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( 5151-5105مي )عداد الخطة الخمسية لمبحث العمإتـ تشكيؿ لجنة 
 :عمي النحو التالي

 رئيسا                                     ىويدا سيد مصطفي      .أ.د -0

 عضوا                                أ.ـ.د. سيير صالح إبراىيـ        -5

 عضوا                                فاطمة شعباف                  د. -3

 عضوا                                    غادة أحمد عبد الرحمف     د. -4

 عضوا                                      لياـ يونس            إ د. -5

 عضوا                                      رامي عطا                د. -6

 03/01/5105وقد تـ اعتماد التشكيؿ في المجمس األكاديمي بتاريخ 
 . 50/01/5105دارة بتاريخ وفي مجمس اإل
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 فى إطار سياسة المعيد الدولى العالى لإلعالـ بالشروؽ لوضع خطة بحثيػة
طويمػػػة المػػػد  تعكػػػس اإلطػػػار  المنيجػػػى  المتكامػػػؿ لمجوانػػػ  ا كاديميػػػة 

بػيف مػا ىػو متػاح ومػا ىػو مطمػو  ة ودراسة مد  الفجػوة يوالعممية مف ناح
 تحقيقو مف أىداؼ  مف ناحية اخر  .

لزامػػا  اسػػتبداؿ الخطػػط البحثيػػة السػػنوية التػػى فػػى إطػػار ىػػنه المنيجيػػة كػػاف 
منفػػردة بخطػػط بحثيػػة شػػاممة    لألقسػػاـعمػػى اتجاىػػات بحثيػػة كانػػت تعتمػػد 

تحػػدد رؤيػػة ورسػػالة وأىػػداؼ المعيػػد   كمػػا تعػػرض الوضػػع الػػراىف وكػػنلؾ 
تعتمػػد فػػى صػػياغتيا  عمػػى دراسػػة تحميميػػة لنقػػاط القػػوة والضػػعؼ والفػػرص 

 تؤثر وتتأثر بكفاءة وجودة البحث العممى بالمعيد . التى والتيديدات 

 ولقد كاف التسمسؿ المنطقى المتبع فى منيجية إعداد ىنه الخطة ىى :

 لخطة اإلستراتيجية  البحثية لممعيد .اتكويف لجنة إلعداد  .0
 ا تفاؽ عمى ىيكؿ مقترح الخطة البحثية . .5
 المجا ت البحثية والكوادر البحثية . .3
 واألىداؼ ا ستراتيجية .تحديد الغايات  .4
 تحميؿ وتقييـ الوضع الراىف عمى كافة المستويات البحثية . .5
 مقترح نظاـ لممتابعة والتقييـ المستمر . .6
 الميزانية التقديرية المطموبة لتحقيؽ الخطة . .7
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ولقػػد تػػـ بالخطػػة اسػػتعراض المالمػػح الرئيسػػية  لممعيػػد والتركيبيػػة  البحثيػػة 
كانيػػات والمػػوارد البحثيػػة  المطموبػػة  ولقػػد تػػـ بيػػا ومػػف ثػػـ المتطمبػػات واإلم
 غايات ىى : أربعةصياغة الغايات الرئيسية  فى 

 . إعداد وتنفين خطة بحثية سنوية لممعيدالغاية األولى : 

 الغاية الثانية : تطوير البنية ا ساسية  لمبحث العممى.

 تشجيع و تحفيز البحث العممي اإلبتكاري المتميز. الغاية الثالثة:

: تعزيػػػز دور البحػػػث العممػػػى فػػػى تحقيػػػؽ التنميػػػة  وخدمػػػة  الرابعػػػةالغايػػػة 
 المجتمع .

اشػػتممت  الخطػػة عمػػى تحميػػؿ ربػػاعى حيػػث تػػـ ا سػػتعانة باسػػتبيانات الػػرا  
ليػـ  لرفػع الرؤيػة الكاممػة  لكؿ مف أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونػة 

   عف عناصر البحث العممى .

الفجػػوة بػػيف الغايػػات المطمػػو  تحقيقيػػا  وتحميػػؿ كمػػا تػػـ اسػػتعراض نتػػائ  
 البيئة الداخمية والخارجية .

