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 األشغال العامةقسم هندسة 

 

 

 ستراتيجية البحثيةالخطة اإل
 األشغال العامةلقسم هندسة  

 خالل الفترة من
 8102 -8102العام الجامعي     

  8182 – 8188العام الجامعي الي   
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 األشغال العامةقسم هندسة 

 

 ة البحثيةاالستراتيجي ةالخط عدادإب قام 

 

 أ.د/ حافظ عباس عفيفي .1

 عبد العزيز السيد عبد العزيز حسنين د/ .2

 م/ محمد مسعد راغب السلموني .3
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 األشغال العامةقسم هندسة 
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 4 نبذة عن القسم

 6 الخطة االستراتيجية البحثيةإجراءات اعتماد 

 6 للقسمالسمات المميزة 

 7 للقسم البيئيالتحليل 

 8 حليل للفجوةت

 9 اإلستراتيجيةالبحثية األهداف 

 9 ترتيب األوليات في ضوء األهمية النسبية والتمويل المتاح

 12 الخطة االستراتيجية البحثيةالخطة التنفيذية لمحاور 
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 األشغال العامةقسم هندسة 

 مقدمة
 

الستبيانات في ضوء المناقشات وا األشغال العامةالخطة االستراتيجية البحثية لقسم هندسة  يقدم هذا التقرير
تقليل الفجوة إنطالقا و  الحاليخطة على منهجية التحليل العتمد وت والدراسات التي تمت بهذا الشأن.جتماعات واال

للقسم  الخارجية البيئةتحليل باإلضافة إلى والضعف فيها  ةتحديد نقاط القو للقسم و  الداخلية البيئةتحليل من 
 .المحتملةتحديد الفرص والتهديدات و 

بالتنوع الثقافي والمعرفي والبحثيي للقيايمين بالتيدريي فييث يييم ينتميون إليي   األشغال العامةهندسة  ز قسمويتمي
 تمدارس تدريسية وبحثية متنوعة. ولكن نوايي القصور بالقسم متعددة سواء في القوي البشرية أو فيي اإلماانييا

تغلييب عليي القصييور فييي القيوي البشييرية فييي عييدد الماديية. وببقييا للخطيية اإلسيتراتيجية للقسييم فلنييث مين المتوقيي  ال
أعضيياء هيئيية التييدريي ومعيياونيهم خييالا  ال يية أعييوام علييي األ ثيير وتتبقييي مشييالة القصييور فييي القييوي البشييرية 

تغطيي تخصصيات والبنية األساسية مين تجهييزات ومعاميل المادية  توفي اإلماانيا العماا الموظفينمن المساعدة 
 القسم المختلفة.

 
  Department Synopsisالقسم نبذة عن

 

 رؤية القسم:
ترتقي بالبحم العلمي ويصبح عداد ووادر فنية تلبي إيتياجات سو  العمل و إلرف  المستوى التعليمي لطلبة القسم 

 في تقديم الخدمات التعليمية والبحثية وخدمة المجتم  وتنمية البيئة. األ ثر تميزا   القسم

 رسالة القسم:
 في تحقيق األهداف اآلتية: بالية الهندسة جامعة بنطاألشغاا العامة قسم هندسة ايسعى 
تحقييييق أهيييداف ومخرجيييات تعليميييية تفيييي بالمعيييايير األ اديميييية القوميييية والدوليييية إلميييداد سيييو  العميييل  -1

 بالخريجين ذوي الكفاءة العالية.

 تعظيم اإلستفادة من إماانيات القسم والكلية والجامعة.  -2

 .مختلف تخصصات القسمة وتقديم الدراسات العليا في إجراء األبحاث العلمي  -3
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 األشغال العامةقسم هندسة 

 خدمة المجتم  وتنمية البيئة بالتعاون م  الويدات المختلفة بالكلية والجامعة.  -4
 

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم
   

 الحالة الوظيفية اإلسم الوظيفة
 ( يس مجلس القسمرئ)قائم بالعمل  د/حافظ عباس أحمد السيد عفيفىأ. األساتذة

 األساتذة المساعدين
 د/أحمد المرسى أحمد المرسىأ.م.
 محمود ابو النجا اسالمد/أ.م.

