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Ø : مقدمة-  
لنھضة العملیة التعلیمیة فھو  المحاوراھم د النشاط البحثى ألى مؤسسة تعلیمیة وخاصة مؤسسة التعلیم العالى ھو أح

بطریقة علمیة  متتأن و العملیة البحثیة تجلمراحل الدراسات العلیا وكذلك مناألساس الذى تقوم علیھ العملیة التعلیمیة 

  صحیحة وموجھة لخدمة المجتمع یصبح مصدر أساسى لنھضة األمة.

للحصول على أماكن متقدمة بین الجامعات العالمیة ، قد تجلى دور البحث تمع العولمة والسباق المحتوم وفى ظل مج

  الكلیات والجامعات عالمیًا . قیمالعلمى كأحد الركائز األساسیة لت

ر أھمیة إعداد خطة متكاملة للنھوض بالعملیة البحثیة بالمؤسسة تحتوى فى طیاتھا على تنمیة من ھذا المنطلق تظھ

بدایة بالباحث ثم  لتحدیث تدریس اسس البحث العلمي وكذلك تنمیة جمیع عناصر العملیة البحثیة المقررات األساسیة 

  مر بین الباحثین فى إجراء األبحاث المشتركة .، فرص النشر البحثى وكذلك التعاون المستیة، أماكن النشرالبحث الموارد

وتأتى ھذه الخطة البحثیة كخطوة أساسیة فى إرساء األسلوب العلمى فى التخطیط المستقبلى ألنشطة البحث العلمى فى 

فى إطار وأھدافھ بطریقة واقعیة، تتفق فیھا الرؤیة مع األھداف البحث العلمى  الكلیة في مجالالكلیة، مما یتیح تحدید رؤیة 

وفى رسم ، مما یتیح إستثمار األمكانات البحثیة للكلیة وتحدید أولویاتھا، تنفیذ المخرجات یعكس قدرتھا على  واضح  زمنى

  . ، وحل المشكالت الرئیسیة التى تواجھھامسسقبل الكلیة البحثي 

Ø : البحث العلمى بكلیة طب أسیوط-    
باإلستعانة بمجموعة متمیزة من  م١٩٦٠یولیو  ١٤أت یوم والتى نشكلیة طب جامعة أسیوط ھى أقدم كلیات صعید مصر 

لسفر إلى الخارج للتعلم وإدراك أھمیة وأبعاد العملیة البحثیة، االسادة أعضاء ھیئة التدریس الذین أتیحت لمعظمھم فرص 

یة الطب جامعة أسیوط وقد أدى ذلك إلى وجود مناخ صحى للعملیة البحثیة بالكلیة منذ إنشائھا ترتب عنھ أن أصبحت كل

الیوم من أكثر كلیات جامعة أسیوط نشرًا لألبحاث العالمیة وكذلك ثانى كلیة على مستوى الجمھوریة فى نشر األبحاث 

ویعني ھذا وجود البراعم االساسیة  ،قورن حجم النشر منھا بعدد السادة أعضاء ھیئة التدریس العالمیة واألولى إذا ما

التي ان تم تنمیتھا وتوفیر المناخ الصحي لھا ستؤدي بال شك الي الثمار المرجوة من رفع المستوي للبحث العلمي بالكلیة و

  .العالمي لھذة المؤسسة

باخالقیات البحث العلمي  فقد تم إنشاء أول لجنة أخالقیات طبیة  اإلھتمامكلیة الطب جامعة اسیوط من الكلیات الرائدة فى 

وقد قامت ھذه اللجنة منذ ھذا التاریخ  ١٩٩٨مؤسسة تعلیمیة  فى مصر فى نوفمبر معنیة بمراجعة العملیة البحثیة ل

كلیات الطب االخري فیما بعد الي ان اصبح  ھواصبحت مثال احتذت ببمراجعة جمیع األبحاث العلمیة والرسائل بالكلیة 

ارك ذلك فى إزدیاد معدل قبول األبحاث شقد  . وواالعتماد ھیئة القومیة لضمان الجودةلحثیة باباحد معایر جودة العملیة ال
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العلمیة الخاصة بالكلیة فى جمیع المحافل الدولیة  حیث أن مراجعة األبحاث من قبل لجان األخالقیات لیس فقط یسري 

 ٢٠٠٩لبحث ولكن ایضا ھو شرط ضرورى لقبول األبحاث دولیا في الوقت الراھن. و قد تم  في عام العلمي ل يالمحتو

أھداف لجنة األخالقیات وكذلك توسیع نطاق عملھا وتم إعداد میثاق الممارسات واألخالقیات لكلیة طب إعادة صیاغة 

  اسیوط .

