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 مقدمة
جامعة المنصورة  والمنوط اليندسة  العممية بكمية مف أىـ األقساـسب ونظـ التحكـ ىندسة الحاقسـ  يعد

 ولذا ييتـ القسـ بتدريببيا تزويد المجتمع الخارجى بالكوادر البحثية القادرة عمى مواكبة التقنيات الحديثة 
الصناعية  لممشكالت وتوظيفيا،التصدي المعرفة وانتاج المنيجي البحثالعمياعمى  طالب الدراسات

 . والدكتوراه الماجستير مرحمة دراسات ىندسية في اجراء خالؿ مف شامؿ عممي بأسموب
 السيمينار( ويضـ( نقاشية  حمقات في البحث خطة بعرض والدكتوراه الماجستير طالب يقدـ حيث
 في فيرغبو  والذيف عميو والحاصموف الخاص الدبمـو مرحمة في العميا الدراسات طالب السيمينار حمقة

مف  إلي باالضافة القسـ، أساتذة المناقشة في ،ويشارؾ الدكتوراه الماجستير،وطالب لدرجة التسجيؿ
جمسات  في والدكتوراه الماجستير بحوث خطط استعراض ويتـ المناقشة في لممشاركة القسـ يستضيفيـ

وتطوير  تحسيف ميع الباحث مساعدةل مناقشات تميياعدة مقترحة بحثية خطة الطالب فييا يعرض عمنية
 حمقات وتفيد . لمدراسة الموضوع مالءمة عدـ حالة في جديدة خطة اقتراح او لتسجيميا، تمييدا الخطة
 :التالية الجوانب في العميا الدراسات طالب السيمينار( (البحث
  . العممية واألمانة الدقة توخي

 بحثية لخطة القسـ اعداد خالؿ ـ مفمجاؿ ىندسة الحاسبات ونظـ التحك في الحديثة االتجاىات متابعة
  . قادمة زمنية لفترة

  . البحثية الموضوعات اختيارىـ عند الطالب أفكار بمورة في المساعدة

 . البحث يثري بما المشاركيف جميع بيف والخبرات واألفكار اآلراء تبادؿ

 أهداف الخطة 
 األىداؼ التالية: تحقيؽ ىندسة الحاسبات ونظـ التحكـ  تستيدؼ الخطة البحثية لقسـ

 االرتقاء بالميارات البحثية لطالب الدراسات العميا بالقسـ.( 1

المرتبطة تطبيقية والعممية ال اكؿالربط بيف األبحاث العممية التي يقوـ بيا القسـ وبيف المش( 2
 .والدولى  المصريواقع المعاصرة في الوالتقنيات الحديثة بالمتغيرات 
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في صياغة برامج لمتدخؿ  الحديثة لمتعامؿ مع الشركات والمؤسسات  قنياتالستفادة مف التا( 3
 . صناعة الميني مع المشكالت المعاصرة في ال

وضع توجيات عامة لطبيعة األبحاث التي يقـو بيا القسـ مف خالؿ أعضاء ىيئة التدريس ( 4
 ومعاونييـ وطالب الدراسات العميا.

زٛطً إٌٍٙب فً اٌمغُ فً رذػٍُ اٌّبدح اٌؼٍٍّخ ٌٍّمشساد االعزفبدح ِٓ ٔزبئح اٌجسٛس اٌزً رُ اٌ( 5

 ٚاٌىزت اٌذساعٍخ ٌٍطالة

 اإلستراتيجية األساسية للخطة
تيتـ  تطبيقية أولوياتيا إلجراء دراسات  ىندسة الحاسبات ونظـ التحكـ تعطي الخطة البحثية لقسـ 

 Real timeالحقيقى تطبيقات الزمف  -  Green power) الطاقة النظيفة بدراسة المشكالت 

systems  - في متعمقة بميكنة النظـ المختمفة واالرتقاء بأدائيا النظمة ( زيادة كفاءة ودقة األ
لتحديد طبيعة ىذه المشكالت والعوامؿ المعاصرة المرتبطة بيا. وكذلؾ اختبار تطبيقات الصناعية ال

يجاد الحموؿ المناسبة ليا. لمتعامؿ مع ىذه االتقنيات واألدوات الحديثة فعالية العديد مف  لمشكالت وا 
وبذلؾ تعطي الخطة البحثية لمقسـ أولوية خاصة لمبحوث التطبيقية التي يتـ إجراءىا مباشرة في 

 .ختمفةالمصناعية مجاالت الممارسة المتنوعة مف خالؿ المؤسسات ال

 المشاركون في وضع الخطة البحثية للقسم
ئة التدريس بالقسـ ومعاونييـ مف معيديف ومدرسيف شارؾ في وضع ىذه الخطة جميع أعضاء ىي

مساعديف، وكذلؾ طالب الدراسات العميا المنتميف لمقسـ. كما تـ عقد اجتماعات مع المسئوليف في 
لمتعرؼ عمى وجية نظرىـ حوؿ احتياجاتيـ مف البحوث صناعية مؤسسات الالشركات وال بعض

لوضع الخطة  0202-5-02بتاريخ  والقسـ بجمست وقد تـ تشكيؿ لجنة معتمدة مف مجمس العممية.
 وبيانيا كالتالى 

 ا.د. ىشاـ عرفات عمى  -0

 أميرة ياسيف ىيكؿ د. ا.ـ. -0

   بدالحميد فوزى عبدالحميدد. ع -2
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 وكاف دور المجنة ىو تحديد 
 الفروع الرئيسية لمبحث العممى بالقسـ  -0

يا مع أعضاء ىيئة مقترح لمخطوات التطبيقية التى يجب أف يمر بيا البحث ومناقشات -0
 التدريس بالقسـ ومف ثـ اعتمادىا مف مجمس القسـ

وضع الخطة البحثية ومناقشاتيا مع أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ ومف ثـ اعتمادىا مف  -2
 مجمس القسـ

وضع الخطة الزمنية بمزيد مف التفاصيؿ المتوقعة ومناقشاتيا مع أعضاء ىيئة التدريس  -4
 مس القسـبالقسـ ومف ثـ اعتمادىا مف مج

