الخطة البحثية لكلية التجارة

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

اخلطة البحثية لقسم احملاسبة واملراجعة
المجاالت البحثية
 .1دعم قضايا حقوق الملكية الفكرية  ،والضوابط المهنية وااللتزام بأخالقيات وقيم البحث العلمي.
 .2توظيف البحوث العلمية االجتماعية واإلنسانية المستقبلية لمجابهة المشاكل االجتماعية والتخطيط طويل األمد.
 .3تفعيل استخدام إمكانات البحث العلمي لحل المشكالت الفنية والتقنية للجهات الصناعية.
 .4تشجيع ودعم التحالفات المعرفية والتكنولوجية لتطوير الصناعة الوطنية واستغالل الموارد والقدرات المتاحة.
 .5تطوير نموذج رياضي للتنبؤ باحتياجات الطاقة.
 .6زيادة كفاءة منظومة الطاقة للحصول على أكبر عائد منها بأقل كمية مستهلكة.
 .7رفع جودة المنتجات الخاصة بالصناعات االستراتيجية لزيادة قدرتها التنافسية.
 .8تطوير صناعات االدوية كواحدة من الصناعات االستراتيجية في جمهورية مصر العربية.
 .9الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
 .10حوكمة الشركات والصناديق الوقفية.

وفيما يلي تفصيل للمشروعات البحثية الخاصة بكل مجال من المجاالت البحثية السابقة:
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المجال البحثي األول  :دعم قضايا حقوق الملكية الفكرية  ،والضوابط المهنية وااللتزام بأخالقيات وقيم البحث العلمي.
الموضوع البحثي

دور رأس الم ا ااال الفكري في تحقيق

جهات التمويل
أخرى
حكومي

---

ذاتي

الجهات المشاركة
جهات اخرى

الجامعة

الشركات

-

الميزة التناافس ا ا ا اياة للمؤس ا ا ا اسا ا ا ا ااات

المخرجات التطبيقية

الصناعية  -رسائل الماجستير الشركات الصناعية

المستحوذة على راس والدكتوراه.

االقتصادية في ظل اقتصاد المعرفة.

الجهات المستفيدة

العاملة في مصر

المال الفكري

 -مشروعات بحثية

الشركات الصناعية

 -رسائل الماجستير الشركات الصناعية

المستحوذة على راس

والدكتوراه.

المال الفكري

 -مشروعات بحثية

استراتيجية القيادة التكاليفية في

الشركات الصناعية

 -رسائل الماجستير الشركات الصناعية

المستحوذة على راس

والدكتوراه.

الشركات الصناعية.

المال الفكري

 -مشروعات بحثية

الشركات الصناعية

 -رسائل الماجستير الشركات الصناعية

السلوكية للمدير التنفيذي على

المستحوذة على راس

والدكتوراه.

جودة المعلومات المحاسبية.

المال الفكري

 -مشروعات بحثية

الشركات الصناعية

 -رسائل الماجستير الشركات الصناعية

االدارة على تقارير المعلومات

المستحوذة على راس

والدكتوراه.

المحاسبية.

المال الفكري

 -مشروعات بحثية

أسس المحاسبة واإلفصاح والتقييم

---

ذاتي

-

الخاص بحقوق الملكية الفكرية.
دور راس المال الفكري في تحقيق

تأثير السمات الشخصية والجوانب

تأثير خصائص ومهام ومهارات فريق

---

---

---

ذاتي

ذاتي

ذاتي

-

-

-
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العاملة في مصر

العاملة في مصر

العاملة في مصر

العاملة في مصر
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أثر التزام مراقب الحسابات
بأخالقيات

مهنة

---

ذاتي

-

المحاسبة

والمراجعة في زيادة جودة عملية

المراجعة.
أثر العوامل السلوكية وااللتزام

---

ذاتي

-

الشركات الصناعية

 -رسائل الماجستير الشركات الصناعية

المستحوذة على راس

والدكتوراه.

المال الفكري

 -مشروعات بحثية

العاملة في مصر

الشركات الصناعية

 -رسائل الماجستير الشركات الصناعية

بأخالقيات المهنة على كفاءة عمل

المستحوذة على راس

والدكتوراه.

مراقب الحسابات.

المال الفكري

 -مشروعات بحثية

الشركات الصناعية

 -رسائل الماجستير الشركات الصناعية

المستحوذة على راس

والدكتوراه.

المال الفكري

 -مشروعات بحثية

الشركات الصناعية

 -رسائل الماجستير الشركات الصناعية

المستحوذة على راس

والدكتوراه.

المال الفكري

 -مشروعات بحثية

الشركات الصناعية

 -رسائل الماجستير الشركات الصناعية

المستحوذة على راس

والدكتوراه.

المال الفكري

 -مشروعات بحثية

والمراجعااة في تردا ا ا ا ايااد اداء مراقااب

الشركات الصناعية

 -رسائل الماجستير الشركات الصناعية

المستحوذة على راس

والدكتوراه.

الحسابات.

المال الفكري

 -مشروعات بحثية

مراجعة تقارير االستدامة .

---

ذاتي

-

مقومات التطبيق الفعال للمراجعة

---

ذاتي

-

االجتماعية والبيئية.
تطوير تقرير مراقب الحسابات.

---

ذاتي

-

دور التجمعاات المهنياة للمحااس ا ا ا اباة

---

ذاتي

-
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العاملة في مصر

العاملة في مصر

العاملة في مصر

العاملة في مصر

العاملة في مصر

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

مراجعة االلتزام.

---

ذاتي

-

التخطيط الضريبي وعالقته بإدارة

---

ذاتي

-

األرباح

الشركات الصناعية

 -رسائل الماجستير الشركات الصناعية

المستحوذة على راس

والدكتوراه.

المال الفكري

 -مشروعات بحثية

الشركات الصناعية

 -رسائل الماجستير الشركات الصناعية

المستحوذة على راس

والدكتوراه.

المال الفكري

 -مشروعات بحثية

المجال البحثي الثاني  :توظيف البحوث العلمية االجتماعية واإلنسانية المستقبلية لمجابهة المشاكل االجتماعية والتخطيط طويل األمد
الجهات المشاركة
جهات التمويل
المخرجات التطبيقية
الموضوع البحثي
جهات اخرى
الجامعة
أخرى
حكومي

دور اليات بيئة المعلومات المحاسبية.

---

ذاتي

-

تأثير المعايير المحاسبية على جودة

---

ذاتي

-

دركات

إعادة اصدار القوائم المالية وأساليب

---

ذاتي

-

مواجهة التعقيدات.

العاملة في مصر

الجهات المستفيدة

البرمجيات  -رسائل الماجستير دركات االتصاالت

والمعلومات

التقارير المالية .

العاملة في مصر

والدكتوراه.

والتكنولوجيا

 -مشروعات بحثية

مصر

في

الشركات المقيدة في

 -رسائل الماجستير الشركات المقيدة

سوق األوراق المالية

والدكتوراه.

في البورصة

 -مشروعات بحثية

المصرية

الشركات المقيدة في

 -رسائل الماجستير الشركات المقيدة

سوق األوراق المالية

والدكتوراه.

في البورصة

 -مشروعات بحثية

المصرية
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المحاسبة عن المخاطر وأثرها على

---

ذاتي

البنوك والمؤسسات

-

المالية

توفير المعلومات.
تأثير مؤدرات األسواق المالية على

---

ذاتي

والدكتوراه.

-

تا ااأثير المعلوما ااات المحا اااس ا ا ا اابيا ااة على

---

ذاتي

-

دور نظم المعلومات المحاسبية

---

ذاتي

-

الشركات المقيدة في

 -رسائل الماجستير الشركات المقيدة

سوق األوراق المالية

والدكتوراه.

في البورصة

 -مشروعات بحثية

المصرية

الشركات المقيدة في

 -رسائل الماجستير الشركات المقيدة

سوق األوراق المالية

والدكتوراه.

في البورصة

 -مشروعات بحثية

المصرية

الوحدات الحكومية

 -رسائل الماجستير الوحدات اإلدارية

اإلدارية في تقييم أداء الوحدات

والدكتوراه.

الحكومية والوحدات غير الهادفة للربح.

 -مشروعات بحثية

المعالجة

المحاسبية

المقترحة

---

ذاتي

الشركات والمؤسسات

-

للمشاكل التطبيقية لمجتمع دركات
األعمال المحيطة بالجامعة.

المالية

 -مشروعات بحثية

مؤدرات األداء الداخلي .

التصنيف االئتماني.

 -رسائل الماجستير المؤسسات

تطبيق االساليب الكمية في المراجعة.

---

ذاتي

-

دور المراجعة في ادارة المخاطر.

---

ذاتي

-

 -رسائل الماجستير الشركات

العاملة في المجاالت

والدكتوراه.

والوحدات

المختلفة

 -مشروعات بحثية

الحكومية

مكاتب المراجعة

 -رسائل الماجستير المكاتب العاملة

واالستشارات المالية

والدكتوراه.

مكاتب المراجعة

 رسائل الماجستير الشركات الصناعيةوالدكتوراه.
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الحكومية

في المراجعة

العاملة في مصر
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دور تكنولوجي ا ااا المعلوم ا ااات في تطوير

---

ذاتي

 مشروعات بحثيةمكاتب المراجعة

-

اداء مراقب الحسابات.
دور المراجعة الداخلية في ادارة

واالستشارات المالية
---

ذاتي

المعاينة االحصائية وتحقيق موضوعية

---

والدكتوراه.

التكنولوجية

 مشروعات بحثية-

المخاطر.
ذاتي

 -رسائل الماجستير الشركات

مكاتب المراجعة

 -رسائل الماجستير الشركات العاملة

واالستشارات المالية

والدكتوراه.

في مصر

 مشروعات بحثيةمكاتب المراجعة

 -رسائل الماجستير مكاتب المراجعة

-

عملية المراجعة.

واالستشارات المالية

والدكتوراه.
 -مشروعات بحثية

دور المراجعة في تخفيض مخاطر

البنوك والمؤسسات

رسائل الماجستير

البنوك ودركات

المعلومات.

المالية

والدكتوراه.

التأمين

 مشروعات بحثيةالمراجعة في بيئة نظم المعلومات

دركات تكنولوجيا

رسائل الماجستير

دركات تكنولوجيا

االلكترونية.

المعلومات

والدكتوراه.

المعلومات

 -مشروعات بحثية
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الموضوع البحثي

المجال البحثي الثالث  :تفعيل استخدام إمكانات البحث العلمي لحل المشكالت الفنية والتقنية للجهات الصناعية.
الجهات المشاركة
جهات التمويل
المخرجات التطبيقية
جهات اخرى
الجامعة
أخرى
حكومي

ن امااوذج م اح ا اااس ا ا ا ا ابااي م اق اتاارح ل ات اباارياار

االس ا ا ا ااتثمارات فى تكنولوجيا التص ا ا ا اانيع

---

ذاتي

الشركات الصناعية

-

الحديثة

ال ام ات اق ا اادم ا ااة ب ا ااال ات اط اب ايااق ع الااى ب اعااض
دور نظم المعلومات المحاسبية في

---

ذاتي

الشركات كثيفة

-

ترديد اتخاذ قرارات االستثمار طويل

االستثمار

األجل.
نظرية القيود وتحقيق فاعلية

والدكتوراه.

والنسج والشركات
الصناعية الحديثة

 رسائل الماجستير الشركات الصناعيةوالدكتوراه.

الحديثة

 مشروعات بحثية---

ذاتي

الشركات الصناعية

-

التخصيص األمثل للموارد االقتصادية

الحديثة

المتاحة .
دور نظم المعلوماات البيئياة في تعظيم

 -رسائل الماجستير دركات الغزل

 -مشروعات بحثية

الشركات الصناعية المصرية.

الجهات المستفيدة

 رسائل الماجستير الشركات الصناعيةوالدكتوراه.

الحديثة

 مشروعات بحثية---

ذاتي

الشركات الحديثة

-

القيمة السوقية للسهم وقيمة المنشأة

 رسائل الماجستير األجهزة البيئيةوالدكتوراه.
 -مشروعات بحثية
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اسا ا ا ا اتاخ ا اادام أسا ا ا ا الاو األداء الاماتاوا

---

ذاتي

الشركات الهادفة للربح

-

ألغراض ترد ا اايد تقييم األداء بمنشا ا ا ت

بأدكالها المختلفة

األعمال .
إعاادة الهيكلاة الماالياة للمش ا ا ا ااروعاات في

 رسائل الماجستير دركات قطاعوالدكتوراه.

االعمال العام

 مشروعات بحثية---

ذاتي

دركات قطاع االعمال

-

ضوء اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

العام

 رسائل الماجستير دركات قطاعوالدكتوراه.

االعمال العام

 مشروعات بحثيةنموذج مقترح لتردا ا اايد قرارات تسا ا ااعر

---

ذاتي

مشروعات الشراكة

-

ال ا اعا ااروض ال ا ام ا ااال ا اي ا ااة إلدارة م ا اخ ا اااطا اار

والدكتوراه.

