
 

 

 

 

 
 qmu@fci.zu.edu.eg: mail-E                 ]1[ـ جامعة الزقازيق    كلية الحاسبات والمعلومات ـوحدة إدارة الجودة 

 

تسعي كليت الحاسباث والمعلىماث جامعت  :الكلية رسالة
ومجتمعيت متميضة  الضقاصيق بتقذيم خذماث تعليميت وبحثيت

لتخشيج كىادس راث قذساث تنافسيت عاليت في مجاالث 
صطناعي ودعم القشاس الحىسبت والمعلىماتيت والزكاء اإل

إحتياجاث  والقذسة علي مىاجهت متطلباث العصش وفق
سىق العمل الحاليت والمستقبليت وكزلك تقذيم بحىث علميت 

 .تساهم في خذمت المجتمع

 جامعة والمعلومات الحاسبات كلية تكون أن : الكلية رؤية

 والخدمة العلمي والبحث العالي التعليم في رائدة الزقازيق

 القرار ودعم والمعلوماتية الحوسبة مجاالت في المجتمعية

 واإلقليمي المحلى المستوى على االصطناعي والذكاء

 .والدولي

 جامعة والمعلومات الحاسبات كلية تكون أن : الكلية رؤية

 والخدمة العلمي والبحث العالي التعليم في رائدة الزقازيق

 القرار ودعم والمعلوماتية الحوسبة مجاالت في المجتمعية

 واإلقليمي المحلى المستوى على االصطناعي والذكاء

 .والدولي

 والمعلومات الحاسبات كلية تكون أن : الكلية رؤية

 والبحث العالي التعليم في رائدة الزقازيق جامعة

 الحوسبة مجاالت في المجتمعية والخدمة العلمي

 على صطناعياإل والذكاء القرار ودعم والمعلوماتية

 .واإلقليمي يالمحل المستوى

   

 

 

 

 الخطة البحثية 
 كمية الحاسبات والسعمهمات

 جامعة الدقازيق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 qmu@fci.zu.edu.eg: mail-E                 ]2[ـ جامعة الزقازيق    كلية الحاسبات والمعلومات ـوحدة إدارة الجودة 

 

تسعي كليت الحاسباث والمعلىماث جامعت  :الكلية رسالة
ومجتمعيت متميضة  الضقاصيق بتقذيم خذماث تعليميت وبحثيت

لتخشيج كىادس راث قذساث تنافسيت عاليت في مجاالث 
صطناعي ودعم القشاس الحىسبت والمعلىماتيت والزكاء اإل

إحتياجاث  والقذسة علي مىاجهت متطلباث العصش وفق
سىق العمل الحاليت والمستقبليت وكزلك تقذيم بحىث علميت 

 .تساهم في خذمت المجتمع

 جامعة والمعلومات الحاسبات كلية تكون أن : الكلية رؤية

 والخدمة العلمي والبحث العالي التعليم في رائدة الزقازيق

 القرار ودعم والمعلوماتية الحوسبة مجاالت في المجتمعية

 واإلقليمي المحلى المستوى على االصطناعي والذكاء

 .والدولي

 جامعة والمعلومات الحاسبات كلية تكون أن : الكلية رؤية

 والخدمة العلمي والبحث العالي التعليم في رائدة الزقازيق

 القرار ودعم والمعلوماتية الحوسبة مجاالت في المجتمعية

 واإلقليمي المحلى المستوى على االصطناعي والذكاء

 .والدولي

 والمعلومات الحاسبات كلية تكون أن : الكلية رؤية

 والبحث العالي التعليم في رائدة الزقازيق جامعة

 الحوسبة مجاالت في المجتمعية والخدمة العلمي

 على صطناعياإل والذكاء القرار ودعم والمعلوماتية

 .واإلقليمي يالمحل المستوى

 



 

 

 

 

 
 qmu@fci.zu.edu.eg: mail-E                 ]3[ـ جامعة الزقازيق    كلية الحاسبات والمعلومات ـوحدة إدارة الجودة 

 