كمػػا اشػػتممت الخطػػة عمػػى عناصػػر  بػػد مػػف توافرىػػا لضػػماف نجػػاح الخطػػة 
لمتابعػػػة تنفيػػػن الخطػػػة وتقويميػػػا والميزانيػػػة   وكػػػنلؾ تضػػػمنت نظػػػاـ مقتػػػرح

ية لمخطػػة جالتقديريػػة  المطموبػػة والجػػدوؿ الزمنػػى  لتنفيػػن ا ىػػداؼ ا سػػتراتي
 (5151-5105فى الفترة مف )
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يمضى المعيد منن نشأتو بخطى ثابتة  عمى طريؽ المػني  العممػى 
والتطػػور التكنولػػوجى الحػػديث لتحقيػػؽ رؤيػػة المعيػػد العامػػة و التػػى 

 تـ صياغتيا عمى النحو التالى :

مػػػف خػػػالؿ تأىيػػػؿ خػػػريجيف  يطمػػح المعيػػػد الػػػى التميػػػز ا كػػاديمى
يمتمكوف ميارات ا عالمى المتكامؿ والقدرة عمى العمؿ  فى وسػائؿ 
ا عػػػالـ التقميديػػػة  والجديػػػدة عمػػػى نحػػػو يمتػػػـز بأخالقيػػػات اإلعػػػالـ  
والمسػػػئولية ا جتماعيػػػة  ومواكبػػػة تحػػػديات العولمػػػة  وتكنولوجيػػػا 

 ا تصاؿ والمعمومات .

تحديػػد الرؤيػػة ا سػػتراتيجية وفػػى اطػػار ىػػنه الرؤيػػة الشػػاممة يمكػػف 
لمبحػػث العممػػى لممعيػػد فػػى المرحمػػة  القادمػػة ووضػػعيا فػػى صػػورة 

كػػػؿ العناصػػػر والخطػػػوات المنيجيػػػة لرسػػػـ السياسػػػات   خطػػػة تحمػػػؿ
 وبناء ا ستراتيجيات .

  

رسالة مزدوجػة تحمػؿ مفػاىيـ  إف رسالة البحث العممى بالمعيد ىى
تأىيػػؿ  الكػػوادر  البحثيػػة والعمميػػة  القػػادرة عمػػى التخطػػيط  لحاضػػر 
مصػػػر ومسػػػتقبميا والتػػػى تتحمػػػؿ مسػػػئولية التطػػػوير  فػػػى مسػػػتقبؿ 
األمة كما تحمؿ مفاىيـ البحػث العممػى التػى تعػال  قضػايا الحاضػر 

ث العالميػة لمبحػ ا تجاىػاتمع  ىوترسـ حموؿ المستقبؿ بما يتماش
 فى مجا ت التخصص .
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كػػاديمى لكػػوادر اعالميػػة متميػػزة تواكػػ  احتياجػػات سػػوؽ التأىيػػؿ األ 
العمػػػؿ وتطػػػوير البحػػػث العممػػػى  والمشػػػاركة المجتمعيػػػة  والتػػػدري  

 المستمر .

لمعيد فى محاور التطوير كما تتفؽ الخطة البحثية لممعيد مع رسالة ا
 التالية: الرئيسية

   لػػػػدعـ اإلدارة : تطػػػػوير البنيػػػػة التحتيػػػػة لممعيػػػػد والجيػػػػاز ا دار
 ا نشطة  التعميمية والبحثية والمجتمعية .

  الطػػال  : تأىيػػؿ الطػػال  عمميػػا  بحيػػث  تتػػاح ليػػـ فػػرص المنافسػػة
عمػى المسػػتويات المحمػى واإلقميمػػى  والعػػالمى مػف خػػالؿ اكتسػػابيـ 

 اؿ والمعمومات .لممعرفة والميارات فى مجاؿ تكنولوجيا ا تص
  وعمػػى ا خػػص التػػى  الييئػػة األكاديميػػة : دعػػـ ا بحػػاث المتميػػزة

 متطمبات المجتمع . تحقؽ
 القيـ 

 تنتي  الخطة البحثية مجموعة مف القيـ تـ ا تفاؽ عمييا وىى :
 التميز والسبؽ -

 الجودة ) التحسيف والتطوير المستمر   اإلتقاف ( -

 أخالقيات المينة  -

 العمؿ الجماعى  -

 خدمة المجتمع  -
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وفى ىنا ا طػار تيػدؼ الخطػة ا سػتراتيجية لمبحػث العممػى بالمعيػد الػدولى 
العػػالى لإلعػػالـ  تشػػجيع وتنميػػة البحػػث العممػػى عػػف طريػػؽ أىػػداؼ عامػػة 

 تشمؿ :

إعػػػػداد الكػػػػوادر العمميػػػػة  المتخصصػػػػة فػػػػى اإلعػػػػالـ والمدعمػػػػة  -
منافسػػة عمػػى با سػػس النظريػػة ومنيجيػػات التطبيػػؽ بمػػا يؤىميػػا لم

 المستو  ا قميمي .