Ø : المالمح الرئیسیة وضوابط إعداد الخطة-  
حرصت اللجنة المسئولة عن ملف البحث العلمى بالتعاون مع لجنة الدراسات العلیا والبحوث بالكلیة فى إعداد ھذه الخطة 

  - ة المعاییر والضوابط التالیة :مع مراعا

 عالى والبحث العلمى .أن تراعى التوجیھات واألھداف اإلستراتیجیة العامة للتعلیم ال -

 .لجامعة)( الخطة البحثیة ل أن تكون متوافقة مع اإلتجاھات وإستراتیجیة الجامعة فى العملیة البحثیة  -

 . في جمیع المجاالت البحثیة لتقدم أن تتسم بالقدرة المستمرة على التغیر ومواكبة ا -

 ان تشجع روح المنافسة الشریفة بین الباحثین لرفع جودة المنتج البحثي .  -

 أن تعمل على تلبیة متطلبات خدمة العملیة الطبیة . -

 علي االمكانات المالیة والبحثیة .ان تتسم بالواقعیة والقدرة الحقیقیة علي التنفیذ بناء  -

 حددًا ألنشطة وتوجھات الكلیة فى مجال الدراسات العلیا والبحوث .أن تمثل منھاجًا أساسیًا وم -

 والمجتمع المدنى وكذلك الھیئات الدولیة واإلقلیمیة .أن تتسم بالتعاون والعمل المشترك مع الجھات الحكومیة  -

 .البحثيتحقق التعاون بین كافة األقسام العلمیة بالكلیة وتشجع ثقافة عمل الفریق أن  -

تخدم المستفیدین من تحقیق  ركة الجھات المستفیدة فى تحدید أولویات العملیة البحثیة للمؤسسة بماأن تھتم بمشا -

 النتائج.

 أخذًا فى اإلعتبار األولویات المحلیة واإلقلیمیة.إن توفى ھذه الخطة بجمیع اإلحتیاجات البحثیة لألقسام  -

Ø الخطة اعداد  خطوات :-   
 - ات المنھجیة التالیة :تم وضع الخطة البحثیة من خالل الخطو -

 التوعیة بأھمیة إعداد الخطة البحثیة على مستوى الكلیة. -١

 .مراجعة الخطة البحثیة السابقة ومدى تحقیق االھداف الخاصة بھا -٢

 . SWOT analysisتحلیل الوضع البحثى للكلیة من خالل أسلوب  -٣

 المستفیدة. األخرىوالجھات  لجامعیةواالقسام الخدمیة المختلفة في المستشفیات ا دراسة إحتیاجات المجتمع -٤
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تحدید األولویات من النقاط البحثیة ومحاولة جمعھا فى نقاط أساسیة تمثل المحور األساسى للخطة البحثیة للكلیة  -٥

 وبحیث تكون متوافقة مع اإلمكانیات المتاحة لدى المؤسسة .

 تحویل النقاط البحثیة إلى أسئلة بحثیة واضحة المعالم . -٦

 تیاجات ومصادر التمویل المقترحة .یل الخطة واإلحكتابة تفاص -٧

 وضع آلیة للمتابعة ومراجعة الخطة وإجراء التعدیالت الالزمة حسب اإلحتیاجات المطلوبة . -٨

Ø : الرؤیة -   
تنبثق رؤیة كلیة طب أسیوط لعملیة  البحث العلمى من رؤیة ورسالة الكلیة والجامعة  لتعبر عن طموحاتھا فى تحقیق 

تطمح كلیة طب أسیوط أن تحافظ وتنمى المكانة و  ال البحوث  وخدمة العملیة الطبیة،التمیز فى مج أقصى درجات

فى مجال البحوث  (Center of Excellence) التى وصلت إلیھا فى مجال البحث العلمى لتصبح بمثابة بیت خبرة

  الطبیة والمجاالت المتعلقة بصحة المجتمع .

ناصر األساسیة فى ھذه الرسالة ولذا یجب مراعاة وضع رسالة العملیة البحثیة والتى تقوم أن البحث العلمى یمثل أحد الع

  - على :

 للنشر بالدوریات العالمیة. قبولةتطویر منظومة البحث العلمى لتصبح أكثر قدرة على إنتاج بحوث متمیزة م -١

اء شراكات مع مختلف المؤسسات بحثیة مدربة على إستیعاب آلیات البحث العلمى الجید وكیفیة بنإعداد كوادر  -٢

 المعنیة بالبحث العلمى .