 الفروع الرئيسية للبحث 

 نقسم البحث العلمى بالقسم الى قسميين رئيسين وهما:ي
 ( هندسة الحاسبات 1)
 ( نظم التحكم 2)

 الخطوات التطبيقية التى يمر بها البحث العلمى  

   : تُبس يىضىع انجذجخأوالً: ا

 ينبغي عمى الباحث أف يراعي في اختيار موضوع البحث ما يمي:
  مػػع التحقػػؽ مػػف يسػػتحقو البحػػث مػػف جيػػد مبػػذوؿ. ىػػؿ يسػػتحؽ أف يكػػوف بحثػػًا، مػػدى مػػا

 مالئمتة لمدرجة المنوط الحصوؿ عمييا 
 .مدى إمكانية الباحث المادية والمعنوية عمى القياـ بالبحث 
  القيػاـ ببحػث عممػى جيػد يرقػى لمدرجػة العمميػة المػراد الحصػوؿ رغبة الباحث الداخميػة فػي

 .عمييا 
  بمغات أخرى ليا عالقة بالبحث.معرفة الباحث 
 حاجة ممحة إليو.واف يكوف ىنالؾ أف يكوف البحث في حقؿ تخصيص الباحث.فضؿ ي 
 ...جدة البحث، وأىميتو 
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  ىػػػػدؼ الباحػػػػث مػػػػف كتابػػػػة البحػػػػث )لمحصػػػػوؿ عمػػػػى درجػػػػة أكاديميػػػػة، أـ ىنػػػػاؾ أسػػػػباب
 أخرى....(.

 حبَُبً: إعذاد خطخ انجذج :

 وتتـ مف خالؿ ما يمي:
  لمبحث واضح دقيؽ محدد يوحي بمضمونو.وضع عنواف 
 .وضع الموضوعات في أبواب ، وفصوؿ 
 .تطبيؽ المنيجية العممية في ترتيب األبواب والفصوؿ 

 
 .راجع ثالثًا: مجع املادة، وإعداد املراجع، وتنظيم امل

 .ضرورة توفير الباحث لمراجع البحث ومصادره 
 رةضرورة التمييز بين االقتباس الحرفي وتمخيص الفك. 

 
 رابعًا مرحلة كتابة البحث  : ويراعى فيوا ما يلي:

 .التدرج في الكتابة بتكويف الرأي حوؿ ما ُكِتَب فصاًل فصاًل 
 .ضرورُة فصؿ الباحث بيف رأيو ورأي غيره، ويشار إلى ذلؾ بوضع الرأي اآلخر بيف قوسيف 

 .االبتعاد عف الجـز واألمر والتأكيد 
  واألدلة.دعـ ما يقولو الباحث بالبراىيف 

 .تجنب االستطراد والتزيد 

 .الكتابة عمى أوراؽ مسطرة ليا ىامش عمى اليميف 

 .الكتابة عمى وجو واحد مف الورقة 

 ....ترؾ مسافة في أسفؿ الورقة لميامش 

 ...ترؾ فراغ بيف سطر وآخر لكتابة معمومات مستجدة 

 .حسف استخداـ عالمات الترقيـ 

  المغػػػة، الوضػػػوح، اإليجػػػاز، عػػػدـ التكػػػرار، خمػػػو العػػػرض مػػػف الكتابػػة بأسػػػموب جيػػػد مػػػف خػػػالؿ: )سػػػالمة
البراىيف عمى قضايا مسػمـ بيػا، تحاشػي المبالغػة، االلتػزاـ بالموضػوعية، االبتعػاد عػف الخالفػات، تجنػب 

 .(ضمير المتكمـ

 .أف يكوف العنواف مختصرًا ودااًل بوضوح عمى المحتوى 

 مشػػكمة البحػػث، وأىميتيػػا، وأسػػباب اختيػػار  ال بػػد أف تحتػػوي المقدمػػة عمػػى تمييػػد نظػػري مختصػػر يحػػّدد
 الباحث ليذه المشكمة، واألىداؼ التي يسعى إلى تحقيقيا. 
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  .استعراض البحوث والدراسات السابقة ليذه المشكمة 

  .تحديد أىـ المصطمحات الواردة في البحث 

  .كتابة التوصيات والمقترحات في خاتمة البحث 

  .كتابة تمخيص لمبحث 

  وط الرسمية لكتابػة البحػث التػي تحػددىا المؤّسسػة العمميػة التػي ينتمػي إلييػا الباحػث )حجػـ االلتزاـ بالشر
البحػث أو الرسػػالة، شػكؿ الغػػالؼ والعنػواف، الشػػكر والتقػػدير، فيػرس المحتويػػات، تنظػيـ مصػػادر البحػػث 

 ومراجعو(.

 

قبل الطالب،  ثبم يبتم البد أن يسبق كل بحث عممي خطه بحثيه واضحة يتم إعدادها من : خطخ انجذج انعهًٍ
البذ  يوبوم ببدورق بوببول الخطبة أو  تعديمها من قبل األستاذ المشبر  ليبتم عرضبها عمبم المامبس العممبي بالاامعبة

ومببن  .رحمببة البحببث الممتعببة حسبب، مببا تببم التخطببيط لببه رفضببها  وبببرقرار الخطببة مببن المامببس العممببي يبببدأ الطالبب،
 في إعداد الخطبط لبحبوثهم العمميبة وبالتبالي صبعوبة فبي إتمباميوااهون صعوبة بالغة  المالحظ أن كثير من الطمبة

لحمل الشهادات العممية العميا   دراساتهم العميا أو التأخر في إتمامها  وليس معنم ذلك أن هؤالء الطمبة غير أكفاء
 يساعدق عمم إعداد خطة لبحثبه  لبذا فوبد اباء التفكيبر فبي ولكن ذلك يعود إلم صعوبة حصول الطال، عمم نموذج

طريبق  ممنا لخدمة التعميم العالي فبي األخبذ بيبد طمببة العمبم إلببحث عممي إسهاما  وضع هذا النموذج إلعداد خطة
  .البحث العممي السميم

كتابة الخطة  ويكت، فبي أعمبم  ُيعد عنوان البحث أول األمور التي يا، تحديدها قبل الشروع في:عنوان البحث
  :الايد في النواط اآلتية مخيص أهم شروط العنوانووسط الصفحة األولم  ويمكننا ت

 الوضوح.  