مػع  إجراء الدراسات والبحوث العممية فػى مجػاؿ ا عػالـ بمػا يتفػؽ -
 أحدث ا تجاىات العممية العالمية الحديثة .

تقػػػػديـ ا ستشػػػػارات  والمسػػػػاعدات العمميػػػػة  والفنيػػػػة  لمييئػػػػات  -
 .والمؤسسات اإلعالمية 

تنظػػػيـ المػػػؤتمرات وعقػػػد ا جتماعػػػات العمميػػػة  بيػػػدؼ ا رتقػػػاء  -
 العممى بيف الكوادر المتخصصة . بالمستو  وتعميؽ المفيـو 

عقػػد ا تفاقيػػات  العمميػػة مػػع الييئػػات والمؤسسػػات المنػػاظرة عمػػى  -
جػػراء المسػػتو  المحمػػى اإلقميمػػى  والعػػالمى بيػػدؼ تبػػادؿ اإراء وا 

 ـ .البحوث المتعمقة بتخصصات اإلعال

والبحػػث العممػػى فػػى شػػتى مجػػا ت  تػػوفير وتػػدعيـ وسػػائؿ النشػػر -
 . التخصص
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 ة التدريس ومسبعديهم ببلمعهدئعضبء هيأتىزيع 

  
اإلناعة والتميفزيوفتوزيع اعضاء ىيئة التدريس ومساعدييـ بقسـ 
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 الصحافةدريس ومساعدييـ بقسـ عضاء ىيئة التأتوزيع 

 
  العالقات العامة واإلعالفتوزيع اعضاء ىيئة التدريس ومساعدييـ بقسـ 
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 .تنظيـ المعيد لمعاـ الثالث عمى التوالي المؤتمر العممي السنوي .0

 يصدر المعيد دورية عممية محكمة. .5

 وموثقة ألعضاء ىيئة التدريس.توجد خطة بحثية معتمدة  – .3

 توجد قاعدة بيانات باإلنتاج العممي ألعضاء ىيئة التدريس. .4

يسػػتعد عػػدد مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس لمتقػػدـ لمترقيػػة لدرجػػة أسػػتان  .5
 مساعد.

قرر مجمس ادارة المعيد تحمػؿ رسػـو فحػص ا نتػاج العممػي لممتقػدميف  .6
 لمترقية.

س فػي المػؤتمرات العمميػة توجد مشاركة نشطة مػف اعضػاء ىيئػة التػدري .7
 المحمية واإلقميمية.

 

 .انخفاض معدؿ النشر الدولي لبحوث أعضاء ىيئة التدريس .0

 عدـ وجود بحوث عممية مشتركة مع الجيات الخارجية. .5

 عدـ وجود خطة لتسويؽ بحوث أعضاء ىيئة التدريس .3
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المسػػػػتمر لمبحػػػث العممػػػػي ألىميتػػػو فػػػػي تطػػػوير المنظومػػػػة الػػػدعـ  .0
 التعميمية.

تػػوفير قاعػػدة بيانػػات دوليػػة بػػالبحوث العمميػػة لمختمػػؼ تخصصػػات  .5
 المعيد.

انتظاـ دورية انعقػاد المػؤتمر العممػي ووجػود دوريػة عمميػة محكمػة  .3
 يحفز عمى دعـ البحث العممي.