اإلرتقاء بالمستوى العلمى للمجلة الطبیة للكلیة ( من حیث اإلرتفاع بمعاییر قبول األبحاث للنشر بھا وتكوین ھیئة  -٣

ثیر من األساتذة المتمیزین من داخل وخارج البالد لتحكیم األبحاث لتصبح المجلة بذاتھا من المجالت ذات التأ

 . )Med line (العالى محلیًا وإقلیمیًا ودولیًا وكذلك إتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضع المجلة على مؤسسة 

 موارد المتاحة وكذلك تنمیة ھذة الموارد. األمثل للتنمیة موارد تمویل االبحاث بدایة من االستغالل  -٤

تمویل كتابة وتصمیم و( ة على العملیة البحثیة رفع القدرة البحثیة للباحثین من خالل حزمة من البرامج التدریبی -٥

 .) االبحاث وتحلیل

حثین الحاصلین علي مھمات علمیة بالخارج في دعم العملیة ااالستفادة القسوي من اعضاء ھیئة التدریس والب -٦

 البحثیة بالكلیة.

Ø الداخلي والخارجي للبحث العلمى بالكلیة : يتحلیل البیئال- 

یة والخارجیة لواقع البحث العلمى بالكلیة والذى تم إجراؤه ضمن خطوات إعداد الخطة أظھر تحلیل البیئة الداخل

  اإلستراتیجیة للكلیة لتحدید نقاط القوة والضعف والفرص والتھدیدات مایلى :
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 نقاط القوة : 

 دات .وجود خطھ بحثیھ للكلیھ ومعظم األقسام قائمھ على دراسة اإلحتیاجات البحثیھ المختلفھ لألقسام والوح -١

 تضع الكلیھ الخطھ البحثیھ فى ضوء اإلمكانیات المتاحھ  -٢

واضحھ وتحاول أن تنمى وجود وحدة تمویل األبحاث والتى تمول المشاریع البحثیھ بالكلیھ بصوره تنافسیھ  -٣

 مصادر التمویل المختلفھ للبحث العلمى .

مشاریع البحثیھ مثل وضع أولویھ لتمویل أسالیب متنوعھ لتشجیع البحوث العلمیھ المشتركھ والمشاركھ فى ال وجود -٤

 .األبحاث العلمیھ المشتركھ بین األقسام

القدرات من قبل الكلیھ  تنمیة المھارات األساسیھ لھیئة التدریس ومعاونیھم عن طریق برنامج معتمد ومطبق -٥

 والجامعھ .

 .تطویر جید للعمل بالمجلة العلمیة للكلیة ووجودھا مع ناشر دولي -٦

ألعضاء ھیئة التدریس فى المؤتمرات والندوات العلمیھ المحلیھ والدولیھ وتشجع الكلیھ تمویل ھذه  مشاركھ فعالھ -٧

 األنشطھ .

مشاركة طالب الدراسات العلیا فى العملیھ البحثیھ باألقسام إما عن طریق أبحاث رسائل الماجستیر والدكتوراه أو  -٨

 .  عن طریق المشاركھ فى اللقاءات العلمیھ باألقسام

 ٢٠١٧عام  ٢٦١لیصل إلى  Medline ادة عدد االبحاث المنشورة في الدوریات العالمیةزی -٩

یشارك كل أعضاء ھیئة التدریس فى اإلشراف العلمى على الرسائل بصوره دوریھ ویشارك عدد كبیر منھم فى  -١٠

لى وكذلك من أكبر النشر بكبرى الدوریات العالمیھ مما أتاح أن تكون الكلیھ أكبر كلیات الجامعھ فى النشر الدو

كلیات الجمھوریھ فى ذلك . كما یوجد عناصر شدیدة التمییز بین أعضاء ھیئة التدریس حاصلین على براءات 

 اإلختراعات .

 .استحداث الیة الكترونیة ممنھجة لمراجعة مشاریع االبحاث المقدمة من رسائل الماجستیر والدكتوراة -١١

 - نقاط الضعف :  
 ایتم إجراؤه من أبحاث وإحتیاجات المجتمع.عدم وضوح مدى الربط بین م -١

 .تحدیث الخطط البحثیة لجمیع االقسامعدم  -٢

  فى معظم األحیان على العوامل اآلتیة :بحاث حیث یعتمد إختیار األ ·

 رؤیة الباحث الشخصیة . ·
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 ماھو متاح من إمكانیات مادیة لتغطیة نفقات البحث  ·

 كلفة .تاألجھزة المعملیة والكیماویات غالیة الماھو متاح من إمكانیات تقنیة إلجراء البحث مثل  ·

 قاعدة بیانات لألبحاث التى تتم بالكلیة . تعدیلعدم  -٣

مما یضعف من ثقافة البحث العلمي والنشر  عدم فاعلیة نظام الحوافز المادیة والمعنویة الخاص بالبحث العلمى -٤

 . لدي البعض من اعضاء ھیئة التدریس

حتیجات التدریبیة العضاء ھیئة كما اظھر ذلك دراسة اال الخاصة بتأھیل الباحثین عدم كفایة البرامج التدریبیة -٥