تسعي كليت الحاسباث والمعلىماث جامعت  :الكلية رسالة
ومجتمعيت متميضة  الضقاصيق بتقذيم خذماث تعليميت وبحثيت

لتخشيج كىادس راث قذساث تنافسيت عاليت في مجاالث 
صطناعي ودعم القشاس الحىسبت والمعلىماتيت والزكاء اإل

إحتياجاث  والقذسة علي مىاجهت متطلباث العصش وفق
سىق العمل الحاليت والمستقبليت وكزلك تقذيم بحىث علميت 

 .تساهم في خذمت المجتمع

 جامعة والمعلومات الحاسبات كلية تكون أن : الكلية رؤية

 والخدمة العلمي والبحث العالي التعليم في رائدة الزقازيق

 القرار ودعم والمعلوماتية الحوسبة مجاالت في المجتمعية

 واإلقليمي المحلى المستوى على االصطناعي والذكاء

 .والدولي

 جامعة والمعلومات الحاسبات كلية تكون أن : الكلية رؤية

 والخدمة العلمي والبحث العالي التعليم في رائدة الزقازيق

 القرار ودعم والمعلوماتية الحوسبة مجاالت في المجتمعية

 واإلقليمي المحلى المستوى على االصطناعي والذكاء

 .والدولي

 والمعلومات الحاسبات كلية تكون أن : الكلية رؤية

 والبحث العالي التعليم في رائدة الزقازيق جامعة

 الحوسبة مجاالت في المجتمعية والخدمة العلمي

 على صطناعياإل والذكاء القرار ودعم والمعلوماتية

 .واإلقليمي يالمحل المستوى

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 qmu@fci.zu.edu.eg: mail-E                 ]4[ـ جامعة الزقازيق    كلية الحاسبات والمعلومات ـوحدة إدارة الجودة 

 

تسعي كليت الحاسباث والمعلىماث جامعت  :الكلية رسالة
ومجتمعيت متميضة  الضقاصيق بتقذيم خذماث تعليميت وبحثيت

لتخشيج كىادس راث قذساث تنافسيت عاليت في مجاالث 
صطناعي ودعم القشاس الحىسبت والمعلىماتيت والزكاء اإل

إحتياجاث  والقذسة علي مىاجهت متطلباث العصش وفق
سىق العمل الحاليت والمستقبليت وكزلك تقذيم بحىث علميت 

 .تساهم في خذمت المجتمع

 جامعة والمعلومات الحاسبات كلية تكون أن : الكلية رؤية

 والخدمة العلمي والبحث العالي التعليم في رائدة الزقازيق

 القرار ودعم والمعلوماتية الحوسبة مجاالت في المجتمعية

 واإلقليمي المحلى المستوى على االصطناعي والذكاء

 .والدولي

 جامعة والمعلومات الحاسبات كلية تكون أن : الكلية رؤية

 والخدمة العلمي والبحث العالي التعليم في رائدة الزقازيق

 القرار ودعم والمعلوماتية الحوسبة مجاالت في المجتمعية

 واإلقليمي المحلى المستوى على االصطناعي والذكاء

 .والدولي

 والمعلومات الحاسبات كلية تكون أن : الكلية رؤية

 والبحث العالي التعليم في رائدة الزقازيق جامعة

 الحوسبة مجاالت في المجتمعية والخدمة العلمي

 على صطناعياإل والذكاء القرار ودعم والمعلوماتية

 .واإلقليمي يالمحل المستوى

 تابع خطة البحث العمسي لكمية الحاسبات والسعمهمات
0202-0202 

 م
البحثي السجال  

 الخئيدي
السجال البحثي 

 الفخعي

 بحهث الجرجات العمسية
 بحهث
 تخقى
02 

 مذخوعات بحهث تطبيقية
القدم 
 العمسي

 تخرص
 البحث

تختيب 
 األولهية

 مهضهعات
 الساجدتيخ

22%  

 مهضهعات
 الجكتهراه

22%  

مذخوع 
 بحثي

02%  

 مهازنة
 مقتخحة

مرجر 
 التسهيل

0 

 نظم السعمهمات

ذكاء  -0-0

 االعمال

تطبيقات ذكاء  -
االعسال في نظم 

  السعمهمات
تخطيط وادارة  -

  نظم ذكاء االعسال
(22( )20( )20 )