 قائم بالعمل
 قائم بالعمل

 المدرسين

 د/عبد العزيز السيد عبد العزيز حسنين
 د/صبحى عبد المنعم عبد الجواد يونس

 د/رجاء طلعت محمد عبدالحكيم
 محمد عبد السالم السيد أيوبد/
 أحمد محمد عبد الحميد الكافورى /د
 محمد محمود عبد المجيد السمادونى/د

 قائم بالعمل
 قائم بالعمل
 قائم بالعمل
 قائم بالعمل
 قائم بالعمل
 قائم بالعمل

 المدرسين المساعدين

 ح رمضان محمد أبو رمضانسمام/
 عصام حلمى محفوظ شرف الدينم/
 غب السلمونىسعد را ممحمد /

 عبد الستار جميل محمد المزينم/
 حمد البردينىمحمد عبد هللا محمد أم/
 هنداوي إبراهيم محمد أبو طويلهم/
 احمد ماضىالسيد محمد السيد م/
 محمد عقل عبدهللا عقلم/
 محمد صالح محمد كامل الشورةم/
 حسن احمد مصطفى رمضان/م

 عبد هللا عبد الفتاح م/
 كمال نادر البدوي  م/
 حسام صابر ابو حمر م/

 قائم بالعمل
 قائم بالعمل
 قائم بالعمل
 قائم بالعمل
 قائم بالعمل
 قائم بالعمل

 ئم بالعملقا
 قائم بالعمل
 قائم بالعمل
 قائم بالعمل
 قائم بالعمل

 بعثة خارجية
 قائم بالعمل

 المعيدين
 م/ محمد عبد الستار يونس

 م/ خالد نعيم الشرقاوي 
 م/ اكرم السعيد العمية

 قائم بالعمل
 قائم بالعمل
 قائم بالعمل
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 األشغال العامةقسم هندسة 

 م/ محمد يسري فاروق 
 م/ محمد ناصر زمزم

 قائم بالعمل
 لقائم بالعم

                                         
 األشغال العامة هندسةلموجودة بقسم لبحثية االمعامل ا

 المساية.معمل  .1

 )قيد التطوير والتوس (.معمل الهندسة الصحية   .2

 معمل الطر  )قيد التطوير والتوس (. .3

 الشركات و القطاعات المستهدفة:
 والصرف الصحي . الطر  وشروات مياه الشرب مساية وانشاء الخاصة بأعماا الشروات ال.1

 بمختلف أنواعث .القطاع المدني .2

 الخطة االستراتيجية البحثيةعتماد إإجراءات 
 

 الرباعيعمل التحليل  .1

 تحديد الفجوة .2

 البحثية اإلستراتيجيةهداف األصياغة  .3

 ومناقشتها من خالل ورش عملالبحثية  لإلستراتيجيةإعداد الخطة التنفيذية  .4

 .البحثية بمجلس القسم اإلستراتيجيةالخطة شة وإعتماد مناق .5

 للقسمالسمات المميزة 
 العديد من نقاط التميز التي تتمثل فيما يلي: األشغاا العامة هندسةيمتلك قسم  

تنيوع الميدارس البحثيية ألعضياء هيئية التيدريي بالقسيم يييم تنوعيت المصيادر البحثيية بيين مصير وونييدا  .1
 روسيا .و 

 :مجاالت بحثية مختلفةت البحثية ييم تتم تغطية تنوع المجاال .2
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 األشغال العامةقسم هندسة 

Remote Sensing ,GIS, Highway, Traffic, Transportation, Railway, Sanitary 

and Environmental Engineering. 

 

 .والصحية والطر   المساية وجود معمل بحثي في مجاا .3

 

 SWOT Analysis للقسم البيئيالتحليل 

 نقاط القوة
 .مشاروين فى البحم العلمى بالقسميئث التدريي معظم أعضاء ه -1
 .تنوع المدارس البحثية ألعضاء هيئة التدريي بالقسم -2

 .في مجاا التخصص تنوع المجاالت البحثية ييم تتم تغطية معظم المجاالت البحثية -3

ووتابييث  تدريبييية فييى البحييم العلمييىومعيياونيهم ياصييلين علييى دروات  معظييم أعضيياء هيئييث التييدريي -4
  ة.العلميالبحوث 

 ومؤتمرات دولية خارجية وداخلية. نشر عدد وبير من البحوث فى مجالت محامة دوليا   -5

 .العلمية بالقسمألبحاث اتوجد قاعدة بيانات واملة للرسايل العلمية و  -6
 

 لضعفنقاط ا
 .ال توجد موازنة محددة للبحم العلمي -1

   .الجامعةنقص مخصصات البحم العلمي بموازنة  -2
 هندسة الطر  والساك الحديدية.في بعض التخصصات مثل  القوي البشريةي فنسبي يوجد نقص  -3

وصيييعوبة اإلجيييراءات الروتينيييية  لإلنفيييا  عليييي األبحييياث الماديييية تفيييي اإلماانيييياهنييياص قصيييور شيييديد  -4
 للحصوا على تمويل إلجراء األبحاث.