مش ا ا ا ااروعاات المشا ا ا ا اااركاة بين الحكوماة

 -مشروعات بحثية

والقط اااع الخ اااص ( )pppب اااس ا ا ا ااتخ اادام
االدارة االستراتيجية للتكلفة .
الامشا ا ا ا اكاالت الضا ا ا ا اارياباي ا ااة لا عاف ا اااءات

 -رسائل الماجستير الوحدات اإلدارية

---

ذاتي

الشركات والمؤسسات

-

الضريبية.

العاملة في المجاالت
المختلفة
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الحكومية والقطاع
الخاص

 رسائل الماجستير الشركات بمختلفوالدكتوراه.
 -مشروعات بحثية

انواعها

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

الامشا ا ا ا اكاالت الضا ا ا ا اارياباي ا ااة لشا ا ا ا اارك ا ااات

ذاتي

---

المشروعات الفردية

-

الشخص الواحد.

 رسائل الماجستير المشروعاتالصغيرة

والدكتوراه.

والمتوسطة
تطوير المعالجات الضريبية على الدخل

ذاتي

---

الشركات المتعددة

-

في الشركات متعددة الجنسيات.

الجنسية

 رسائل الماجستير الشركات الدوليةالعاملة في مصر

والدكتوراه.
 -مشروعات بحثية

المجال البحثي الرابع  :تشجيع ودعم التحالفات المعرفية والتكنولوجية لتطوير الصناعة الوطنية واستغالل الموارد والقدرات المتاحة.
الجهات المشاركة
جهات التمويل
المخرجات التطبيقية
الموضوع البحثي
جهات اخرى
الجامعة
أخرى
حكومي

تاحالاي ا اال الاتاك ا ااالاياف ماتاع ا ااددة االباع ا اااد ل ا اادعام

---

ذاتي

-

الف اااعلي ااة لغرض تحقيق المزا ي ااا التن ااافسا ا ا ا ايااة

الشركات الصناعية  -رسائل الماجستير دركات الغزل
الحديثة

وزيادة استغالل الموارد والقدرات المتاحة.
تاحاقاياق ري ا ااادة الاتاكالاف ا ااة ب ا اااسا ا ا ا اتاخ ا اادام ناظام

---

ذاتي

-

االستجابة السريعة وسلسلة التوريد المرددة

الصناعات

والدكتوراه.

والنسج والشركات

 -مشروعات بحثية

الصناعية الحديثة

 -رسائل الماجستير الشركات الصناعية

التكنولوجية الحديثة والدكتوراه.

لدعم الصناعات التكنولوجية الحديثة.

 -مشروعات بحثية
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الجهات المستفيدة

الحديثة
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إطاار محااس ا ا ا اابي مقترح لزياادة فعاالياة قيااس

---

ذاتي

-

تك اااليف الموارد المس ا ا ا ااتهلك ااة والتقرير عنه ااا

الشركات الصناعية  -رسائل الماجستير الشركات الصناعية
الحديثة

داخاال مس ا ا ا ا ااار تاادفقااات القيمااة ألغراض دعم

والدكتوراه.

الحديثة

 -مشروعات بحثية

القا اادرة التنا ااافسا ا ا ا ايا ااة للصا ا ا ا انا اااعا ااات الوطنيا ااة
واستغالل الموارد والقدرات المتاحة.
إطار محاساابي مقترح لتطوير اعداد الموا نات

---

ذاتي

-

الشركات الحديثة

إطاار مقترح الس ا ا ا ااتخادام مادخال ادارة التكلفاة

---

ذاتي

-

الشركات الهادفة

 -رسائل الماجستير الشركات التكنولوجية

للربح بأدكالها

والدكتوراه.

في ظل بيئة التصنيع الحديثة.

المتداخلة في ساالساالة التوريد ألغراض تحقيق

والدكتوراه.
 -مشروعات بحثية

ري ا ااادة التكلف ا ااة في الش ا ا ا اارك ا ااات التكنولوجي ا ااة

المختلفة

المصرية.
التكامل بين التكاليف على اس ا ا اااس النش ا ا ااا

---

ذاتي

-

الاماوج ا ااه ب ا ااالاوق ا ا وماناطاق الاغاماوض ل ا اادعام

المركز التنافسي فى المجال الصناعي.

التكامل بين مدخل الترد ا اايد وس ا ااتة س ا اايجما

 -رسائل الماجستير الشركات الصناعية

---

ذاتي

-

لتحسين اداء قطاع الخدمات.

 -مشروعات بحثية

دركات قطاع
االعمال العام

والدكتوراه.

قطاع الخدمات

 -مشروعات بحثية

العام

 رسائل الماجستير الوحدات الصحية -مشروعات بحثية
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المصرية.

 -رسائل الماجستير دركات قطاع االعمال

والدكتوراه.

11

الحديثة

والمستشفيات

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

دور التخصا ااص الصا ااناعي لمراقب الحسا ااابات

---

ذاتي

-

الاتاطاباياق ا ااات الاعامالاي ا ااة لانام ا اااذج ادارة مااوارد

---

ذاتي

-

في دعم الصناعات االستراتيجية.

المنش ا ا ا اااة ودور مراقب الحس ا ا ا ااابات والمراجع
الداخلي
دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير اداء

---

ذاتي

-

الشركات

 -رسائل الماجستير الصناعات

والمؤسسات

والدكتوراه.
 -مشروعات بحثية

االستراتيجية

المشروعات

 -رسائل الماجستير الشركات التكنولوجية

المختلفة

والدكتوراه.

مكاتب التدقيق

 رسائل الماجستير و ارة المالية والجهاوالدكتوراه.

مراقب الحسابات.

 -مشروعات بحثية

دور المراجعة في تخفيض مخاطر المعلومات

---

ذاتي

-

مكاتب التدقيق

مراجعة العمليات التجارة االلكترونية.

---

ذاتي

-

دركات التجارة

االبعاد السلوكية للمراجعة.

---

ذاتي

-

المركزي للمحاسبات

 رسائل الماجستير و ارة المالية والجهاوالدكتوراه.

المركزي للمحاسبات

 مشروعات بحثيةااللكترونية

 رسائل الماجستير دركات التجارةوالدكتوراه.

االلكترونية

 مشروعات بحثيةاألنشطة االقتصادية رسائل الماجستير
واالجتماعية

والدكتوراه.
 -مشروعات بحثية
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الشركات الصناعية

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

---

ذاتي

-

مكاتب التدقيق

مقومات التطبيق الفعال للمراجعة ---

ذاتي

-

الشركات الصناعية  -مشروعات بحثية الشركات الصناعية

مراجعة تقارير االستدامة

االجتماعية والبيئية

والدكتوراه.

---

ذاتي

-

دور المراجع ااة ال ااداخلي ااة في تحقيق فع ااالي ااة ---

ذاتي

-

دور المراجعة في تفعيل اليات الحوكمة

 -رسائل الماجستير الشركات الصناعية

الشركات الصناعية رسائل الماجستير
والدكتوراه.
الشركات الصناعية رسائل الماجستير

وكفاءة االداء.
المراجعة كنشا مضيف القيمة

---

البورصة

 مشروعات بحثيةوالدكتوراه.

ذاتي

الشركات المقيدة في

الشركات المقيدة في
البورصة

 مشروعات بحثيةالشركات المقيدة في رسائل الماجستير

-

البورصة

والدكتوراه.
 -مشروعات بحثية

13
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الشركات المقيدة في
البورصة

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

الموضوع البحثي

المجال البحثي الخامس  :تطوير نموذج رياضي للتنبؤ باحتياجات الطاقة.
الجهات المشاركة
جهات التمويل
المخرجات التطبيقية
جهات اخرى
حكومي أخرى الجامعة

بنااء دالاة التكااليف في دا ا ا ااركاات انتااج وتوزيع

---

ذاتي

-

الكهر ب اااء به ااد قي اااس التك اااليف وتردا ا ا اي ااد

دركات انتاج

وتوزيع الكهرباء

القرارات الخاصة بالتسعير واالستثمار.
بناااء نموذج معياااري لقياااس الفقااد في الطاااقااة

لتردا ا ا اايد التكاليف في قطاع توزيع الكهرباء في

الطاقة والتكاليف المشااتركة في دااركات انتاج

---

ذاتي

-

دركات توزيع
الكهرباء

---

ذاتي

-

دركات انتاج
الكهرباء

الطاقة.
دور المراجعة التشا ا ا ااغيلية في تحقيق تردا ا ا اايد

 رسائل الماجستير دركات انتاج وتوزيعوالدكتوراه.

الكهرباء

 -مشروعات بحثية

جمهورية مصر العربية.
نموذج محاسا ا اابي مقترح لتخصا ا اايص تكاليف

الجهات المستفيدة

---

ذاتي

-

استخدام الطاقة

الشركات الحديثة

 رسائل الماجستير دركات توزيعوالدكتوراه.
 -مشروعات بحثية

 رسائل الماجستير دركات انتاج الكهرباءوالدكتوراه.
 مشروعات بحثية رسائل الماجستير الشركات المستهلكةوالدكتوراه.
 -مشروعات بحثية
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الكهرباء

للطاقة

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

الموضوع البحثي

المجال البحثي السادس  :زيادة كفاءة منظومة الطاقة للحصول على أكبر عائد منها بأقل كمية مستهلكة.
الجهات المشاركة
جهات التمويل
المخرجات التطبيقية
جهات اخرى
حكومي أخرى الجامعة

االتجااهاات الحاديثاة في قيااس ورقااباة وض ا ا ا اابط

التكااليف في قطااع د ا ا ا ااركاات الكهر بااء والطااقة

---

ذاتي

دركات انتاج

-

وتوزيع الكهرباء

المصرية.

الجهات المستفيدة

 رسائل الماجستير دركات انتاج وتوزيعوالدكتوراه.

الكهرباء

 -مشروعات بحثية

اساتخدام مدخل قياس التكاليف على اسااس

---

ذاتي

-

النش ا ااا الموجه بالزمن لمعايرة وقياس كمية

الموارد المستهلكة في انتاج الطاقة.

الموضوع البحثي

دركات انتاج

 -رسائل الماجستير دركات انتاج و توزيع

وتوزيع الكهرباء

والدكتوراه.
 -مشروعات بحثية

المجال البحثي السابع  :رفع جودة المنتجات الخاصة بالصناعات االستراتيجية لزيادة قدرتها التنافسية.
الجهات المشاركة
جهات التمويل
المخرجات التطبيقية
جهات اخرى
حكومي أخرى الجامعة

قاي ا اااس جااودة الاخ ا اادم ا ااات الالااوجسا ا ا ا اتاي ا ااة فااي

---

ذاتي

-

الشاركات الصاناعية لزيادة القدرات التنافساية
لها.

 -مشروعات بحثية

الاماتاغايارات الام ا ااالاي ا ااة وغايار الام ا ااالاي ا ااة واالباع ا اااد

---

الجهات المستفيدة

الشركات الصناعية  -رسائل الماجستير الشركات الصناعية
والدكتوراه.

ذاتي

الكهرباء

الشركات الصناعية  -رسائل الماجستير الشركات الصناعية

-

الخاااص ا ا ا ا ااة باااالرتقاااء بااالجودة في الص ا ا ا اناااعااات

والدكتوراه.

االستراتيجية المصرية.

 -مشروعات بحثية
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االستراتيجية

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

عالقااة جودة المنتجااات باااألداء االسا ا ا ااتراتيجي ---

ذاتي

-

الشركات الصناعية  -رسائل الماجستير الشركات الصناعية

للشااركات الصااناعية وأثره في االرتقاء بالقدرات

والدكتوراه.

التنافسية للشركة.

 -مشروعات بحثية

التقاارير الماالياة وتقاارير االسا ا ا اتاداماة والتقاارير ---

ذاتي

-

المتكاملة.

االستراتيجية

الشركات الصناعية  -رسائل الماجستير الشركات الصناعية
والدكتوراه.

االستراتيجية

 مشروعات بحثية---

ذاتي

-

الفحص المشا ا ا ااترك للضا ا ا ااريب ااة على ال اادخ اال ---

ذاتي

-

االفصاح السردي ودرجة الشفافية

الشركات الصناعية  -رسائل الماجستير الشركات الصناعية
والدكتوراه.

االستراتيجية

 مشروعات بحثيةوالضريبة على القيمة المضافة.

الشركات الصناعية  -رسائل الماجستير الشركات الصناعية
والدكتوراه.
 -مشروعات بحثية
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االستراتيجية

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

المجال البحثي الثامن  :تطوير صناعات االدوية كواحدة من الصناعات االستراتيجية في جمهورية مصر العربية.
الجهات المشاركة
جهات التمويل
المخرجات التطبيقية
الموضوع البحثي
جهات اخرى
حكومي أخرى الجامعة

تطوير مدخل التكاليف المس ا ااتهدفة في قياس

االداء في الصاناعات الدوائية في جمهورية مصار

---

ذاتي

دركات تصنيع

-

االدوية

العربية.

