 هَْ ا٩ؽٖبء

1 

3 

4 

2 

4 

6 

2511 

2511 

5111 

2511 

2511 

5111 

5111 

5111 

11111 

هبػلح ث٤بٗبد ُِٔٞاهك 

 اُطج٤ؼ٤خ ٝاُجْو٣خ

عٔغ اُج٤بٗبد -  

رؾ٤َِ اُج٤بٗبد -  

اػلاك اُزوبه٣و -  

 هَْ ا٩كاهح ٗزبئظ اُلهاٍخ ٝاٗزبط هبػلح اُج٤بٗبد

 هَْ ا٩ؽٖبء

0 

0 

11 

0 

11 

12 

2511 

2511 

5111 

2511 

2511 

5111 

5111 

5111 

11111 

بء ؽٖو ا٧فط

 أُؾ٤طخ ثبُج٤ئخ

عٔغ اُج٤بٗبد -  

رؾ٤َِ اُج٤بٗبد -  

اػلاك اُزوبه٣و -  
 ٗزبئظ اُلهاٍخ ٝاٗزبط هبػلح اُج٤بٗبد

 هَْ ا٩كاهح

 هَْ ا٩ؽٖبء

13 

16 

10 

15 

10 

21 

2511 

2511 

5111 

2511 

2511 

5111 

5111 

5111 

11111 

كهاٍخ ر٤ٔ٘خ أُ٘بٛن 

 ؿ٤و أُؤُٛٞخ

عٔغ اُج٤بٗبد -  

بدرؾ٤َِ اُج٤بٗ -  

اػلاك اُزوبه٣و -  
 ٗزبئظ اُلهاٍخ ٝاٗزبط هبػلح اُج٤بٗبد

 هَْ ا٩كاهح

 هَْ ا٩ؽٖبء

25 

20 

20 

26 

20 

31 

2511 

2511 

5111 

2511 

2511 

5111 

5111 

5111 

11111 

 اٍزوار٤غ٤بد اكاهح

 ا٧ىٓبد ٖٓ ٓ٘ظٞه

 اهزٖبكٟ

 

 

كهاٍخ ٬ٌْٓد 

 اُي٣بكح اٌَُب٤ٗخ

عٔغ اُج٤بٗبد -  

رؾ٤َِ اُج٤بٗبد -  

ْبء هبػلح ث٤بٗبداٗ -  

 ٗزبئظ اُلهاٍخ ٝاٗزبط هبػلح اُج٤بٗبد

 هَْ ا٩كاهح

 هَْ ا٩ؽٖبء

31 

33 

35 

32 

34 

36 

2511 

2511 

5111 

2511 

2511 

5111 

5111 

5111 

11111 

كهاٍخ ٬ٌْٓد 

اٗقلبٗ اُلفٍٞ 

 ٝاُجطبُخ

عٔغ اُج٤بٗبد -   

رؾ٤َِ اُج٤بٗبد -  

اْٗبء هبػلح ث٤بٗبد -  

 

بػلح اُج٤بٗبدٗزبئظ اُلهاٍخ ٝاٗزبط ه  

3 

5 

0 

 

4 

0 

11 

 

2511 

2111 

5111 

 

2511 

2111 

5111 

 

