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ااملقدم ا-2

مبا لمالحظة وتسجيل املعلومات لعلى األساليب املنظمة  يعتمد البحث العلمى  باألساس و جزء أصيل من رسالة  كلية الطب جامعة طنطا . البحث العلمى

  الذى هو اساس اخلدمة الطبية املفدمة من الكلية.تطبيقى العلم اثراء الهذا ينتج عنه و .و اثبات صحة النظرية أو فرض العدمتكوين الفرضيات يسمح ب

دعم تتفق مع التحديات والفرص املتاحة بطريقة تدعم الباحثني والربامج البحثية. وأيضا  أن وضع اخلطة البحثية لكلية الطب جامعة طنطا  راعينا عند وقد 

 الوصول الي أعلي درجات اجلودة يف البحث العلمي.

ات املقرتحة لتطوير ساراملو اخلطة البحثية جلامعة طنطا إطار طموحات األقسام العلمية بالكلية فى مع البحثية للكلية  وقد متت مراعاة أن تتوافق اخلطة 

  التعليم اجلامعى من وزارة التعليم العاىل . 
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اعتماداونشرااخلةط اابحثية إمنهجة اإعداداوا-3

 

اتكويناابفريقا:ا-3/2

 سنوات القادمة على النحو التاىل : خلمسمت تشكيل فريق إلعداد مسودة خطة البحث العلمى بالكلية خالل ا

 منسق معيار البحث العلمى  - طب املناطق احلارة و احلمياتأستاذ بقسم  حنان حامد سليمانأ.د/  -1

 مدير وحدة ضمان اجلودة - امليكرو بيولوجيا أستاذ  عزة حممود حسنأ.د/ -2

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث -أستاذ جراحة األنف واألذن واحلنجرة  أمحد سامى اجلندىأ.د/  -3

 بصفتهم رؤساء األقسام العلمية بالكلية -4

 

 

 

ا:وامساراتاابتةطويرااملقرتح امناوزارةاابتعلةماابعاىلدراس ااخلةط اابحثية ابلجامع اا-3/3
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و  اخلطة البحثية للجامعة للعمل من خالل حماورها البحثية مبا يضمن التوافق بني   2121-2112للفرتة بني  للجامعة والصادرة  العلمى  بحثالطة خدراسة 

 الكلية. و كذلك مسارات التطوير املقرتحة من وزارة التعليم العاىل خاصة املسار السادس املوضح فيما يلى:
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ابلخةط :ااتااألقسامامقرتحاجتمةعاوامناقش ا-3/2

  اقسام الكلية مت خالهلا حتديث بيانات معيار البحث العلمى و متابعة االلتزام باخلطة احلالية و كيفية اعداد خطة عمل زيارات متابعة داخلية لكل

  1/3/2112اىل  11/11/2114متت خالل الفرتة من  جديدة

  (  12/2114 /23 مبجلس كليةمناقشة حماور اخلطة البحثية للجامعة ) متت 

  ( 22/1/2112 بتاريخ متتودة باملقرتحات )مقرتحات كل قسم خلطته البحثية مبجالس األقسام و موافاة وحدة اجلمراسلة مجيع أقسام الكلية ملناقشة 

 جماالت البحث العلمى باخلطة  استعراض عمل ورشة عمل  مع منسقى معيار البحث العلمى بكل األقسام للتأكد من مناقشة املقرتحات باألقسام مت بها

 31/2/2112 بتاريخ )متتفى ورشه عمل حتت عنوان معيار البحث العلمى و ذلك لكلية  البحثية للجامعة و اعطاء نسخة ورقية منها لكل قسم با

 قسم ( 22وحبضور منسقى معايري 

ا:ااعداداابنسخ ااملحدئة ابلخةط اابحثية ااا-3/4

مسارات التطوير املقرتحة من وزارة التعليم العاىل وخاصة املسار السادس و  بعد دراسة اخلطة البحثية اخلاصة باجلامعة للخطة البحثية مبدئى مقرتح صياغة  

  األقسامالواردة اللى وحدة اجلودة من بعض قرتاحات االو اخلاص بالبحث العلمى و االبتكار

 

ابلمناقش ا:عرضاابنسخ ااملحدئة اعلىاجملساابكلة اا-3/2

 جارى التنفيذ ( الكلية )ا  للعرض و املناقشة فى جملس جتهيزه النسخة املبدئية على عميد الكلية و عرض
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اارسالاابنسخ ااملحدئة ااىلامجةعااألقسام:ا-3/6

أسابيع من تاريخ  3التى ترتاءى لألقسام فى موعد غايته  ضافة بعض التعديالتإو ى مجيع األقسام حتى يتم مراجعتهاتوزيع النسخة املبدئية للخطة البحثية عل