 صعوبة المنافسة عمى المستو  الدولي. .0

 .ضعؼ البحوث الجماعية والتطبيقية .5

 تحديد الغايات ا ستراتيجية لمخطة البحثية :

محػػاور رئيسػػية    أربعػػة تػػـ تحديػػد الغايػػات لمخطػػة البحثيػػة ا سػػتراتيجية فػػى
 وىى : .بحيث تبمور ا ىداؼ العامة وتتفؽ مع رؤية ورسالة المعيد 

 . إعداد و تنفين خطة بحثية سنوية لممعيدالغاية ا ولى : 

 الغاية الثانية : تطوير البنية ا ساسية  لمبحث العممى  ودعـ الباحثيف.
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 و المتميز. ا بتكاريتشجيع و تحفيز البحث العممي  الغاية الثالثة:

تحقيػػػؽ التنميػػػة  وخدمػػػة  :  تعزيػػػز دور البحػػػث العممػػػى فػػػى لرابعػػػةالغايػػػة ا
 .المجتمع 

  بمقارنػػػة الوضػػػع الػػػراىف وطبقػػػا  لنتػػػائ  التحميػػػؿ البيئػػػى لكػػػؿ مػػػف
الغايات تـ تحميؿ الفجوة وتحديد ا ىداؼ وا حتياجػات ) ا نشػطة 

 والمخرجات المطموبة ( لكؿ منيا طبقا  لما يمي :

 

 

 

 

 

 :ىواألنشطة المطموبة لمغاية األول المخرجات

  مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في وضع سياسات و خطط البحث
 العممي

  وضع آليات لمتابعة تنفين الخطة الخمسية و الخطة السنوية
 بالتنسيؽ مع األقساـ العممية 
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 رأي أعضاء ىيئة التدريس ومساعدييـ ووضع  استطالع
 اإلجراءات التصحيحية و التحسينية

 تطوير البنية األساسية لمبحث العممى 

 

تدبير االماكن الالئقة  القامة الندوات وورش العمل •
 والسمينارات 

تمكين الباحثين من الحصول على فرص الدعم المالى التى •
 يوفرها المعهد لدعم البحث العلمى 

تحسين المعامالت البحثية  للباحثين  فيما يخص عدد •
 االبحاث وفترات األداء البحثى 

 تنويع وتوسيع قاعدة التمويل لالبحاث•

تطوير الموارد البحثية من مكتبة وشبكات االتصال بمواقع •
 مصادر المعلومات

 االستمرار فى دعم انشطة المعهد البحثية •



16 
 

 المخرجات وا نشطة المطموبة لمغاية الثانية :

  وضػػع أطػػار محػػدد لمتكامػػؿ بػػيف وحػػدات البحػػث العممػػي ووحػػدات خدمػػة
 المجتمع وتنمية البيئة .

  لمبحػث العممػي وربطيػا استحداث وحدات جديدة لتنفين الخطة الخمسػية
 بأولويات المجتمع واحتياجاتو .

  مشػاركة معظػػـ أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػى وضػػع سياسػػات وخطػػط
 البحث العممى.

   تحسػػيف المعػػامالت  البحثيػػة  لمبػػاحثيف فيمػػا يخػػص عػػدد األبحػػاث
 وفترات األداء البحثى .

   إنشػػػاء  قاعػػػدة بيانػػػات تضػػػـ تخصصػػػات اعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس
 لفرعية .ا ساسية وا

  . انشاء مكتبة الكترونية ودعـ المكتبة بأحدث المراجع 
   وضػػػع آليػػػات  لضػػػرورة تفػػػرغ المعيػػػديف والمدرسػػػيف المسػػػاعديف

 لمبحث العممى.
 النشر العالمى .   ستمرار الدعـ الماد  لممجمة العممية  لممعيد 
  تمكيف الباحثيف مف الحصوؿ عمى فرص الدعـ المالى التػى يوفرىػا

حضػور المػؤتمرات  –دعـ البحػث  العممػى ) مكافػأة النشػر المعيد ل
 البحثية (.متطمبات مالدعـ الماد  ل -العممية  

 . تحديد المتطمبات بناء   عمى ا حتياجات الحقيقية  لكؿ بحث 
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 تشجيع و تحفيز البحث العممي اإلبتكاري و المتميز

 

آليػػة واضػػحة لمتابعػػة تنفيػػن الخطػػة البحثيػػة مػػف خػػالؿ  اسػػتحداث .0
 مؤشرات واضحة لقياس ا داء .

التػػى يقػػـو اعضػػاء ىيئػػة التػػدريس  لألبحػػاثانشػػاء قاعػػدة بيانػػات  .5
 . باستمراربإجرائيا ونشرىا ووضع اإليات لتحديثيا 

حمى وا قميمى فى مختمؼ التخصصػات مضاعفة  النشر العممى الم .3
. 