 . الندریس ومعاونیھم 

 إدارات متخصصة لتسویق البحوث الجدیدة وتسجیل براءات األختراع . وعدم وجود سیاسات تسویقیة أ -٦

  . ةبالرغم من وجود نظام تمویل لالبحاث ولكن میزانیة البحث العلمي مازالت محدود -٧

ü : الفرص - 
 من قبل إدارة الكلیة والجامعة ألھمیة النھوض بالعملیة البحثیة  زیفوجود الوعى والتح  .١

 تبنى الكلیة لسیاسة تنافسیة فى تمویل األبحاث العلمیة. .٢

 وضع آلیة لتنمیة المصادر المحلیة والدولیة لتمویل البحث العلمى. .٣

 -ى العدید من دول العالم ( أمریكاووجود باحثین من الكلیة فوجود عدد من البعثات الداخلیة واإلشراف المشترك  .٤

 انجلترا.....). –المانیا  –ایطالیا  –استرالیا  –الیابان 

 بأھمیة البحث العلمى فى التنمیة . العام والمؤسسي  إزدیاد الوعى .٥

 الكلیة. ودولیة تھتم بالبحث العلمى ولدیھا الرغبة فى عقد شراكات معوجود جھات محلیة وإقلیمیة  .٦

وجود عدد كبیر من أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم بمھات بحثیة بالخارج مما یتیح لھم فرصة النشر الدولى  .٧

    لدیھم.وتنمیة قدرات البحث العلمى 

ü : التھدیدات -  
  
 ستقطاب بعض الكوادر البحثیة من الجامعة للعمل خارج البالد.إ -١

 عن مصر بصفة عامة لتطبیقھ فى الواقع.العلمى عدم وجود قدر كافى من الثقة فى نتائج البحث  -٢

إشتراط بعض الجھات المانحة لنوعیات محددة من األبحاث ال تتفق فى كثیر من األحیان مع إستراتیجیات  -٣

 البحث العلمى للدولة وخطة الجامعة مما یعد شرطًا مقیدًا للباحثین.

 عضاء ھیئة التدریس.عدم وضوح أھمیة وثقافة البحث العلمى بصورة كافیة لدى بعض أ -٤
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 ضعف الحوافز والمكافأت التى تمنحھا اإلدارة والدولة للباحثین المتمیزین. -٥

Ø : األھداف اإلستراتیجیة -  
وبیت من بیوت  البحث العلمى ولكى تكون كلیة الطب مؤسسة بحثیة متمیزة مجالمن أجل تحقیق رؤیة الكلیة فى 

  الفرعیة، وذلك على النحو التالى :فقد حددنا مجموعة من األھداف  الخبرو العالمیة 

 تحسین كفاءة البحث العلمى لتتوافق مع المعاییر العالمیة . - ١

ت اعن طریق التعریف بالدوری تشجیع األكادیمین على نشر أبحاثھم فى المجاالت العلمیة الدولیة المتمیزة -

 .العلمیة القیمة بكل تخصص واالعالن عنھا ووضع حوافز اللنشر بھا

  ئل اإلتصال الحدیثة ( المنشورات الدوریة البحثیة والمواقع اإللكترونیة ) وساتوفیر   -

 .من خالل المجلس األعلى للجامعات وبنك المعرفة العالمیة البحثیة  اإلشتراك بقواعد البیانات -

تنمیة وتدعیم األبحاث العلمیة والمشاریع المشتركة على المستویات العالمیة والمحلیة استكمال و -

  .میةواإلقلی

 إنشاء قاعدة بیانات لألبحاث المنشورة من الكلیة . -

 .Medlineاالستمرار في تطویر المجلة العلمیة للكلیة وادراجھا علي  -

 وضع آلیات محددة لمتابعة وتقییم األداء البحثى بالكلیة. -

ھیئة التدریس من خالل التعاون مع مركز تطویر التعلیم بالكلیة ومركز تنمیة قدرات أعضاء  تدریب الباحثین  -٢

  بالجامعة علي الجوانب االتیة.

 آلیات كتابة األبحاث   -

 كتابة المشاریع البحثیة  -

 ألبحاثا وتحكیم  النقد البناء -

  )clinical trials registration(تسجیل المشاریع البحثیة على قواعد البیانات العالمیة  -

http://clinicaltrials.gov/ 

 البحاث ورسائل الماجستیر والدكتوراة عبر الرابط التالي: الخاصة باتقدیم البروتوكوالت  -

www.aun.edu.eg/irb 

وقد تبنت الكلیة تجربة رائدة باعداد وتجھیز مركز للتدریب داخل الكلیة معتمد من الجامعة لتدریب اسادة  

بیة متخصصة اعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم من قبل مدربین معتمدین من الھیئة ولكن باستخدام مواد تدری

