
9102 لعاملقسن البحث العلمي  التنفيذيةالخطة   

اٌٙسف 

االسزطار

 ٌدً

 ِؤشط االٔدبظ اٌدٙخ اٌّسؤٌٚخ اٌّرطج االطبض اٌعًِٕ االٔشطخ اٌزٕفٍصٌخ
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اٌؼًٍّ  الطاض رؼٍٍّبد اٌجحث

 اٌحٍٛاْ ػٍى 

8102 8102 

 اٌزؼٍٍّبد + ّٔبشج اٌزمسَ

 اٌطئبسخ 

 اٌجحث اٌؼًٍّ

ػٍى اٌىٍٍبد +  اٌزؼٍُّ

ٚضغ إٌّبشج ػٍى ِٛلغ 
 اٌؼّبزح

الطاض رؼٍٍّبد اٌجحث اٌؼًٍّ 

 ػٍى االٔسبْ

 اٌطئبسخ  الطاض اٌزؼٍٍّبد 8102 8102

 اٌجحث اٌؼًٍّ

اٌزؼٍٍُّ ػٍى اٌىٍٍبد + 

ٚضغ اٌزؼٍٍّبد ػٍى 
 ِٛلغ اٌؼّبزح

إٔشبء ِرزجط ثحثً ِطوعي 
 ٌٍدبِؼخ

 ضئبسخ اٌدبِؼخ ِرزجط ثحثً ِطوعي 8102 8102

 اٌجحث اٌؼًٍّ

رُ ِربطجخ االسزبش اٌسوزٛض 
ضئٍس اٌدبِؼخ ثىزبثً 

 002/08/2288ضلُ ة ز/

 8/01/8102اٌّؤضخ 

ثرظٛص رفؼًٍ فىطح 

إٔشبء ٚحسح اٌّرزجطاد 
اٌجحثٍخ اٌّطوعٌخ فً 

 اٌدبِؼخ ٌُٚ ٌظٍٕب ضز
 ٗحزى ربضٌر

 

اطالق ٔظبَ رمسٌُ طٍجبد زػُ 
ِشبضٌغ اٌزرطج ٌطٍجخ 

 اٌجىبٌٛضٌس االٌىزطًٚٔ

8102 8102 
لبػسح ثٍبٔبد ٌّشبضٌغ اٌزرطج  ٌٍزمسَ 

 اٌىزطٍٚٔب  

 اٌجحث اٌؼًٍّ

 ِطوع اٌحبست

ثسء اسزمجبي اٌطٍجبد 
 اٌىزطٍٚٔب  

7/4/8102 

االػالْ ػٓ اسزمجبي طٍجبد 

خٛائع ٚحٛافع اٌجحث اٌؼًٍّ 
 8107/8102 ٌٍؼبَ

 

8102 8102 
فطظ ٚاذزٍبض ٌدبْ الذزٍبض أفضً أططٚحخ 
ٚضسبٌخ ٚأفضً ثبحث ٚأفضً وٍٍخ ٌؼبَ 

8107/8102 

 

 

 

 

 اٌجحث اٌؼًٍّ

رُ اٌزمسَ ٌٙب ٚاذزٍبض 

اٌفبئعٌٓ ٚثبٔزظبض ِٛافمخ 
االسزبش اٌطئٍس ٌالػالْ 

 ػٓ اٌفبئعٌٓ

إٔشبء ِىزت ٌٕمً ٚرسٌٛك 
 اٌزىٌٕٛٛخٍب.

 ِربطجخ ضئبسخ اٌدبِؼخ  8102 8102

 2/0/8102ربضٌد  017/0وزبثٕب ضلُ ة ز /
 ضئبسخ اٌدبِؼخ

01% 

ُّ إلزطاذ اٌٍٙىً اٌزٕظًٍّ  ر



 
ٚاٌٍدٕخ اٌزأسٍسٍخ. 
ِٕظٛض أِبَ ِدٍس 

 اٌؼّساء.

رىطٌُ اٌجبحثٍٓ اٌّزٍّعٌٓ ِٓ 
 اٌدبِؼخ 

 

 ذالي ِؤرّط اٌجحث اٌؼًٍّ اٌثبًٔ 8102 8102

 اٌجحث اٌؼًٍّ

اٌجبحثٍٓ رُ رىطٌُ 
 اٌّزٍّعٌٓ اٌدٛائع

2/7/8102 

ػمس ِؤرّط اٌجحث اٌؼًٍّ 

اٌثبًٔ ضثظ ٔزبئح اٌجحث 
 اٌؼًٍّ ثبٌٛالغ اٌؼًٍّ

8102 8102 

 ِؤرّط ػًٍّ سٕٛي

 اٌجحث اٌؼًٍّ
-2رُ ػمس اٌّؤرّط فً 

4/7/8102 

حضٛض ثطٔبِح رسضٌجً فً ػّبْ 

 اٌدّؼٍخ اٌؼٍٍّخ اٌٍّىٍخ -

8102 8102  
  

اذزٍبض ٌدٕخ اٌجحث ػٍى 

 اإلٔسبْ ٚاٌحٍٛاْ 

 رشىًٍ ٌدٕخ 8102 8102
 ضئبسخ اٌدبِؼخ

رُ اٌّٛافمخ ػٍى رشىًٍ 

 4/2/8102اٌٍدٕخ 

اٌّشبضوخ فً اٌسٚضح إػساز 

اٌّٛالغ االٌىزطٍٚٔخ اٌزً 

اػس٘ب ِطوع اٌحبست 
 ٌإلشطاف ػٍى ِٛلغ اٌؼّبزح

 اٌّشبضوخ فً اٌسٚضح 8102 8102

 ِطوع اٌحبست
20/7/8102-0/2/8102 

 