 الشمول.  

 اإليااز.  

 ال يحو  نتائج أو أحكام.  

 التاديد.  

والكتاببات السبابوة فبي ذات المابال   مودمة الخطة يبّين فيها الباحث أهمية بحثه بالنسبة لمبحوث :املكدمـة
  .كما يوضح الدافع وراء اختيارق لموضوع البحث

  .وفيها يعدد الباحث األهدا  المراو تحويوها من البحث :البحثأهداف 
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ويتفبرع مبن هبذا السبؤال  وهي عبارة عن سؤال ابامع تكبون إاابتبه موضبوع البحبث كبامال   :البحثمشكلة 
  .عدة أسئمة تفصيمية ياي، عميها ازء أو عدة أازاء من البحث

طريوته في الامع والفبرز  ثناء بحثه  وكذلكوفيها يذكر الباحث المنهاية التي سيتعبها أ :منوجية البحث
سببيعمل الباحببث إلنابباز بحثببه واإلاابببة عمببم  واالسبتخدام لممعمومببات  وبشببكل عببام فالمنهايببة هببي تبيببان لمبباذا

  .التساؤالت المطروحة في إشكالية البحث

وطبرح العنباوين  وهبو أهبم ابزء فبي خطبة البحبث  وفيبه يبتم عبر  التوسبيم الموتبرح لمبحبث :طظ انجذجخي
خطبة بحبث مصبغرة خصوصبا فبي  الموترحة  وقد يكون العنوان ومخطط البحث وقائمبة المصبادر كافيبة لتشبكيل

وبحبوث البدبموم العباليوو ويبتم توسبيم البحبوث  البحوث الصغيرة كبحوث مشاريع التخبرج بعبد الدراسبة الاامعيبة
مباحببث أو أرقبام  والمباحبث إلببم الكبيبرة إلبم أابزاء  وتوّسببم األابزاء إل،بأبوا،  واألبببوا، إلبم فصبول  والفصبول 

  .مطال، أو أحر  أما البحوث الصغيرة فغالبا  ما توتصر عمم الفصول

عمبم أن لمبحبث العممبي المبراد  وبالطبع فهذق الوائمة مبدئية الهد  منها التدليل:قائمة املصادر واملراجع
لمتببدليل عمببم سببعة إطببالع  ومببن الناحيببة األخببر  بحثببه مصببادر ومرااببع يمكببن االسببتعانة بهببا هببذا مببن ناحيببة 

 .الباحث في موضوعه

 لممشروع البحثي خالصة خطة البحث تتضمن التأكيد عمم أهمية البحث وطم، الوبول:انخالصخ

 :انششكبد وانمطبعبد انًغتهذفخ

 (ششوبد رٌٍٛذ ٚٔمً ٚرٛصٌغ اٌىٙشثبء )أٔظّخ اٌّؼٍِٛبد 

 ششوبد اإلرظبالد اٌسىٍِٛخ ٚاٌخبطخ 

 ًٔثّخزٍف أٔٛاػٗ اٌمطبع اٌظٕبػً ٚاٌّذ 

 اٌٍٙئبد ٚاٌّؤعغبد اٌذاخٍٍخ ٚاٌخبسخٍخ ٚاٌّؼزّذح ػٍى ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌشجىبد 

 إجشاءاد اعتًبد انخطخ االعتشاتُجُخ انجذخُخ .5

 ًػًّ اٌزسًٍٍ اٌشثبػ 

 رسذٌذ اٌفدٛح 

 طٍبغخ األ٘ذاف اإلعزشارٍدٍخ اٌجسثٍخ 

 ِ خالي ٚسػ ػًّإػذاد اٌخطخ اٌزٕفٍزٌخ ٌإلعزشارٍدٍخ اٌجسثٍخ ِٕٚبلشزٙب ٓ 

 ُِٕبلشخ ٚإػزّبد اٌخطخ اإلعزشارٍدٍخ اٌجسثٍخ ثّدٍظ اٌمغ. 
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 انغًبد انًًُضح نهمغى. 6

 :اٌزسىُ اٌؼذٌذ ِٓ ٔمبؽ اٌزٍّض اٌزً رزّثً فٍّب ًٌٍٔظُ ٌّزٍه لغُ ٕ٘ذعخ اٌسبعجبد ٚ

رٕٛع اٌّذاسط اٌجسثٍخ ألػؼبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ ثبٌمغُ زٍش رٕٛػذ اٌّظبدس اٌجسثٍخ ثٍٓ  .1

 ٌٕٚ٘ٛذاظش ٚاٌٍبثبْ ٚأٌّبٍٔب ٚاٌٛالٌبد اٌّزسذح ٚوٕذا ِ

 :رٕٛع اٌّدبالد اٌجسثٍخ زٍش رزُ رغطٍخ ِؼظُ اٌّدبالد اٌجسثٍخ ِثً .2

Large scale Database problems (schema matching and distribution), 

Distributed systems, Network, Wireless network, Wireless sensors, 

Robotics, Human-computer interaction, Encryption, Adaptive control… 

 .ٚخٛد ِؼًّ ثسثً ِزٍّض فً ِدبي اٌشجىبد .3

 .ٚخٛد ِؼًّ ثسثً ِزٍّض فً ِدبي اٌشٚثٛد .4

 SWOT Analysis  انتذهُم انجُئٍ نهمغى . 7

 ٔمبؽ اٌمٛح

 ِؼظُ أػؼبء ٍ٘ئٗ اٌزذسٌظ ثبٌمغُ ِشبسوٍٓ فى اٌجسش اٌؼٍّى .1

 ٛع اٌّذاسط اٌجسثٍخ ألػؼبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ ثبٌمغُرٕ .2