فػػى نشػػرىا فػػى المجػػالت  والمسػػاىمةوضػػع اإليػػات لػػدعـ ا بحػػاث  .4
 العممية  نات معدؿ التأثير المرتفع .

التوسع  فى المجاالت البحثية التى تتميز بها المعهد عن •
الكليات والمعاهد  المنافسة  وتتوافق مع االتجاهات البحثية 

 العالمية 

 تطوير المجاالت البحثية التى لها انعكاس على القضايا القومية •

 انشاء قاعدة بيانات لألبحاث العلمية •
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يجػػاد البػػدائؿ  .5 ىػػنا    سػػتمراردعػـ  النشػػر العػػالمى لمجمػػة المعيػد وا 
 الدعـ.

وضػع ا ليػات لػدعـ ا بحػاث والمسػاىمة  فػى نشػرىا فػى المجػالت   .6
 ة ا قميمية العممي

الكيفيػػػػة والمسػػػػتقبمية تشػػػػجيع موضػػػػوعات بحثيػػػػة فػػػػى المجػػػػا ت  .7
البينيػػػة  بػػػيف اقسػػػاـ المعيػػػد  واقسػػػاـ عمػػػـ الػػػنفس و والتطبيقيػػػة و 

 ا جتماع والعمـو السياسية وعمـ المغة بالجامعات .
ا ستفادة مف أعضاء ىيئة  التدريس النيف درسوا  فى الخارج مػف  .8

وبػيف بػاحثيف  فػى جامعػات  خارجيػة  فتح مسارات  تعاوف  بيػنيـ 
 لمبحث المشترؾ .

 . انتظاـ دورية انعقاد  المؤتمر العممى السنو  لممعيد .9
مػػػف خػػػالؿ تخصػػػيص  زيػػػادة القػػػدرة التنافسػػػية لممنػػػت  البحثػػػي .01

أحسػف رسػالة عمميػة وأفضػؿ  و جوائز سػنوية ألحسػف بحػث عممػي
 مؤلؼ عممي .

والييئػة المعاونػة  تنمية القدرات البحثية ألعضاء ىيئة التػدريس .00
 مف خالؿ ورش العمؿ والدورات التدريبية .

تفعيػػػػؿ دور السػػػػيمنار العممػػػػي ك ليػػػػة لمتابعػػػػة تنفيػػػػن الخطػػػػة  .05
 الخمسية والخطط السنوية لألقساـ العممية .

 وضع التوجيات البحثية المستقبمية لألقساـ العممية . .03
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 " تعزيز دور البحث العلمى  فى التنمية  وخدمة المجتمع "

 

نشر دورية يتـ توزيعيا او تداوليا عمى الموقع اإللكترونى لممعيػد  .0
تتضػػػمف نتػػػائ  البحػػػوث والدراسػػػات وعرضػػػيا عمػػػى الييئػػػات نات 

 الصمة .
أعضػػاء  ىيئػػة التػػدريس تشػػجيع تشػػكيؿ فػػرؽ بحثيػػة يشػػارؾ بيػػا  .5

 المختمفة . لمتقدـ  لمحصوؿ عمى مشروعات بحثية مف الجيات
عمػػؿ قاعػػدة  لبحػػوث اعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ونشػػر مػػا بيػػا فػػى  .3

 لكترونى  لممعيد .دورية يتـ  توزيعيا او تداوليا عمى الموقع اإل 

تشجيع الشراكة الفعالة  مع  المؤسسات االعالمية  •
بتفعيل دور الوحدات ذات الطابع الخاص التسويقي 

 لالبحاث العلمية  الى جانب خدمة المجتمع 

 تشجيع نشر النشاط العلمى للمعهد على المجتمع •

تشجيع تقديم  الدعم المادى من المؤسسات العلمية •
 .والقومية لدعم االنشطة البحثية بالمعهد نظير خدمات 
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الييئػػة المعاونػػة عمػػى المشػػاركة  فػػى  اعضػػاءتشػػجيع البػػاحثيف   .4
 مية سواء بالحضور او إلقاء أبحاث عممية .المؤتمرات المح

تشجيع أعضػاء ىيئػة التػدريس عمػى التقػدـ لمػؤتمر المعيػد والػن   .5
 يدعى فيو الجيات المجتمعية المختمفة .