 بالعملیة البحثیة الطبیة.

http://clinicaltrials.gov/
http://www.aun.edu.eg/irb
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 نشر ثقافة ووعى العمل البحثى الجماعى بالكلیة: - ٣

 ترویج النماذج البحثیة المتمیزة متعددة التخصصات لكى تكون مثاًال یحتذى بھ من قبل   -

 .(تكریم االبحاث المتمیزة)أعضاء ھیئة التدریس والباحثین بالجامعة    

 .(أولویة في الحصول على تمویل)التخصصات تشجیع مشروعات بحثیة متعددة  -

 تنظیم سلسلة من الحلقات البحثیة بین األقسام العلمیة ذات اإلھتمامات المشتركة وربطھا  -

  بالخطة البحثیة على مستوى الجامعة.   

 البنیة التحتیة الداعمة للبحث العلمى المتمیز: تنمیة - ٤

 ت البحثیة المتاحة حالیًا واإلعالن عنھا لتعظیم األستفادة منھا على حصر األجھزة والمعدا -

 مستوى الجامعة .    

 توفیر الدعم اإلدارى والمالى والتسویقى على مستوى الكلیة والجامعة. -

 .تطویر مركز األبحاث الطبیة بالكلیة كمركز مجمع الجراء األبحاث  -

  مى:توسیع قاعدة الدعم المالى الخارجى للبحث العل - ٥

 .سنوات ١٠تعمل بكفاءة لمدة  أسیوط وحدة تمویل األبحاث بكلیة الطب جامعة    -

 إیجاد موارد بدیلة للتمویل تكفى للصرف على البحوث المستھدف إجراؤھا فى الخطة.   -

 تدریب الباحثین على كیفیة الحصول على الدعم المالى للبحث العلمى من الجھات المانحة    -

 ة .لمحلیة والعالمیا    

 مشروعات متعددة التخصصات بزیادة فرصھا فى الحصول على تمویل بحثى.التشجیع    -

 تطویر المجلة الطبیة : - ٦

 العمل على اإلرتقاء بتصنیف المجلة محلیًا ودولیًا . -

 .ووضعھا مع ناشر دوليتوفیر الدعم المالى والفنى للمجلة  -

 ة ومن خارج مصر .التسویق للمجلة لزیادة األبحاث المنشورة من خارج الجامع -

 اعداد قاعدة بیانات للمجلة العلمیة لتنظیم العمل بھا. -

 تحدیث الموقع اإللكتروني للمجلة العلمیة -

    نشر ثقافة أخالقیات البحث العلمى: - ٧

المیثاق األخالقى لطب أسیوط والذى یشتمل على المیثاق األخالقى للبحث العلمى وفقًا إلعالن  تطویر -

قیم الدینیة واإلجتماعیة للمجتمع مع ال ) وبما ال یتعارض ٢٠٠٨ت ( سول ھلسنكى وحسب آخر تعدیال

 المصرى والعربى.
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 . تطویر لجنة األخالقیات البحثیة بالكلیة -

 بأخالقیات البحث العلمى.التوعیة بأھمیة اإللتزام  -

 االتزام بعد اجراء اي بحث بالكلیة اال بعد الحصول علي موافقة لجنة االخالقیات. -

 یم أخالقیات البحث العلمى فى تدریس مناھج البحث لطالب البكالوریوس والدراسات العلیا.دمج مفاھ -

  :تابع لمكتب وكیل الكلیة للدراسات العلیاتخصیص مكتب لتوثیق البحث العلمي بالكلیة  - ٨

تسجیل وتوثیق بروتوكوالت األبحاث المسجلة بالكلیة ورسائل الماجستیر والدكتوراة واألبحاث المتقدمة  -

 .بشكل منظم لسھولة متابعة التقدم في البحث للحصول على تمویل من وحدة تمویل األبحاث

  :إعداد قاعدة بیانات إلكترونیة -

 .لألبحاث المنجزة بعد الحصول على تمویل من وحدة تمویل األبحاث  §

 األبحاث المنشورة دولیا  §

 حصر األبحاث الجاریة التي مازالت قید التنفیذ من قبل الباحثین §

سجیل وتوثیق األبحاث الخاصة بأعضاء ھیئة التدریس المنشورة في مجالت أو مؤتمرات دولیة وكذلك ت -

 .األبحاث المقدمة للجنة الترقیات

    توجیھ طاقات البحث العلمى لخدمة المجتمع وتنمیتھ: - ٩

ربط خطط البحث العلمى والتطویر التكنولوجى وبرامجھما بخطط التنمیة وحاجات المجتمع وتوثیق  -

 التعاون مع قطاعات المجتمع المختلفة .

تدعیم التعاون بین الجامعة والجامعات األخرى ومراكز البحث العلمى بالمجتمع على المستویین اإلقلیمى  -

 والعالمى.