5111 

4111 

11111 

كهاٍخ اهرلبع 

 ا٧ٍؼبه

عٔغ اُج٤بٗبد -  

رؾ٤َِ اُج٤بٗبد -  

اْٗبء هبػلح ث٤بٗبد ٝارقبم اُوو -  
 ٗزبئظ اُلهاٍخ ٝاٗزبط هبػلح اُج٤بٗبد

 هَْ ا٩كاهح

 هَْ ا٩هزٖبك

11 

13 

10 

12 

15 

21 

1111 

5111 

5111 

1111 

5111 

5111 

2111 

11111 

11111 

ا٩كاهح ا٧ٌُزو٤ٗٝخ 

 ٨ُىٓبد ٝاٌُٞاهس

ٝعٞك ٗظبّ ُٔٞاعٜخ 

 ا٧ىٓبد ٝاٌُٞاهس

عٔغ اُج٤بٗبد -  

رؾ٤َِ اُج٤بٗبد -  

اْٗبء هبػلح ث٤بٗبد ٝارقبم اُوواه -  
 ٗزبئظ اُلهاٍخ ٝاٗزبط هبػلح اُج٤بٗبد

 هَْ ا٩ؽٖبء

 هَْ ا٩هزٖبك

21 

23 

25 

22 

24 

31 

5111 

2511 

5111 

5111 

2511 

5111 

11111 

5111 

11111 
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 ٤ًِخ اُزغبهح

 أُؾٞه اُقبٌٓ : اُؼُٞٔخ ٝرؤص٤وٛب ػ٠ِ أُغزٔغ أُٖوٟ

أُغب٫د اُجؾض٤خا ٓزبثؼخ ا٧كاء ٓئّواد ا٧ْٗطخ أُقوعبد/اُؼبئل   

 

ػٖ اُز٘ل٤ن أَُئ٤ُٞخ  

 

 اُزٌِلخ كزوح اُز٘ل٤ن

ر٣َٞٔ  اُٜ٘ب٣خ اُجلا٣خ

 فبهع٠ 

َ مار٠   ا٩عٔبُـ٠ ر٣ٞٔ

اُز٣َٞن اُل٠ُٝ ك٠ ظَ -1

 اُؼُٞٔخ

ر٤ٔ٘خ اُٞػ٠ ثلٝه 

اُز٣َٞن اُل٠ُٝ ك٠ ظَ 

 اُؼُٞٔخ

ػول كٝهاد رله٣ج٤خ ٝٝهُ  -

 اُؼَٔ

اٍزٚبكخ ًجبه ا٧ٍبرنح ٩ُوبء  - 

 ٓؾبٙواد  ٓ٘زظٔخ.

اهبٓخ أُئرٔواد ٝاُ٘لٝاد -  

ٓؼلٍ هٙبء أَُزل٤ل٣ٖ 

 ٖٓ اُقلٓخ
 هَْ ا٩هزٖبك

بٍجخأُؾٝ  

 هَْ ا٩كاهح

 هَْ ا٩ؽٖبء

0/0/0203  

0/3/0203  

0/5/0203  

31/2/2113  

31/4/2113  

31/0/2113  

11111 

5111 

31111 

5111 

2511 

21111 

15111 

0511 

51111 

اُزغبهح ا٧ٌُزو٤ٗٝخ-2 ر٤ٔ٘خ اُٞػ٠ ثلٝه  

اُزغبهح ا٧ٌُزو٤ٗٝخ ك٠ 

 ظَ اُؼُٞٔخ

ػول كٝهاد رله٣ج٤خ ٝٝهُ  -

 اُؼَٔ

ا٧ٍبرنح ٩ُوبء اٍزٚبكخ ًجبه  -

 ٓؾبٙواد  ٓ٘زظٔخ.

اهبٓخ أُئرٔواد ٝاُ٘لٝاد اُؼ٤ِٔخ. -  

ٓؼلٍ هٙبء أَُزل٤ل٣ٖ 

 ٖٓ اُقلٓخ 
 هَْ ا٩هزٖبك

 هَْ ا٩كاهح

0/02/0203  

0/!/0204  

0/3/0204  

31/12/2113  

31/2/2114  

31/6/2114  

11111 

5111 

31111 

5111 

3111 

21111 

15111 

0111 

51111 

ك٠  كٝه اُوطبع أُٖوك٠-3

 ٓٞاعٜخ رؾل٣بد اُؼُٞٔخ

ر٤ٔ٘خ كٝه اُوطبع 

أُٖوك٠ ك٠ ٓٞاعٜخ 

 رؾل٣بد اُؼُٞٔخ

ٓؼلٍ هٙبء أَُزل٤ل٣ٖ 

 ٖٓ اُقلٓخ 
 هَْ ا٩هزٖبك

0/7/0204  

0/00/0204  

0/3/0205  

31/11/2114  

31/2/2115  

31/0/2115  

11111 

0111 

51111 

5111 

3111 

51111 

15111 

11111 

أُق111  

ك٠ ظَ رو٤٤ْ أكاء أُئٍَبد -5

 اُؼُٞٔخ

ا٣غبك ٗظبّ كؼبٍ 

ُِٔئٍَبد ك٠ ظَ 

 اُؼُٞٔخ

اػلاك اٍزج٤بٗبد-  

رؾ٤َِ ا٩ٍزج٤بٕ-  

كهاٍخ اُ٘زبئظ ٝاػلاك اُزوبه٣و-  

 