 رٕٛع اٌّدبالد اٌجسثٍخ زٍش رزُ رغطٍخ ِؼظُ اٌّدبالد اٌجسثٍخ فً ِدبي اٌزخظض .3

 ٌؼُ اٌمغُ ثؼغ أػؼبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ زبطٍٍٓ ػٍى خٛائض ثسثٍخ ِخزٍفخ .4

سش اٌؼٍّى ِؼظُ أػؼبء ٍ٘ئٗ اٌزذسٌظ ِٚؼبٍُٚٔٙ زبطٍٍٓ ػٍى دٚساد رذسٌجٍخ فى اٌج .5

 ٚوزبثخ اٌجسٛس اٌؼٍٍّخ

 زظً اٌمغُ ػٍى رًٌّٛ ِٓ أوبدٌٍّخ اٌجسش اٌؼًٍّ ٌذػُ ِشبسٌغ اٌزخشج ٌٍطالة .6

 ٔشش ػذد وجٍش ِٓ اٌجسٛس فى ِدالد ِسىّخ دٌٍٚب .7

 ٚخٛد ِؼبًِ ثسثٍخ ٍِّضح .8

 رٛخذ لبػذح ثٍبٔبد وبٍِخ ٌٍشعبئً اٌؼٍٍّخ ٚاألثسبس اٌؼٍٍّخ ثبٌمغُ .9

 ٔمبؽ اٌؼؼف

 ال رٛخذ ِٛاصٔخ ِسذدح ٌٍجسش اٌؼًٍّ .1

 ٔمض ِخظظبد اٌجسش اٌؼًٍّ ثّٛاصٔخ اٌدبِؼخ .2

 ٕ٘بن لظٛس شذٌذ فً اإلِىبٍٔبد اٌّبدٌخ ٌإلٔفبق ػًٍ األثسبس .3

 ٌٛخذ لظٛس فً اٌمٛي اٌجششٌخ اٌّغبػذح ِثً ِغبػذي األثسبس ٚاٌفٍٍٕٓ اٌّزخظظٍٓ .4

 .ّؼبًِ اٌجسثٍخ اٌّزخظظخٕ٘بن لظٛس شذٌذ فً أِبوٓ ٚردٍٙضاد اٌ .5
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 اٌفشص

اٌزٛخٗ اٌمِٛى ٌٍّىٕخ األػّبي اإلداسٌخ ٚاألٔظّخ ِّب ٌغبػذ ػٍى خٍك فشص ثسثٍخ راد  .1

 .ؽجٍؼخ رطجٍمٍخ

 ٚخٛد خٛائض ٌٍٕشش اٌذًٌٚ ٚرغٍٍش لٛاػذ ػًّ ٌدبْ اٌزشلى ٚاشزشاؽبد إٌشش اٌذٌٚى .2

 ّخزٍفخٚخٛد فشص ٌٍزًٌّٛ ِٓ خالي اٌّشبسٌغ اٌزٕبفغٍخ اٌ .3

 اٌزٙذٌذاد

 رمًٍٍ اٌفشص اٌّزبزخ ٌٍجسش اٌؼًٍّ ٔزٍدخ اٌظشٚف اٌغٍبعٍخ .1

ػذَ الزٕبع إٌّظّبد اٌسىٍِٛخ ٚسخبي األػّبي ثأٍّ٘خ رًٌّٛ األثسبس فً اٌدبِؼبد  .2

 .اٌّظشٌخ

 تذهُم نهفجىح .8

زً اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌخطٛح ٘ٛ رمٍٍُ اٌفشق ثٍٓ اٌٛػغ اٌسبٌى ٚاٌّغزٙذف اٌٛطٛي إٌٍٗ ٚاٌ

 :رشرىض ػًٍ رسًٍٍ ػذد ِسذد ِٓ اٌفدٛاد ػًٍ إٌسٛ اٌزبًٌ

 .اٌفدٛح فً أػذاد أػؼبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ ِٚؼبٍُٚٔٙ ٚاٌىٛادس اٌّذسثخ •

 اٌفدٛح فً اٌزخظظبد ٚاٌزٛخٙبد اٌجسثٍخ •

 اٌفدٛح فً األِبوٓ ٚاٌّؼبًِ •

 اٌفدٛح فى ردٍٙضاد اٌّؼبًِ •

 :اٌفدٛح فً أػذاد أػؼبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ ِٚؼبٍُٚٔٙ ٚاٌىٛادس اٌّذسثخ .1

ٌٛخذ ثبٌمغُ أسثؼخ ػشش ػؼٛ ٍ٘ئخ رذسٌظ عزخ ٚػششْٚ ػؼٛ ٍ٘ئخ ِؼبٚٔخ. وّب أٔٗ ال ٌٛخذ 

أي فٍٍٕٓ أٚ وٛادس ِزخظظخ ِٚذسثخ ػًٍ ردبسة رفٍذ اٌجسش اٌؼًٍّ. ٌٍٚمٍبَ ثبألثسبس 

ى اٌٛخٗ األوًّ فئٔٗ ِٓ اٌّطٍٛة اٌٛطٛي إًٌ ػذد ال اٌّطٍٛثخ ٚإعزىّبي اٌخطؾ اٌجسثٍخ ػٍ