الجهات المستفيدة

 رسائل الماجستير دركات تصنيعوالدكتوراه.

االدوية

 -مشروعات بحثية

بناء نموذج معياري مقار باالعتماد على تظم

---

ذاتي

دركات تصنيع

-

قي ا اااس التك ا اااليف على اسا ا ا ا ا اااس النشا ا ا ا ا ااا

االدوية

المعيارية لتوفير معايير لتوجيه وضا ا اابط االداء

في دا ا ا ااركاات التصا ا ا اانيع الادوائياة في جمهورياة

 رسائل الماجستير دركات تصنيعوالدكتوراه.
 -مشروعات بحثية

االدوية

مصر العربية.

الموضوع البحثي

المجال البحثي التاسع  :الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
الجهات المشاركة
جهات التمويل
المخرجات التطبيقية
جهات اخرى
حكومي أخرى الجامعة

جودة تكنولوجياا المعلوماات وأثرهاا على كفااءة

---

ذاتي

-

الجهات المستفيدة

الشركات الصناعية  -رسائل الماجستير الشركات الصناعية
والدكتوراه.

عمليات التدقيق الداخلي للشركات الصناعية

 -مشروعات بحثية
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أثر تطبيق ااات ذك اااء األعم ااال في ض ا ا ا اابط جودة

---

ذاتي

-

التحوالت التكنولوجيااة الص ا ا ا اناااعيااة وتااأثيراتهااا

---

ذاتي

-

التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية

الشركات الصناعية  -رسائل الماجستير الشركات الصناعية
والدكتوراه.
 مشروعات بحثيةالشركات الصناعية  -رسائل الماجستير الشركات الصناعية

على االداء الماايي والتش ا ا ا ااغيلي في الش ا ا ا ااركاات

والدكتوراه.

الصناعية المصرية.

 -مشروعات بحثية

دا اابكات المعلومات اإللكترونية وانعكاسا اااتها

---

ذاتي

-

على المراجعة

الشركات الصناعية  -رسائل الماجستير الشركات الصناعية
والدكتوراه.
 -مشروعات بحثية

أمان ورق ا اااب ا ااة وماراجاع ا ااة الاناظام اإللاكاتاروناي ا ااة

---

ذاتي

-

وانعكاسها على المراجعة.

الشركات الصناعية  -رسائل الماجستير الشركات الصناعية
والدكتوراه.
 -مشروعات بحثية

تاأثير البيااناات الض ا ا ا ااخماة (الكبيرة) على جودة

---

ذاتي

-

المعلومات بالتقارير المحاسبية.

الشركات الصناعية  -رسائل الماجستير الشركات الصناعية
والدكتوراه.
 -مشروعات بحثية
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ت ا ااأثايار الاماعالاوم ا ااات غايار الام ا ااالاي ا ااة عالاى جاودة

---

ذاتي

-

المعلومات والتقارير المحاسبية.

الشركات الصناعية  -رسائل الماجستير الشركات الصناعية
والدكتوراه.
 -مشروعات بحثية

جودة المعلومات المحاسا اابية المنشا ااورة على

---

ذاتي

-

دبكة المعلومات.

الشركات الصناعية  -رسائل الماجستير الشركات الصناعية
والدكتوراه.
 -مشروعات بحثية

جودة المعلومات المالية المستقبلية.

---

ذاتي

-

ترد اايد التحاس ااب الض ااريبي لعمليات التجارة

---

ذاتي

-

الشركات الصناعية  -رسائل الماجستير الشركات الصناعية
والدكتوراه.
 -مشروعات بحثية

اإللكترونية

الشركات الصناعية  -رسائل الماجستير الشركات الصناعية
والدكتوراه.
 -مشروعات بحثية

نظام الماعالاوم ا ااات الجاغارافي ا ااة ك ا ااأداة لتاحاقيق

---

ذاتي

-

فعالية الفحص الضريبي.

الشركات الصناعية  -رسائل الماجستير الشركات الصناعية
والدكتوراه.
 -مشروعات بحثية

19

424

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

الموضوع البحثي

تاأثير التطبيق االلزامي للمعاايير المحااس ا ا ا اابياة

المجال البحثي العاشر  :حوكمة الشركات والصناديق الوقفية.
الجهات المشاركة
جهات التمويل
جهات اخرى
حكومي أخرى الجامعة

---

ذاتي

-

على اليات حوكمة الشركات.

المخرجات التطبيقية

الجهات المستفيدة

الشركات الصناعية  -رسائل الماجستير الشركات الصناعية
والدكتوراه.
 -مشروعات بحثية

تفعيل اليات حوكمة الشا ا ااركات في الشا ا ااركات

---

ذاتي

-

الصغيرة والمتناهية الصغر.

الشركات الصناعية  -رسائل الماجستير الشركات الصناعية
والدكتوراه.
 -مشروعات بحثية

دراس ا ا ا ا ا ااة إثر تطبيق حوكما ااة الش ا ا ا ااركا ااات في

---

ذاتي

-

صناديق االستثمار.

صناديق االستثمار  -رسائل الماجستير دركات ادارة االموال
والدكتوراه.
 -مشروعات بحثية

ترديد الحكم المهني لمراقب الحسابات.

---

ذاتي

-

قياس العوامل المؤثرة على جودة المراجعة.

---

ذاتي

-

مراجعي الحسابات  -رسائل الماجستير مكاتب المراجعة
والدكتوراه.
 مشروعات بحثيةمراجعي الحسابات  -رسائل الماجستير مكاتب المراجعة
والدكتوراه.
 -مشروعات بحثية
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دور الش اال المهني المرد ااد في تحقيق فعالية

---

ذاتي

مراجعي الحسابات

-

المراجعة.

 -رسائل الماجستير

مكاتب المراجعة

والدكتوراه.
 -مشروعات بحثية

السا ا ا اامات الشا ا ا ااخصا ا ا ااية لمراقب الحسا ا ا ااابات

---

ذاتي

مراجعي الحسابات

-

وتحقيق جودة المراجعة.

 -رسائل الماجستير

مكاتب المراجعة

والدكتوراه.
 -مشروعات بحثية

المراجعة وادارة االرباح

---

ذاتي

-

مراجعي الحسابات

المراجعة وجودة التقارير المالية

---

ذاتي

-

مراجعي الحسابات

---

ذاتي

-

 -رسائل الماجستير

مكاتب المراجعة

والدكتوراه.
 مشروعات بحثية -رسائل الماجستير

مكاتب المراجعة

والدكتوراه.
 مشروعات بحثيةتفعيل نظم الرقابة الداخلية على المساااهمات

المس ا ا ا ااتلمة والمقدمة لتحس ا ا ا ااين االداء المايي

الشركات غير

 -رسائل الماجستير

الوحدات االدارية

الهادفة للربح

والدكتوراه.

الحكومية

للتنظيمات غير الهادفة للربح.
اثر التعاديالت الجاديادة للمعاايير المحااس ا ا ا اابياة

 مشروعات بحثية---

ذاتي

الشركات الصناعية

-

المقبول ااة قبول ع ااام ( )GAAPعلى المحتوى

 رسائل الماجستيروالدكتوراه.

المعلوماتي لقائمة التدفقات النقدية.

 مشروعات بحثية21
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الشركات الصناعية

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

اخلطة البحثية لقسم إدارة األعمال
م

المجال البحثى

دعم قضايا حقوق الملكية الفكرية  ،والضوابط
1

المهنية وااللتزام بأخالقيات وقيم البحث
العلمي.
رسم الهيكل التنظيمى لمنظومة البحث

2

3

4

الموضوع البحثى

حماية الملكية الفكرية وفعالية
تسويق نواتج البحث العلمى

دور التهيئة االجتماعية والتطبع

العلمى موضحا به العالقات بين العالقات بين التنظيمى في رفع كفاءة المنتج
عناصر المنظومة المختلفة

التعليمي

تطوير قدرات القيادات العليا والمتوسطة في

تطوير قدرات القيادات العليا

البحث العلمى في مجاالت سياسات العلوم

وأثرها على فعالية اداء

والتكنولوجيا وادارة االبتكار وتسويق التكنولوجيا

مؤسسات البحث العلمى.

االرتقاء بمستوى وامكانات الباحثين واعضاء

دراسة األبعاد السلوكية

هيئة التدريس في مجال البحث العلمى والنشر

واهميتها باالرتقاء بمستوى

لتحقيق التنافسية والتميز

وامكانات اعضاء هيئة التدريس

في مجال البحث العلمى والنشر.
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جهات التمويل

الجهات المشاركة

حكومى ذاتى

الجامعة جهات أخرى

و ارة
●

●

التعليم
العايى

●

و ارة
●

التعليم
العايى

●

و ارة
●

التعليم
العايى

●

و ارة
●

التعليم
العايى

المخرجات
التطبيقية

رسائل
علمية
أبحاث
منشورة
رسائل
علمية
أبحاث
منشورة
رسائل
علمية
أبحاث
منشورة
رسائل
علمية
أبحاث
منشورة

الجهات المستفيدة

الجامعات
المصرية
الباحثو
الجامعات
المصرية
الباحثو
الجامعات
المصرية
الباحثو
الجامعات
المصرية
الباحثو

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

المعايير الذهبية للتدريب

وفعاليتها في التنمية المهنية

●

و ارة
●

العايى

للمعلم.

قياس مؤدرات االداء في ظل

●

االبتكار في المراحل المختلفة من

●

●

حماية الموارد الطبيعية وادارتها في اطار التنمية

دور ادارة النظم البيئية في دعم

المستدامة

االقتصاد االخصر.

●

التعليم
العايى

دورة الحياة الوظيفية.

5

و ارة
●

إدارة التنوع.

التعليم

و ارة
التعليم
العايى

رسائل
علمية
أبحاث
منشورة
رسائل
علمية
أبحاث
منشورة
رسائل
علمية
أبحاث
منشورة
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المصرية
الباحثو
الجامعات
المصرية
الباحثو
الجامعات
المصرية
الباحثو

رسائل
و ارة

علمية

البيئة

أبحاث
منشورة

24

الجامعات

المجتمع

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

( )1سبل اعادة الهيكلة
الصناعية وامكانية تعميق

6

المحلى ورفع دعار صنع في مصر

التصنيع المحلى.
( )2تأثير الضرائب على

و ارة

●

صنع في مصر.

دور التسويق االلكترونى في

●

الوعى واالقبال على المالبس

المصرية تح دعار صنع في

●

واالتصاالت الحديثة لتحثين
كفاءة سالسل التوريد.

التجارة

و ارة
التجارة
والصناعة

مصر
تطبيق تكنولوجيا المعلومات

و ارة
والصناعة

تسويق الموضة ودوره في زيادة

7

التجارة
والصناعة

التعريف بالمنتج المصرى.

رفع جودة المنتجات

التجارة
والصناعة

التصنيع المحلى ورفع دعار
دعم المشروع القومى الخاص بتعميق التصنيع

●

و ارة

●

رسائل
علمية

المنتجو

أبحاث

المستهلكو

منشورة
رسائل
علمية
أبحاث
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المستهلكو

منشورة
رسائل
علمية

المنتجو

أبحاث

المستهلكو

منشورة
رسائل
علمية

المنتجو

أبحاث

المستهلكو

منشورة

و ارة

رسائل

التجارة

علمية

والصناعة أبحاث
منشورة
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المنتجو

المنتجو
المستهلكو

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

تطوير صناعة االدوية وزيادة بحوث التجار

8

تحسين ادارة الجودة الشاملة

االكلنيكية لصناعة الدواء والمساهمة في زيادة

للمساهمة في زيادة االنتاج

االنتاج المحلى للخامات الدوائية وصادرات مصر

المحلى وصادرات مصر من

من الدواء ايى دول الشرق االوسط وافريقيا

9

االئتما ومشاكله

10

اال مات العالمية والصادرات المصرية

11

سوق االوراق المالية واالقتصاد المصرى

رسائل
●

و ارة

علمية

الصحة

أبحاث
منشورة

الدواء.
مشاكل االئتما وتأثيرها على

●

اثر تطبيق متطلبات با ل في

●

تقدير تكلفة األموال.

تجنب اال مات العالمية.