 .مثل مساعدي األبحاث والفنيين المتخصصين قصور في القوي البشرية المساعدةيوجد  -5

 .في مجاا المساية أما ن وتجهيزات المعامل البحثية المتخصصةفي هناص قصور شديد  -6

 يوجد قصور في عدم وجود معمل مجهز ألبحاث  الهندسة الصحية والبيئية. -7

 يوجد قصور في عدم وجود معمل خاص بأبحاث  هندسة الطر  والنقل والمرور. -8

 

 الفرص
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 األشغال العامةقسم هندسة 

لتطيوير هيا فيتح قنيوات للتعياون معتتييح ا الجامعية ومجتمي  أعمياا ييو خارجية مين شيروات وجود بيئة -1
 .بحثية والتعليميةالعملية ال

 .تغيير قواعد عمل لجان الترقى واشترابات النشر الدولىوجود جوايز للنشر الدولي و  -2

 .وجود فرص للتمويل من خالا المشاري  التنافسية المختلفة -3

ييية التحتييية واإلمييداد بمييياه الشييرب تخصصييات القسييم تخييدم خطيية التنمييية للدوليية ميين مشييروعات البن -4
 ومعالجة مياه الصرف الصحي.

يشييارص اإلشييراف والحاييم علييى رسييايل الماجسييتير والييدوتوراة بالقسييم عييدد ميين األسيياتذة المتميييزين ميين  -5
 مختلف الجامعات المصرية األخرى مما يثري العملية البحثية للقسم.

 التهديدات
 .محدودية التمويل تقليل الفرص المتاية للبحم العلمي نتيجة -1
 عدم اقتناع المنظمات الحاومية ورجاا األعماا بأهمية تمويل األبحاث في الجامعات المصرية. -2

 
 

 تحليل للفجوة
 

والتي ترتكز علي تحليل الهدف من هذه الخطوة هو تقييم الفر  بين الوض  الحالى والمستهدف الوصوا إليث 
 عدد محدد من الفجوات علي النحو التالي:

 في أعداد أعضاء هيئة التدريي ومعاونيهم والكوادر المدربةجوة الف. 
  في التخصصات والتوجهات البحثيةالفجوة 

  في األما ن والمعاملالفجوة 

  التجهيزات والمعاملالفجوة فى 

 
 :في أعداد أعضاء هيئة التدريي ومعاونيهم والكوادر المدربةالفجوة  .1

عضو هيئة معاونة. وما أنث ال يوجد أي فنيين أو ووادر  عشر و مانيثعضو هيئة تدريي  تسعةيوجد بالقسم 
متخصصة ومدربة علي تجارب تفيد البحم العلمي. وللقيام باألبحاث المطلوبة وإستكماا الخطة البحثية على 

عضو  و ال ون عضو هيئة تدريي  خمسة عشرالوجث األ مل فلنث من المطلوب الوصوا إلي عدد ال يقل عن 
 .2023إلى  2019 مانية فنيين ومساعدي أبحاث وذلك خالا الفترة من إلضافة إلي با هيئة معاونة
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 األشغال العامةقسم هندسة 

 

 في التخصصات والتوجهات البحثيةالفجوة   .2
هناص يوجد تنوع في المجاالت البحثية بالقسم ييم تتم تغطية معظم المجاالت البحثية في مجاا التخصص ولكن 

 هندسة الطر  وهندسة الساك الحديدية .وهي: بعض التخصصات التي مازالت في ياجة إلى التدعيم 

 
 في األما ن والمعاملالفجوة  .3

من  وغير ماتملمعمل المساية ال يوجد سوى شديد في األما ن المخصصة للمعامل البحثية ييم هناص قصور 
 ا والتالي:قاعات مجهزة للمعامل البحثية يتم استخدامه  ال ةيحتاج القسم إلى . و ييم االجهزه والمعدات البحثية 

