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 أ.د. رئيس القسم سنويا

 زيادة عدد األبحاث
العلمية المصنفة وفقا 

لمعايير التصنيف 
 الدولية

نظام لتحفيز المعهدوتشجيع أعضاء هيئة  إتباع

 التدريس على النشر العلمى الدولى.

بحوث علمية يتم نشرها فى  

 مجالت علمية عالمية

التطوير النوعى 
للبحوث واإلرتقاء 

 بجودتها

تطوير منظومة 

البحث العلمى للقيام 

بأبحاث علمية مبتكرة 

تسهم فى اإلضافة إلى 

المعارف والعلوم 

 وتخدم المجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  أعضاء هيئة التدريس مستمرة التكلفة خاصة بالجامعة
اإلستطالع على الدوريات العلمية )اإلشتراك 

 فى المكتبة الرقمية المجلس األعلى للجامعات (

 معامل بحثية مطورة استكمال تطوير و تجهيز معامل القسم  أ.د. رئيس القسم 2015 2019 

 2017 2015 

 أ.د. ذكري غطاس 

المدير التنفيذى لمعمل 

 بالزما اإلنبعاث الذرى

 استيفاء معايير الهيئة استعدادا لإلعتماد معمل معتمد 1
معمل يعتمد من الهيئة القومية 

 واإلعتماد لضمان جودة التعليم

 أ.د. ذكرى غطاس 2015 2017 
إستخام الطالب 

 للمعامل المركزية
تحديث للهيكل التنظيمى لكل معمل مركزى 
 والئحته المالية والقانونية وتحديد احتياجاته

إستمرارعمل المعامل 
 المركزية 

 

 أ.د. ذكرى غطاس سنويا

 لجنة المعامل 

وجود قاعدة بيانات 
 للقسم محدثة

األجهزة الموجودة  بالقسم وإصالح تصنيف 
 التالف واألستفادة من الجديد منها

قاعدة بيانات األجهزة العلمية 
 بالمعهد

  للقسمالتنفيذية البحثية الخطة 
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عمل لتنمية المهارات البحثية لدى  ورش    
 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

اإلرتقاء بالقدرات  
البحثية إلعضاء 

هيئة التدريس 

 ومعاونيهم

 

     

وجود مشروعات  أ.د/ السيد أحمد شلبى سنويا اليوجد
بحثية تخدم المجتمع 

السكندرى متعددة 
 التخصصات

بحثية مختلفة وضع آلية لتشجيع تكوين فرق 
التخصصات لتشخيص وحل المشكالت ذات 

 الطبيعة البينية والمتداخلة بالقسم

 تكوين فرق بحثية

تنمية مجاالت       

التعاون بين المعهد 
 والجامعات األجنبية

  أ.د. السيد أحمد شلبى سنويا اليوجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التطوير الشامل  

لنظام الدراسات 
 العليا والبحوث
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أ.د. وكيل المعهد للدراسات  سنويا اليوجد
 العليا البحوث

فى  MISتفعيل نظام 

نطاق المعلومات 

 ىاإلدارية بالمعهد

قاعدة بيانات لطالب الدراسات  إعداد
 والمسجلين للدرجات العلمية بالمعهد

   

أ.د. وكيل المعهد للدراسات  سنويا اليوجد
 العليا البحوث

فى  MISتفعيل نظام 

نطاق المعلومات 

 ىاإلدارية بالمعهد

مراجعة تحديث برامج الدراسات العليا بما 
 يتمشى مع احتياجات القطاعات المستفيدة

ارتفاع نسب الفوز  أ.د. محمد عبد الريم على سنويا اليوجد

بمشروعات قومية 
 أو عالمية

التوعية بالمشروعات البحثية المقدمة قوميا 

 وعالميا
وجود مشروعات بحثية قومية 

 أو عالمية 

تنمية الموارد 

المالية الموجهة 
لقطاع الدراسات 

 العليا والبحوث

 

 كتابة مقترح المشروعات البحثيةالتدريب على   سنويا اليوجد

زيادة المشروعات  أ.د. رئيس القسم سنويا اليوجد

المتخصصة بين 
 األقسام

وضع اقترحات لعدد من المشروعات البحثية 

 التخصصية المشتركة بين األقسام األكاديمية
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ازدياد عدد الطالب  أ.د. السيد أحمد شلبى سنويا اليوجد
الحاصلين على 

المنح لبرامج 
 الدراسات العليا

وضع آليات لدعوة القطاعات المختلفة لتقديم 
 منح للطالب الدراسين

   الدراسات العليامنح لطالب 

وضع آليات لتوطيد العالقة مع القطاعات 
 الصناعية لتوفير منح المشاركة الصناعية

ازدياد عدد الطالب  أ.د. رئيس القسم - سنويا اليوجد
الوافدين فى برامج 

الدراسات العليا 
 بالقسم

 زيادة عدد الطالب الوافدين إتباع ألية المعهد لجذب الطالب الوافدين
 الملتحقين بالقسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وجود فعلى .1 أ.د. رئيس القسم - سنويا

لمراكز متميزة 
 بالقسم

.زيادة عدد 2

المستفيدين من 
خدمات المراكز 

 المتميزة

 

 

 

 

 

 

 

تشكيل لجان متخصصة لوضع مقترح   2-1-1

إنشاء المركز المتميز ووضع البرامج الخاصة 

 به

 

-إنشاء مراكز تميز هى 2-1

التغيرات المناخية وتأثيراتها 

 المتوقعة على المنطقة

 

 

 

 

 

 

وجود مراكز بحثية 

 متميزة
إنشاء مراكز  - 2

تميز    لتصبح جسراً 

لنقل التكنولوجيا 

العالمية للمجتمع 

 المحلي
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التنسيق مع إدارة المعهد بهدف  2-1-2  أ.د. رئيس القسم سنويا 
 الموافقة على إنشاء المركز المتميز وتدعيمه

   

    

    