(200( )200 )
(202( )200)  

الشظخيات  -
الحجيثة 

واالتجاىات 
السعاصخة في 
 ذكاء االعسال

تخطيط وادارة  -
 نظم ذكاء االعسال

(22( )20 )
(20( )200 )
(200( )202 )

(200)  

ذكاء االعسال  تطبيقات -
  في نظم السعمهمات

الشظخيات الحجيثة  -
واالتجاىات السعاصخة في 

 ذكاء االعسال
تخطيط وادارة نظم ذكاء  -

 االعسال
(20( )20()20( )202 )

(200( )200( )202 )
(200)  

- 
تطبيقات 
ذكاء 

االعسال 
في نظم 
 السعمهمات

022 
 الف

 جشييا 

الجراسات 
العميا 

والبحهث 
 بالجامعة

 
نظم 

 السعمهمات
 

 0 ذكاء االعمال

0-0- 
استكشاف 

 المعرفة

تطبيقات  -
استكذاف 

السعخفة  في نظم 
  السعمهمات

تخطيط وادارة  -
نظم استكذاف 

 السعخفة
(22( )20 )
(20( )200 )
(200( )202 )

(200)  

الشظخيات  -
الحجيثة 

واالتجاىات 
السعاصخة في 
استكذاف 

 السعخفة
تخطيط وادارة  -

نظم استكذاف 
( 20( )22) السعخفة

(20( )200( )200 )
(202( )200)  

تطبيقات استكذاف  -
السعخفة  في نظم 

  السعمهمات
الشظخيات الحجيثة  -

واالتجاىات السعاصخة في 
 استكذاف السعخفة

تخطيط وادارة نظم  -
 استكذاف السعخفة

(20( )20()20( )202 )
(200(  )200( )202 )

(200)  

- 
تطبيقات 
استكذاف 
 السعخفة 
في نظم 
  السعمهمات

الف 02  
 جشييا 

الجراسات 
العميا 

والبحهث 
 بالجامعة

نظم 
 السعمهمات

 

استكشاف 
 0 المعرفة

 
 

 تابع خطة البحث العمسي لكمية الحاسبات والسعمهمات
0202-0202 

 م
السجال 
 البحثي
 الخئيدي

السجال 
البحثي 
 الفخعي

 بحهث الجرجات العمسية
 بحهث
 تخقى
02 

تطبيقيةمذخوعات بحهث   
القدم 
 العمسي

 تخرص
 البحث

تختيب 
 األولهية

 مهضهعات
 الساجدتيخ

22%  

 مهضهعات
 الجكتهراه

22%  

 مذخوع بحثي
02%  

 مهازنة
 مقتخحة

مرجر 
 التسهيل

0 

نظم 
 السعمهمات

0-2- 
األعسال 
 اإللكتخونية

نظم معمهمات  -
السؤسدات االفتخاضية 

 والذخكات الخقسية
تطبيقات الحكهمة  -

اإللكتخونية والخجمات 
 الخقسية

(22( )20( )20( )200 )
(200( )202( )200) 

التجارة  -
 اإللكتخونية

تطبيقات  -
الحهسبة 

الدحابية فى 
االعسال 
 االلكتخونية

(22( )20 )
(20( )200 )
(200( )202 )

(200) 

نظم معمهمات  -
السؤسدات االفتخاضية 

 والذخكات الخقسية
تطبيقات الحهسبة  -

فى االعسال  الدحابية
 االلكتخونية

(20( )20()20 )
(202( )200  )
(200( )202 )

(200)  

تطبيقات  -
الحهسبة 

الدحابية فى 
االعسال 

 االلكتخونية 

الف 02  
 جشييا 

الجراسات 
العميا 

والبحهث 
 بالجامعة

نظم 
 السعمهمات

 