 المساية.معمل  -1

 الطر .معمل  -2

 الهندسة الصحية.معمل  -3

 

  التجهيزات والمعاملالفجوة فى  .4

من الهام تجهيز المعامل البحثية بالتجهيزات والمعدات الضرورية إلجراء االبحاث المطلوبة. وتشمل التجهيزات 
لمعامل فتشمل وافة األجهزة واالمعدات المااتب والدواليب والكراسي وأجهزة العرض وأجهزة الحاسب اآللي. أما ا

 المساية.الخاصة بالمعامل المبينة بالفقرة السابقة ييم ال توجد بنية أساسية لتلك المعامل باستثناء معمل 

  
 اإلستراتيجيةالبحثية األهداف .9

 :األتى فى اإلستراتيجيةالبحثية  األهداف تتمثل
 
 بكافة المجاالتد الكوادر اعدأزيادة  -1

 التخصصات والتوجهات البحثيةإستكمال  -2

 للمعامل البحثيةأماكن  تخصيص -3

 معاملوفرش ال تجهيز -4

 

 

 همية النسبية والتمويل المتا ترتيب األوليات في ضوء األ.11
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 األشغال العامةقسم هندسة 

     
نافسةية ومشةاريع تجهييةز مساهمة الجامعة والمشاريع البحثيةة التتوجد مصادر مختلفة للتمويل المتا  تتمثل فى 

 عم مشاريع التخرج للطالب.دالمعامل و

 زيادة أعداد الكوادر بكافة المجاالتالهدف األول: 
 سنوات 4خالل  51إلي المؤهلين زيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس   1.1

 رسائل سنويا 2بمعدل علمية ألعضاء الهيئة المعاونة رسائل المتابعة إنجاز ال 1.1.1
 التدريستوفير بيئة بحثية نشطة ألعضاء هيئة  2.1.1
 التدريسألعضاء هيئة تفعيل دورات تدريبية في المجال البحثي  3.1.1

 

 سنوات 4ل خال 03إلي  المؤهلين زيادة أعداد أعضاء الهيئة المعاونة 2.1
 معيد سنويا 3تفعيل خطة القسم بتكليف المعيدين بمعدل  1.2.1
 توفير بيئة بحثية نشطة ألعضاء الهيئة المعاونة 2.2.1
 يل دورات تدريبية في المجال البحثي ألعضاء الهيئة المعاونةتفع 3.2.1

 

 سنوات 4خالل  8إلي الفنيين ومساعدي األبحاث أعداد وصول  3.1
 االستعانة بباحثين تتيح التوسع في المشاريع البحثية التي 1.3.1
 وضع خطة لتعيين فنيين بالمعامل من أوائل الخريجين وفق إمكانيات الكلية 2.3.1

 

 إستكمال التخصصات والتوجهات البحثيةف الثانى: الهد
  وضع أولويات للتخصصات البحثية المطلوبة 1.2

  تحديد التخصصات غير المتوفرة بالقسم 1.1.2
 الشركات والقطاعات المستهدفة دراسة إحتياجات سوق العمل و 2.1.2
 دراسة التوجهات البحثية العالمية الحديثة 3.1.2
 اإلتجاهات البحثية تحديد أولويات 4.1.2
 وضع خطة واقعية لتغطية التوجهات المطلوبة في ضوء خطة القسم بتكليف المعيدين 2.1.2

 

 وضع خطط لرسائل الماجستير والدكتوراة للهيئة المعاونة وفقا لألولويات المطلوبة 2.2
 دراسة االمكانيات المعملية بالقسم 1.2.2
 المراد تعطيتهاتكوين مجموعات بحثية في المجاالت  2.2.2
  وضع خطط بحثية لرسائل الماجستير والدكتوراة وفقا لألولويات 3.2.2

 

 معاونة لسرعة إنجاز الرسائلهيئة الالكفاءة أعضاء رفع  -3.2
 معاونةيئة الالهعضاء عقد دورات تدريبية متخصصة أل 1.3.2
 عقد حلقات بحث دورية بالقسم 2.3.2
 لحضور المؤتمرات الداخلية ةمعاونيئة التشجيع أعضاء اله 3.3.2

 