ٓؼلٍ هٙبء أَُزل٤ل٣ٖ 

 ٖٓ اُقلٓخ  

 هَْ ا٩ؽٖبء

 هَْ ا٩كاهح

 هَْ ا٩هزٖبك

1/1/2111  

1/6/2111  

1/11/2111  

31/5/2111  

31/12/2111  

31/3/2112  

11111 

11111 

11111 

 

4111 

11111 

15111 

14111 

21111 

25111 

اػبكح ا٤ٌُِٜخ ا٩كاه٣خ  -6

ُِٔئٍَبد أُقزِلخ ك٠ اُلُٝخ 

 ك٠ ظَ اُؼُٞٔخ

اػلاك ٤ٌَٛ ر٘ظ٠ٔ٤ 

ُِٔئٍَبد أُقزِلخ ك٠ 

 اُلُٝخ

اػلاك اٍزج٤بٗبد-  

رؾ٤َِ ا٩ٍزج٤بٕ -  

كهاٍخ اُ٘زبئظ ٝاػلاك اُزوبه٣و -  

 

رٖل٣ن ٓغبٌُ ا٧هَبّ 

٤ٌُِخ .ٝٓغٌِ ا  
1/1/2113  

1/6/2113  

1/1/2115  

31/5/2113  

31/12/2114  

31/5/2115  

11111 

0111 

15111 

11111 

0111 

0111 

21111 

10111 

24111 

 

 



 
 
 
 
 
 

   052                                                                                                                    0205-0202الخطه البحثٌة لجامعة بنها 
 
 

 

 

 

 

 

 

 الحقوقكلٌة لالخطة التنفٌذٌة -0.5
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 كلٌة الحقوق

، انشاء اطار قانونً البرام العقود االلٌكترونٌة  محاور : الحماٌة القانونٌة للبٌبة وتطوٌر التشرٌعات التً تحمً األسرة والطفل -أوال

 وتطوٌر عقود وحقوق العمل والقوانٌن المنافسة ومنع االحتكار واتفاقٌات نهر النٌل

 ٤خضٔغب٫د اُجؾاُ

  
 ا٧ْٗطخ أُقوعبد / اُؼبئل

ٓئّواد ٓزبثؼخ 

 ا٧كاء

  أَُئ٤ُٞخ ػٖ اُز٘ل٤ن

 ) اُوَْ اُؼ٠ِٔ (

 اُزٌِلــــخ كزوح اُز٘ل٤ن

 اُٜ٘ب٣خ اُجلا٣خ
ر٣َٞٔ 

 مار٢

ر٣َٞٔ  

 فبهع٠

 ا٩عٔب٢ُ

 ؽٔب٣خ اُج٤ئخ

ٝعٞك اٛبه هب٢ٗٞٗ ُؾٔب٣خ  -    

 اُج٤ئخ ٖٓ اُزِٞس

ٝعٞك رْو٣ؼبد ْٝٓوٝػبد  -

 هٞا٤ٖٗ ٓوزوؽخ ُؾٔب٣خ اُج٤ئخ

 ا٩ٍزج٤بٗبد -

 رؾ٤َِ ا٩ٍزج٤بٗبد -

اػلاك كهاٍخ ك٢ ٙٞء  -

 ا٩ٍزج٤بٗبد

ٓؼلٍ هٙبء أُغزٔغ 

 ٤ٜأُؾ

 

أهَبّ اُل٢ُٝ اُؼبّ 

 ٝا٩هزٖبك ٝاُْو٣ؼخ
0/2111 0/2115 15111 15111 

31111 

 

 