األعسال 
 0 اإللكتخونية

0 
نظم 

 السعمهمات

0-0- 
قهاعج 
 البيانات

البيانات قهاعج  -
السهازيةوالسهزعة 

 والسحسهلة

أمان  -
انات dالب

وقهاعج 

أمان البيانات  -
 وقهاعج السعمهمات

قهاعج البيانات  -

أمان البيانات 
وقهاعج 
 السعمهمات

الف 02  
 جشييا 

الجراسات 
العميا 

والبحهث 

نظم 
 السعمهمات

 

قهاعج 
 0 البيانات



 

 

 

 

 
 qmu@fci.zu.edu.eg: mail-E                 ]5[ـ جامعة الزقازيق    كلية الحاسبات والمعلومات ـوحدة إدارة الجودة 

 

تسعي كليت الحاسباث والمعلىماث جامعت  :الكلية رسالة
ومجتمعيت متميضة  الضقاصيق بتقذيم خذماث تعليميت وبحثيت

لتخشيج كىادس راث قذساث تنافسيت عاليت في مجاالث 
صطناعي ودعم القشاس الحىسبت والمعلىماتيت والزكاء اإل

إحتياجاث  والقذسة علي مىاجهت متطلباث العصش وفق
سىق العمل الحاليت والمستقبليت وكزلك تقذيم بحىث علميت 

 .تساهم في خذمت المجتمع

 جامعة والمعلومات الحاسبات كلية تكون أن : الكلية رؤية

 والخدمة العلمي والبحث العالي التعليم في رائدة الزقازيق

 القرار ودعم والمعلوماتية الحوسبة مجاالت في المجتمعية

 واإلقليمي المحلى المستوى على االصطناعي والذكاء

 .والدولي

 جامعة والمعلومات الحاسبات كلية تكون أن : الكلية رؤية

 والخدمة العلمي والبحث العالي التعليم في رائدة الزقازيق

 القرار ودعم والمعلوماتية الحوسبة مجاالت في المجتمعية

 واإلقليمي المحلى المستوى على االصطناعي والذكاء

 .والدولي

 والمعلومات الحاسبات كلية تكون أن : الكلية رؤية

 والبحث العالي التعليم في رائدة الزقازيق جامعة

 الحوسبة مجاالت في المجتمعية والخدمة العلمي

 على صطناعياإل والذكاء القرار ودعم والمعلوماتية

 .واإلقليمي يالمحل المستوى

مدتهدعات  -
 البيانات

التشقيب فى  -
 البيانات

(22( )20( )20( )200 )
(200( )202( )200) 

 السعمهمات
التشقيب فى  -

 البيانات
(22( )20 )
(20( )200 )
(200( )202 )

(200) 

السهازيةوالسهزعة 
 والسحسهلة

مدتهدعات  -
 البيانات

التشقيب فى  -
 البيانات

(20( )20()20 )
(202( )200  )
(200( )202 )

(200)  

 بالجامعة

 

 البحث العمسي لكمية الحاسبات والسعمهماتتابع خطة 
0202-0202 

 م
 السجال البحثي

 الخئيدي
السجال البحثي 

 الفخعي

 بحهث الجرجات العمسية
 بحهث
 تخقى
02 

 مذخوعات بحهث تطبيقية
القدم 
 العمسي

 تخرص
 البحث

تختيب 
 األولهية

 مهضهعات
 الساجدتيخ

22%  

 مهضهعات
 الجكتهراه

22%  

 مذخوع بحثي
02%  

 مهازنة
 مقتخحة

مرجر 
 التسهيل

 نظم السعمهمات 0
عمهم  -0-0

البيانات 
 الزخسة

تطبيقات  -
البيانات الزخسة 

في نظم  
  السعمهمات

الشظخيات  -
الحجيثة 

واالتجاىات 
السعاصخة في 

 البيانات الزخسة
تحميل ونسحجة  -

وتعجين البيانات 
 الزخسة

تخطيط وادارة  -
نظم البيانات 

( 22)الزخسة 
(20( )20( )200 )

(200( )202 )
(200) 

الشظخيات  -
الحجيثة 

واالتجاىات 
السعاصخة في 

 البيانات الزخسة
تحميل ونسحجة  -

وتعجين البيانات 
 الزخسة

تخطيط وادارة  -
نظم البيانات 

( 22)الزخسة 
(20( )20( )200 )