 جارى التنفيذ ()ارساهلا

ااجراءاابتعديالتاابالزم اعلىااخلةط ابناءاعلىااقرتاحاتااألقساماا-3/1

 جارى التنفيذ () جملس الكلية اجراء التعديالت على اخلطة البحثية وذلك بناءا على اقرتاحات األقسام  ثم مت جتهيز النسخة املعدلة والنهائية لعرضها على

ااعتماداابنسخ ااملعدب امناجملساابكلة ا:ا-3/8

 جارى التنفيذ () اعتماد النسخة النهائية

ااعتماداابنسخ ااملعدب امنااجلامع اا-3/9

 جارى التنفيذ ( ) اعتماد النسخة النهائية

 

اتوزيعااخلةط اابحثية اعلىااألقساما:ا-3/20

 لكليةاملعتمدة ل ةطاخلفى األقسام مع   توافق اخلطط البحثية لضمان على األقسام  املعتمدة من اجلامعة اخلطة البحثية نسخة الكرتونية من توزيع
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انشرااخلةط اابحثية اعلىاأعضاءاهةئ اابتدريساواملوقعااالبكرتونىابلكلة اا-3/22

  نى للكلية حبيث تكون متاحا للجميع االطالع عليها. املوقع االلكرتو املعتمدة من اجلامعة اخلطة البحثية رفع نسخة الكرتونية من
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ا:واآبةاتاحتقةقهااأهدافااخلةط اابحثية ا-2

 تهدف اخلطة البحثية لكلية الطب جامعة طنطا الي حتقيق األهداف التالية:

 للنشر الدوىل رفع الطاقة األنتاجية لألحباث العلمية مبستوى جودة مناسب-1

، توفري برامج حبثية من خالل مكتبة الكلية الرقمية، عقد دورات لرفع مستوى اعضاء هيئة التدريس  التحتية للبحث العلميتنمية البنية و ذلك من خالل 

 فى الكتابة و النشر العلمى.

 حفز البحث العلمى التطبيقى -2

 و ذلك من خالل:

 األحباث.يكية( يف زيادة الرتابط بني األقسام األساسية )األكادميية( واألقسام السريرية )األكلين -

 التى ختدم اجلانب التطبيقى. تقييم االحتياجات امللحة وحتديد أولويات البحث العلمي  -

 للغري العلمية على احلقوق تتعديااحلد من ال -3

 و ذلك من خالل:

 توعية أعضاء هيئة التدريس حبقوق امللكية  الفكرية  -

 عضاء هيئة التدريس عليهاأتوفري برامج الكرتونية تتيح كشف االقتباس فى االحباث العلمية و تدريب  -
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 البحث العلمى بالكلية بديلة لدعم ميزانيةتوفري مصادر متويل  -4

 و ذلك من خالل:

 باملشاريع البحثية وبرامج التمويل املختلفة عند الباحثني.من خالل عقد ورش عمل لرفع درجة الوعي   زيادة مشاركة الكلية يف املشاريع البحثية التنافسية

ابلحثثاابعلمىافىاكلة اطباطنةطاامصفوف اابتثلةلاابرباعىا4

ا:فىامنظوم اابحثثاابعلمىابكلة اابةطبنقاطاابقوةا:اا4/2

 عدد أعضاء هيئة التدريس -1

 حباث الرتقية انتاجية أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة أل -2

 Clinical trialsوجود مستشفى اجلامعة يسمح بإجراء جتارب  -3

 املعمل املركزى بالكلية يوفر امكانيات حبثية  -4

 حباث احلديثة حباث اجلينات وغريها من األفى املستشفى العاملى يساعد على أ ثة ضمن مشاريع حبثيةيوجود معامل حد -2

 وجود جملة علمية للكلية حمكمه ومنشورة عامليا  -2

افىامنظوم اابحثثاابعلمىابكلة اابةطب:نقاطاابضعفا:4/3

 معظم االحباث يتم نشرها حمليًا وليس دولياً  -1

 جودة اللغة فى معظم االحباث ال تسمح بنشرها دوليًا -2
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 بعض االحباث قد يوجد بها تشابه مع احباث أخرى  -3

   Plagiarismقدمه أو مناقشة النتائج حباث قد حيدث بها تعدى على حقوق الغري بشكل غري مقصود أثناء كتابه املبعض األ -4

 بدايتها وبالتاىل ال ميكن نشرها بعد انتهائها  لبعض االحباث االكلينيكية ال يتم تسجيلها على االنرتنت قب -2