رط٣ٞو اُزْو٣ؼبد 

اُز٢ رؾ٢ٔ ا٧ٍوح 

 ٝأُوأح ٝاُطلَ

 ٝعٞك اٛبه هب٢ٗٞٗ ُؾٔب٣خ ا٧ٍوح -

ٝعٞك رْو٣ؼبد ْٝٓوٝػبد  -

 هٞا٤ٖٗ ٓوزوؽخ ُؾٔب٣خ ا٧ٍوح

 ا٩ٍزج٤بٗبد -

 رؾ٤َِ ا٩ٍزج٤بٗبد -

خ ك٢ ٙٞء اػلاك كهاٍ -

 ا٩ٍزج٤بٗبد

أهَبّ اُل٢ُٝ اُؼبّ 

 ٝاُْو٣ؼخ ٝأُل٢ٗ
0/2111 0/2115 15111 15111 31111 

اْٗبء اٛبه هب٢ٗٞٗ 

٩ثواّ اُؼوٞك 

 ا٩ٌُزو٤ٗٝخ

ٝعٞك اٛبه هب٢ٗٞٗ ُِؼوٞك  -

 ا٩ٌُزو٤ٗٝخ

ٝعٞك رْو٣ؼبد ْٝٓوٝػبد  -

 هٞا٤ٖٗ ٓوزوؽخ ُِؼوٞك ا٩ٌُزو٤ٗٝخ

 ا٩ٍزج٤بٗبد -

 زج٤بٗبدرؾ٤َِ ا٩ٍ -

اػلاك كهاٍخ ك٢ ٙٞء  -

 ا٩ٍزج٤بٗبد

 أهَبّ أُل٢ٗ ٝاُزغبه١

 أُواكؼبد
0/2111 0/2115 15111 15111 31111 

رط٣ٞو ػوٞك اُؼَٔ 

 ٝؽوٞم اُؼٔبٍ

 اٛبه هب٢ٗٞٗ ُؾٔب٣خ -

 ؽوٞم اُؼٔبٍ

اٛبه هب٢ٗٞٗ ٣ٌلَ رط٣ٞو ٗظبّ  -

 اُزؤ٤ٖٓ ا٩عزٔبػ٢

 ا٩ٍزج٤بٗبد -

 رؾ٤َِ ا٩ٍزج٤بٗبد -

لاك كهاٍخ ك٢ ٙٞء اػ -

 ا٩ٍزج٤بٗبد

 21111 11111 11111 0/2115 0/2111 هَْ أُل٢ٗ

رط٣ٞو هٞا٤ٖٗ 

أُ٘بكَخ ٝٓ٘غ 

 ا٩ؽزٌبه

ٝعٞك اٛبه هب٢ٗٞٗ ُؾٔب٣خ  -

أَُزِٜي ٖٓ أُ٘بكَخ ؿ٤و 

 أُْوٝػخ ٝا٩ؽزٌبه

ٝعٞك رْو٣ؼبد ْٝٓوٝػبد  -

 هٞا٤ٖٗ ٓوزوؽخ ُؾٔب٣خ أَُزِٜي

 ا٩ٍزج٤بٗبد -

 ا٩ٍزج٤بٗبدرؾ٤َِ  -

اػلاك كهاٍخ ك٢ ٙٞء  -

 ا٩ٍزج٤بٗبد

 31111 15111 15111 0/2115 0/2111 أهَبّ اُزغبه١ ٝ ا٩هزٖبك



 
 
 
 
 
 

   051                                                                                                                    0205-0202الخطه البحثٌة لجامعة بنها 
 
 

رط٣ٞو ارلبه٤بد  ٜٗو 

ا٤َُ٘  ٝػ٬هبد كٍٝ 

 ا٤َُ٘

ٝعٞك اٛبه هب٢ٗٞٗ ٩ٍزقلاّ ٜٗو  -

ا٤َُ٘  ك٢ ٗوَ اُٖبكهاد ٝاُٞاهكاد 

 أُٖو٣خ

ٝعٞك رْو٣ؼبد ْٝٓوٝػبد  -

 هٞا٤ٖٗ

 ٩ٍزج٤بٗبدا -

 رؾ٤َِ ا٩ٍزج٤بٗبد -

 اػلاك كهاٍخ ك٢ ٙٞء -

 

 أهَبّ

 ا٩هزٖبك

 اُل٢ُٝ اُؼبّ

0/2111 0/2115 15111 15111 31111 

 

 كلٌة الحقوق

محاور : تطوٌر نظم التحكٌم الدولً ، قوانٌن العاملٌن بالدولة ،منظومة األحوال الشخصٌة ، االستفادة من النمو السكانً  –ثانٌا 