إضبفخ اسزطالػبد إضبفٍخ 
ػٍى ِٛلغ إٌّشٛضاد 

اٌؼٍٍّخ ألػضبء اٌٍٙئخ 

 اٌزسضٌسٍخ

 

 ٚضغ اسزطالػبد اضبفٍخ ػٍى اٌّٛلغ 8102 8102

 اٌجحث اٌؼًٍّ 

 ِطوع اٌحبست

رُ اضبفخ االسزطالػبد 

اٌدسٌسح ػٍى ِٛلغ 

 إٌّشٛضاد اٌؼٍٍّخ

ثحث اٌزؼبْٚ ثٍٓ رٕسٍك ٌمبء 

اٌٍطِٛن ِٚىزت ردٍط اٌٍّىٍخ 
 ِغ ضئبسخ اٌدبِؼخ اٌفىطٌخ

 ضئبسخ اٌدبِؼخ  ػمس ٌمبء فً ضئبسخ اٌدبِؼخ 8102 8102

 اٌجحث اٌؼًٍّ
 81/2/8102رُ ػمس اٌٍمبء 

حضٛض ٚضشخ أٌٌٚٛبد اٌجحث  

اٌّىبْ  -اٌؼًٍّ ٚخٛزرٙب 
 فً اٌدبِؼخ االضزٍٔخ

 حضٛض اٌٛضشخ 8102 8102

 02/2/8102اٌٛضشخ  حضٛض ضئبسخ اٌدبِؼخ

رفؼًٍ طفحخ ضسٍّخ ػٍى 
اٌفٍس ثٛن ٚاضبفزٙب ػٍى 

 ِٛلغ اٌؼّبزح

 ػًّ اٌظفحخ 8102 8102
 اٌجحث اٌؼًٍّ

رفؼٍٍٙب اٌظفحخ ٚاٌؼًّ 

 81/2/8102ػٍٍٙب 



ػًّ خطٚة زاذً اٌظفحخ 
ٌّٛظفً ػّبزح اٌجحث 

اٌؼًٍّ ٚاِىبٍٔخ زذٛي 

اٌطٍجٗ ػٍى ٘صٖ اٌّدّٛػخ 
 ٚشٌه الضبفخلطاضد

ِٕٚشٛضاد ررض اٌؼّبزح 
 ٚاٌطٍجخ

 ػًّ خطٚة ػٍى اٌظفحخ 8102 8102

 اٌجحث اٌؼًٍّ
ِزٛفط ػٍى طفحخ اٌؼّبزح 

 ػٍى اٌفٍس ثٛن

ِربطجخ ِطوع اٌحبست 

ٌحٛسجخ طٍجبد زػُ اٌجحث 
اٌؼًٍّ ) رُ رشىًٍ ٌدٕخ 

 ثٙصا اٌرظٛص(

 ال ظاي اٌؼًّ ػٍٍٙب 8102 8102
 اٌجحث اٌؼًٍّ 

 ِطوع اٌحبست
 ِب ظاي اٌؼًّ خبض

رُ اٌجسء اٌؼًّ ػٍى رٕظٍُ 
ِٛلغ ػّبزح اٌجحث اٌؼًٍّ 

 ٚاٌسضاسبد اٌؼٍٍب

اػبزح رٕظٍُ ِٛلغ ػّبزح اٌجحث اٌؼًٍّ  8102 8102
 اٌؼًٍّاٌجحث  ٚاٌسضاسبد اٌؼٍٍب

رُ االٔزٙبء ِٓ رٕظٍُ 
 81/2/8102اٌّٛلغ 

االػالْ ٚاٌزحضٍط ٌٛضشخ 

اٌّٛاضز ٚاٌّّبضسبد 

 اٌّفزٛحخاٌزؼٍٍٍّخ 

حضٛض اٌٛضشخ ِٓ لجً اػضبء اٌٍٙئخ  8102 8102

 اٌزسضٌسٍخ
 اٌجحث اٌؼًٍّ

 

رُ ػمس اٌٛضشخ 
8/01/8102 

اٌّشبضوٗ فً اٌٛضشخ اٌزً رُ 

ػمس٘ب فً اٌدّؼٍخ اٌؼٍٍّخ 

 The)اٌٍّىٍخ ضّٓ ِشطٚع 

Next Society)  ِٓ اٌّّٛي

 االرحبز األٚضٚثً 

 

 حضٛض اٌٛضشخ 8102 8102

 ضئبسخ اٌدبِؼخ
رُ حضٛض اٌٛضشخ 

81/01/8102 

ظٌبضح ثٍذ اٌحٍٛاْ ِغ أػضبء 

ِٓ ٌدٕخ اٌجحث اٌؼًٍّ 
ػٍى اٌحٍٛاْ ٌزمٍٍُ ٚضؼٗ 

 ٚرٍّس احزٍبخبرٗ

 ظٌبضح ثٍذ اٌحٍٛاْ 8102 8102

 اٌٍدٕخ

رُ وزبثخ رمطٌط ٌعٌبضح ثٍذ 

اٌحٍٛاْ ٌالسزبش اٌطئٍس 
82/01/8102. 