(200( )202 )
(200) 

تطبيقات  -
البيانات الزخسة 

في نظم  
  السعمهمات

يات الشظخ  -
الحجيثة 

واالتجاىات 
السعاصخة في 

 البيانات الزخسة
تحميل ونسحجة  -

وتعجين البيانات 
 الزخسة

تخطيط وادارة  -
نظم البيانات 

 الزخسة
(20 )

(20()20 )
(202( )200 )
 (200( )202 )

(200)  

تطبيقات  -
البيانات 

الزخسة  في 
  نظم السعمهمات

022 
 الف
 جشييا 

الجراسات 
العميا 

والبحهث 
 بالجامعة

نظم 
 السعمهمات

 

عمهم البيانات 
 الزخسة

0 

 
 

 تابع خطة البحث العمسي لكمية الحاسبات والسعمهمات
0202-0202 

 م
 السجال البحثي

 الخئيدي
السجال البحثي 

 الفخعي

 بحهث الجرجات العمسية
 بحهث
 تخقى
02 

 مذخوعات بحهث تطبيقية
القدم 
 العمسي

 تخرص
 البحث

تختيب 
 األولهية

 مهضهعات
 الساجدتيخ

22%  

 مهضهعات
 الجكتهراه

22%  

 مذخوع بحثي
02%  

 مهازنة
 مقتخحة

مرجر 
 التسهيل

 نظم السعمهمات 0
0-0- 

عمليات 

 االعمال

تطبيقات  -
عسميات االعسال 

في نظم 
  السعمهمات

االنظسة الحكية  -

الشظخيات  -
الحجيثة 

واالتجاىات 
السعاصخة في 

نسحجة وتخطيط 

تطبيقات عسميات  -
االعسال في نظم 

  السعمهمات
الشظخيات الحجيثة  -

واالتجاىات السعاصخة 

تطبيقات  -
عسميات 

االعسال في 
  نظم السعمهمات

الشظخيات  -

022 
 الف
 جشييا 

الجراسات 
العميا 

والبحهث 
 بالجامعة

نظم 
 السعمهمات

 
 0 نظم معمهمات
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تسعي كليت الحاسباث والمعلىماث جامعت  :الكلية رسالة
ومجتمعيت متميضة  الضقاصيق بتقذيم خذماث تعليميت وبحثيت

لتخشيج كىادس راث قذساث تنافسيت عاليت في مجاالث 
صطناعي ودعم القشاس الحىسبت والمعلىماتيت والزكاء اإل

إحتياجاث  والقذسة علي مىاجهت متطلباث العصش وفق
سىق العمل الحاليت والمستقبليت وكزلك تقذيم بحىث علميت 

 .تساهم في خذمت المجتمع

 جامعة والمعلومات الحاسبات كلية تكون أن : الكلية رؤية

 والخدمة العلمي والبحث العالي التعليم في رائدة الزقازيق

 القرار ودعم والمعلوماتية الحوسبة مجاالت في المجتمعية

 واإلقليمي المحلى المستوى على االصطناعي والذكاء

 .والدولي

 جامعة والمعلومات الحاسبات كلية تكون أن : الكلية رؤية

 والخدمة العلمي والبحث العالي التعليم في رائدة الزقازيق

 القرار ودعم والمعلوماتية الحوسبة مجاالت في المجتمعية

 واإلقليمي المحلى المستوى على االصطناعي والذكاء

 .والدولي

 والمعلومات الحاسبات كلية تكون أن : الكلية رؤية

 والبحث العالي التعليم في رائدة الزقازيق جامعة

 الحوسبة مجاالت في المجتمعية والخدمة العلمي

 على صطناعياإل والذكاء القرار ودعم والمعلوماتية

 .واإلقليمي يالمحل المستوى

في دعم ترسيم 
وادارة نظم 

 عسميات االعسال 
تطبيقات  -

الطخق الخسسية  
نظم في 

  السعمهمات
 (22( )20( )20 )

(200( )200 )
(202( )200) 