 .ٌمً ػٓ ػششٌٓ ػؼٛ ٍ٘ئخ رذسٌظ

 اٌفدٛح فً اٌزخظظبد ٚاٌزٛخٙبد اٌجسثٍخ .2

ٌٛخذ رٕٛع فً اٌّدبالد اٌجسثٍخ ثبٌمغُ زٍش رزُ رغطٍخ ِؼظُ اٌّدبالد اٌجسثٍخ فً ِدبي 

ذػٍُ ِثً اٌشٚثٛد اٌزخظض ٌٚىٓ ٕ٘بن ثؼغ اٌزخظظبد اٌزً ِبصاٌذ فً زبخخ إٌى اٌز

 .ٚاٌزسىُ اٌّزىٍف

 اٌفدٛح فً األِبوٓ ٚاٌّؼبًِ .3

ٕ٘بن لظٛس شذٌذ فً األِبوٓ اٌّخظظخ ٌٍّؼبًِ اٌجسثٍخ زٍش ال ٌٛخذ ِمش ٚازذ ٌٍّؼبًِ 

اٌجسثٍخ ٚاِب ٌغزخذَ خضء ِٓ ِؼًّ اٌشجىبد اٌطالثى ٌؼًّ ِؼًّ ِظغش ٌٍشجىبد. ٌٚسزبج 

 :ً اٌجسثٍخ ٌزُ اعزخذاِٙب وبٌزبًٌاٌمغُ إٌى أسثؼخ لبػبد ِدٙضح ٌٍّؼبِ

 ِؼًّ ٌٍشجىبد .1
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 ِؼًّ ٌٍشٚثٛد اٌّزسشن .2

 ِؼًّ ٌٍّٕزخخ ٚاٌّسبوبح .3

 ِؼًّ اٌزسىُ اٌّزمذَ .4

 اٌفدٛح فى ردٍٙضاد اٌّؼبًِ .5

ِٓ اٌٙبَ ردٍٙض اٌّؼبًِ اٌجسثٍخ ثبٌزدٍٙضاد ٚاٌّؼذاد اٌؼشٚسٌخ إلخشاء االثسبس اٌّطٍٛثخ. 

ىبرت ٚاٌذٚاٌٍت ٚاٌىشاعً ٚأخٙضح اٌؼشع ٚأخٙضح اٌسبعت اًٌَ. أِب ٚرشًّ اٌزدٍٙضاد اٌّ

اٌّؼبًِ فزشًّ وبفخ األخٙضح ٚااٌّؼذاد اٌخبطخ ثبٌّؼبًِ اٌّجٍٕخ ثبٌفمشح اٌغبثمخ زٍش ال رٛخذ 

 .ثٍٕخ أعبعٍخ ٌزٍه اٌّؼبًِ ثبعزثٕبء ِؼًّ اٌشجىبد زٍش رٛخذ ثٗ ثؼغ اٌزدٍٙضاد اٌجغٍطخ

 

 عتشاتُجُخاألهذاف انجذخُخ اإل .9

 :رزّثً األ٘ذاف اٌجسثٍخ اإلعزشارٍدٍخ فى األرى

 

 صٌبدح أػذاد اٌىٛادس ثىبفخ اٌّدبالد .1

 إعزىّبي اٌزخظظبد ٚاٌزٛخٙبد اٌجسثٍخ .2

 رخظٍض أِبوٓ ٌٍّؼبًِ اٌجسثٍخ .3

 ردٍٙض ٚفشػ اٌّؼبًِ .4

 

 تشتُت األونُبد فٍ ضىء األهًُخ انُغجُخ وانتًىَم انًتبح.01

 

خزٍفخ ٌٍزًٌّٛ اٌّزبذ رزّثً فى ِغبّ٘خ اٌدبِؼخ ٚاٌٛزذح راد اٌطبثغ اٌخبص رٛخذ ِظبدس ِ

 .ثبٌمغُ ٚاٌّشبسٌغ اٌجسثٍخ اٌزٕبفغٍخ ِٚشبسٌغ ردٍٙض اٌّؼبًِ ٚدػُ ِشبسٌغ اٌزخشج ٌٍطالة

 

 انهذف األول: صَبدح أعذاد انكىادس ثكبفخ انًجبالد

 عٕٛاد 4الي خ 22صٌبدح أػذاد أػؼبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ اٌّؤٍٍ٘ٓ إًٌ   1.1

 سعبئً عٌٕٛب 4ِزبثؼخ إٔدبص اٌشعبئً اٌؼٍٍّخ ألػؼبء اٌٍٙئخ اٌّؼبٚٔخ ثّؼذي  1.1.1

 رٛفٍش ثٍئخ ثسثٍخ ٔشطخ ألػؼبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ    1.1.2

 رفؼًٍ دٚساد رذسٌجٍخ فً اٌّدبي اٌجسثً ألػؼبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ   1.1.3

 

 عٕٛاد 4 خالي 4ٚطٛي أػذاد اٌفٍٍٕٓ ِٚغبػذي األثسبس إًٌ   2.1

 اٌزٛعغ فً اٌّشبسٌغ اٌجسثٍخ اٌزً رزٍر االعزؼبٔخ ثجبزثٍٓ 2.1.1
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 ٚػغ خطخ ٌزؼٍٍٓ فٍٍٕٓ ثبٌّؼبًِ ِٓ أٚائً اٌخشٌدٍٓ ٚفك إِىبٍٔبد اٌىٍٍخ 2.2.2

 

 انهذف انخبًَ: إعتكًبل انتخصصبد وانتىجهبد انجذخُخ

 ٚػغ أٌٌٚٛبد ٌٍزخظظبد اٌجسثٍخ اٌّطٍٛثخ 2.1

 د غٍش اٌّزٛفشح ثبٌمغُرسذٌذ اٌزخظظب  2.1.1

 دساعخ إززٍبخبد عٛق اٌؼًّ ٚ اٌششوبد ٚاٌمطبػبد اٌّغزٙذفخ  2.1.2

 دساعخ اٌزٛخٙبد اٌجسثٍخ اٌؼبٌٍّخ اٌسذٌثخ  2.1.3

 رسذٌذ أٌٌٚٛبد اإلردب٘بد اٌجسثٍخ  2.1.4

 ٚػغ خطخ ٚالؼٍخ ٌزغطٍخ اٌزٛخٙبد اٌّطٍٛثخ فً ػٛء خطخ اٌمغُ ثزىٍٍف اٌّؼٍذٌٓ  2.1.5

 

 ػغ خطؾ ٌشعبئً اٌّبخغزٍش ٚاٌذوزٛساح ٌٍٍٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٚفمب ٌألٌٌٚٛبد اٌّطٍٛثخٚ 2.2