كيفية االنتفاع من اال مات
العالمية بتوفير بدائل اقتصادية

األوراق المالية وتأثيرها على
كفاءة االقتصاد المصرى
26
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المركزى
المصرى
البنل
المركزى
المصرى

●

للمستهلل األجنبى.
االدارة الديناميكية لمحفظة

البنل

البنل
المركزى
المصرى

●

دركات األدوية
المستشفيات
المرضى

رسائل
علمية
أبحاث

المستثمرو

منشورة
رسائل
علمية
أبحاث

المستثمرو

منشورة
رسائل
علمية
أبحاث

المستثمرو

منشورة

البورصة

رسائل

المصرية

علمية
أبحاث
منشورة

المستثمرو

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

تقدير العائد والمخاطرة الخاصة
بإنشاء المد الصناعية الجديدة.
12

ريادة االعمال في التنمية االقتصادية

رسائل
●

علمية

●

أبحاث
منشورة

نظريات هيكل التمويل ودورها
في دعم ريادة األعمال والتنمية

رسائل

●

علمية

●

أبحاث

االقتصادية.
رفع المركز التنافسى لمصر في االسواق الجديدة
13

والتعريف بالمنتج السياحى المصرى بصورة
داملة وفعالة

دور تسويق المواهب في تنشيط
السياحة الرياضية

14

المستوى الدويى والعمل على تحقيق اعلى

مستوى من الجودة في الخدمات التى يتلقاها
السائح

●

و ارة
السياحة

منشورة
رسائل
علمية
أبحاث

المستثمرو

دركات
السياحة

منشورة
التسويق اإلسالمى وأثره في

تحسين صورة المنتج السياحى المصرى على

المستثمرو

تنشيط السياحة الدينية في

●

مصر.
توظيف التسويق العقارى
بهد زيادة التوعية واإلقبال
على المد الجديدة.
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●

و ارة
السياحة

و ارة
السياحة

رسائل
علمية
أبحاث

منشورة
رسائل
علمية
أبحاث
منشورة

دركات
السياحة

دركات
السياحة

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

ˇاخلطة البحثية لقسم االقتـصـــاد
المجاالت البحثية
*1مقترح الخطة التنفيذية الستراتيجية التعليم العايي والبحث العلمي للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار في مجال تهيئة بيئة مشجعة للعلوم
والتكنولوجيا واالبتكار
*مقااترح الخطااة التنفيذية إلستراتيجااية التعليام الع ااايى والبحااث العلمى للعلا ااوم والتكنولوجيا واإلبتكار فى مجال إنتاج وتوطين التكنولوجيا
المجاالت البحثية
 -1سياسات وتشريعات البحث العلمي
 -2منظومة البحث العلمي
 -3دعم وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية
 -4تحقيق ريادة دولية في العلوم والتكنولوجيا
 -5االستثمار في البحث العلمي والشراكة
 -6البحث العلمي وصناعة التعليم والثقافة العلمية
 -7التعاو الدويي
 -8الطاق ااة
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الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

 -9المي اااه
 -10الصحااة
 -11الزراع ااة والغااذاء
 -12حماية البيئة والموارد الطبيعية
 -13الصناعا ااات اإلستراتيجية
 -14التطبيقات التكنولوجية والعلوم المستقبلية والمتالقية
 -15تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
 -16التعلياام أمن قومى
 -17اإلعالم والقيم المجتمعية
 -18اإلستثماار والتج ااارة
 -19صناع ا ااة السياح ااة
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الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

المجال البحثي األول :سياسات وتشريعات البحث العلمي
الموضوع البحثي

الجهات المشاركة

جهات التمويل
جهات
اخرى

الجامعة

اثار تفعيل قوانين

الجامعة

المخرجات التطبيقية

جهات
اخرى

متخذي القرار

حماية الملكية
الفكرية على

و ارة.....

المتغيرات
االقتصادية (االنتاج،
االستثمار المحلى
واألجنبي ،التجارة

الجهات المستفيدة

X

x

كلية التجارة

............
............

 مشروع بحثي /رسائل ماجستير اودكتوراه
 -دراكة مع المجتمع المدني

بالجهات
الحكومية
المختلفة

الجهات اإلنتاجية

الدولية وما ايى

والمبتكرين

ذلل).
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الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

المجال البحثي الثاني  :منظومة البحث العلمي
الموضوع البحثى

جهات التمويل
الجامعة

جهات
اخرى

X

X

قياس إثر االستثمار في
البحوث والتطوير في
قطاعات معينة على
االنتاجية والقدرة
التنافسية.

الجهات المشاركة
الجامعة

كلية التجارة

جهات
اخرى

و ارة.....
............
............
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المخرجات التطبيقية

الجهات المستفيدة

 مشروع بحثي /رسائل ماجستير اودكتوراه
 دراكة مع المجتمع المدني -دراكة مع صناعة معينة

الجهات اإلنتاجية
العامة والخاصة

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

المجال البحثي الثالث :دعم وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية
الموضوع البحثى

جهات التمويل
الجامعة

الجهات المشاركة

جهات
اخرى

جهات
اخرى

الجامعة

( )1اقتصاديات راس
المال البشرى.

X

X

كلية التجارة

المخرجات التطبيقية

و ارات المجموعة

 -مشروع بحثي /رسائل

االقتصادية

ماجستير او دكتوراه

الجهات المستفيدة

متخذي القرار
بالجهات
الحكومية
المختلفة

( )2التغيرات في العوامل
الديموغرافية
وعالقتها بالمتغيرات

X

X

و ارات المجموعة

كلية التجارة

االقتصادية

 مشروع بحثي /رسائلماجستير او دكتوراه

االقتصادية.
( )3البنية التحتية
االقتصادية.

بالجهات
الحكومية
المختلفة

و ارات النقل
وعالقتها بالمتغيرات

متخذي القرار

X

X

كلية التجارة

والمواصالت،

 -مشروع بحثي /رسائل

اإلسكا  ،وو ارات

ماجستير او دكتوراه

المجموعة االقتصادية

32

436

متخذي القرار
بالجهات
الحكومية
المختلفة

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

المجال البحثى الرابع  :تحقيق ريادة دولية في العلوم والتكنولوجيا
الموضوع البحثى

الجهات المشاركة

جهات التمويل
جهات
اخرى

الجامعة

()4ابحاث

الجامعة

جهات
اخرى

مشتركة

 -مشروع بحثي /رسائل ماجستير او

تدمج عدة
تخصصات
في البحث

الواحد مع

المخرجات التطبيقية

الجهات المستفيدة

كلية التجارة
X

X

بالتعاو مع
كليات اخري

التعاو مع
و ارات اخري

دكتوراه
 دراكة مع المجتمع المدني دراكة مع القطاع الخاص -دراكة مع جامعات اجنبية

زيادة النشر
الدويى
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الباحثو

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

المجال البحثي الخامس :االستثمار في البحث العلمي والشراكة
الموضوع البحثى

جهات التمويل
الجامعة

الجهات المشاركة

جهات
اخرى

جهات
اخرى

الجامعة

تحليل اقتصاديات قطاعات
بعينها القتراح حلول لرفع
االنتاجية والتنافسية.

X
X

كلية التجارة

التعاو مع
و ارات اخري

كلية التجارة
الهيكل القطاعى في مصر.

المخرجات التطبيقية

مشروع بحثي /رسائل ماجستير او
دكتوراه
دراكة مع المجتمع المدني
دراكة مع القطاع الخاص

X

الباحثو
الجهات
االنتاجية

مشروع بحثي /رسائل ماجستير او
دكتوراه

X

الجهات المستفيدة

التعاو مع

دراكة مع المجتمع المدني او الو ارات

و ارات اخري

والهيئات
دراكة مع القطاع الخاص
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متخذو القرار
بالجهات
الحكومية

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

كلية التجارة
تقييم خطط االصالح
االقتصادي

التعاو مع

X
X

و ارات اخري

مشروع بحثي /رسائل ماجستير او

متخذو القرار

دكتوراه

بالجهات

دراكة مع المجتمع المدني

الحكومية

دراكة مع القطاع الخاص
دراكة مع جامعات اجنبية

كلية التجارة
التكامل والتعاو االقليمى
والدويى.

X
X

التعاو مع
و ارات اخري

مشروع بحثي /رسائل ماجستير او

متخذو القرار

دكتوراه

بالجهات

دراكة مع المجتمع المدني

الحكومية

دراكة مع القطاع الخاص
دراكة مع جامعات اجنبية

تطور الفكر االقتصادي.

X
X

كلية التجارة التعاو مع
و ارات اخري
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مشروع بحثي /رسائل ماجستير او
دكتوراه

الباحثو

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

المجال البحثى السادس :البحث العلمي وصناعة التعليم والثقافة العلمية
الموضوع البحثى

اقتصاديات التعليم.

الجهات المشاركة

جهات التمويل
جهات
اخرى

الجامعة

X
X

جهات
اخرى

الجامعة

كلية التجارة

التعاو مع
و ارات اخري

المخرجات التطبيقية

الجهات المستفيدة

مشروع بحثي /رسائل ماجستير او
دكتوراه

متخذو القرار

دراكة مع المجتمع المدني او

بالجهات

الو ارات والهيئات

الحكومية

دراكة مع القطاع الخاص
مشروع بحثي /رسائل ماجستير او

ربط التعليم بسوق العمل.

X
X

كلية التجارة

التعاو مع
و ارات اخري

دكتوراه
دراكة مع المجتمع المدني او

بالجهات

الو ارات والهيئات

الحكومية

دراكة مع القطاع الخاص
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متخذو القرار

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

المجال البحثى الثامن  :الطاقة
الموضوع البحثى

تطوير نماذج اقتصادية للتنبؤ

جهات التمويل
الجامعة

جهات
اخرى

X

X

باحتياجات الطاقة في مصر.

الجهات المشاركة
الجامعة

جهات
اخرى

كلية

التعاو مع

التجارة

و ارات اخري

كلية

التعاو مع

المخرجات التطبيقية

مشروع بحثي /رسائل ماجستير متخذو القرار بالجهات
او دكتوراه
الحكومية
دراكة مع المجتمع المدني او

الو ارات والهيئات
دراكة مع القطاع الخاص
مشروع بحثي /رسائل ماجستير

اقتصاديات نقل وتوطين صناعة
الطاقة الجديدة والمتجددة.

X

X

التجارة و ارات اخري

او دكتوراه
دراكة مع المجتمع المدني او
الو ارات والهيئات
دراكة مع القطاع الخاص
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الجهات المستفيدة

الصناعات المختلفة
متخذو القرار بالجهات
الحكومية

الصناعات المختلفة

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

مشروع بحثي /رسائل ماجستير
اقتصاديات استخدام التكنولوجيا

X

النووية في االستخدامات السلمية

X

التعاو مع

كلية

التجارة و ارات اخري

وانتاج الطاقة

او دكتوراه

متخذو القرار بالجهات
الحكومية

دراكة مع المجتمع المدني او
الو ارات والهيئات
دراكة مع القطاع الخاص

الصناعات المختلفة

المجال البحثى التاسع :المياه
الموضوع البحثى

جهات التمويل
جهات
اخرى

الجامعة

اقتصاديات توطين
صناعة تحلية ومعالجة

الجهات المشاركة

X
X

جهات
اخرى

الجامعة

التعاو مع

كلية التجارة

و ارات اخري

المياة في مصر

المخرجات التطبيقية

مشروع بحثي /رسائل ماجستير او
دكتوراه
دراكة مع المجتمع المدني او
الو ارات والهيئات
دراكة مع القطاع الخاص
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الجهات المستفيدة

متخذو القرار
بالجهات
الحكومية

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

الصناعات
المختلفة
كلية التجارة

اقتصاديات االستخدام

االمثل للمياة في الزراعة
والرى والصناعة.

X

مشروع بحثي /رسائل ماجستير او
التعاو مع

X

و ارات اخري

دكتوراه

دراكة مع المجتمع المدني او
الو ارات والهيئات
دراكة مع القطاع الخاص

كلية التجارة

اقتصاديات تعظيم

متخذو القرار
بالجهات
الحكومية
الصناعات
المختلفة
متخذو القرار
بالجهات

االستفادة من مياة
مشروع بحثي /رسائل ماجستير او

السيول واالمطار
X

X

التعاو مع
و ارات اخري

الحكومية

دكتوراه

دراكة مع المجتمع المدني او

و ارة الزراعة

الو ارات والهيئات

وو ارة الري

دراكة مع القطاع الخاص
الصناعات
المختلفة
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الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

اقتصاديات دعم

متخذو القرار

كلية التجارة

االستثمارات الوطنية

مشروع بحثي /رسائل ماجستير او

لمجاالت تنمية الموارد
المائية.

التعاو مع

X

X

و ارات اخري

دكتوراه

دراكة مع المجتمع المدني او
الو ارات والهيئات
دراكة مع القطاع الخاص

بالجهات
الحكومية
و ارة الزراعة
وو ارة الري
الصناعات
المختلفة

المجال البحثى العاشر :الصحة
الموضوع البحثى

الجهات المشاركة

جهات التمويل
جهات
اخرى

الجامعة

اقتصاديات الصحة.
X

X

جهات
اخرى

الجامعة

كلية التجارة

التعاو مع
و ارات اخري

المخرجات التطبيقية

مشروع بحثي /رسائل ماجستير او
دكتوراه

دراكة مع المجتمع المدني او
الو ارات والهيئات
دراكة مع القطاع الخاص
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الجهات المستفيدة

متخذو القرار
بالجهات
الحكومية

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

و ارة الصحة
و ارة االسكا
الصناعات
الطبية
والمستشفيات
 .1اقتصاديات التأمين

متخذو القرار

كلية التجارة

بالجهات

الصحى.
 مشروع بحثي /رسائل ماجستير اوX

التعاو مع

X

و ارات اخري

دكتوراه

 دراكة مع المجتمع المدني اوالو ارات والهيئات
 -دراكة مع القطاع الخاص

الحكومية
و ارة الصحة
و ارة االسكا
الصناعات
الطبية
والمستشفيات

 .2مؤدرات الصحة
والمتغيرات
االقتصادية.