Ø :األولویات البحثیة للكلیة  
شاریع البحثیة الجدیدة مراجعة الخطط البحثیة لالقسام ومعرفة المتم مراجعة الخطة البحثیة السابقة لكلیة الطب وكذلك 

ومراجعة جمیع االبحاث المقدمة للتسجیل  بالكلیة والمقدمة بصفة دوریة للحصول على تموبل من وحدة تمویل األبحاث

وخلصت اللجنة الى األولویات التالیة للعملیة البحثیة في بالكلیة من قبل مراجعي لجنة الدراسات العلیا ولجنة األخالقیات 

  رة القادمة.الكلیة خالل الفت

Research priorities of the Faculty of Medicine Assiut University: 

1- Decreasing disabilities, morbidity and mortality resulting from traumatic injures. 

2- Screening early detection of common and serious diseases. 
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3- Introduction of evidence – based, cost effective management strategies in common 

health problems. 

4- Infection control and hospital acquired infection. 

5- Decreasing maternal and perinatal morbidity and mortality. 

6- Family planning and population growth problems. 

7- Basic researches that may lead to possible / definite improvement in health services and 

solving the above problems. 

Ø ث بھا: حأالسئلة البحثیة واالقسام المشاركة في الب  
1- Decreasing disabilities, morbidity and mortality resulting from traumatic injures. 

Time 
frame  

Expected 
budget  

Number Departments 
Sharing 

Research questions?  

2015-2020 30,000 2 COM009 
ORT017 
SUR011 
NES014 

Analysis of the epidemiology causative 
factors and possible preventiuve 
techniques of motor car accidents in 
Upper-Egypt? 

2015-2020 100,000 2 RAD028 
CCP031 
ORT017 
SUR011 
NES014 

What are the new modalities in the 
diagnosis of traumatic injuries? 

2015-2020 100,000 1 AIP029 
CAR032 
RAD028 
SUR011 
ORT017 
 CHT019 

How to invent or apply new life saving 
measures for trauma patients? 

2015-2020 200,000 10 SUR011 
ORT017 
CTS012 
PIS013 
URO016 
VAS015 
NES014 
RAD028 

How to invent or adopt new treatment 
or intervention techniques to decrease 
disabilities and mortality of trauma 
patients.  

2015-2020 100000 1 AIP029 
PRR022 

How to improve the postoperative care 
of trauma patients? 
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2- Screening early detection of common and serious diseases. 
Time 
frame  

Expected 
budget 

Number Departments 
Sharing 

Research questions?  

2015-2020 200,000 10 GIT023 
COM009 
CCP031 

How to invent or develop a new 
screening tools for Hepatitis C?  

2015-2020 500,000 3 GIT023 
COM009 
CCP031 

New drugs: Targeted therapies in 
Egyptian population of Hepatitis C. 
Follow up of responce 

2015-2020 200,000 6 SUR011 
COM009 
CLO027 
CCP031 
MBC004 

Development of new techniques for 
early detection of Breast Cancer 
including genetic mapping? 

2015-2020 300,000 2 CHT019 
COM009 
 

Respiratory tract infections , hospital 
acquired infections and chest diseases 

3- Introduction of evidence – based, cost effective management strategies in common 

health problems. 

Time frame Expected budget 

needed 

Number Departments Sharing Research questions?  

2015-2020  100,000 6  MED018 

MBC004  
Diabetes 

management, 

Hypertension 

management  

2015-2022 150,000 15 CTS012 
PIS013 
NES014 
VAS015 
URO016 
ORT017 
ENT030 

Advanced surgical 

techniques and 

endoscopic 

surgeries 

2015-2020  500,000 3  GIT023 
SUR011 
AIP029 

 

Liver 

Transplantation for 

hepatic cell failure  

2015-2020 100,000 1  URO016  Kidney 
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MED018 
AIP029 

 

transplantation for 

renal failure  

4- Infection control and hospital acquired infection. 

Time frame  Expected budget 

needed 

Number Departments Sharing Research questions?  

2015-2020  300,000  3  MIC007 

CCP031   
Antibiotic resistance 

Best modalities for 

infection control  

5- Decreasing maternal and perinatal morbidity and mortality. 

Time frame Expected budget 

needed 

Number Departments Sharing Research questions?  

2015-2020    20 OBG024 

COM009.  
Clinical audits in 

women health 

hospital.  

6- Family planning and population growth problems. 

Time fram  Expected budget 

needed 

Number Departments Sharing Research questions?  

2015-2020  150,000 7 OBG024 

COM009  
Reproductive health 

problems. 

Quality of family 

planning services. 

Basic researches that may lead to possible / definite improvement in health services and 

solving the above problems. 
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Time frame  Expected 

budget needed 

Number Departments Sharing Research 

questions?  