 ج أثار األزمة المالٌة العالمٌةورصد وعبل

 ٤خضٔغب٫د اُجؾاُ

  
 أَُئ٤ُٞخ ػٖ اُز٘ل٤ن ٓئّواد ٓزبثؼخ ا٧كاء ا٧ْٗطخ أُقوعبد / اُؼبئل

 اُزٌِلــــخ كزوح اُز٘ل٤ن

ر٣َٞٔ  اُٜ٘ب٣خ اُجلا٣خ

 مار٠

ر٣َٞٔ 

 فبهع٠

 ا٩عٔب٠ُ

رط٣ٞو ٗظْ اُزؾ٤ٌْ 

 اُل٢ُٝ

إطار تشرٌعً وفقهً ألحكام وقواعد 

 لتحكٌما

 اإلستبٌانات -
 تحلٌل اإلستبٌانات -

إعداد دراسة فً ضوء  -
 اإلستبٌانات

معدل رضاء المجتمع 

 المحٌط

 

 أقسام التجاري

 والمرافعات والمدنً
9/0202 7/0205 05222 05222 32222 

رط٣ٞو هٞا٤ٖٗ   

اُؼب٤ِٖٓ أُل٤٤ٖٗ 

 ثبُلُٝخ

دراسات ومشروعات قوانٌن تواكب 

 ضاع العاملٌن بهاتطور  دور الدولة وأو

 اإلستبٌانات -
 تحلٌل اإلستبٌانات -

إعداد دراسة فً ضوء  -
 اإلستبٌانات

 أقسام

 القانون العام
9/0202 7/0205 02222 02222 02222 

رط٣ٞو ٓ٘ظٞٓخ 

 ا٧ؽٞاٍ اُْق٤ٖخ

وجود إطار قانونً لحماٌة االسرة 

وجود تشرٌعات  -والطفل والمرأة

 ومشروعات قوانٌن لفترة الحضانة

 ورعاٌة الطفل وتطوٌر نظام النفقة

 اإلستبٌانات -
 تحلٌل اإلستبٌانات -

إعداد دراسة فً ضوء  -
 اإلستبٌانات

 أقسام الشرٌعة

 والمدنً
9/0202 7/0205 05222 05222 32222 



 
 
 
 
 
 

   062                                                                                                                    0205-0202الخطه البحثٌة لجامعة بنها 
 
 

ا٩ٍزلبكح ٖٓ اُ٘ٔٞ 

 اٌَُب٢ٗ 

وجود إطار قانونً لئلستفادة من الهبة 

 الدٌموجرافٌة

وانٌن تنظم وجود تشرٌعات ومشروعات ق

وتعٌد توزٌع السكان على مستوى األقالٌم 

 المصرٌة

 اإلستبٌانات -
 تحلٌل اإلستبٌانات -

إعداد دراسة فً ضوء  -
  اإلستبٌانات

 أقسام

 اإلقتصاد
9/0202 7/0205 05222 05222 32222 

هٕل ٝػ٬ط آصبه 

 ا٧ىٓخ أُب٤ُخ اُؼب٤ُٔخ

وجود إطار قانونً لحماٌة اإلقتصاد 

 ألزمات المالٌة العالمٌةالمصري من ا

وجود تشرٌعات ومشروعات قوانٌن تنظم 

 اسواق المال والتبادل التجاري

 اإلستبٌانات -
 تحلٌل اإلستبٌانات -

إعداد دراسة فً ضوء  -
 اإلستبٌانات

 أقسام

 اإلقتصاد

 التجاري

9/0202 7/0205 05222 05222 32222 

 

 كلٌة الحقوق

ألعضاء ، نظام العدل بالمحاكم االقتصادٌة ، مقترحات تعدٌل الدستور ونظم التظلم القانونً للجرابم االلٌكترونٌة ، ثالثا محاور : تطوٌر نقل وزراعة ا

 قواعد االخصاص القضابً واإلستفادة من فلسفة ونظم القوانٌن ودراسة أثرها فً تطوٌر السٌاسة التشرٌعٌة

ٔغب٫د اُ

 ٤خضاُجؾ

  

 أَُئ٤ُٞخ ػٖ اُز٘ل٤ن ٓزبثؼخ ا٧كاءٓئّواد  ا٧ْٗطخ أُقوعبد / اُؼبئل

 اُزٌِلــــخ كزوح اُز٘ل٤ن

ر٣َٞٔ  اُٜ٘ب٣خ اُجلا٣خ

 مار٠

ر٣َٞٔ 

 فبهع٠

 ا٩عٔب٠ُ

رط٣ٞو هٞا٤ٖٗ ٗوَ 

 ٝىهاػخ ا٧ػٚبء

ٝعٞك اٛبه هب٢ٗٞٗ ُؾٔب٣خ ا٧كواك ك٢ ؽبُخ 

 اُزجوع 

ٝعٞك رْو٣ؼبد ْٝٓوٝػبد هٞا٤ٖٗ ر٘ظْ 

 ٗوَ ٝىاهػخ ا٧ػٚبء 

 ٙبء أُغزٔغ أُؾ٤ٜٓؼلٍ ه 
 أهَبّ ّو٣ؼخ

 ٓل٢ٗ
0/2111 0/2115 15111 15111 

 