 تخصيص أماكن للمعامل البحثيةالهدف الثالث:  
 دراسة األماكن المتاحة بالكلية  3-1

 حصر جميع القاعات بالكلية وتحديد استغاللها 3-1-1
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 األشغال العامةقسم هندسة 

 دراسة امكانية عمل امتداد لألماكن الحالية  2.1.3
 عمل دراسة باحتياجات القسم من القاعات 3-1-3

 

 في خطة الكلية العاجلة موضوع تخصيص أماكن للمعامل البحثية إدراج  3-2
 إعداد دراسة لتوضيح أهمية األماكن والقاعات للعملية البحثية للقسم 1.2.3
 بحثينشاط الاللمالئمة طبيعة قاعات الحالية تطوير الإعداد دراسة  2.2.3

 لكلية العاجلةإلدراج إحتياجات القسم بخطة ا إتخاذ اإلجراءات اإلدارية  3.2. 3
 

 تجهيز وفرش المعاملالهدف الرابع: 
 تجهيز المواصفات الفنية والقيم التقديرية للمعامل 4-1

 تشكيل لجان فنية لوضع المواصفات الفنية 4-1-1
 السعاراالتواصل مع الشركات المختصة لتحديد  4-1-2
 صياغة كراسة الشروط والقيم التقديرية وطر  المناقصات 4-1-3

 

 المعامل لتجهيز شجيع التقدم للمشاريع التنافسيةت -4-2
 عمل ورش عمل للتوعية بالمشاريع التنافسية 4-2-1
 نقل الخبرات السابقة إلي أعضاء القسم 4-2-2
 نماذج التقدم للمشاريع وتوضيحها في ندوات متخصصةتوفير  4-2-3

 

 



 
12 

 الخطة االستراتيجية البحثيةالخطة التنفيذية لمحاور 

 األهداف
 المسئول التنفيذي مؤشرات النجاح األنشطـــــــة هداف الفرعيةاأل

 التكلفة فترة التنفيذ

 المصدر المبلغ النهاية البداية

 :
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زيةةةةةةةةادة أعةةةةةةةةداد   1.1

أعضةةاء هيئةةة التةةدريس 

خالل  12إلي المؤهلين 

 سنوات 4

ل العلمية متابعة إنجاز الرسائ 1.1.1
رسائل  3ألعضاء الهيئة المعاونة بمعدل 

 سنويا وإعداد تقرير
رسائل علي األقل  3مناقشة  •

 سنويا
 د/حافظ عباس عفيفىا.

شهر يوليو 
 سنويا

شهر أغسطس 
 سنويا

- - 

توفير بيئة بحثية نشطة ألعضاء  2.1.1
 هيئة التدريس وإعداد تقرير

 حلقات بحث شهريا 3عقد  •
 فىد/حافظ عباس عفيا.

االسبوع األول 
 شهريا

االسبوع األخير 
 شهريا

- - 
تقرير عن زيادة النشر الدولي  •

 سنويا %11بمعدل 
شهر يوليو 
 سنويا

شهر أغسطس 
 سنويا

تفعيل دورات تدريبية في المجال  3.1.1
 البحثي ألعضاء هيئة التدريس وإعداد تقرير

 دورات سنويا 2عقد  •
 د/عبد العزيز السيد  

 8111 يدها قي بداية الفصليتم تحد
من تمول 

 الجامعة

تقرير عن زيادة النشر الدولي  •
 سنويا %11بمعدل 

شهر يوليو 
 سنويا

شهر أغسطس 
 سنويا

- - 

زيةةةةةةةةةادة أعةةةةةةةةةداد  2.1

أعضاء الهيئة المعاونةة 

 4خةةةةةةةةةةالل  31إلةةةةةةةةةةي 

 سنوات

تفعيل خطة القسم بتكليف المعيدين  1.2.1
 معيد سنويا 3بمعدل 

لمطلوب من المعيدين تكليف العدد ا •
 سنويا

 د/حافظ عباس عفيفىا.
شهر يونيو 
 سنويا

شهر يوليو 
 سنويا

- - 

توفير بيئة بحثية نشطة ألعضاء  2.2.1
 الهيئة المعاونة

 حلقات بحث شهريا 3عقد  •
 د/حافظ عباس عفيفىا.