X

X

كلية التجارة

التعاو مع  -مشروع بحثي /رسائل ماجستير او
و ارات اخري دكتوراه
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متخذو القرار
بالجهات
الحكومية

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

 دراكة مع المجتمع المدني اوالو ارات والهيئات
 -دراكة مع القطاع الخاص

و ارة الصحة
و ارة االسكا
الصناعات
الطبية
والمستشفيات

 .3اقتصاد الرياضات

متخذو القرار

كلية التجارة

المختلفة.
X

X

التعاو مع
و ارات اخري

 -مشروع بحثي /رسائل ماجستير او

بالجهات

دكتوراه

الحكومية

 دراكة مع المجتمع المدني اوالو ارات والهيئات
 -دراكة مع القطاع الخاص
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و ارة الشبا
والرياضة

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

المجال البحثى الحادى عشر :الزراعة والغذاء
الموضوع البحثى

الجهات المشاركة

جهات التمويل
جهات
اخرى

الجامعة

 .1مجاالت االقتصاد

جهات
اخرى

الجامعة

الزراعى

المخرجات التطبيقية

متخذو القرار
 -مشروع بحثي /رسائل

التعاو مع
X

X

و ارات

كلية التجارة

اخري

الجهات المستفيدة

بالجهات الحكومية

ماجستير او دكتوراه

 -دراكة مع المجتمع المدني او

و ارة الزراعة و ارة

الو ارات والهيئات

الري

 دراكة مع القطاع الخاصالمزارعو
متخذو القرار

 .2اقتصاديات االنتاج
الزراعى النباتى

 -مشروع بحثي /رسائل

والحيوانى وتنمية
االستزراع السمكى.

التعاو مع
X

X

و ارات

كلية التجارة

اخري

بالجهات الحكومية

ماجستير او دكتوراه

 -دراكة مع المجتمع المدني او

و ارة الزراعة و ارة

الو ارات والهيئات

الري

 دراكة مع القطاع الخاصالمزارعو
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الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

متخذو القرار

 .3اقتصاديات مكافحة
التصحر والتخفيف

 -مشروع بحثي /رسائل

من اثار الجفا على
االراضى الزراعية
وايجاد اليات

التعاو مع
X

X

و ارات

كلية التجارة

اخري

لالستغالل.

ماجستير او دكتوراه

 دراكة مع المجتمع المدني اوالو ارات والهيئات
 -دراكة مع القطاع الخاص

 .4اقتصاديات اثار

و ارة الزراعة و ارة
الري
المزارعو
متخذو القرار

التقلبات المناخية

 -مشروع بحثي /رسائل

والعمل على تفادى
اثارها السيئة على

بالجهات الحكومية

التعاو مع
X

X

و ارات

كلية التجارة

اخري

االراضى الزراعية
وموارد المياة.

بالجهات الحكومية

ماجستير او دكتوراه

 -دراكة مع المجتمع المدني او

و ارة الزراعة و ارة

الو ارات والهيئات

الري

 دراكة مع القطاع الخاصالمزارعو

 .5اقتصاديات استخدام
التقنيات الحديثة
لزيادة خصوبة التربة

التعاو مع
X

X

و ارات

كلية التجارة

اخري

الزراعية وتحسين
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 مشروع بحثي /رسائلماجستير او دكتوراه

 دراكة مع المجتمع المدني اوالو ارات والهيئات

متخذو القرار
بالجهات الحكومية

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

 -دراكة مع القطاع الخاص

انتاجها من
المحاصيل.

و ارة الزراعة و ارة
الري
المزارعو

المجال البحثى الثانى عشر :حماية البيئة والموارد الطبيعية
الموضوع البحثى

الجهات المشاركة

جهات التمويل
جهات
اخرى

الجامعة

جهات
اخرى

الجامعة

المخرجات التطبيقية

متخذو القرار
مشروع بحثي /رسائل ماجستير

التعاو مع
االقتصاد االخضر.

X

X

كلية التجارة

و ارات
اخري

الجهات المستفيدة

او دكتوراه

دراكة مع المجتمع المدني او
الو ارات والهيئات
دراكة مع القطاع الخاص

بالجهات
الحكومية
و ارة البيئة
الصناعات
المختلفة
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الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

متخذو القرار
مشروع بحثي /رسائل ماجستير
التوا بين متطلبات التنمية
وحماية البيئة والموارد

التعاو مع
X

X

كلية التجارة

الطبيعية.

و ارات
اخري

او دكتوراه

دراكة مع المجتمع المدني او
الو ارات والهيئات
دراكة مع القطاع الخاص

بالجهات
الحكومية
و ارة البيئة
الصناعات
المختلفة
متخذو القرار

مشروع بحثي /رسائل ماجستير

جذ االستثمارات في مجال
حماية البيئة ،وتشجيع
التصنيع المحلى للتقنيات

التعاو مع
X

X

كلية التجارة

و ارات
اخري

البيئية.

او دكتوراه

دراكة مع المجتمع المدني او
الو ارات والهيئات
دراكة مع القطاع الخاص

بالجهات
الحكومية
و ارة البيئة
الصناعات
المختلفة

تكامل قطاعات التنمية مع
حماية البيئة وصو الموارد

التعاو مع
X

X

كلية التجارة

الطبيعية.

و ارات
اخري
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مشروع بحثي /رسائل ماجستير
او دكتوراه

متخذو القرار
بالجهات
الحكومية

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

دراكة مع المجتمع المدني او
الو ارات والهيئات

و ارة البيئة

دراكة مع القطاع الخاص
الصناعات
المختلفة
متخذو القرار
مشروع بحثي /رسائل ماجستير

البعد البيئى في دراسات
التكلفة والعائد االجتماعية

التعاو مع
X

X

كلية التجارة

للمشروعات.

و ارات
اخري

او دكتوراه

دراكة مع المجتمع المدني او
الو ارات والهيئات
دراكة مع القطاع الخاص

بالجهات
الحكومية
و ارة البيئة
الصناعات
المختلفة
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الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

المجال البحثى الثالث عشر :الصناعات االستراتيجية
الموضوع البحثى

الجهات المشاركة

جهات التمويل
جهات
اخرى

الجامعة

 .1مجاالت االقتصاد

جهات
اخرى

الجامعة

كلية التجارة

الصناعى

المخرجات التطبيقية

متخذو القرار
 -مشروع بحثي /رسائل ماجستير

التعاو مع او دكتوراه
X

و ارات

X

اخري

الجهات المستفيدة

 دراكة مع المجتمع المدني اوالو ارات والهيئات
 -دراكة مع القطاع الخاص

بالجهات
الحكومية
و ارة الصناعة
الصناعات
المختلفة

كلية التجارة

 .2اقتصاديات قطاعات
صناعية معينة وسبل
النهوض باالنتاج
وتحسين الوضع

 مشروع بحثي /رسائل ماجستيرالتعاو مع او دكتوراه

X

و ارات

X

اخري

التنافسى بها.

 دراكة مع المجتمع المدني اوالو ارات والهيئات
 -دراكة مع القطاع الخاص
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متخذو القرار
بالجهات
الحكومية
و ارة الصناعة

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

الصناعات
المختلفة
 .3اقتصاديات صناعة

متخذو القرار

كلية التجارة

الغزل والنسيج،

 -مشروع بحثي /رسائل ماجستير

الدواء ،السيليكو
والجرافين والثروة
المعدينة ،الصناعات

التعاو مع او دكتوراه
X

و ارات

X

اخري

الكمياوية،

 دراكة مع المجتمع المدني اوالو ارات والهيئات

 -دراكة مع القطاع الخاص

االلكترونيات.

بالجهات
الحكومية
و ارة الصناعة
الصناعات
المختلفة
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الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

المجال البحثى الرابع عشر :التطبيقات التكنولوجية والعلوم المستقبلية والمتالقية
الموضوع البحثى

الجهات المشاركة

جهات التمويل
جهات
اخرى

الجامعة

 .1اقتصاديات

جهات
اخرى

الجامعة

كلية التجارة

استخدام تكنولوجيا

والعسكرية والطبية

متخذو القرار
 -مشروع بحثي /رسائل ماجستير او

النانو في المجاالت
الصناعية

المخرجات التطبيقية

X

التعاو مع

X

و ارات اخري

والزراعية.

الجهات المستفيدة

دكتوراه

 درا كة مع المجتمع المدني اوالو ارات والهيئات
 -درا كة مع القطاع الخاص

بالجهات
الحكومية
و ارة الصناعة
الصناعات
المختلفة

كلية التجارة

 .2استخدام أحدث

 -مشروع بحثي /رسائل ماجستير او

تقنيات المعلوماتية
الحيوية (الرياضيات
التطبيقية ،االحصاء،

X

التعاو مع

X

و ارات اخري

وعلوم الحاسب)

دكتوراه

 درا كة مع المجتمع المدني اوالو ارات والهيئات
 -درا كة مع القطاع الخاص
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متخذو القرار
بالجهات
الحكومية
و ارة الصناعة

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

لحل المشكالت

الصناعات

االقتصادية.

المختلفة

المجال البحثى الخامس عشر :تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
الموضوع البحثى

الجهات المشاركة

جهات التمويل
جهات
اخرى

الجامعة

جهات
اخرى

الجامعة

المخرجات التطبيقية

متخذو القرار
 -مشروع بحثي /رسائل ماجستير او

 .1اقتصاديات
تكنولوجيا

X

X

كلية التجارة

المعلومات.

التعاو مع
و ارات اخري

دكتوراه

 دراكة مع المجتمع المدني اوالو ارات والهيئات
 -دراكة مع القطاع الخاص
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الجهات المستفيدة

بالجهات
الحكومية
و ارة االتصاالت
وتكنولوجيا
المعلومات

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

صناعات
تكنولوجيا
المعلومات
متخذو القرار
بالجهات
الحكومية
 مشروع بحثي /رسائل ماجستير او .2اقتصاديات التحول
ايى مجتمع رقمى

X

X

معلوماتى.

كلية التجارة

التعاو مع
و ارات اخري

دكتوراه

و ارة االتصاالت

 -دراكة مع المجتمع المدني او

وتكنولوجيا

الو ارات والهيئات

المعلومات

 دراكة مع القطاع الخاصصناعات
تكنولوجيا
المعلومات
 -مشروع بحثي /رسائل ماجستير او

 .3اقتصاديات
الحوسبة السحابية
ومعالجة البيانات

X

X

كلية التجارة

التعاو مع
و ارات اخري

الكبيرة.

دكتوراه

 دراكة مع المجتمع المدني اوالو ارات والهيئات
 -دراكة مع القطاع الخاص
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متخذو القرار
بالجهات
الحكومية

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

و ارة االتصاالت
وتكنولوجيا
المعلومات
صناعات
تكنولوجيا
المعلومات
متخذو القرار
بالجهات
الحكومية
 مشروع بحثي /رسائل ماجستير او .4اقتصاديات انترن
االدياء.

X

X

كلية التجارة

التعاو مع
و ارات اخري

دكتوراه

و ارة االتصاالت

 -دراكة مع المجتمع المدني او

وتكنولوجيا

الو ارات والهيئات

المعلومات

 دراكة مع القطاع الخاصصناعات
تكنولوجيا
المعلومات
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الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

متخذو القرار
بالجهات
الحكومية
 مشروع بحثي /رسائل ماجستير او .5التجارة االلكترونية.

X

X

كلية التجارة

التعاو مع
و ارات اخري

دكتوراه

و ارة االتصاالت

 -دراكة مع المجتمع المدني او

وتكنولوجيا

الو ارات والهيئات

المعلومات

 دراكة مع القطاع الخاصصناعات
تكنولوجيا
المعلومات
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المجال البحثى السادس عشر :التعليــم أمن قومى
الموضوع البحثى

الجهات المشاركة

جهات التمويل
جهات
اخرى

الجامعة

جهات
اخرى

الجامعة

المخرجات التطبيقية

الجهات المستفيدة

متخذو القرار
بالجهات
 -مشروع بحثي /رسائل ماجستير او

 .1اقتصاديات التنمية
البشرية

واالجتماعية في

X

X

كلية التجارة

مجتمع المعلومات

التعاو مع
و ارات اخري

والمعرفة.