ربط البحػث العممػي بأولويػات المجتمػع واحتياجاتػو مػف خػالؿ تبنػي  .6
 والتنمية المستدامة . باإلرىا قضايا 

ا عالميػة لمناقشػة قػوانيف ومواثيػؽ تفعيؿ الشراكة مػع المؤسسػات  .7
 العمؿ ا عالمي .

 . وتنفين بحوث جماعة وتطبيق .8
 انشاء مركز بحوث وتوثيؽ الصحافة المصرية . .9

فػى الػدعـ  المسػاىمةتشجيع الجيات المؤسسية الخارجية عمى  .01
مػؤتمر  المعيػد  –الماد  لمنشػاط العممػى بالمعيػد ) مجمػة المعيػد 

 حثية (.مشروعات ب –دعـ الباحثيف  –

يتوقػػؼ نجػػاح الخطػػة ا سػػتراتيجية عمػػى وضػػع تصػػور ورؤيػػة  شػػاممة 
لعناصػػر الخطػػػة تتوافػػػؽ مػػػع إمكانيػػات المعيػػػد واحتياجاتػػػو ومسػػػتويات 
الخطػػة التػػى يجػػ  اف تؤخػػن فػػى اإلعتبػػار سػػواء عمػػى  مسػػتو  تمبيػػة 

مواكبػػة أو أو تمبيػػة احتياجػػات المجتمػػع  ا حتياجػػات البحثيػػة بالمعيػػد 
أحدث التقنيات وا تجاىات البحثية العالمية . كما يتوقػؼ نجػاح الخطػة 

 يمي : عمى ما
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  إيمػػاف القػػوة البشػػرية بالمعيػػد مػػف قيػػادات المعيػػد واعضػػاء ىيئػػة
التدريس والييئة المعاونة  واإلداريػيف بػأف الخطػة  البحثيػة لممعيػد  

المكػػاف  تحقػػؽ العدالػػة والعائػػد  العممػػى الالئػػؽ وتضػػع المعيػػد فػػى
العممػػػى الالئػػػؽ بػػػو  والػػػن  ينػػػافس فػػػى مسػػػتواه الييئػػػات العمميػػػة  
المنػػاظرة   ممػػا سػػيؤد  الػػى المشػػاركة الفعالػػة فػػى تنفيػػن مػػا ىػػو 

 والن  لف يتـ إ  بجيود الجميع . مطمو 
 .  ا لتزاـ الكامؿ مف الجميع والرغبة فى تنفين المطمو 
  لمتابعة أعماؿ الخطة . ا لتزاـ باصدار تقرير إنجاز سنو 
 الماديػػػة الالزمػػػة إلتمػػػاـ بنػػػود الخطػػػة بالمسػػػتو   تاتػػػوفير اإلمكانػػػ

 الالئؽ .

إف ضػػماف التنفيػػن والتطػػوير المسػػتمر والتقيػػيـ لمخطػػة يجػػ  اف يعتمػػد 
طػار  خطػة زمنيػة محػددة إعمى مقاييس  كمية ومؤشرات محسػوبة فػى 

  بميا ومحاولة إكتشاؼ  ا  مشػكالت تتسػيمتابعتيا وتقيبحيث يسيؿ 
فػػػػى عػػػػدـ ا لتػػػػزاـ بػػػػالمطمو  ومحاولػػػػة معالجتيػػػػا ومتابعػػػػة إسػػػػتكماؿ 

 ا نشطة إلنجاح الخطة الموضوعة .

 وتتحدد ىنه المقاييس والمؤشرات مف خالؿ متابعة دورية  لما يمي :

 : المدخالت البحثية  وتتضمف اعدادا  كمية 
 إدارييف (. –اعضاء ىيئة التدريس  –البشرية ) طال  الكوادر  -
 التمويؿ الخاص بدعـ انشطة  القطاع . -
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 –حصػػػر أل  إضػػػػافة فػػػػى البنيػػػػة التحتيػػػػة  لمبحػػػػوث ) معامػػػػؿ  -
 قاعات دراسية .... ( -تجييزات

 عدد المشروعات البحثية . -
 : القيـ البحثية : وتتضمف متابعة 

وائز والنشػػر العممػػى  لمجػػ التميػػز العممػػى ومػػد  اإلبتكػػار ) رصػػد -
 عالى (. impact factorعممية نات لمجالت 