2015-2020  1000,000 20 ANA001  
HIS002  

PHY003  
MBC004  
PAT005  
PHA006  
MIC007  
PAR008 

COM009  
FMT010 
PRR022 

--Stem cell 

research  

esearch  --Biomarkers for 

--Genetic & 

Epigenetic contrib

pigenetic 

contribution to 

disease 

development and 

treatment 

Ø : مصادر التمویل  
  یعتمد تمویل خطة البحث العلمى على مایلى :

 موازنة الكلیة السنویة للبحث العلمى . -

 موازنة المستشفیات الجامعیة السنویة للبحث العلمى . -

 موارد بدیلة للتمویل، والتى تتمثل فیما یلى : -

 ومى ) على المشاركة فى تمویل البحث العلمى.تحفیز ھیئات ومؤسسات المجتمع المدنى ( الغیر حك -١

 تحفیز الشركات والمصانع الموجودة فى المجتمع المحیط على المشاركة فى تمویل البحث العلمى.  -٢

تحفیز أعضاء ھیئة التدریس على كتابة مشاریع بحثیة والتقدم بھا للجھات التى تعلن عن إستعدادھا  -٣

 لتمویل مثل ھذه المشاریع البحثیة.

نیة خاصة بالتبرعات من المؤتمرات التى تقام بالكلیة لخدمة العملیة البحثیة وتمویل األبحاث میزا -٤

 بالكلیة .
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Ø آلیات متابعة خطة البحث العلمي  
ن اللحاق بركب التطور العلمي الرھیب والتقدم التقني والنمو االقتصادي المتسارع یتطلب من الكلیة تبني خطة إ

وذلك لتطویر وتوجیھ جھود البحث العلمي بما یمكن معھ التطویر النوعي  ،نوات قادمةس ٥استراتیجیھ طویلة األمد ل

والتقني لألبحاث العلمیة لتلبیة االحتیاجات والمتطلبات المستقبلیة للمجتمع والمساھمة الفعالة في معالجة المشاكل المتوقع 

 .حدوثھا في ضوء التطور المستقبلي للمجتمع في مختلف میادین الحیاة

سنوات القادمة  خمسومن ھذا المنطلق ونتیجة الھتمام الكلیة ودعمھا الجاد للبحث العلمي فإن وضع خطة للبحث العلمي لل

 .أصبح ضرورة ملحة لمواجھة التحدیات المستقبلیة

  :في النقاط اآلتیة الیات متابعة الخطة البحثیةویمكن حصر أھم عناصر وأھداف 

 :كلیة وتتمثل فى المحاور الرئیسیة اآلتیةللبحث العلمي لاتحدید أھداف  -١

 تحلیل نقاط القوة والضعف واإلمكانیات المادیة والبشریة بالكلیة. ·

  تحدید االتجاھات اإلستراتیجیة ووضع خطط بحثیة معتمدة لألقسام بصفة خاصة والكلیة بصفة عامة. ·

  تحدید وصیاغة آلیة للتنفیذ. ·

  ة.متابعة تطویر وتوثیق الخطة البحثیة للكلی ·

 وضع آلیات للتقییم المستمر والمتابعة بما یتواءم مع احتیاجات المجتمع . ·

  :وتتمثل في المحاور الرئیسیة اآلتیة ،كلیةالتطویر البنیة األساسیة التحتیة للبحث العلمي في  -٢

یقة تطویر المعامل البحثیة الحدیثة والمتخصصة بما یتماشى مع التطور المستقبلي المتوقع للتخصصات الدق ·

 .وافدینبالكلیة وأیضا الزیادة المتوقعة ألعداد الباحثین ال

قاعدة بیانات لألبحاث واألنشطة العلمیة وربطھا مع بقیة الجامعات والمراكز العلمیة المتخصصة  تعدیل ·

وأیضا لتقدیم المعونة  ،وخارجھا وكذلك مع الجھات والھیئات المستفیدة من نتائج األبحاث العلمیة مصرداخل 

 فنیة واالستشارات العلمیة للجھات واألفراد.ال

تطویر وتنمیة مھارات البحث واالبتكار لدى أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم من الشباب الباحثین، وتتمثل في  -٣

  :المحاور الرئیسیة اآلتیة

 المشاركة في الدورات والندوات والمؤتمرات المحلیة والعالمیة الممیزة. ·

اء البحوث الجادة والمشاركة في المشاریع البحثیة اإلستراتیجیة التي تصب في تحفیز وتشجیع على إجر ·

  مع وضع حوافز مادیة ومعنویة لألبحاث واألعمال الممیزة. ،حاجة المجتمع

  وضع آلیة لتوفیر الموارد البشریة الممیزة والمادیة الالزمة النجاز ودعم الخطة البحثیة للكلیة. ·
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لیة مما یكسبھا ثقة المجتمع والمؤسسات التعلمیة والبحثیة المحلیة والعالمیة توفیر مناخ جامعي بحثي بالك ·

  األخرى.