/أ( ِٓ رؼٍٍّبد 2رؼسًٌ اٌّبزح )

 8102 ( ٌسٕخ2ضلُ )

رؼٍٍّبد أذاللٍبد اٌجحث 
اٌؼًٍّ ػٍى االٔسبْ 

ٚاٌحٍٛاْ فً خبِؼخ اٌٍطِٛن 
04/01/8102 

ربضٌد  002/8228وزبثٕب ضلُ ة ز / 8102 8102

88/08/8102 

 ٌُ ٌزُ اٌزؼسًٌ حزى ربضٌرٗ ضئبسخ اٌدبِؼخ



رؼسًٌ طٍت اٌٍٛاظَ اٌربص  
ثبٌّشبضٌغ اٌجحثٍخ ثبضبفخ 

ِدّٛع لٍّخ اٌّٛاز 

ٍى طٍت اٌٍٛاظَ اٌّطٍٛثخ ػ
)ِصوطرٕب ضلُ  7/00/8102

1427  

 رُ ِربطجخ ِطوع اٌحبست 8102 8102

 2/00/8102رُ اٌزؼسًٌ  ِطوع اٌحبست
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الهدف 
 االستزاتيحي

 مؤشز االنجاس الجهة المسؤولة المخزج االطار الشمني االنشطة التنفيذية
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ذذذٚس انخطظ انذراطٛح 
نثزايج انذراطاخ انعهٛا 

فٙ انجايعح تُفض 
انخطٕاخ انرٙ اذثعد فٙ 

 تزايجذذذٚس 

7106 7108 

ذى ذذذٚس ٔذعذٚم جًٛع خطظ تزايج 
انذراطاخ انعهٛا )انًاجظرٛز، 

 انذكرٕراِ(

قظى انذراطاخ 
 انعهٛا

خطظ تزايج 
 انذراطاخ انعهٛا

اعادج اطرذذاز يظار انشايم فٙ 
 تزَايج ياجظرٛزانفٛشٚاء.

 اعادج ذفعٛم تزَايج انفٛشٚاء انُٕٔٚح.

اطرذذاز تزايج فٙ انذراطاخ  -
انعهٛا يصم ياجظرٛز انرظًٛى ، 

ٔياجظرٛز انجٕٛاَفٕرياذكض 
انرطثٛقٙ، ٔياجظرٛز انزٚادج 

ٔانقٛادج، ٔياجظرٛز انذراطاخ 
انًرذفٛح، ٔياجظرٛز انذكاء 
االططُاعٙ،  ٔذى انرُظٛة 

تاطرذذاز تزَايج دكرٕراج انفهظفح 
فٙ اطٕل انفقّ ٔدكرٕراج انفهظفّ 

ٕطٛقٗ ٔاالقزار تخطظ فٙ انً
ياجظرٛز انًٕطٛقٗ فٙ انًعٓذ 

 انٕطُٙ نهًٕطٛقٗ.

ذى اجزاء ذعذٚالخ عهٗ شزٔط انقثٕل 
فٙ ذخظض ياجظرٛز االدظاء، 

ٔياجظرٛز االشزاف انرزتٕ٘، 
 ٔياجظرٛز انرقاَاخ انذٕٛٚح.

اعادج ذفعٛم تزَايج انهغاخ 
 انذذٚصح/نغح فزَظٛح.

ذى ذعذٚم انخطظ انذراطٛح نثعض 
أقظاو كهٛح اٜداب ْٔٙ: خطح 
 انرارٚخ، خطح انعهٕو انظٛاطٛح

ذعذٚم انخطح انذراطٛح نقظى َظى 
انًعهٕياخ االدارٚح فٙ كهٛح 

 ذكُٕنٕجٛا انًعهٕياخ
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ذى انرٕطٛح تاطرذذاز تزَايج 
ياجظرٛز انرظٕٚق االتذاعٙ فٙ 

 كهٛح االقرظاد
 

 

الهدف 
 االستزاتيحي

االطار  االنشطة التنفيذية
 الشمني

 الهدف االستزاتيحي مؤشز االنجاس الجهة المسؤولة المخزج
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اطرذذاز انثزايج 
انًشرزكح يع جايعاخ 

 عانًٛح

7105 7171 

ذى ذٕقٛع اذفاقٛح يع 
أكادًّٚٛح تاشاك شٓٛز 

نهعهٕو انعزتٛح 
ٔاإلطاليٛح/ ذزكٛا 
نهًزادم انصالز: 

)اتكانٕرٕٚص ٔياجظرٛز 
 ٔانذكرٕراِ(. 

قظى انذراطاخ 
 انعهٛا

عذد انثزايج 
 انًظرذذشح

ٚرى دراطح يقرزح 
إلَشاء تزَايج يشرزك 

فٙ انخذيح االجرًاعٛح 
 يع جايعح انًاَٛح.

رطائم انًاجظرٛز  ذٕجّٛ
ٔانذكرٕراِ َذٕ انرظذ٘ 

 نقضاٚا ٔيشكالخ انًجرًع

7105 7171 

 
قظى انذراطاخ 

 انعهٛا

ٚجز٘ انعًم عهٗ 
ذعذٚم ذعهًٛاخ 
انذراطاخ انعهٛا 

 تٓذا انخظٕص

سٚادج أعذاد انطهثح األجاَة 
 فٙ تزايج انذراطاخ انعهٛا

7105 7171 

( طانثا 79ذى قثٕل )

 اجُثٛا عهٗ انفظم االٔل
( 97يُٓى: ) 8102/8107

( 02طانة دكرٕراج ٔ)

 طانة ياجظرٛز.