 دساعخ االِىبٍٔبد اٌّؼٍٍّخ ثبٌمغُ 1.2.2

 رىٌٛٓ ِدّٛػبد ثسثٍخ فً اٌّدبالد اٌّشاد رؼطٍزٙب 2.2.2

 ٚػغ خطؾ ثسثٍخ ٌشعبئً اٌّبخغزٍش ٚاٌذوزٛساح ٚفمب ٌألٌٌٚٛبد 3.2.2

 

 ئخ اٌّؼبٚٔخ ٌغشػخ إٔدبص اٌشعبئًسفغ وفبءح أػؼبء اٌٍٙ. 3.2

 ػمذ دٚساد رذسٌجٍخ ِزخظظخ ألػؼبء اٌٍٙئخ اٌّؼبٚٔخ 3.2.1

 ػمذ زٍمبد ثسش دٚسٌخ ثبٌمغُ  3.2.2

 رشدٍغ أػؼبء اٌٍٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٌسؼٛس اٌّؤرّشاد اٌذاخٍٍخ  3.2.3

 انهذف انخبنج:  تخصُص أيبكٍ نهًعبيم انجذخُخ

 خدساعخ األِبوٓ اٌّزبزخ ثبٌىٍٍ  3.1

 زظش خٍّغ اٌمبػبد ثبٌىٍٍخ ٚرسذٌذ اعزغالٌٙب 1.1. 3

 دساعخ اِىبٍٔخ ػًّ اِزذاد ٌألِبوٓ اٌسبٌٍخ  3.1.2

 ػًّ دساعخ ثبززٍبخبد اٌمغُ ِٓ اٌمبػبد 3.1.3

 

 إدساج ِٛػٛع رخظٍض أِبوٓ ٌٍّؼبًِ اٌجسثٍخ فً خطخ اٌىٍٍخ اٌؼبخٍخ  3.2

 د ٌٍؼٍٍّخ اٌجسثٍخ ٌٍمغُإػذاد دساعخ ٌزٛػٍر أٍّ٘خ األِبوٓ ٚاٌمبػب 3.2.1

 إػذاد دساعخ رطٌٛش اٌمبػبد اٌسبٌٍخ ٌّالئّخ ؽجٍؼخ إٌشبؽ اٌجسثً 3.2.2

 إرخبر اإلخشاءاد اإلداسٌخ  إلدساج إززٍبخبد اٌمغُ ثخطخ اٌىٍٍخ اٌؼبخٍخ  3.2.3



12 | P a g e  
 
 

 

 انهذف انشاثع: تجهُض وفشػ انًعبيم

 ردٍٙض اٌّٛاطفبد اٌفٍٕخ ٚاٌمٍُ اٌزمذٌشٌخ ٌٍّؼبًِ  4.1

 رشىًٍ ٌدبْ فٍٕخ ٌٛػغ اٌّٛاطفبد اٌفٍٕخ 4.1.1

 اٌزٛاطً ِغ اٌششوبد اٌّخزظخ ٌزسذٌذ االعؼبس  4.1.2

 طٍبغخ وشاعخ اٌششٚؽ ٚاٌمٍُ اٌزمذٌشٌخ ٚؽشذ إٌّبلظبد 4-1-3

 رشدٍغ اٌزمذَ ٌٍّشبسٌغ اٌزٕبفغٍخ ٌزدٍٙض اٌّؼبًِ -4-2

 ػًّ ٚسػ ػًّ ٌٍزٛػٍخ ثبٌّشبسٌغ اٌزٕبفغٍخ 4-2-1

 ٌخجشاد اٌغبثمخ إًٌ أػؼبء اٌمغُٔمً ا 4-2-2

 رٛفٍش ّٔبرج اٌزمذَ ٌٍّشبسٌغ ٚرٛػٍسٙب فً ٔذٚاد ِزخظظخ 4-2-3



 انخطخ االعتشاتُجُخ انجذخُخانخطخ انتُفُزَخ نًذبوس 

األهذاف  األهذاف

 انفشعُخ

يؤششاد  األَشطـــــــخ

 انُجبح

 انتكهفخ فتشح انتُفُز انًغئىل انتُفُزٌ

 انًصذس ًجهغان انُهبَخ انجذاَخ

 :
ل
و
أل
 ا
ف

هذ
ان

د
ال
جب

نً
 ا
فخ

كب
 ث

دس
ىا

نك
 ا
اد

عذ
 أ
دح

َب
ص

 

صَبدح أعذاد   0.0

أعضبء هُئخ 

انًؤههٍُ انتذسَظ 

 4خالل  01إنٍ 

 عُىاد

يتبثعخ إَجبص انشعبئم  0.0.0

انعهًُخ ألعضبء انهُئخ انًعبوَخ 

سعبئم عُىَب وإعذاد  4ثًعذل 

 تمشَش

سعبئم  4يُبلشخ  •

 عهٍ األلم عُىَب

شهش  شهش َىنُى عُىَب عشفبد  هشبوأ.د.

أغغطظ 

 عُىَب

- - 

تىفُش ثُئخ ثذخُخ َشطخ  0.0.0

ألعضبء هُئخ انتذسَظ وإعذاد 

 تمشَش

دهمبد ثذج  3عمذ  •

 شهشَب

د.  –عجذانذًُذ فىصي  د.

 يذًذ صجشي

االعجىع األول 

 شهشَب

االعجىع 

األخُش 

 شهشَب

- - 

تمشَش عٍ صَبدح  •

انُشش انذونٍ ثًعذل 

 % عُىَب01

شهش  شهش َىنُى عُىَب

أغغطظ 

 عُىَب

تفعُم دوساد تذسَجُخ فٍ  3.0.0

انًجبل انجذخٍ ألعضبء هُئخ 

 انتذسَظ وإعذاد تمشَش

دوساد  5عمذ  •

 عُىَب

تًىل  0111 َتى تذذَذهب لٍ ثذاَخ انفصم د. يصطفً انذغًُُ

 راتٍ

تمشَش عٍ صَبدح  •

انُشش انذونٍ ثًعذل 

 % عُىَب01

 شهش َىنُى عُىَب

 شهش أغغطظ عُىَب

- - 

وصىل أعذاد  0.0

انفٍُُُ ويغبعذٌ 

 4األثذبث إنٍ 

إعذاد دساعبد نهتىعع  0.3.0

فٍ انًشبسَع انجذخُخ انتٍ تتُخ 

 االعتعبَخ ثجبدخٍُ

انذصىل عهٍ  •

يششوع ثذخٍ 

 عُىَب عهً األلم

 0107يبسط  يذًذ صجشيد. 