تنظیم وعقد اتفاقیات بحثیة مع الجامعات المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة الممیزة وتسھیل عملیة الزیارات العلمیة  ·

طالع على االتجاھات وذلك لفتح قنوات اتصال مع الجامعات ومراكز البحوث المتمیزة لإل ،المتبادلة

والمدارس العلمیة المختلفة الحدیثة، مما یعود بالفائدة الكبرى وبخاصة لشباب الباحثین لتوطین المعرفة 

 والتقنیات الحدیثة.

  :من خالل المحاور الرئیسیة اآلتیة ،التواصل مع المجتمع من خالل المساھمة في حل مشاكلھ -٤

والمستقبلیة للمجتمع لتحدید محاور البحث العلمي للمشاركة المجتمعیة متابعة التوجھات والطموحات الحالیة  ·

مع وضع آلیة للتعریف بالخدمات العلمیة والمجتمعیة التي یمكن للكلیة القیام بھا وكذلك آلیة تسویقھا وتقیمھا 

 على مستوى المجتمع المحیط والمجتمع بصفة عامة.

تمع وبخاصة الصناعیة والخدمیة لتحقیق التواصل بین البحث العلمي دعم الشراكة الفعالة مع مختلف قطاعات المج -٥

  .بالكلیة وبین احتیاجات القطاعات المختلفة للمجتمع

  اليات المتابعة:

 سنوات. ٥یتم مراجعة سیاسات البحث العلمى مرة كل  -

دیل لھذه تقوم لجنة الدراسات العلیا والبحوث بالكلیة بمراجعة سیاسات البحث العلمى بالكلیة مع تع -

  السیاسات بناء على المتغیرات فى البیئة الداخلیة والخارجیة.

تقوم لجنة الدراسات العلیا و البحوث  باستطالع اراء األقسام العلمیة بخصوص التحدیث فى سیاسات  -

  البحث العلمى بالكلیة ، ثم دراسة ھذه المقترحات ووضع النص المستحدث فى صیغتھ النھائیة،

  ت الكلیة فى مجال البحث العلمى المستحدثة من مجلس الكلیة.تم اعتماد سیاسا -
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  كتابة الدراسةة في المستخدم المسميات والكود الرقمى لألقسام العلمية
  كود القسم  القسم  م

 ANA001  التشریح اآلدمى وعلم األجنة  ١
 HIS002  قسم الھستولوجیا  ٢
 PHY003  قسم الفسیولوجیا الطبیة  ٣
 MBC004  الحیویة الطبیة قسم الكیمیاء  ٤
 PAT005  قسم الباثولوجیا  ٥
 PHA006  قسم الفارماكولوجیا الطبیة  ٦
 MIC007  قسم المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة  ٧
 PAR008  قسم الطفیلیات الطبیة  ٨
 COM009  قسم الصحة العامة وطب المجتمع   ٩
 FMT010  قسم الطب الشرعى والسموم   ١٠
 SUR011  عامةقسم الجراحة ال  ١١
 CTS012  قسم جراحة القلب والصدر  ١٢
 PIS013  والحروققسم جراحة التجمیل   ١٣
 NES014  قسم جراحة المخ واألعصاب  ١٤
 VAS015  والشرایین  قسم جراحة األوعیة الدمویة  ١٥
 URO016  قسم جراحة المسالك البولیة والتناسلیة  ١٦
 ORT017  قسم جراحة العظام  ١٧
 MED018  ض الباطنةقسم األمرا  ١٨
 CHT019  قسم األمراض الصدریة والتدرن  ١٩
 NAP020  قسم األمراض العصبیة والنفسیة  ٢٠
 DVA021    قسم األمراض الجلدیة والتناسلیة وطب الذكورة  ٢١
 PRR022  قسم الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل  ٢٢
 GIT023  قسم طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى  ٢٣
 OBG024  أمراض النساء والتولیدقسم   ٢٤
 PED025  قسم طب األطفال   ٢٥
 OPH026  قسم طب وجراحة العیون  ٢٦
  قسم عالج األورام   ٢٧

  والطب النووى
ONM027 
CLO027 

 RAD028  قسم األشعة التشخصیة  ٢٨
 AIP029  قسم التخدیر والعنایة المركزة   ٢٩
 ENT030  قسم األنف واألذن والحنجرة  ٣٠
 CCP031  باثولوجیا اإلكلینیكیة قسم ال  ٣١
 CAR032  قلب واألوعیة الدمویةقسم طب ال  ٣٢
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