قظى انذراطاخ 
 انعهٛا

َظثح أعذاد طهثح 
انذراطاخ انعهٛا 

 األجاَة
( طانثا 01ذى قثٕل )

اجُثٛا عهٗ انفظم 
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 8102/8107انصاَٙ 
( طانة دكرٕراج 4يُٓى:)

 ( طانة ياجظرٛز.00ٔ )

( طانثا 001ذى قثٕل )

عهٗ انفظم االٔل  اجُثٛا
( 28يُٓى:) 8107/8181

( 10طانة دكرٕراج ٔ )

 طانة ياجظرٛز.

 

الهدف 
 االستزاتيحي

 مؤشز االنجاس الجهة المسؤولة المخزج االطار الشمني االنشطة التنفيذية
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ذعذٚم ذعهًٛاخ انذراطاخ 
انعهٛا تًا ٚذقق ذطٕٚز 

عًهٛح ذقٛٛى رطائم 
انًاجظرٛز ٔأطزٔداخ 

 انذكرٕراِ، ٔإجزاءاخ إقزارْا.

7107 7171 

ذّى انرعذٚم عهٗ 
انرعهًٛاخ تقزار يجهض 

انعًذاء فٙ جهظرّ 

(43/7106 )

 .00/8/7106ترارٚخ

قظى انذراطاخ 
 انعهٛا

إقزار انرعهًٛاخ 
 انًعذنح

ٔذّى ذعذٚم آخز عهٗ 
انرعهًٛاخ تقزار يجهض 
عًذاء فٙ جهظرّ رقى 

( ترارٚخ 34/7107)

4/07/7107 . 

ذّى انرعذٚم عهٗ 
انرعهًٛاخ تقزار يجهض 

انعًذاء فٙ جهظرّ 

 .3/7/7108( ترارٚخ 3/7108)

ذّى انرعذٚم عهٗ 
انرعهًٛاخ تقزار يجهض 

انعًذاء فٙ جهظرّ 
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 ( ترارٚخ04/7108)

77/3/7108. 

ذّى انرعذٚم عهٗ 
انرعهًٛاخ تقزار يجهض 

انعًذاء فٙ جهظرّ 

( ترارٚخ 08/7108)

71/4/7108. 

 

ذّى انرعذٚم عهٗ 
انرعهًٛاخ تقزار يجهض 

انعًذاء فٙ جهظرّ 

( ترارٚخ 73/7108)

73/5/7108. 

 

 

الهدف 
 االستزاتيحي

 مؤشز االنجاس الجهة المسؤولة المخزج االطار الشمني االنشطة التنفيذية

 

انرذٕل انرذرٚجٙ إنٗ يظار 
انزطانح يقاتم يظار 

االيرذاٌ انشايم فٙ كافح 
تزايج انذراطاخ انعهٛا انرٙ 

 ذطزدٓا انجايعح.

7105 7171 

ذقٕو عًادج انثذس  -
انعهًٙ ترظٓٛم 

انرذٕٚم ضًٍ انطاقح 
االطرٛعاتٛح دٛس ذّى 
ذذٕٚم ذظعح تزايج 
ياجظرٛز يٍ يظار 
انشايم إنٗ يظار 
انزطانح فٙ خًض 

 كهٛاخ.

قظى انذراطاخ 
 انعهٛا

عذد انثزايج انرٙ 
ذذٕند يٍ يظار 

انشايم انٗ يظار 
 انزطانح.

ذى ذعذٚم ذعهًٛاخ 
انرذٕٚم يٍ يظار 
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انشايم انٗ يظار 
انزطانّ ٔذطثٛق انعًم 

تٓا ٔفق قزار يجهض 
فٙ جهظرّ رقى  انعًذاء

( ترارٚخ 34/7107)

4/07/7107 

ذشجججججٛع َشججججز انزطججججائم 
ٔاألطزٔدججاخ انًًٛججشج ضججًٍ 
تزَججايج خججاص ذشججزف عهٛججح 

 .عًادج انثذس انعهًٙ
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اطججثخ َشججز انثذججس يججٍ 
يرطهثاخ انذظجٕل عهجٗ 
درجججح انججذكرٕراج، دٛججس 
اطجججثخ عجججذد انزطجججائم 
انرججججٙ َٕقشججججد فججججٙ 
انفظججم انذراطججٙ األٔل 
نهعججججججججاو انذراطججججججججٙ 

( اطزٔدججججح 41( 7107/7108

( رطججانح 705، ٔ)دكرججٕراج

ياجظجججججججرٛز، ٔعجججججججذد 
انزطججائم انرججٙ َٕقشججد 
فججٙ انفظججم انذراطججٙ 
انصججاَٙ نهعججاو انذراطججٙ 

( اطزٔدججججح 35( 7107/7108

( رطججانح 087دكرججٕراج، ٔ)

ياجظرٛز،ٔعذد انزطائم 
انرججججٙ َٕقشججججد فججججٙ 
انفظججججججججم انظججججججججٛفٙ 

( اطزٔدجججججح 44)7107/7108

( رطججانح 084دكرججٕراج ٔ )

 ياجظرٛز.
 

قظى انذراطاخ 
 انعهٛا

زطائم انرٙ عذد ان
 ذى َشزْا
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الهدف 
 االستزاتيحي

االطار  االنشطة التنفيذية
 الشمني

 مؤشز االنجاس الجهة المسؤولة المخزج

اً 
مي
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اً 

لي
ح

م
ة 

ع
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جا
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س
ت
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م
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ق
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ذكهٛف دائزج انقثٕل 
ٔانرظجٛم ٔعًادج 

انذراطاخ انعهٛا نٕضع خطح 
ذظٕٚقٛح نثزايج 

انثكانٕرٕٚص ٔانذراطاخ 
انعهٛا، ٔذظًٛى يطٕٚاخ 
ذعزٚفٛح تثزايج انجايعح 
 ٔإتزاس يشاٚاْا اإلٚجاتٛح.