 0107يبَى 

- - 
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ٍُ وضع خطخ نتعٍُُ فُُ 0.3.0 عُىاد 4خالل 

ثبنًعبيم يٍ أوائم انخشَجٍُ 

 وفك إيكبَُبد انكهُخ

وجىد دساعخ  •

يتكبيهخ عٍ 

اإلدتُبجبد 

 واألونىَبد

 0107يبَى  عجذانذًُذ فىصيد. 

 0107َىنُى 

- - 

ف 
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ل
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وضع 0.0

أونىَبد 

نهتخصصبد 

 انجذخُخ انًطهىثخ

تذذَذ انتخصصبد غُش  0.0.0

 تىفشح ثبنمغىانً

وجىد دساعخ  •

يتكبيهخ عٍ 

اإلدتُبجبد 

 واألونىَبد

 0107يبسط  أ.د. يفشح عبنى

 0107يبَى 

- - 

دساعخ إدتُبجبد عىق  0.0.0

انششكبد وانمطبعبد انعًم و

 انًغتهذفخ

وجىد دساعخ  •

يتكبيهخ عٍ 

إدتُبجبد عىق 

 انعًم

 0107يبَى  هشبو عشفبدد. 

 0107عجتًجش 

- - 

نتىجهبد انجذخُخ دساعخ ا 3.0.0

 انعبنًُخ انذذَخخ

وجىد دساعخ  •

يتكبيهخ عٍ أدذث 

انًجبالد انجذخُخ 

 انعبنًُخ

 0107يبَى  يعىضيذًذ د. 

 0107عجتًجش 

- - 

تذذَذ أونىَبد اإلتجبهبد  4.0.0

 انجذخُخ

وجىد خطخ  •

 ثبألونىَبد

 0107أكتىثش  دًذ صبنخأ.د.و. أ

 0107َىفًجش 

- - 

وضع خطخ والعُخ  5.0.0

تغطُخ انتىجهبد انًطهىثخ فٍ ن

ضىء خطخ انمغى ثتكهُف 

 انًعُذٍَ

تذذَذ انخطظ  •

انجذخُخ ألعضبء 

انهُئخ انًعبوَخ 

ألسثعخ عُىاد وفمب 

 0107َىفًجش  صجشي عشاَبأ.د.و. 

 0107دَغًجش 

- - 
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نإلدتُبجبد 

 واإليكبَبد

وضع خطظ  0.0

نشعبئم انًبجغتُش 

وانذكتىساح نههُئخ 

انًعبوَخ وفمب 

بد نألونىَ

 انًطهىثخ

دساعخ االيكبَُبد  0.0.0

 انًعًهُخ ثبنمغى

دصش األجهضح  •

 وانتجبسة انًتبدخ

 0107يبسط  هشبو عشفبدأ.د. 

 0107يبَى 

- - 

تكىٍَ يجًىعبد ثذخُخ  0.0.0

 فٍ انًجبالد انًشاد تعطُتهب

إعالٌ انًجًىعبد  •

 انجذخُخ

 0107يبَى  عهً انذعىلًأ.د. 

 0107َىَُى 

- - 

طظ ثذخُخ وضع خ 3.0.0

نشعبئم انًبجغتُش وانذكتىساح 

 وفمب نألونىَبد

إعتًبد انخطظ  •

 ثًجهظ انمغى

 َُبَش يٍ كم عبو   عهً انذعىلً أ.د.

 َىَُى يٍ كم عبو 

  يبسط يٍ كم عبو 

 أغغطظ يٍ كم عبو 

- - 

كفبءح سفع  -3.0

هُئخ انأعضبء 

ًعبوَخ نغشعخ ان

 إَجبص انشعبئم

عمذ دوساد تذسَجُخ  0.3.0

ُئخ انهضبء عيتخصصخ أل

 ًعبوَخان

دوساد  3عمذ  •

 عُىَب عهً األلم

 011 َتى تذذَذهب لٍ ثذاَخ انفصم نجُت يذًذد. 

 نهذوسح

تًىل 

 راتٍ

عمذ دهمبد ثذج دوسَخ  0.3.0

 ثبنمغى

دهمبد ثذج  3عمذ  •

 شهشَب

 - - عجذانذًُذ فىصيد. 

ُئخ تشجُع أعضبء انه 3.3.0

ًعبوَخنذضىس انًؤتًشاد ان

 د تمشَشانذاخهُخ وإعذا

% يٍ 71دضىس  •

ُئخ أعضبء انه

ًعبوَخ عهً األلم ان

 نًؤتًشاد

 شهش َىنُى عُىَب ايُشح َبعٍُأ.د.و. 

 شهش أغغطظ عُىَب

- - 
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دساعخ   3-0

األيبكٍ انًتبدخ 

 ثبنكهُخ

دصش جًُع انمبعبد  3-0-0

 ثبنكهُخ وتذذَذ اعتغالنهب

بَبد ودىد لبعذح ثُ •

 ثبنمبعبد

 0107يبسط  خنأدًذ صبأ.د.و. 

 0107يبَى 

- - 

دساعخ ايكبَُخ عًم   0.0.3

 ايتذاد نأليبكٍ انذبنُخ

دصش ثباليتذاداد  •

 انًتبدخ نأليبكٍ

 0107َىَُى  يذًذ يعىضد. 

 0107أكتىثش

- - 

عًم دساعخ ثبدتُبجبد  3-0-3

 انمغى يٍ انمبعبد

وجىد لبئًخ أونىَبد  •

 ثبإلدتُبجبد

 0107يبسط  هشبو عشفبدد.أ.