وادارة نظم 
  عسميات االعسال

االنظسة الحكية  -
في دعم ترسيم 

وادارة نظم 
 عسميات االعسال 

الشظخيات  -
الحجيثة 

واالتجاىات 
السعاصخة في 

الطخق الخسسية 
 لسعمهماتلشظم ا

 (22( )20( )20 )
(200( )200 )
(202( )200) 

في نسحجة وتخطيط 
وادارة نظم عسميات 

  االعسال
االنظسة الحكية في  -

دعم ترسيم وادارة 
 نظم عسميات االعسال 

تطبيقات الطخق  -
في نظم الخسسية  

  السعمهمات
الشظخيات الحجيثة  -

واالتجاىات السعاصخة 
في الطخق الخسسية 

 لشظم السعمهمات

(20( )20()20 )
(202( )200  )
(200( )202 )

(200)  

الحجيثة 
واالتجاىات 
السعاصخة في 

الطخق الخسسية 
 لشظم السعمهمات

 
 تابع خطة البحث العمسي لكمية الحاسبات والسعمهمات

0202-0202 

 م
 السجال البحثي

 الخئيدي
السجال البحثي 

 الفخعي

 بحهث الجرجات العمسية
 بحهث
 تخقى
02 

 مذخوعات بحهث تطبيقية
القدم 
 العمسي

 تخرص
 البحث

تختيب 
 األولهية

 مهضهعات
 الساجدتيخ

22%  

 مهضهعات
 الجكتهراه

22%  

 مذخوع بحثي
02%  

 مهازنة
 مقتخحة

مرجر 
 التسهيل

 عمهم الحاسب 0

الحكاء  -0-0
اإلصطشاعي و 

 تعميم اآللة

 التعمم العسيق -
التعخف عمى  -

 األنساط
 العمهم السعخفية -
 اإلندان األلي -

(22( )20( )20 )
(200 )(200 )
(202( )200)  

 التعمم العسيق -
نساذج  -

االحتساالت 
 السخسهمة

الحدابات  -
 السخنة

(22( )20( )20 )
(200( )200 )
(202( )200)  

 التعمم العسيق -
 العمهم السعخفية
 اإلندان األلي

(20 )
(20()20 )

(202( )200 )
 (200( )202 )

(200)  

تطبيقات  -
الحكاء 

 اإلصطشاعي

الف 02  
 جشييا

الجراسات 
العميا 

والبحهث 
 بالجامعة

 
عمهم 
 الحاسب

 

 0 عمهم الحاسب

0-0- 
الحهسبة 
 الدحابية

 أمان البيانات -
ىجخة األلة  -

 االفتخاضية
أبشية سحابية  -

 فخيجة
الستخجسات في  -

البشية الدحابية 
(22( )20 )
(20( )200 )
(200( )202 )

(200) 

ىجخة األلة -
 االفتخاضية

إطارات  -
 البخمجيات

الستخجسات في  -
 البشية الدحابية

أبشية سحابية  -
 فخيجة

(22( )20( )20 )
(200( )200 )
(202( )200) 

 التعمم العسيق -
 العمهم السعخفية
 اإلندان األلي

(20 )
(20()20 )

(202( )200  )
(200( )202 )

(200) 

الحهسبة  -
 الدحابية

022 
 الف
 جشييا

الجراسات 
العميا 

والبحهث 
 بالجامعة
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تسعي كليت الحاسباث والمعلىماث جامعت  :الكلية رسالة
ومجتمعيت متميضة  الضقاصيق بتقذيم خذماث تعليميت وبحثيت

لتخشيج كىادس راث قذساث تنافسيت عاليت في مجاالث 
صطناعي ودعم القشاس الحىسبت والمعلىماتيت والزكاء اإل

إحتياجاث  والقذسة علي مىاجهت متطلباث العصش وفق
سىق العمل الحاليت والمستقبليت وكزلك تقذيم بحىث علميت 