االسبوع األول 
 شهريا

االسبوع األخير 
 شهريا

- - 
تقرير عن زيادة النشر الدولي  •

 سنويا %11عدل بم
شهر يوليو 
 سنويا

شهر أغسطس 
 سنويا

تفعيل دورات تدريبية في المجال  3.2.1
البحثي ألعضاء الهيئة المعاونة وإعداد 

 تقرير

 دورات سنويا 2عقد  •

 صبحي يونس /د

 يتم تحديدها قي بداية الفصل

تقرير عن زيادة النشر الدولي  • - -
 سنويا %11بمعدل 

شهر يوليو 
 اسنوي

شهر أغسطس 
 سنويا

وصةةةةةةةول أعةةةةةةةداد  3.1

الفنيةةةةةةةين ومسةةةةةةةاعدي 

 4خةالل  8األبحاث إلةي 

 سنوات

لتوسع في المشاريع إعداد دراسات ل 1.3.1
 االستعانة بباحثين تتيح البحثية التي

الحصول علي مشروع بحثي  •
 سنويا على األقل

 - - 2119مايو  2119مارس  د احمد المرسيا.م.

ن فنيين بالمعامل وضع خطة لتعيي 2.3.1
 من أوائل الخريجين وفق إمكانيات الكلية

وجود دراسة متكاملة عن  •
 اإلحتياجات واألولويات

 أيوبمحمد د/
اغسطس 
2119 

 - - 2119ديسمبر 
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 األهداف
 المسئول التنفيذي مؤشرات النجاح األنشطـــــــة هداف الفرعيةاأل

 التكلفة فترة التنفيذ

 المصدر المبلغ النهاية البداية
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وضةةةةةع أولويةةةةةات  1.2

للتخصصةةةةةات البحثيةةةةةة 

 المطلوبة

تحديد التخصصات غير المتوفرة  1.1.2
  بالقسم

وجود دراسة متكاملة عن  •
 اإلحتياجات واألولويات

 - - 2119مايو  2119مارس  د/حافظ عباس عفيفىا.

دراسة إحتياجات سوق العمل  2.1.2
 ستهدفةالشركات والقطاعات المو

وجود دراسة متكاملة عن  •
 إحتياجات سوق العمل

 - - 2119سبتمبر  2119مايو  رجاء عبد الحكيم /د

دراسة التوجهات البحثية العالمية  3.1.2
 الحديثة

وجود دراسة متكاملة عن  •
 أحدث المجاالت البحثية العالمية

 - - 2119سبتمبر  2119مايو  د/عبد العزيز السيد  

 - - 2119نوفمبر  2119أكتوبر  د/حافظ عباس عفيفىا. وجود خطة باألولويات • أولويات اإلتجاهات البحثية تحديد 4.1.2

وضع خطة واقعية لتغطية التوجهات  2.1.2
المطلوبة في ضوء خطة القسم بتكليف 

 المعيدين

تحديد الخطط البحثية ألعضاء  •
الهيئة المعاونة ألربعة سنوات 

 ناتوفقا لإلحتياجات واإلمكا

 - - 2119ديسمبر  2119نوفمبر  د/حافظ عباس عفيفىا.

وضةةةةةةةةةع خطةةةةةةةةةط  2.2

لرسةةةةةةةائل الماجسةةةةةةةتير 

والةةةةةةةةدكتوراة للهيئةةةةةةةةة 

المعاونةةةةةةةةةةةةةة وفقةةةةةةةةةةةةةا 

 لألولويات المطلوبة

حصر األجهزة والتجارب  • دراسة االمكانيات المعملية بالقسم 1.2.2
 المتاحة

 - - 2119مايو  2119مارس  صبحي يونس /د

موعات بحثية في تكوين مج 2.2.2
 المجاالت المراد تعطيتها

 - - 2119يونيو  2119مايو  رجاء عبد الحكيم/ د إعالن المجموعات البحثية •

وضع خطط بحثية لرسائل الماجستير  3.2.2
 والدكتوراة وفقا لألولويات

 أيوبمحمد د/ إعتماد الخطط بمجلس القسم •

  يناير من كل
 عام 

  يونيو من كل
 عام

  مارس من كل
 عام 

  أغسطس من
 كل عام

- - 

كفةةةةةةةةةاءة رفةةةةةةةةةع  -3.2

معاونةة هيئة الالأعضاء 

 لسرعة إنجاز الرسائل

عقد دورات تدريبية متخصصة  1.3.2
 د/عبد العزيز السيد   قلدورات سنويا على األ 3عقد  • معاونةيئة الالهعضاء أل