 0107أثشَم 

- - 

وضع   3-0

يىضىع تخصُص 

أيبكٍ نهًعبيم 

فٍ خطخ  انجذخُخ

 انكهُخ انعبجهخ

إعذاد دساعخ نتىضُخ  0.0.3

أهًُخ األيبكٍ وانمبعبد نهعًهُخ 

 انجذخُخ نهمغى

إعتًبد انذساعخ  •

ثًجهظ انمغى 

 وسفعهب نعًُذ انكهُخ

 0107يبَى  يصطفً انذغًُُأ.د.و. 

 0107ى َىَُ

- - 

تطىَش إعذاد دساعخ  0.0.3

نًالئًخ طجُعخ مبعبد انذبنُخ ان

 جذخٍُشبط انان

إعتًبد انذساعخ  •

ثًجهظ انمغى 

 وسفعهب نعًُذ انكهُخ

 0107يبسط  يذًذ يعىضد. 

 0107َىَُى 

- - 

إتخبر اإلجشاءاد  3.0. 3

اإلداسَخ إلدساد إدتُبجبد انمغى 

 ثخطخ انكهُخ انعبجهخ

ُبجبد إعتًبد االدت •

ثهجُخ انًختجشاد 

 ويجهظ انكهُخ

 0107َىفًجش  عجذانذًُذ فىصيد. 

 0107دَغًجش 

- - 
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تجهُض  4-0

انًىاصفبد انفُُخ 

وانمُى انتمذَشَخ 

 نهًعبيم

تشكُم نجبٌ فُُخ نىضع  4-0-0

 انًىاصفبد انفُُخ

إعتًبد تشكُم  •

 انهجبٌ

 0107أكتىثش يفشح عبنىأ.د. 

 0107دَغًجش 

- - 

انتىاصم يع انششكبد  4-0-0

 الععبساانًختصخ نتذذَذ 

صُبغخ انمُى  •

 انتمذَشَخ

 0107َىفًجش  ادًذ صبنخأ.د.و. 

 0107دَغًجش 

- - 

صُبغخ كشاعخ انششوط  4-0-3

وانمُى انتمذَشَخ وطشح 

َُخ يُضا 7 4يُبلصخ عُىَب عهً يذاس  يفشح عبنى أ.د.  •

انجبيعخ 
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وانًشبسَع  يالٍَُ ىادُع انًُبلصبد

 انتُبفغُخ

تشجُع  -4-0

انتمذو نهًشبسَع 

انتُبفغُخنتجهُض 

 انًعبيم

عًم َذواد نهتىعُخ  4-0-0

 ثبنًشبسَع انتُبفغُخ

 - - َتى تذذَذهب لٍ ثذاَخ انفصم هشبو عشفبدأ.د.  َذواد عُىَب 3عمذ  •

َمم انخجشاد انغبثمخ إنٍ  4-0-0

أعضبء انمغى يٍ خالل وسػ 

 عًم

وسػ عًم  3مذ ع •

 عُىَب

 - - َتى تذذَذهب لٍ ثذاَخ انفصم ايُشح َبعٍُأ.د.و. 

تىفُش ًَبرد انتمذو  4-0-3

نهًشبسَع وتىضُذهب فٍ َذواد 

 يتخصصخ

وجىد َغخ يٍ  •

انًُبرد ثبنمغى 

ونذي جًُع أعضبء 

هُئخ انتذسَظ 

 ويعبوَُهى

 0107يبسط  يعىض يذًذ د.

 0107يبَى 

- - 
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Main 
Field  

Subfield Topics Participating 

C
o

m
p

u
te

r 
En

gi
n

e
e

ri
n

g 
 Data Mining  Clustering and Classification Methods. - Statistical Algorithms Neural Networks  

Genetic algorithms Optimization - Nearest neighbor method A Rule induction  
أ. د.  –أ.د. على الدسوقى 

دالحميد عبد.  –مفرح سالم 
 فوزى

Web Mining An Adaptive Real-Time Web Search Engine - Data Mining and Data Warehousing.Intelligent 
Search engine - Information Retrieving on the Web  

أ. د. مفرح  –د. على الدسوقى
 لبيب محمد د.  –سالم 

Distributed 

Systems 

Algorithms, Software, and Applications  -Collaborative and Virtual Environments  
Computational Science - Studying the previous point based on the Various infrastructure (LAN, 
WAN, Cluster, WEB, Internet ….)   

ا.م.د أحمد  –ا.د. هشام عرفات 
 لبيب محمد د.  - صالح

Networks Wireless networks, high-speed networks, sensor networks, algorithms and protocols for 
computer communication, quality of service 

د.  –ا.د. هشام عرفات 
 لبيب محمد د.  -بدالحميد ع

High 

Performance 

Computing 

Scheduling and allocation - Computer vision, remote sensing, telemetry, computer-based 
collaboration, assistive and rehabilitative technology, human-computer interaction- Grid 
computing and cloud computing  
 

أ. د. مفرح  –د. على الدسوقى 
  - ا.د. هشام عرفات –سالم 

 ا.م.د أحمد صالح

A
u

to
m

at
ic

 C
o

n
tr

o
l  Robotics and 

Control 

Autonomous vehicles, sensor fusion, exoskeletons, medical robots, bimolecular control 
Applications of robotic technologies to manufacturing and industrial automation 

أ.م.د صبرى  –د. فايز جمعة 
 محمد صبرى .د  -سرايا

Automatic 

control based 

Intelligent Soft 

computing 

Applications of robotic technologies to manufacturing and industrial automation 
Design, analysis and control of multi-robot manipulation systems 
Gross/fine motion and task planning 
Intelligent control of robots 
Intelligent manufacturing systems including design and development of sensor-based advanced 
controllers for machine tools 
Man-machine interface 
Modeling, Analysis and Control of Cyber-Physical Systems 
Networked Control Systems 

أ.م.د صبرى  -د. فايز جمعة
 -صبرى د. محمد  –سرايا 

د. أميرة  -سين ا.م.د شريف ح
 د. مصطفى الحسينى –هيكل 
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