 متابعة التوجيات البحثية لألقساـ العممية . -
 قياس التوجو التطبيقي لألبحاث والرسائؿ العممية . -
رصػػد لإلجػػراءات التنظيميػػة لمنتسػػيؽ بػػيف الوحػػدات نات الطػػابع  -

 الخاص  والدور التسويقي المطمو  لنتائ  البحوث .
  األداء البحثػػػى الحػػػالى واألداء المسػػػتقبمي المرغػػػو  فيػػػو وتتضػػػمف

 متابعة :
 تحديث تصنيؼ الموضوعات البحثية لألقساـ العممية -
 الزيادة فى معد ت عدد الوحدات البحثية  -
 الزيادة فى ا بحاث البينية . -
 الزيادة فى النشر العممى الخارجى . -
 المستقبمية . لألبحاثرصد لمتعاوف مع جيات تمويؿ  -
 المجمة العممية.  انتظاـ دورية صدور -

ويمكػػف اف تػػتـ اعمػػاؿ متابعػػة الخطػػة تحػػت اشػػراؼ لجنػػة عميػػا لتقيػػيـ تنفيػػن 
ومتابعتيا  برئاسة عميد المعيد وعضػوية وكيػؿ المعيػد  الخطة ا ستراتيجية

وا داريػة  الػى بعػض العناصػر ا كاديميػة باإلضافةورؤساء ا قساـ العممية 
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جػػػػراء التعػػػػديالت   . ويتركػػػػز دور المجنػػػػة العميػػػػا وا ىػػػػداؼ ا سػػػػتراتيجية  وا 
مػػف المصػػادر  وتػػوفير ا عتمػػادات الماليػػة  المطموبػػة فػػى التوقيػػت المناسػػ 

 لضماف تنفين الخطة . الداخمية  والخارجية

تقػػـو المجنػػة بعقػػد اجتماعػػات دوريػػة لمتابعػػة التنفيػػن  والتقيػػيـ بنػػاء عمػػى 
با نشػػطة المخططػػة واتخػػان  الموضػػوعة ومقارنػػة ا نجػػاز الفعمػػيالمعػػايير 

التصػػػػحيحية  واعػػػػداد تقريػػػػر  نصػػػػؼ سػػػػنو   كمػػػػا تعػػػػرض  ا جػػػػراءات 
 التوصيات المناسبة عمى المجمس ا كاديمي ومجمس ا دارة .

زمػة لتنفيػن اعداد  الخطط السنوية والنصػؼ سػنوية التفصػيمية  الال  .0
ا ىداؼ وا نشطة ا ستراتيجية لمخطة مع التأكد مف توافر المػوارد 

لتنفين كؿ نشاط وتحديد الجيػات ا داريػة   المالية وا دارية  الالزمة
 المسئولة عف التنفين.

منتظمػػػة واعػػػداد   ميػػػا بصػػػفة دوريػػػة يمتابعػػػة تنفيػػػن الخطػػػة وتقي .5
انحػراؼ زمنػى او فنػى  تقارير متابعة  شػيرية فػى حالػة حػدوث ا 

عػػف ا نشػػطة المخططػػة وتعػػرض التقػػارير  والتوصػػيات المناسػػبة  
 عمى مجمس الكمية .

وخطط العمػؿ  اعداد نظاـ لمتابعة  تنفين خطوات العمؿ  التفصيمية  .3
خػػػالؿ فتػػػرات التنفيػػػن مػػػع اعػػػداد   السػػػنوية  بشػػػكؿ دور  مسػػػتمر

السػنوية /  النمانج النمطية  التى ستستخدـ فى إعداد خطػط العمػؿ
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الدورية  وكنلؾ النمانج الخاصة بمتابعة التنفين لمخطػط السػنوية / 
 الدورية .

تطػػوير نظػػػاـ  عػػداد تقػػػارير ا نجػػػاز السػػنوية / والنصػػػؼ سػػػنوية  .4
الدوريػػػة مػػػع ا خػػػن فػػػى ا عتبػػػار مؤشػػػرات تقيػػػيـ ا داء  وتقيػػػيـ 

 مخرجات كؿ نشاط والتكمفة والعائد .
قواعػد بيانػات تشػمؿ كػؿ نػواحى القطػاع  بإنشػاءالتركيز عمى البدء  .5

 مع ضماف  آليات التحديث المستمر وتأميف البيانات.
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