 يتم تحديدها قي بداية الفصل

111 
 للدورة

 تمول ذاتي

 - - د احمد المرسيا.م. حلقات بحث شهريا 3عقد  • عقد حلقات بحث دورية بالقسم 2.3.2

 معاونةيئة التشجيع أعضاء اله 3.3.2
 وإعداد تقرير لحضور المؤتمرات الداخلية

أعضاء من  %01حضور  •
على األقل  معاونةيئة الاله

 لمؤتمرات

 يوبأمحمد د/
شهر يوليو 
 سنويا

شهر أغسطس 
 سنويا

- - 
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 التكلفة فترة التنفيذ
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دراسةةةةة األمةةةةاكن   3-1

 المتاحة بالكلية

صر جميع القاعات بالكلية وتحديد ح 3-1-1
 - - 2119مايو  2119مارس  رجاء عبد الحكيم/ د وحود قاعدة بيانات بالقاعات • استغاللها

دراسة امكانية عمل امتداد لألماكن   2.1.3
 الحالية

حصر باالمتدادات المتاحة  •
 لألماكن

 - - 2119أكتوبر 2119يونيو  د/عبد العزيز السيد  

اسة باحتياجات القسم من عمل در 3-1-3
 القاعات

وجود قائمة أولويات  •
 باإلحتياجات

 - - 2119أبريل  2119مارس  أيوبمحمد د/

وضع موضوع   3-2
تخصيص أماكن 
في  للمعامل البحثية
 عاجلةخطة الكلية ال

إعداد دراسة لتوضيح أهمية األماكن  1.2.3
 والقاعات للعملية البحثية للقسم

إعتماد الدراسة بمجلس القسم  •
 ورفعها لعميد الكلية

 - - 2119يونيو  2119مايو  د/حافظ عباس عفيفىأ.

قاعات الحالية تطوير الإعداد دراسة  2.2.3
 بحثينشاط الاللمالئمة طبيعة 

جلس القسم إعتماد الدراسة بم •
 ورفعها لعميد الكلية

 - - 2119يونيو  2119مارس  د/حافظ عباس عفيفىا.

إلدراج  إتخاذ اإلجراءات اإلدارية  3.2. 3
 إحتياجات القسم بخطة الكلية العاجلة

إعتماد االحتياجات بلجنة  •
 المختبرات ومجلس الكلية

 - - 2119 ديسمبر 2119 نوفمبر صبحي يونس/ د
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تجهيز  4-1
المواصفات الفنية 
والقيم التقديرية 

 للمعامل

تشكيل لجان فنية لوضع المواصفات  4-1-1
 الفنية

 - - 2119 ديسمبر 2119أكتوبر د/عبد العزيز السيد   إعتماد تشكيل اللجان •

التواصل مع الشركات المختصة  4-1-2
 السعارالتحديد 

 - - 2119 ديسمبر 2119 نوفمبر د احمد المرسيا.م. صياغة القيم التقديرية •

صياغة كراسة الشروط والقيم  4-1-3
 التقديرية وطر  المناقصات

 -- ستوات 4مناقصة سنويا على مدار  د/حافظ عباس عفيفىا.  •

ميزانية 
الجامعة 
والمشاريع 
 التنافسية

تشةةةةةجيع التقةةةةةدم  -4-2

 للمشةةةةةةاريع التنافسةةةةةةية

 لتجهيز المعامل

للتوعية بالمشاريع  ندواتعمل  4-2-1
 التنافسية

 - - يتم تحديدها قي بداية الفصل صبحي يونس /د ندوات سنويا 3عقد  •

نقل الخبرات السابقة إلي أعضاء  4-2-2
 ورش عملمن خالل  القسم

 - - يتم تحديدها قي بداية الفصل د/حافظ عباس عفيفىا. ياورش عمل سنو 3عقد  •

قدم للمشاريع توفير نماذج الت 4-2-3
 وتوضيحها في ندوات متخصصة

بالقسم  نماذجالوجود نسخ من  •
ولدى جميع أعضاء هيئة 

 التدريس ومعاونيهم

 - - 2119مايو  2119مارس  رجاء عبد الحكيم /د
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