 
 
 
 
 
 

   068                                                                                                                    0205-0202الخطه البحثٌة لجامعة بنها 
 
 

رط٣ٞو ٗظبّ اُؼَٔ 

ثبُٔؾبًْ 

 ا٩هزٖبك٣خ

ٝعٞك اٛبه هب٢ٗٞٗ ُلهاٍخ آصبه اُؼَٔ ثٜنٙ 

 أُؾبًْ اُ٘ٞػ٤خ 

ٝعٞك رْو٣ؼبد ْٝٓوٝػبد هٞا٤ٖٗ رؼبُظ  

 ا٬ٌُْٔد اُ٘بعٔخ ػٖ اُزطج٤ن 

 ا٩ٍزج٤بٗبد -

 رؾ٤َِ ا٩ٍزج٤بٗبد-

اػلاك كهاٍخ ك٢ ٙٞء  -

 ا٩ٍزج٤بٗبد

 

 أهَبّ ا٩هزٖبك

 رغبه١ ٝٓواكؼبد
0/2111 0/2115 15111 15111 

 

كهاٍخ ٓوزوؽبد 

رؼل٣َ اُلٍزٞه 

٤ُزٞاءّ ٓغ 

 اُظوٝف اُغل٣لح 

ٝعٞك اٛبه هب٢ٗٞٗ ُٞٙغ آ٤ُخ ُزؼل٣َ 

 اُلٍزٞه ٤ُزٞاًت ٓغ اُزطٞهاد اُؾل٣ضخ 

ٝعٞك رْو٣ؼبد ْٝٓوٝػبد هٞا٤ٖٗ ٓ٘جضوخ 

 ٛنٙ اُزؼل٬٣د  ػٖ

 أهَبّ

 اُوبٕٗٞ اُؼبّ
0/2111 0/2115 15111 15111 

 

رط٣ٞو ٗظْ  

اُ٘ظبّ اُوب٢ٗٞٗ 

ُِغوائْ 

 ا٩ٌُزو٤ٗٝخ

اٛبه هب٢ٗٞٗ ٣ؾ٤ٜ ثٌبكخ عٞاٗت اُغوائْ 

 ا٩ٌُزو٤ٗٝخ

 أهَبّ

 اُوبٕٗٞ اُغ٘بئ٢
0/2111 0/2115 15111 15111 

 

رط٣ٞو هٞاػل 

ا٫فزٖبٓ 

 اُوٚبئ٢ اُل٢ُٝ

ٛبه هب٢ٗٞٗ ُٔؼبٛلاد  ٓ٘غ ٝعٞك ا

ٝعٞك  -أُ٘بىػبد اُل٤ُٝخ ك٢ اُٚوائت ة

 ٓؼبٛلاد ك٤ُٝخ ُٔزبثؼخ اُزطٞهاد اُؾل٣ضخ 

 أهَبّ

 اُل٢ُٝ  اُقبٓ

 اهزٖبك

0/2111 0/2115 15111 15111 

 

ا٩ٍزلبكح ٖٓ 

كَِلخ ٝٗظْ 

اُوٞا٤ٖٗ ٝكهاٍخ 

أصوٛب ك٢ رط٣ٞو 

ا٤َُبٍخ 

 اُزْو٣ؼ٤خ

خ ٝاُوبٕٗٞ ثؼل اثواى اُؼ٬هخ ث٤ٖ اُْو٣ؼ

اُلزؼ ا٢ٓ٬ٍ٩ ٝكهاٍخ اُؼُٞٔخ اُوب٤ٗٞٗخ 

 ٝكٝه اُْوائغ اَُب٤ٓخ  

 أهَبّ

 كَِلخ ٝربه٣ـ اُوبٕٗٞ
0/2111 0/2115 15111 15111 
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