اا:ااابفرصااملتاح املنظوم اابحثثاابعلمىابكلة اابةطب:4/2

 بحث العلمى وجود دعم مؤسسى من وزارة التعليم العاىل واجلامعه لتطوير منظومة ال -1

 توافر بعض الربامج االلكرتونية املساعدة لالحباث جمانى عرب االنرتنت يسهل مهمه التدريب ويقلل نفقاته  -2

 نظام الرتقيه اجلديد حيفز النشر الدوىل  -3

 مبا يساعد على نشرها بعد انتهاء العمل بها   Clinical trialsوجود موقع للكلية لتسجيل الدراسات االكلينيكية على موقع  -4

ا:اابتهديداتااحملتمل املنظوم اابحثثاابعلمىابكلة اابةطب:4/4

 ضعف ميزانية البحث العلمى  -1

 االلتزامات التدريسية والعالجيه ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة قد حتول ضد تدريب عدد كبري منهم  -2

تعليم الطبى تكنولوجيا املعلومات الالزمة للتدريب على الربامج االلكرتونية اخلاصة بالنشر والتأكد من حقوق قله عدد الكوادر املدربة على ال -3

 امللكية الفكرية 

 ضعف التمويل الذى يسمح بإنتداب كفاءات للتدريب على هذه الربامج  -4

امقرتحاتاابتثسنيا4/2
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 تطوير جلنة أخالقيات البحث العلمى حبيث تشمل برامج لتحديد مدى التشابه بني بروتوكوالت االحباث  -1
جر ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة تساعد على تنمية برنامج متكامل لتطوير قدرات انتاج حبثى علمى من خالل عمل دورات مدفوعه األ -2

 مهارات النشر والكتابه وتشمل :

       العلمية  الكتابه -

 النشر العلمى  -

  End note & Ref.manاالدراج االلكرتونى للمراجع فى االحباث العلمية  -

  Plagiarism and matchingالتدريب على استخدام برامج التشابه  -
 انشاء قاعدة بيانات لالحباث املنشورة من كلية الطب جامعة طنطا -3
 مية حباث العلانشاء مكتب للمساعدة فى حترير األ -4
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امنهجة احتديدااألوبوياتاابحثية -2

حتديد االحتياجات البحثية التى ختدم مشاكل طبية جمتمعية حقيقية من خالل االقسام االكلينيكية والتى حتتك باملرضى واجملتمع  -1

 استطالع أراء املستفيدين واجملتمع املدنى ( –)استيبانات طالب الدراسات العليا 

 دراسة التوجهات القومية لعالج املشكالت الصحية الكربى فى مصر مثل أمراض الكبد واالورام  -2

 ارتباط خطة البحث العلمى للكلية خبطة البحث العلمى باجلامعة فى االطار العام للتوجهات القومية للبحث العلمى مبا خيدم اجملتمع  -3

 اجملتمع واالرتقاء بالبحث العلمى  ان تكون االحباث حمققة لرؤية ورسالة الكلية فى خدمة -4
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األوبوياتاابحثية :ا-6

 للبحث العلمي يف كلية الطب جامعة طنطا بناء علي املعايري التالية:عشر حمورا  اثنامت حتديد  

 التوافق مع اخلطة البحثية جلامعة طنطا. -

 التوافق مع رؤية ورسالة الكلية. -

 واالقليمي, والدولي.احتياجات اجملتمع علي املستوي احمللي,  -

 االهتمامات اخلاصة وختصصات الباحثني. -

 املوارد املتاحة للبحث العلمي بالكلية. -

 فرص التمويل املتاحة من املؤسسات البحثية والصحية. -

 التطور العلمي يف الطب. -
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ا:اابحثية ابقضايااوااورحملا-1

 أحباث االورام .1

 و املشكالت الصحية الطارئة مراض امليكروبيةاأل .2

 األمراض املتوطنة و املشكالت الصحية القومية .3

 االستعاضة الصناعيةو و األعضاء زراعة االنسجة- .4

 السمنه والنحافه .2

 اخلاليا اجلذعيه .2

 و اجلينية االمراض املناعية .7

 أمراض الشيخوخة .1

 اجلراحات العامة والدقيقة .2

 الطب الشرعى  .11

 أمراض الدم والنخاع العظمى .11

 والطب البديل االمراض وعالجهاديثه لتشخي  احلتقنيات ال .12
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 علوم الطب االساسية .13

ااوراابقضايااوااملشكالتاابحثي اوابت ات اتقةةمهااعليااألقساماإلدراجهاايفاخةطتهااابحثية وايندرجاحتتاهذهااحمل

 طرق التشخي  املبكر والوقاية من االورام  .1

 التقنيات لعالج االورام  ثاستخدام احد .2

 حبث دور العالج املزدوج فى زيادة فاعلية عالجات االورام  .3
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ا