7105 7171 

ُْجججاك انعذٚجججذ يجججٍ 
انًطٕٚجججججججججججججججججاخ 
ٔانًُشٕراخ انٕرقٛح 
ٔاإلنكرزَٔٛح انخاطجح 
ترججججججزٔٚج تجججججججزايج 

 انجايعح.

قظى انذراطاخ 
 انعهٛا

 انخطح انرظٕٚقٛح

 7171 7106 ذذذٚس انًٕقع االنكرزَٔٙ

ذججى ذذججذٚس انًٕقججع 
االنكرزَٔججٙ نعًججادج 
انثذجججججس انعهًجججججٙ 
 ٔانذراطجججاخ انعهٛجججا

تشجججكم عجججاو ٔيجججا 
ٚخجججججججض قظجججججججى 
انذراطججججاخ انعهٛججججا 

 تشكم خاص
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الجهت  هؤشش اإلنجاص
 الوسؤولت

 ج الوخش
االطاس 
 الضهني

 الهذف  الوشاد تنفيزها االنشطت 

رالد ِجالث أسدٍٔت عبٌٍّبً ًٚ٘  فٙشعت

ّجٍت األسدٍٔت ٌٍفٍضٌبء ٚاٌّجٍت األسدٍٔت اٌ
اٌشٌبضٍبث ٚاإلحصبء ٚاٌّجٍت األسدٍٔت  فً

بمٍت اٌّجالث ٚ ٌٍغبث اٌحذٌزت ٚآدابٙب
ِغخّشة فً ِشاعالحٙب ِع اٌمبئٍّٓ 

 عٍى لٛاعذ اٌبٍبٔبث اٌّزوٛسة

اٌبحذ عّبدة  -

اٌعًٍّ/ لغُ 
 إٌشش

ِجالث ِفٙشعت فً لٛاعذ بٍبٔبث 

 ISI , Scopusعبٌٍّت ِزً 

9102/
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ٍٔت اٌّٛطٕت فً حذ سإعبء ححشٌش اٌّجالث األسد

جبِعت اٌٍشِٛن ٚاٌّذعِٛت ِٓ صٕذٚق دعُ 
اٌبحذ اٌعًٍّ ٚاالبخىبسٚاٌّّزٍت بـ: )اٌىٍٍّبء، 

ٚاٌعٍَٛ اٌخشبٌٛت، ٚ اٌفْٕٛ( ِٚجٍت أبحبد اٌٍشِٛن 
"عٍغٍت اٌعٍَٛ األٔغبٍٔت ٚاالجخّبعٍت"  

 ,ISIٌفٙشعخٙب فً لٛاعذ اٌبٍبٔبث ِزً )

SCOPUS) 
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أخظبس اٌصٕذٚق أْ ٌمَٛ بششاء اٌخطبٍك  -

اٌّمشس العخخذاِٗ ٚحعٍّّٗ عٍى 
جٍّع اٌّجالث األسدٍٔت فً جٍّع 

اٌجبِعبث األسدٍٔت )حٛحٍذ إجشاءاث ٔشش 

 اٌبحٛد(

صٕذٚق دعُ  -

اٌبحذ اٌعًٍّ 
 ٚاالبخىبس

 

اعخمببي األبحبد اٌّمذِت ٌٍٕشش  -

 اٌىخشٍٚٔب

اث إٌشش إجشاءأجبص غشعت فً ٌا -

جٙذ ألً ِٓ لبً عىشحٍش ٚب

  ححشٌش اٌّجٍت
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ححذٌذ اٌّجالث اٌىخشٍٚٔبً العخمببي األبحبد 

 ِٚخببعخٙب

 حجٍّع األعّبء فً لٛاعذ بٍبٔبث -

وً ِجٍت عٍى حذة ِٚب صاي  ِخخصصت

ِغخّش ٌبٕبء ِزً ٘زٖ اٌمٛاعذ اٌعًّ 
 ِٓ لبً عىشحٍش ححشٌش وً ِجٍت فً

 اٌعّبدة.

أخظبس اٌصٕذٚق ٌخضٌٚذٔب ببعض اٌمٛائُ  -

 اٌّخفك عٍٍٙب.

صٕذٚق دعُ  -

اٌبحذ اٌعًٍّ 

 ٚاالبخىبس

اٌبحذ عّبدة  -

اٌعًٍّ/ لغُ 
 إٌشش

سفعت عٌٛت اٌّجٍت ٚاٌبحٛد 

إٌّشٛسة فٍٙب ٌخحىٍّٙب ِٓ لبً 

شِٛلٍٓ ِخٍّضٌٓ وً فً ِحىٍّٓ ِ
 .ٌٚحغٕٙبٌزشي األبحبد ِجبٌٗ، ِّب 
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ِٓ أعضبء ٍ٘ئبث اٌخحشٌش ٚأعضبء اٌٍٙئبث  اٌطٍب

االعخشبسٌت ٌٍّجالث بخضٌٚذ عىشحبسٌب ححشٌش 

اٌّجالث فً عّبدة اٌبحذ اٌعًٍّ بؤعّبء 
ِحىٍّٓ ِحٍٍٍٓ ٚدٌٍٍٚٓ ِٓ رٚي اٌخبشة 

ٚاٌّخٍّضٌٓ فً اٌبحذ اٌعًٍّ ٚاٌّغخّشٌٓ فً 
ٔشش بحٛرُٙ فً ِجالث عبٌٍّت ِحىّت ٌبٕبء 

 شاء عٍٍّت اٌخحىٍُلٛاعذ بٍبٔبث ِخخصصت إلر

اعخحذاد ٍ٘ئبث اعخشبسٌت دٌٍٚت  -
عبٌٍّت ٌخّغت ِٓ اٌّجالث اٌصبدسة 

 عٓ اٌعّبدة. 