دكتوراه

 دراكة مع المجتمع المدني اوالو ارات والهيئات
 -دراكة مع القطاع الخاص

الحكومية
و ارات التعليم
العايي والتربية
والتعليم
المدارس
والجامعات

 .2عالقة راس المال
البشرى بالمتغيرات

X

X

كلية التجارة

االقتصادية والتنمية.

التعاو مع
و ارات اخري

 -مشروع بحثي /رسائل ماجستير او

متخذو القرار

دكتوراه

بالجهات

 دراكة مع المجتمع المدني اوالو ارات والهيئات
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الحكومية

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

 -دراكة مع القطاع الخاص

و ارات التعليم
العايي والتربية
والتعليم
المدارس
والجامعات
متخذو القرار
بالجهات

 -مشروع بحثي /رسائل ماجستير او

 .3اقتصاديات التنمية
البشرية

واالجتماعية في

X

X

كلية التجارة

مجتمع المعلومات

التعاو مع
و ارات اخري

والمعرفة.

دكتوراه

 دراكة مع المجتمع المدني اوالو ارات والهيئات
 -دراكة مع القطاع الخاص

الحكومية
و ارات التعليم
العايي والتربية
والتعليم
المدارس
والجامعات
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المجال البحثى السابع عشر :اإلعالم والقيم المجتمعية
الموضوع البحثى

الجهات المشاركة

جهات التمويل
جهات
اخرى

الجامعة

جهات
اخرى

الجامعة

المخرجات التطبيقية

الجهات المستفيدة

متخذو القرار
بالجهات
الحكومية
 -مشروع بحثي /رسائل ماجستير او

 .1اقتصاديات االعالم

X

X

التعاو مع
و ارات او

كلية التجارة

هيئات اخري

دكتوراه

 -دراكة مع المجتمع المدني او

و ارات االعالم
والثقافة

الو ارات والهيئات
 -دراكة مع القطاع الخاص

دور النشر
والصناعات
الثقافية

 .2اقتصاديات صناعة
السينما والمسرح
والكتب وغيرهم.

X

X

كلية التجارة

التعاو مع

 -مشروع بحثي /رسائل ماجستير او

و ارات اخري

دكتوراه
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القرار بالجهات
الحكومية
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 -دراكة مع المجتمع المدني او

و ارات االعالم

الو ارات والهيئات

والثقافة

 دراكة مع القطاع الخاصدور النشر
والصناعات
الثقافية
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المجال البحثى الثامن عشر :االستثمار والتجارة
الموضوع البحثى

الجهات المشاركة

جهات التمويل
جهات
اخرى

الجامعة

 .1اقتصاديات المعرفة

جهات
اخرى

الجامعة

كلية التجارة

المخرجات التطبيقية

الجهات المستفيدة

متخذو القرار

وتطبيقاتها

بالجهات

االستثمارية من خالل

الحكومية
 -مشروع بحثي /رسائل ماجستير

تعزيز تنافسية
المشروعات العربية
الصغيرة والمتوسطة.

التعاو مع او دكتوراه
X

و ارات

X

اخري

 دراكة مع المجتمع المدني اوالو ارات والهيئات
 -دراكة مع القطاع الخاص

و ارات التجارة
والصناعة،
االستثمار

والتعاو الدويي
الصناعات
المختلفة

 .2ريادة االعمال والتنمية
االقتصادية.

كلية التجارة التعاو مع
X

و ارات

X

اخري
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 مشروع بحثي /رسائل ماجستيراو دكتوراه

متخذو القرار
بالجهات
الحكومية

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

 دراكة مع المجتمع المدني اوالو ارات والهيئات
 -دراكة مع القطاع الخاص

و ارات التجارة
والصناعة،
االستثمار

والتعاو الدويي
الصناعات
المختلفة
 .3حوكمة االعمال

متخذو القرار

كلية التجارة

بالجهات

والصناديق الوقفية.

الحكومية
 مشروع بحثي /رسائل ماجستيرالتعاو مع او دكتوراه
X

و ارات

X

اخري

 دراكة مع المجتمع المدني اوالو ارات والهيئات

 -دراكة مع القطاع الخاص

و ارات التجارة
والصناعة،
االستثمار

والتعاو الدويي
الصناعات
المختلفة
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 .4اال مات العالمية

متخذو القرار

كلية التجارة

بالجهات

والصادرات المصرية.

الحكومية
 مشروع بحثي /رسائل ماجستيرالتعاو مع او دكتوراه
X

و ارات

X

اخري

 دراكة مع المجتمع المدني اوالو ارات والهيئات

 -دراكة مع القطاع الخاص

و ارات التجارة
والصناعة،
االستثمار

والتعاو الدويي
الصناعات
المختلفة

 .5التجارة الخارجية

متخذو القرار

كلية التجارة

والدولية الميسرة

 -مشروع بحثي /رسائل ماجستير

والنمو االقتصادي.

التعاو مع او دكتوراه
X

و ارات

X

اخري

 دراكة مع المجتمع المدني اوالو ارات والهيئات

 -دراكة مع القطاع الخاص

بالجهات
الحكومية
و ارات التجارة
والصناعة،
االستثمار

والتعاو الدويي
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الصناعات
المختلفة
 .6التضخم وتأثيره على

متخذو القرار

كلية التجارة

بالجهات

االقتصاد.

الحكومية
 مشروع بحثي /رسائل ماجستيرالتعاو مع او دكتوراه
X

و ارات

X

اخري

 دراكة مع المجتمع المدني اوالو ارات والهيئات

 -دراكة مع القطاع الخاص

و ارات التجارة
والصناعة،
االستثمار

والتعاو الدويي
الصناعات
المختلفة

 .7االئتما ومشاكله.

 -مشروع بحثي /رسائل ماجستير

كلية التجارة

التعاو مع او دكتوراه
X

و ارات

X

اخري

 دراكة مع المجتمع المدني اوالو ارات والهيئات

 -دراكة مع القطاع الخاص
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متخذو القرار
بالجهات
الحكومية
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و ارات التجارة
والصناعة،
االستثمار

والتعاو الدويي
الصناعات
المختلفة

المجال البحثى التاسع عشر :صناعة السياحة
الموضوع البحثى

الجهات المشاركة

جهات التمويل
جهات
اخرى

الجامعة

 .1اقتصاديات السياحة

جهات
اخرى

الجامعة

كلية التجارة

المخرجات التطبيقية

 مشروع بحثي /رسائل ماجستيرالتعاو مع او دكتوراه

X

و ارات

X

اخري

 دراكة مع المجتمع المدني اوالو ارات والهيئات
 -دراكة مع القطاع الخاص

63

467

الجهات المستفيدة

متخذو القرار
بالجهات
الحكومية
و ارات السياحة،
االثار
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الصناعات
السياحية
المختلفة
 .2التنمية السياحية

متخذو القرار

كلية التجارة

بالجهات

المستدامة.
 مشروع بحثي /رسائل ماجستيرالتعاو مع او دكتوراه
X

و ارات

X

اخري

 دراكة مع المجتمع المدني اوالو ارات والهيئات
 -دراكة مع القطاع الخاص

الحكومية
و ارات السياحة،
االثار ،البيئة
الصناعات
السياحية
المختلفة

 .3السياحة العالجية.

 -مشروع بحثي /رسائل ماجستير

كلية التجارة

التعاو مع او دكتوراه
X

و ارات

X

اخري

 -دراكة مع المجتمع المدني او

468

بالجهات
الحكومية

الو ارات والهيئات
 -دراكة مع القطاع الخاص
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متخذو القرار

و ارات السياحة،

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

االثار ،الصحة
الصناعات
السياحية
المختلفة
 .4السياحة البيئية

متخذو القرار

كلية التجارة

بالجهات

وخاصة المحميات
الطبيعية.

 مشروع بحثي /رسائل ماجستيرالتعاو مع او دكتوراه
X

و ارات

X

اخري

 دراكة مع المجتمع المدني اوالو ارات والهيئات

 -دراكة مع القطاع الخاص

الحكومية
و ارات السياحة،
االثار ،البيئة
الصناعات
السياحية
المختلفة

كلية التجارة

 .5السياحة الريفية.
X

التعاو مع
و ارات

X

اخري
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 مشروع بحثي /رسائل ماجستيراو دكتوراه

 دراكة مع المجتمع المدني اوالو ارات والهيئات

متخذو القرار
بالجهات
الحكومية

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

 -دراكة مع القطاع الخاص

و ارات السياحة،
االثار
الصناعات
السياحية
المختلفة

 .6السياحة الصحية.

متخذو القرار

كلية التجارة

بالجهات
 مشروع بحثي /رسائل ماجستيرالتعاو مع او دكتوراه
X

و ارات

X

اخري

 دراكة مع المجتمع المدني اوالو ارات والهيئات

 -دراكة مع القطاع الخاص

الحكومية
و ارات السياحة،
االثار ،الصحة
الصناعات
السياحية
المختلفة

كلية التجارة التعاو مع

 .7السياحة التعليمية.
X

و ارات

X

اخري
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 مشروع بحثي /رسائل ماجستيراو دكتوراه

متخذو القرار
بالجهات
الحكومية

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

 دراكة مع المجتمع المدني اوالو ارات والهيئات
 -دراكة مع القطاع الخاص

و ارات السياحة،
التعليم ،التعليم
العايي

الصناعات
التعليمية
المختلفة
 .8السياحة الدينية .

متخذو القرار

كلية التجارة

بالجهات
 -مشروع بحثي /رسائل ماجستير

الحكومية

التعاو مع او دكتوراه
X

و ارات

X

اخري

 دراكة مع المجتمع المدني اوالو ارات والهيئات

 -دراكة مع القطاع الخاص

و ارات السياحة،
االثار ،اال هر،
الكنائس
المختلفة
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الصناعات
السياحية
المختلفة
 .9السياحة الرياضية.

متخذو القرار

كلية التجارة

بالجهات
الحكومية
 مشروع بحثي /رسائل ماجستيرالتعاو مع او دكتوراه
X

و ارات

X

اخري

 دراكة مع المجتمع المدني اوالو ارات والهيئات

و ارات السياحة،
االثار ،الشبا
والرياضة

 دراكة مع القطاع الخاصالمنشات
الرياضية
المختلفة
 .10اقتصاديات التنمية

كلية التجارة

السياحية للمناطق
االثرية.

 مشروع بحثي /رسائل ماجستيرالتعاو مع او دكتوراه

X

و ارات

X

اخري

 -دراكة مع المجتمع المدني او

472

بالجهات
الحكومية

الو ارات والهيئات
 -دراكة مع القطاع الخاص
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متخذو القرار

و ارات السياحة،

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

االثار ،اال هر،
الكنائس
المختلفة
الصناعات
السياحية
المختلفة
 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة .1كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
 .2كلية الزراعة
 .3معهد الدراسات البيئية
 .4كلية الطب
 .5كلية الهندسة
 .6كلية العلوم
 .7كلية طب االسنا
 .8كلية الصيدلة
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة .1جميع و ارات المجموعة االقتصادية
 .2و ارة التعليم العايي.
 .3و ارة الزراعة.
 .4و ارة الري والموارد المائية.
 .5و ارة البيئة.
 .6و ارة السياحة
 .7الجها المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 .8أكاديمية البحث العلمي
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 مقترح المخرجات االساسية لخطة القسم بعد انتهاء الخطة البحثية -1براءة إختراع

عدد ()0

 -2رسائل ماجستير/دكتوراة

عدد ()25

 -3مشروعات بحثية

عدد ()15

 -4دراكات مع الدولة

عدد ()10

 -5دراكات دولية

عدد ()2
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اخلطة البحثية لقسم االحصاء والرياضة والتأمني
مقترح الخطة التنفيذية الستراتيجية التعليم العايي والبحث العلمي للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار في مجال تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا
واالبتكار
*مقااترح الخطااة التنفيذية إلستراتيجااية التعليام الع ااايى والبحااث العلمى للعلا ااوم والتكنولوجيا واإلبتكار فى مجال إنتاج وتوطين التكنولوجيا
المجاالت البحثية
 .1سياسات وتشريعات البحث العلمي
 .2منظومة البحث العلمي
 .3دعم وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية
 .4تحقيق ريادة دولية في العلوم والتكنولوجيا
 .5االستثمار في البحث العلمي والشراكة
 .6البحث العلمي وصناعة التعليم والثقافة العلمية
 .7التعاو الدويي
 .8الطاق ااة
 .9المي اااه
 .10الصحااة
 .11الزراع ااة والغااذاء
 .12حماية البيئة والموارد الطبيعية
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 .13الصناع ااات اإلستراتيجية
 .14التطبيقات التكنولوجية والعلوم المستقبلية والمتالقية
 .15تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
 .16التعلياام أمن قومى
 .17اإلعالم والقيم المجتمعية
 .18اإلستثماار والتج ااارة
 .19صناعا ااة السياح ااة
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المجال البحثى االول :سياسات وتشريعات البحث العلمي
الموضوع البحثى