اابضوابطااملهنة اواأخالقةاتاابحثثاابعلمى-8

التى مت يلتزم الباحيثون من خالل اخلطة البحثية بالكلية الطب بضوابط وأخالقيات البحث العلمى وااللتزام باحلفاظ على حقوق امللكية الفكرية 

 ع الكلية نشرها على مجيع أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة من خالل وثائق معيار املصداقية واالخالقيات املتوفرة فى وحدة اجلودة وعلى موق
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اابعلمىابكلة اطباطنةطااخلةط اابحثثا ةط اابتنفةذي اخل-9

 األهداف املخرج األنشةط  املسئول ابفرتة املةزانة 

0555 6502 - 6565 يا وكيل الكلية لشئون الدراسات العل - 

 والبحوث

 

دورات تدريبية لطالب الماجستير -

  دوليوالدكتوراة خاصة بالنشر العلمي ال

ضاء زيادة فى النشر الدولى الع

 هيئة التدريس

رفع الطاقة األنتاجية 

 لألبحاث العلمية بمستوى 

 جودة مناسب للنشر الدولى

055555 6502-6565 ا الكلية لشئون الدراسات العليوكيل  

 والبحوث

 أعضاء هيئة التدريس

واقع تسجيل االبحاث التطبيقية على م-

 املحاوالت االكلينيكية العالمية

بلة زيادة  فى عدد األبحاث القا

 للتطبيق

ز البحث العلمى يحفت

 التطبيقى

055555 6500-6565 ا وكيل الكلية لشئون الدراسات العلي 

 والبحوث

الدراسات العليا المكون من مجلس 

 رؤساء االقسام

لموقع نشر الخطة البحثية للكلية على ا -

 االلكترونى

تعميم الخطة على االقسام -  

على األقل من  %50تحديد نسبة  -

طة األبحاث والرسائل باألقسام من الخ

 البحثية

 وثيقة ارتباط بين أبحاث

األقسام العلمية بخطة 

 البحث بالكلية

األبحاث توافق خطط 

باألقسام العلمية بخطة 

 البحث للكلية

055555 6502-6502  

 

يا وكيل الكلية لشئون الدراسات العل -

 والبحوث

لجنة اخالقيات البحث العلمى -  

عقد اجتماعات وورش عمل للتوعية -  

توفير برامج الكترونية تتيح كشف  -

االقتباس فى االبحاث العلمية و تدريب 

 أعضاء هيئة التدريس عليها

زيادة وعى  أعضاء هيئة 

  التدريس بحقوق الملكية

 الفكرية

الحد من التعديات على 

 الحقوق العلمية للغير

5555552  6500-6565 ا وكيل الكلية لشئون الدراسات العلي- 

 والبحوث

هيئة التدريس اعضاء-  

مخاطبة المؤسسات اإلقليمية  -

 والدولية

عقد اتفاقيات -  

مشاريع بحثية  -  

وجود تعاقدات وتمويل 

ة متزايد من الجهات البحثي

 اإلقليمية والدولية 

لة توفير مصادر تمويل بدي

ى لدعم ميزانية البحث العلم

 بالكلية
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امصادرامتويلااخلةط ا-20

 ميزانية البحوث باجلامعة -

 متويل ذاتى من الباحثني -

STDF - املشروعات البحثية مثل مشروع 

 املشروعات التنافسية -

 اخرى -
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اواتقةةمااخلةط اابحثية اآبةاتامتابع اواتنفةذا-22

 تعميم اخلطة البحثية على مجيع االقسام ملناقشتها ونشرها  -1

االلتزام باخلطة باحلثية عند تسجيل الرسائل العلميه وذلك من خالل املتابعة فى جلنة الدراسات العليا  -2

 بالكلية 

 انشاء قاعدة بيانات لتسجيل االحباث العلمية بالكلية مما يسمح بفح  مدى مطابقتها للخطة البحثية  -3

ادراج شرط التوافق مع اخلطة البحثية ضمن شرط التقدم للجنة أخالقيات البحث العلمى القرار عمل  -4

 البحث 

 شروعات البحثية للجامعة ادراج شرط التوافق مع اخلطة البحثية عند التقدم للحصول على متويل من امل -2

اخذ  تغذية راجعة من أعضاء هيئة التدريس أثناء املنتدى البحثى الشهرى للتأكد من أن اخلطة البحثية  -2

مالئمة لالهتمامات البحثية فى خمتلف التخصصات وعرض هذه التقارير مبجلس الدراسات العليا وفى 

ا فى جملس الكلية ورفع االمر للجامعة لتعديل ميكن مناقشتهحالة وجود مقرتحات بالتحسني على اخلطة 

 اخلطة اذا استلزم االمر 
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ااخلةط اابحثية اإعتمادا-ا23

ا
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