اٌبحذ عّبدة  -
اٌعًٍّ/ لغُ 

 إٌشش

ٍ٘ئبث اعخشبسٌت دٌٍٚت ٍٚ٘ئبث 
 ححشٌش ِخٍّضة 

9102/
9191 

حطٌٛش ٍ٘ئبث ححشٌش اٌّجالث ٚاٌٍٙئبث االعخشبسٌت 
آخزٌٓ  ٚرٌه ببٌخحذٌذ اٌّغخّش ٌٙزٖ اٌٍٙئبث

بعٍٓ االعخببس بؤْ ٌىٛٔٛا األعضبء ِٓ إٌشٍطٍٓ 
 .ٚاٌبحذ اٌعًٍّ فً ِجبي إٌشش

شاء ٘زا اٌخطبٍك ٚإٌّبط بٗ ٌُ ٌخُ ش -

 دعُ اٌبحذ اٌعًٍّ صٕذٚق

صٕذٚق دعُ  -

اٌبحذ اٌعًٍّ 
 ٚاالبخىبس

أبحبد خبٌٍت ِٓ اٌغشلبث اٌعٍٍّت 

ٚااللخببط بذسجت عبٌٍت ِٓ أبحبد 
ٚحمًٍٍ اَخشٌٓ ِٓ اٌببحزٍٓ 

اٌخىبٌٍف اٌّخشحبت عٍى إسعبي بعض 
األبحبد اٌّغشٚلت ٌٍخحىٍُ ٌعذَ 

ٍ٘ئت إِىبٍٔت وشفٙب ِٓ لبً 

 .اٌخحشٌش ٚاٌمبئٍّٓ عٍى اٌّجٍت

9102/
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حطٌٛش آٌٍت ٌىشف اٌغشلبث اٌعٍٍّت فً األبحبد 

اٌّمذِت ٌٍٕشش فً اٌّجالث ِّب ٌمًٍ ِٓ 
 حىبٌٍف إسعبي األبحبد إٌى اٌخحىٍُ

اٌعذد األٚي ِٓ  39س اٌّجٍذ حُ صذٚ -

بحذ فً اٌعذد   23اٌّجٍت بٛالع 

 .:312ٚبصذد إصذاس اٌعذد اٌزبًٔ ٌعبَ 

اٌبحذ عّبدة  -

اٌعًٍّ/ لغُ 

 إٌشش

ِجٍت ٚطٍٕت ححًّ اعُ اٌٍشِٛن 

...ِجٍت أبحبد اٌٍشِٛن "عٍغٍت 

اإلٔغبٍٔت  ٚاالجخّبعٍت". اٌعٍَٛ 
ٚلذ  :312ٌٓ فً عبَ دعذبّعذي 

 .3131فً عبَ  ٌىْٛ أسبعت أعذاد

9102/
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إصذاس ِجٍت أبحبد اٌٍشِٛن "عٍغٍت اٌعٍَٛ 

، :312اإلٔغبٍٔت ٚاالجخّبعٍت" بعذدٌٓ ٌعبَ 

 3131ٚإعبدة إٌظش بضٌبدة عذد اإلصذاساث ٌعبَ 

 بغبب االلببي اٌشذٌذ عٍى اٌّجٍت.
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الجهت  هؤشش اإلنجاص

 الوسؤولت
 ج الوخش

االطاس 

 الضهني
 الهذف  الوشاد تنفيزها االنشطت 

( ِٓ حعٍٍّبث ٔشش 24اٌّبدة )حعذًٌ  -

اٌّجالث ٚاٌذٚسٌبث ٚاٌّغٍغالث 
بِعت اٌٍشِٛن، ٌخصبح اٌعٍٍّت فً ج

دٌٕبس ٌٍّحىُ  86ِىبفآث اٌخحىٍُ لٍّت 

دٚالس ٌٍّحىُ خبسس  231ٚ  داخً األسدْ

فً  اٌجبِعت األسدْ، بمشاس ِٓ ِجٍظ 
ٌٍعبَ اٌجبِعً  (7جٍغخٗ سلُ )

 .:35/8/312بخبسٌخ  :3129/312

اٌطٍب ِٓ أعضبء ٍ٘ئت ححشٌش اٌّجٍت  -

حضٌٚذ عىشحٍش اٌخحشٌش بؤعّبء عبٌٍّت 

ٍت ِّٓ ٌُٙ اٌخبشة فً ِجبي ٚالٍٍّ
اٌبحذ اٌعًٍّ ٌخخصصبث اٌّجٍت 

الخخٍبس األٔغب وؤعضبء ٍ٘ئت 
 ٌٍّجٍت. اعخشبسٌت

 سئبعت اٌجبِعت -

اٌبحذ عّبدة  -

اٌعًٍّ/ لغُ 
 إٌشش

حعٍٍّبث جذٌذة ٌّجٍت أبحبد  -
اٌٍشِٛن "عٍغٍت اٌعٍَٛ 

اإلٔغبٍٔت ٚاالجخّبعٍت" حخالءَ ِع 
ِغخجذاث اٌبحذ ٚإٌشش 

 .اٌعًٍّ

حخٛاءَ ِع  ذ ٔشش جذٌذةلٛاع -

 ِخطٍببث لٛاعذ اٌفٙشعت اٌعبٌٍّت.