جهات التمويل
الجامعة

دراسة احصائية لضما

جهات
اخرى

الجهات المشاركة
جهات
اخرى

الجامعة

الجهات المستفيدة

المخرجات التطبيقية

تكامل خطط البحث

العلمي في الدولة

-و ارة التعليم

كلية اإلقتصاد العايى

( الجامعات والمراكز
والمعاهد والهيئات
البحثية ) مع الخطة
اإلستراتيجية للدولة

√

√

 طلبه -مشروع بحثى

والعلوم

 -الجها المركزى  -دراكة مع

السياسية

للتعبئة العامة
واإلحصاء

لتحقيق الهد

المجتمع المدنى

الدراسات
العليا
 مختلف المنش ت الصناعيةوالتجارية

االستراتيجي للبحث
العلمي ،مع تطوير
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مؤسسات البحث العلمي
علي المستوي االداري.
المجال البحثى الثانى  :منظومة البحث العلمي
الموضوع البحثى

جهات التمويل
الجامعة

الجهات المشاركة

جهات
اخرى

جهات
اخرى

الجامعة

المخرجات التطبيقية

الجهات المستفيدة

دراسة احصائية لتطوير
المجالس النوعية
بأكاديمية البحث العلمي

-

والتكنولوجيا من حيث
التخصص والحوافز
واليات اختيار األعضاء
وصالحيات المجالس

√

√

كلية
الحاسبات
وتكنولوجيا
المعلومات

 و ارة التعليمالعايى

 أكاديمية البحثالعلمى

لتتناسب مع الدور الجديد

 براءة إختراع مشروع بحثى -دراكة مع

المجتمع المدنى

 طلبهالدراسات
العليا
 مختلف المنش ت الصناعيةوالتجارية

المنو بها بهذه المجالس
فى المنظومة الجديدة.
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الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

المجال البحثى الثالث  :دعم وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية
الموضوع البحثى

جهات التمويل
الجامعة

الجهات المشاركة

جهات
اخرى

-1الانام ا اااذج االحصا ا ا ا ا ا ااائي ا ااة
ل ااالق ااتصا ا ا ا ا ا اااد ال اامصا ا ا ا ا ااري
(المتغيرات  ،المشا ا ا ا اااكال ،

√

√

الجامعة

جهات
اخرى

كلية اإلقتصاد

العايى

و ارة التعليموالعلوم
السياسية

الحلول).

المخرجات التطبيقية

الجهات المستفيدة

 طلبه -مشروع بحثى

 الجها المركزى  -د ا ا ا ا ا ا ا اارا كا ا ا ااة ما ا ا ااعللتعبئة العامة

المجتمع المدنى

واإلحصاء

 -رسائل ماجستير

الدراسات
العليا
 مختلف المنش ت الصناعيةوالتجارية

- 2دراسة احصائية
لتشجيع دورا العقول
(تنقالت الباحثين
واألساتذة ) بين
مؤسسات الدولة
المحتلفة المعنية أو

كلية اإلقتصاد
√

√

والعلوم
السياسية

 مشروع بحثىو ارة التعليم
العايى

 د ا ا ا ا ا ا ا اارا كا ا ا ااة ما ا ا ااعالمجتمع المدنى

 رساائل ماجساتير /دكتوراه

المستفيدة من البحث
العلمي (الجامعات
الحكومية واألهلية
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 طلبهالدراسات
العليا
 مختلف المنش ت الصناعيةوالتجارية

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

والخاصة ومراكز ومعاهد
األبحاث والبحوث
والتطوير بالقطاع
الخاص).
المجال البحثى الرابع  :تحقيق ريادة دولية في العلوم والتكنولوجيا
الموضوع البحثى

جهات التمويل
الجامعة

- 1نموذج احصائي لتطوير

الجهات المشاركة

جهات
اخرى

القدرة المؤسسية

للجامعات في البحث

الجامعة

كلية
√

√

العلمي ونقل تسويق

جهات
اخرى

الحاسبات
والمعلومات

المخرجات التطبيقية

 براءة إختراعو ارة التعليم

العايى

التكنولوجيا.

 مشروع بحثى -دراكة مع

المجتمع المدنى

الجهات المستفيدة

 طلبهالدراسات
العليا
 مختلف المنش ت الصناعيةوالتجارية

و ارة التعليم .-2دراسة احصائية
الستحداث هيئة قومية
للنشر العلمي.

العايى

√

√

كلية التربية

 الجها المركزىللتعبئة العامة
واإلحصاء
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 براءة إختراع مشروع بحثى -دراكة مع

المجتمع المدنى

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

المجال البحثى الخامس :االستثمار في البحث العلمي والشراكة
الموضوع البحثى

جهات التمويل
الجامعة

الجهات المشاركة

جهات
اخرى

نموذج احصائي لتفعيل
دور البحث العلمي في
المشروعات القومية

جهات
اخرى

الجامعة

كلية اإلقتصاد
√

√

والعلوم

و ارة التعليم
العايى

السياسية

والتصدي للقضايا ذات

المخرجات التطبيقية

الجهات المستفيدة

 طلبه مشروع بحثى د ا ا ا ا ا ا ا اارا كا ا ا ااة ما ا ا ااعالمجتمع المدنى

األولوية.

الدراسات
العليا
 مختلف المنش ت الصناعيةوالتجارية

المجال البحثى السادس :البحث العلمي وصناعة التعليم والثقافة العلمية
الموضوع البحثى

جهات التمويل
الجامعة

دراسة احصائية

جهات
اخرى

الجهات المشاركة
الجامعة

لتطوير برامج
الدراسات العليا

√

√

جهات
اخرى

كلية التربية

و ارة التعليم
العايى

وبرامج مرحلة
البكالوريوس

المخرجات التطبيقية

 طلبه مشروع بحثى د ا ا ا ا ا ا ا اارا كا ا ا ااة ما ا ا ااعالمجتمع المدنى

 -رساائل ماجساتير /

والليسانس تؤسس

دكتوراه
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الجهات المستفيدة

الدراسات
العليا
 مختلف المنش ت الصناعيةوالتجارية

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

لتكوين عقلية علمية
واحدة ومتطورة.
المجال البحثى السابع :التعاون الدولي
الموضوع البحثى

التحليل االحصائي
لزيادة معامل تأثير

جهات التمويل
الجامعة

الجهات المشاركة

جهات
اخرى

المخرجات التطبيقية

جهات
اخرى

الجامعة

كلية
√

√

النشر العلمي

 -مشا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااروع

الحاسبات
وتكنولوجيا

بحثى

و ارة التعليم
العايى

 د ا ا ا ا ا ا اارا كا ا ااة ما ا ااعالمجتمع المدنى

المعلومات

المصري.

 رساائل ماجساتير /دكتوراه

الجهات المستفيدة

 طلبهالدراسات
العليا
 مختلف المنش ت الصناعيةوالتجارية

المجال البحثى الثامن  :الطاقة
الموضوع البحثى

-1التحليال االحص ا ا ا ااائي
لمس ا ا ا ااتقبال الطااقاة في

جهات التمويل
الجام
عة
√

جهات
اخرى
√

الجهات المشاركة
الجامعة

كلية الهندسة

جهات
اخرى

و ارة التعليمالعايى
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المخرجات التطبيقية

الجهات المستفيدة

 -براءة إختراع

 -طلبه

 -مشروع بحثى

الدراسات

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

-و ارة الرى

مص ا ا ا اار وكيفياة تفعيال
النم اااذج االحصا ا ا ا ا ااائي ااة
لتردا ا ا ا ايا ااد اس ا ا ا ااتهالك

المجتمع المدنى

 -رساائل ماجساتير /

المياه.

 .-2دراسة احصائية لزيادة
كفاءة منظومة الطاقة

 -د ا ا ا ا ا ا ا اارا كا ا ا ااة ما ا ا ااع

√

√

كلية الهندسة

للحصول علي اكبر عائد

و ارة التعليم
العايى

منها بأقل كمية مستهلكة.

العليا
 -مختلف المنش ت الصناعية

دكتوراه

والتجارية

 -براءة إختراع

 -طلبه

 -مشروع بحثى

الدراسات

 -دراكة مع

المجتمع المدنى

 رسائل ماجستير /دكتوراه

العليا
 مختلف المنش ت الصناعيةوالتجارية

المجال البحثى التاسع :المياه
الموضوع البحثى

جهات التمويل
الجامعة

-1التحليال االحص ا ا ا ااائي
لمس ا ا ا ااتقباال المياااه في

√

الجهات المشاركة

جهات
اخرى
√

الجامعة

جهات
اخرى

كلية الزراعة

و ارة الرى

مصر.

المخرجات التطبيقية

 براءة إختراع مشروع بحثى د ا ا ا ا ا ا ا اارا كا ا ا ااة ما ا ا ااعالمجتمع المدنى
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الجهات المستفيدة

 طلبهالدراسات
العليا

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

 رساائل ماجساتير /دكتوراه

 براءة إختراع -مشروع بحثى

 -2دراسة احصائية
لتحديد األسلو األمثل

√

√

كلية الزراعة

و ارة الرى

لتقليل الفاقد وترديد

 د ا ا ا ا ا ا ا اارا كا ا ا ااة ما ا ا ااعالمجتمع المدنى

 -رساائل ماجساتير /

االستهالك للمياه..

دكتوراه

 مختلف المنش ت الصناعيةوالتجارية
 طلبهالدراسات
العليا
 مختلف المنش ت الصناعيةوالتجارية

المجال البحثى العاشر :الصحة

الموضوع البحثى

جهات التمويل
الجامعة

جهات
اخرى

الجهات المشاركة
الجامعة

جهات
اخرى
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المخرجات التطبيقية

الجهات المستفيدة

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

-1النماذج الرياضية

-و ارة التعليم

والتحليل االحصائي في
المجاالت الصناعية
والطبية والغذائية

وتحقيق األمن الغذائي.

العايى

 كلية الطب√

√

 -كلية الزراعة

والدراسات االحصائية

 كلية الدراساتوالبحوث
اإلحصائية جامعة

الخاصة بالمشكلة

 براءة إختراع -مشروع بحثى

الدراسات

 -دراكة مع

العليا

المجتمع المدنى

 -مختلف المنش ت الصناعية

القاهرة

السكانية ( األبعاد ،

 -طلبه

والتجارية

المشاكل  ،الحلول ).
 براءة إختراع كلية الطب -2نموذج احصائي
ألكتشا تطبيقات

التكنولوجية الحديثة في
المجال الطبي
التشخيصي والعالجي-

 كلية√

√

 مشروع بحثىو ارة التعليم
العايى

الحاسبات
وتكنولوجيا

 د ا ا ا ا ا ا ا اارا كا ا ا ااة ما ا ا ااعالمجتمع المدنى
 رس ااالة ماجس ااتير /دكتوراة

المعلومات
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 طلبهالدراسات
العليا
 مختلف المنش ت الصناعيةوالتجارية

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

المجال البحثى الحادى عشر :الزراعة والغذاء

الموضوع البحثى

جهات التمويل
الجامعة

جهات
اخرى

المجاالت الصناعية

جهات
اخرى

الجامعة

-

-1النماذج الرياضية

والتحليل االحصائي في

الجهات المشاركة

المخرجات التطبيقية

 كلية√

الطب

√

و ارة الصناعة
والتجارة

 -كلية

والطبية والغذائية .

الزراعة

مشرو
ع بحثى
 -دراكة مع

العليا

المجتمع المدنى
 -رسائل ماجستير /

 براءة إختراع -مشروع بحثى

 -2دراسة احصائية لرفع
كفاءة االنتاج الزراعي

النباتي والحيواني وتنمية

√

√

الزراعة

و ارة الزراعة

 -دراكة مع

المجتمع المدنى
 -رسائل ماجستير /

االستزراع السمكي.

دكتوراه
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 طلبهالدراسات

دكتوراه

-كلية

الجهات المستفيدة

 مختلف المنش ت الصناعيةوالتجارية

 طلبهالدراسات
العليا
 مختلف المنش ت الصناعيةوالتجارية

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

المجال البحثى الثانى عشر :حماية البيئة والموارد الطبيعية

الموضوع البحثى

دراسة احصائية لحماية

الموارد البيئية وإداراتها في

جهات التمويل
الجامعة

الجهات المشاركة

جهات
اخرى

الجامعة

معهد
√

√

الدراسات
البيئية

إطار التنمية المستدامة.