حعٍٍٓ ٍ٘ئت اعخشبسٌت ٌٍّجٍت  -
 دٌٍٚت 

9102/
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ححذٌزبث عٍى اٌخعٍٍّبث ٚلٛاعذ إٌشش  ٌّجٍت 
أبحبد اٌٍشِٛن "عٍغٍت اٌعٍَٛ اإلٔغبٍٔت 

ٚاالجخّبعٍت" حخالءَ ِع ِغخجذاث اٌبحذ ٚإٌشش 
 اٌعًٍّ عبٌٍّبً.

ِٓ اٌّجالث صذسث بؤٚلبحٙب  عج -

اٌّحذدة ٚبؤعذاد٘ب اٌّخفك عٍٍٙب ِٓ 
 .:312ٌعبَ  لبً ٍ٘ئت ححشٌش وً ِجٍت

 عذدٌٓ ِٓ ِجٍت أبحبد اٌٍشِٛن -

أعذاد ِٓ اٌّجٍت األسدٍٔت ٌٍعٍَٛ  5 -

 اٌخشبٌٛت

أعذاد ِٓ اٌّجٍت األسدٍٔت ٌٍشٌبضٍبث  5 -

 ٚاالحصبء

 أعذاد ِٓ اٌّجٍت األسدٍٔت ٌٍفٍضٌبء 4 -

ٓ اٌّجٍت األسدٍٔت ٌٍغبث أعذاد ِ 4 -

 اٌحذٌزت ٚآدابٙب

 أعذاد ِٓ اٌّجٍت األسدٍٔت ٌٍفْٕٛ 4 -

ال شث ِجٍت اٌىٍٍّبء ٌُٚ ٌصذس عٕٙب إٚحعز
 عذدٌٓ.

اٌبحذ عّبدة  -

اٌعًٍّ/ لغُ 
 إٌشش

ِجالث عٍٍّت عبٌٍّت صبدسة عٓ  -

جبِعت اٌٍشِٛن ببٔخظبَ وّخطٍب 
ٌٍّحبفظت عٍى االعخّشاس ببٌبمبء 

اٌّشِٛلت ِزً فً لٛاعذ اٌبٍبٔبث 
ISI, Scopus. 

9102/
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ِجالث( فً ِٛاعٍذ٘ب  8إصذاس أعذاد اٌّجالث )

 اٌّخفك عٍٍٙب.

حُ اٌّٛافمت عٍى سفع دعُ سعَٛ  -

إٌشش ٌألبحبد إٌّشٛسة فً اٌّجالث 
بحذ   ISI  ٚSCOPUSاٌّفٙشعت فً 

دٌٕبس ٌٍّٚجالث اٌّفٙشعت  411ألصى 

ٚبحذ  EBSCO ،ERA ،Econlitفً 

، بمشاس ِٓ ِجٍظ دٌٕبس 311الصى 

( بخبسٌخ :26/312اٌعّذاء سلُ )

33/5/312:. 

 سئبعت اٌجبِعت -

عّبدة اٌبحذ  -
اٌعًٍّ/لغُ 

 إٌشش

ِغبّ٘ت ٚحشجٍع اٌبحذ اٌعًٍّ  -

ٌٍببحزٍٓ اٌعبٍٍِٓ فً جبِعت 
اٌٍشِٛن ٚحزُٙ عٍى إٌشش فً 

ِجالث عبٌٍّت ِشِٛلت راث 

 عّعت ِخٍّضة

9102/
9191 

ٌألبحبد إٌّشٛسة ش دعُ سعَٛ إٌشلٍّت حعذًٌ 

 اٌّفٙشعت عبٌٍّبً اٌّجالث فً 
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الجهت  هؤشش اإلنجاص

 الوسؤولت
 ج الوخش

االطاس 

 الضهني
 الهذف  الوشاد تنفيزها االنشطت 

سعَٛ طٍب دعُ  3:حُ اٌّٛافمت عٍى  -

  27:93س411 ٔشش عًٍّ بمٍّت

 اٌببحزْٛ -

عّبدة اٌبحذ  -

اٌعًٍّ/لغُ 
 إٌشش

أبحبد ِٕشٛسة فً ِجالث  -
عبٌٍّت ِشِٛلت ٌٍشلً ببٌجبِعت 

 إٌى ِصبف اٌجبِعبث اٌعبٌٍّت

9102/
9191 

حمذٌُ دعُ سعَٛ ٌٍٕشش اٌعًٍّ ٌٍببحزٍٓ ِٓ 
جبِعت اٌٍشِٛن ٌّٓ ٔششٚا أبحبرُٙ فً ِجالث 

، SCOPUS, ISI ،EBSCO ،ERAِفٙشعت فً 
Econlit 

 طٍب ِٕح 358 حُ اٌّٛافمت عٍى -

بمٍّت ِىبفآث حٛافض ٌٍٕشش اٌعًٍّ 

 دٌٕبس :359:س891

 اٌببحزْٛ -

عّبدة اٌبحذ  -
اٌعًٍّ/لغُ 

 إٌشش

 