جهات
اخرى

و ارة التعليم
العايى

المخرجات التطبيقية

 براءة إختراع مشروع بحثى د ا ا ا ا ا ا ا اارا كا ا ا ااة ما ا ا ااعالمجتمع المدنى

 رساائل ماجساتير /دكتوراه

الجهات المستفيدة

 طلبهالدراسات
العليا
 مختلف المنش ت الصناعيةوالتجارية

المجال البحثى الثالث عشر :الصناعات النسيجية
الموضوع البحثى

جهات التمويل
جهات
الجامعة
اخرى

محددات التنمية ودور

الصناعات الصغيرة في
تنمية االقتصاد القومي.
والتحليل االحصائي
لنظم الجودة في

الجهات المشاركة
جهات
الجامعة
اخرى

 كلية√

√

اإلقتصاد
والعلوم

و ارة التعليم
العايى

السياسية

المخرجات التطبيقية

 براءة إختراع مشروع بحثى د ا ا ا ا ا ا ا اارا كا ا ا ااة ما ا ا ااعالمجتمع المدنى

 رساائل ماجساتير /دكتوراه
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الجهات المستفيدة

 طلبهالدراسات
العليا
 مختلف المنش ت الصناعيةوالتجارية

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

 -كلية

المنشأت االنتاجية

السياحة

والخدمية.

والفنادق
-2دراسة احصائية لربط
التنمية التكنولوجية
بمواقع اإلنتاج الخاصة
بتصنيع المعدات وتطوير

 كلية√

√

و ارة التعليم

الهندسة

العايى

 -براءة إختراع

 -طلبه

 -مشروع بحثى

الدراسات

 د ا ا ا ا ا ا ا اارا كا ا ا ااة ما ا ا ااعالمجتمع المدنى

 -رساائل ماجساتير /

التصميمات الهندسية.

دكتوراه

العليا
 مختلف المنش ت الصناعيةوالتجارية

المجال البحثى الرابع عشر :التطبيقات التكنولوجية والعلوم المستقبلية والمتالقية

الموضوع البحثى

جهات التمويل
الجامعة

الجهات المشاركة

جهات
اخرى

 -1االستخدامات
المتقدمة لبرامج
الحاسبات اآللية

وتطبيقاتها في تحليل

√

√

الجامعة

كلية
الحاسبات
وتكنولوجيا

جهات
اخرى

المخرجات التطبيقية

 براءة إختراعو ارة التعليم
العايى

وتصميم نظم المعلومات.

 مشروع بحثى -دراكة مع

المجتمع المدنى

الجهات المستفيدة

 طلبهالدراسات
العليا
 مختلف المنش ت الصناعيةوالتجارية
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الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

 -2نموذج احصائي لدفع
مجتمع العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار نحو

 -كلية العلوم

البحث العلمي والتطوير

 -كلية

وبناء القدرات في العلوم

√

√

الحاسبات

البينية والمستقبلية

وتكنولوجيا

وتضيق الفجوة

المعلومات

 براءة إختراع مشروع بحثىو ارة التعليم
العايى

 -دراكة مع

المجتمع المدنى
 رسائل ماجستير /دكتوراه

التكنولوجية واالستعداد

 طلبهالدراسات
العليا
 مختلف المنش ت الصناعيةوالتجارية

الدائم لعلوم
وتكنولوجيات المستقبل.
المجال البحثى الخامس عشر :تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
الموضوع البحثى

جهات التمويل
الجامعة

الجهات المشاركة

جهات
اخرى

نموذج احصائي لتطوير
البنية التحتية لنظم
المعلومات  ،وتحسين
اداء دبكات االتصاالت
الالسلكية الرقمية

الجامعة

 كليةالهندسة

√

√

 كليةالحاسبات

جهات
اخرى

و ارة التعليم
العايى

والمعلومات

المخرجات التطبيقية

 براءة إختراع مشروع بحثى د ا ا ا ا ا ا ا اارا كا ا ا ااة ما ا ا ااعالمجتمع المدنى

 رساائل ماجساتير /دكتوراه
86

490

الجهات المستفيدة

 طلبهالدراسات
العليا
 مختلف المنش ت الصناعيةوالتجارية

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

ودبكات االستشعار عن
بعد.
المجال البحثى السادس عشر :التعليــم أمن قومى
الموضوع البحثى

جهات التمويل
الجامعة

الجهات المشاركة

جهات
اخرى

البشرية واالجتماعية في

-كلية اإلقتصاد

جهات
اخرى

 -براءة إختراع

والعلوم

النماذج اإلحصائية لربط
التعليم بقضايا التنمية

الجامعة

المخرجات التطبيقية

السياسية
√

√

 كليةالحاسبات

مجتمع المعلومات

 مشروع بحثىو ارة التعليم
العايى

المجتمع المدنى

 -رساائل ماجساتير /

وتكنولوجيا

والمعرفة.

 -د ا ا ا ا ا ا ا اارا كا ا ا ااة ما ا ا ااع

دكتورا

المعلومات

الجهات المستفيدة

 طلبهالدراسات
العليا
 مختلف المنش ت الصناعيةوالتجارية

المجال البحثى السابع عشر :اإلعالم والقيم المجتمعية
الموضوع البحثى

جهات التمويل
جهات
الجامعة
اخرى

الجهات المشاركة
الجامعة

المخرجات التطبيقية

جهات
اخرى

87

491

الجهات المستفيدة

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

دراسة احصائية ألكتشا
وخلق أجيال جديدة من

√

√

كلية التربية

و ارة التعليم
العايى

نجوم العلم من خالل
نماذج وطنية.

 -براءة إختراع

 -طلبه

 -مشروع بحثى

الدراسات
العليا

 -دراكة مع

المجتمع المدنى

 -رسائل ماجستير/

 مختلف المنش ت الصناعيةوالتجارية

دكتوراه

المجال البحثى الثامن عشر :االستثمار والتجارة
الموضوع البحثى

جهات التمويل
الجامعة

جهات
اخرى

 -1النماذج الرياضية
واالحصائية لتنمية
الصادرات.

√

√

للتسويق والتجارة واإلدارة
اإللكترونية الشاملة

 كليةوالعلوم
السياسية

لتطوير قطاع النقل.

√

و ارة التعليم

العايى

الجهات المستفيدة
 -طلبه

 -مشروع بحثى

الدراسات

 -دراكة مع

العليا

المجتمع المدنى

 -كلية

 -رسائل ماجستير

 -مختلف المنش ت الصناعية

الهندسة

 /دكتوراه

والتجارية

كلية√

جهات
اخرى

الجامعة
اإلقتصاد

و النماذج االحصائية

 -2دراسة احصائية

الجهات المشاركة

المخرجات
التطبيقية

الحاسبات
والمعلومات

و ارة التعليم

العايى

 مشروع بحثى -دراكة مع

المجتمع المدنى
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الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

 رسائل ماجستير /دكتوراه
المجال البحثى التاسع عشر :صناعة السياحة
الموضوع البحثى

-1التحليل االحصائي

لمستقبل السياحة في

جهات التمويل
جهات
الجامعة
اخرى
√

√

الجهات المشاركة
الجامعة

جهات
اخرى

كلية السياحة

و ارة التعليم

والفنادق

العايى

مصر

المخرجات
التطبيقية

الجهات المستفيدة

 مشروع بحثى -دراكة مع

المجتمع المدنى
رسائل ماجستير /دكتوراه

-2دراسة احصائية لرفع

المركز التنافسي لمصر في

-كلية السياحة

االسواق الجديدة
والتعريف بالمنتج
السياحي المصري بصورة
داملة وفعالة وبذلل تعد

√

√

والفنادق
 -كلية الطب

و ارة التعليم
العايى

 -كلية التربية

السياحة التعليمية
والصحية من أهم القضايا
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 -براءة إختراع

 -طلبه

 -مشروع بحثى

الدراسات

 -دراكة مع

العليا

المجتمع المدنى
 -رسائل ماجستير

 -مختلف المنش ت الصناعية

 /دكتوراه

والتجارية

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

التي يجب أ تكو من

أولويات التنمية في قطاع
السياحة.
• الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة
.-1كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية
 -2كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
 -3كلية الزراعة
 -4معهد الدراسات البيئية
 -5كلية التربية
 -6كلية الطب
 -7كلية الهندسة
 -8كلية السياحة والفنادق
 -9كلية العلوم
• الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة
 -1وزارة التعليم العالى .
 -2وزارة الزراعة .
 -3وزارة الرى.
 -4وزارة الصناعة والتجارة.
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الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

-5الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء
 - 6كلية الدراسات و البحوث اإلحصائية جامعة القاهرة
 -7أكاديمية البحث العلمى
• مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية

 -6براءة إختراع

عدد( )18

 -7مشروعات بحثية

عدد( ) 28

 -8شراكات مع المجتمع المدنى عدد( ) 28
 -4شركات دولية

عدد( )4
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الخطة البحثية لكلية الحقوق

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

ال��اﻻت ال����ة
-١المبادي العامة للمنظمات الدولية واوجه التعاون الدولي.
.-٢اﻻساس الفلسفي لحقوق اﻻنسان وتاريخ النظم القانونية.
-٣دور القانون العام والحماية الدستورية في اﻹصﻼح السياسي واﻻقتصادي في مصر.
-٤التحكيم في المنازعات وضوابط اﻻعمال التجارية.
-٥المسئولية التقصيرية والعقدية وحماية الحقوق الفردية.
-٦وسائل اﻻثبات وإجراءات التقاضي المدنية والتجارية.
-٧دور العولمة واﻻستثمار في النمو اﻻقتصادي في مصر.
-٨مجابهة الجرائم الداخلية والدولية المستحدثة.

-١-
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الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

المجال البحثى اﻻول :المبادي العامة للمنظمات الدولية واوجه التعاون الدولي.
الموضوع
البحثى
١القانون الدولي
اﻻقتصادي
واﻻنساني

جهات التمويل
الجامعة

جهات
اخرى

ﻻ

ﻻ

الجهات المشاركة
الجامعة

جهات
اخرى

-

مركز
البحوث
اﻻجتماعية

المخرجات التطبيقية

 رسائل دكتوراة- -أبحاث ترقيات

الجهات
المستفيدة
الجامعات
والمجالس
النيابية

المجال البحثى الثانى :اﻻساس الفلسفي لحقوق اﻻنسان وتاريخ النظم القانونية.
الموضوع
البحثى
وسائل تطورالقانون

جهات التمويل

الجهات المشاركة

الجامعة

جهات
اخرى

الجامعة

ﻻ

ﻻ

-

جهات
اخرى
مركز
البحوث
اﻻجتماعية

المخرجات التطبيقية
-

رسائل دكتوراة
أبحاث

الجهات
المستفيدة

الجامعات

المجال البحثي الثالث :دور القانون العام والحماية الدستورية في اﻹصﻼح السياسي واﻻقتصادي في مصر
التطور الدستوري
والنيابي وإصﻼح
النظام المصري

ﻻ

ﻻ

-

مركز
البحوث
اﻻجتماعية

 -رسائل دكتوراة-أبحاث

المجالس النيابية

المجال البحثي الرابع :التحكيم في المنازعات وضوابط اﻻعمال التجارية
التحكيم في
المنازعات
التجارية

ﻻ

ﻻ

-

مركز
القاهرة
للتحكيم

 -رسائل دكتوراة وابحاث

مراكز التحكيم

المجال البحثي الخامس :المسئولية التقصيرية والعقدية وحماية الحقوق الفردية.
المسئولية العقدية
والمسئولية
التقصيرية

ﻻ

ﻻ

-

مركز
البحوث
اﻻجتماعية
-٢-

 -رسائل دكتوراة وابحاث

-
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نقابة المحامين

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

المجال البحثي السادس :وسائل اﻻثبات وإجراءات التقاضي المدنية والتجارية.
جهات الجهات
التمويل المشاركة

الموضوع
البحثى
القضاء اﻻلكتروني

ﻻ

-

الجهات المستفيدة

المخرجات
التطبيقية
رسائل دكتوراة
وابحاث

وزارة العدل

المشروع البحثي السابع :دور العولمة واﻻستثمار في النمو اﻻقتصادي في مصر
العولمة
اﻻقتصادية
وتأثيرها علي
النمو اﻻقتصادي
في مصر

ﻻ

مركز
البحوث
اﻻجتماعية

رسائل دكتوراة
وابحاث

وزارة اﻻستثمار

المشروع البحثي الثامن :مجابهة الجرائم الداخلية والدولية المستحدثة
الجرائم
اﻻلكترونية
وجرائم اﻻرهاب

ﻻ

مركز
البحوث
اﻻجتماعية

رسائل دكتوراة
وابحاث

وزارة العدل

-٣-
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الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة-١مركز التحكيم بكلية الحقوق.
-٢مركز الدراسات القانونية بكلية الحقوق.
-٣كلية اﻻداب.
-٤كلية التجارة.
-٥منظمة اﻷمم المتحدة.
-٦جامعة الدول العربية.
 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة-١وزارة العدل.
-٢وزارة اﻻستثمار.
-٣مجلس النواب.
-٤مجلس الشيوخ.
 -مقترح المخرجات اﻻساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية

 -١رسائل ماجستير/دكتوراة
 -٢مشروعات بحثية
 -٣شراكات محلسة مع الدولة
 -٤شركات دولية

عدد)(٢٠٠
عدد)(٧٠
عدد)(٤
عدد)(٦

أستاذ دكتور/إيهاب يسر أنور
وكيل حقوق عين شمس للدراسات العليا
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