شٛسة فً ِجالث أبحبد ِٕ -

عبٌٍّت ِشِٛلت ٌٍشلً ببٌجبِعت 
 إٌى ِصبف اٌجبِعبث اٌعبٌٍّت

9102/
9191 

حمذٌُ ِىبفآث حٛافض إٌشش اٌعًٍّ ٌٍببحزٍٓ ِٓ 

جبِعت اٌٍشِٛن ٌّٓ ٔششٚا أبحبرُٙ فً ِجالث 
 SCOPUS, ISIِفٙشعت فً 

إلشاس حعذًٌ حعٍٍّبث حٛافض إٌشش  -

حٛافض  ٌّٕحبٕذ  ٌخخضّٓاٌعًٍّ 
بمشاس ِٓ ِجٍظ  خشٙبد ببٌبحٛداالع

( :6/312اٌعّذاء فً جٍغخخٗ سلُ )

 .:22/3/312بخبسٌخ 

بذء اعخمببي طٍببث ِىبفآث  -

 االعخشٙبد ببٌبحٛد

 سئبعت اٌجبِعت

عّبدة اٌبحذ  -
اٌعًٍّ/ لغُ 

 إٌشش

 حعٍٍّبث ِٕح حٛافض إٌشش اٌعًٍّ  -

 ِعّذٌت.

بحٛد لٍّت ِٚخٍّضة ٌخىْٛ ِشجع  -

عٍٍّت ٌٍببحزٍٓ فً بحٛرُٙ اٌ
 ِٚغٍشحُٙ األوبدٌٍّت

9102/
9191 

حٛافض إٌشش اٌعًٍّ فً جبِعت حعٍٍّبث  حعذًٌ

 ٌخمذٌُ ِىبفآث ٌالعخشٙبد ببٌبحٛداٌٍشِٛن 

حّج اٌحٛعبت ٚحخُ اَْ اعخمببي  -

 ِىبفآث حٛافض إٌشش اٌعًٍّطٍببث 
 اٌىخشٍٚٔبً 

ِشوض اٌحبعب  -

 ٚاٌّعٍِٛبث

عّبدة اٌبحذ  -

اٌعًٍّ/ لغُ 

 إٌشش

 ببث اٌحٛافض اٌىخشٍٚٔب اعخمببي طٍ -

 اٌغشعت فً إٔجبص اٌعًّ -

حمًٍٍ اٌجٙذ اٌّبزٚي فً إدخبي  -

بث حمذٌُ طٍببث اٌحٛافض فً ٔبٍب

 .عّبدة اٌبحذ اٌعًٍّ

9102/
9191 

 حٛعبت طٍببث حٛافض إٌشش ٌٍببحزٍٓ

عٍى حٕغٍب ِٛافمت االعخبر اٌشئٍظ  -

ببٌّٛافمت عٍى  ِجٍظ اٌبحذ اٌعًٍّ

ٚاٌخذلٍك  ٔفمبث أجٛس اٌخشجّت  دعُ
اٌٍغٛي ٌألبحبد اٌخً ححخبس إٌى حشجّت 

ِٓ اٌٍغت اٌعشبٍت إٌى اٌٍغت االٔجٍٍضٌت 
ششٌطت أْ ٌىْٛ اٌببحذ حبصً عٍى 

شٙبدة اٌذوخٛساٖ ِٓ أحذ اٌجبِعبث 
اٌخً ال حىْٛ ٌغت اٌخذسٌظ فٍٙب اٌٍغت 

 .:27/4/312اإلٔجٍٍضٌت، بخبسٌخ 

ِٛافمت االعخبر اٌشئٍظ عٍى حٕغٍب  -

ٌعًٍّ ببٌّٛافمت عٍى ِجٍظ اٌبحذ ا
اٌعٍٍّت اٌّمذِت األبحبد حشجّت اعظ 

ٌعّبدة اٌبحذ اٌعًٍّ ٚاٌغٍش فً 

 سئبعت اٌجبِعت -

عّبدة اٌبحذ  -

اٌعًٍّ/ لغُ 
 إٌشش

حٛاوب وً ِب ٘ٛ  عظاث ٚألشاس -

 جذٌذ فً ِجبالث إٌشش

بحٛد لٍّّت ِخشجّت ِٓ اٌٍغت  -
ٌعشبٍت إٌى اٌٍغت اإلٔجٍٍضٌت ا

بفىش األوبدًٌّ اٌّخخصص  ِىخٛبت
ِٓ أعضبء اٌٍٙئت اٌخذسٌغٍت فً 

 بصٍغت عٍٍّتجبِعت اٌٍشِٛن ٚ
اٌذي ِخشجٍّٓ ِخخصصٍٓ عٍى 

 ِخٍّضٌٓ فً حمً اٌخشجّت.

بحٛد عٍٍّت ِشِٛلت ِٕشٛسة  -
بّجالث عبٌٍّت ِفٙشعت فً 

ِّب ٌضٌذ ِٓ  لٛاعذ بٍبٔبث عبٌٍّت
 .اٌجبِعت سفعت

9102/
9191 

ذعُ ب حخعٍك عظلشاساث ٚأحعذًٌ ٚاعخحذاد 

 اٌعبًٌّ.ٌٕشش ٌبحذ اٌعًٍّ عٓ طشٌك ااٚحشجٍع 
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الجهت  هؤشش اإلنجاص

 الوسؤولت
 ج الوخش

االطاس 

 الضهني
 الهذف  الوشاد تنفيزها االنشطت 

 إجشاءاحٙب.

اٌبذء فً اعخمببي األبحبد اٌّشاد  -

 حشجّخٙب 
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