 .تساهم في خذمت المجتمع

 جامعة والمعلومات الحاسبات كلية تكون أن : الكلية رؤية

 والخدمة العلمي والبحث العالي التعليم في رائدة الزقازيق

 القرار ودعم والمعلوماتية الحوسبة مجاالت في المجتمعية

 واإلقليمي المحلى المستوى على االصطناعي والذكاء

 .والدولي

 جامعة والمعلومات الحاسبات كلية تكون أن : الكلية رؤية

 والخدمة العلمي والبحث العالي التعليم في رائدة الزقازيق

 القرار ودعم والمعلوماتية الحوسبة مجاالت في المجتمعية

 واإلقليمي المحلى المستوى على االصطناعي والذكاء

 .والدولي

 والمعلومات الحاسبات كلية تكون أن : الكلية رؤية

 والبحث العالي التعليم في رائدة الزقازيق جامعة

 الحوسبة مجاالت في المجتمعية والخدمة العلمي

 على صطناعياإل والذكاء القرار ودعم والمعلوماتية

 .واإلقليمي يالمحل المستوى

 تابع خطة البحث العمسي لكمية الحاسبات والسعمهمات
0202-0202 

 م
 السجال البحثي

 الخئيدي
السجال البحثي 

 الفخعي

 بحهث الجرجات العمسية
 بحهث
 تخقى
02 

 مذخوعات بحهث تطبيقية
القدم 
 العمسي

 تخرص
 البحث

تختيب 
 األولهية

 مهضهعات
 الساجدتيخ

22%  

 مهضهعات
 الجكتهراه

22%  

 مذخوع بحثي
02%  

 مهازنة
 مقتخحة

مرجر 
 التسهيل

 عمهم الحاسب 0

الهيب  -0-0
الجاللي 

والذبكات 
 االجتساعية

الهيب الستعجد  -
 المغات

(22( )20( )20 )
(200( )200 )
(202( )200)  

خجمات الهيب  -
 الجاللي

(22( )20( )20 )
(200( )200 )
(202( )200)  

الهيب الستعجد  -
 المغات

(20 )
(20()20 )

(202( )200 )
 (200( )202 )

(200)  

   

 
عمهم 
 الحاسب

 

 0 عمهم الحاسب

األمان  -0-2
 والتذفيخ

نظم التذفيخ  -
 السهزعة

مخططات  -
 التقاسم الدخية

(22( )20 )
(20( )200 )
(200( )202 )

(200) 

مخططات  -
 التقاسم الدخية

(22( )20( )20 )
(200( )200 )
(202( )200) 

نظم التذفيخ  -
 السهزعة

مخططات  -
 التقاسم الدخية

(20 )
(20()20 )

(202( )200  )
(200( )202 )

(200) 

الحهسبة  -
 الدحابية

022 
 الف
 جشييا

الجراسات 
العميا 

والبحهث 
 بالجامعة

 

 تابع خطة البحث العمسي لكمية الحاسبات والسعمهمات
0202-0202 

 م
 السجال البحثي

 الخئيدي
 السجال البحثي

 الفخعي

 بحهث الجرجات العمسية
 بحهث
 تخقى
02 

 مذخوعات بحهث تطبيقية
القدم 
 العمسي

 تخرص
 البحث

تختيب 
 األولهية

 مهضهعات
 الساجدتيخ

22%  

 مهضهعات
 الجكتهراه

22%  

 مذخوع بحثي
02%  

 مهازنة
 مقتخحة

مرجر 
 التسهيل

 عمهم الحاسب 0
رؤية  -0-0

 الكسبيهتخ

اكتذاف  -
 األشياء

(22 )(20 )
(20( )200 )
(200( )202 )

(200)  

الترهيخ  -
الفهتهغخافي 

 الحدابي
(22( )20 )
(20( )200 )
(200( )202 )

(200)  

تفاعل اإلندان  -
 مع الكسبيهتخ

(20 )
(20()20 )

(202( )200  )
(200( )202 )

(200) 

   

 
عمهم 
 الحاسب

 

 0 عمهم الحاسب

 

والسعمهماتتابع خطة البحث العمسي لكمية الحاسبات   

0202-0202 

 م
 السجال البحثي

 الخئيدي
السجال البحثي 

 الفخعي

 بحهث الجرجات العمسية
 بحهث
 تخقى
02 

 مذخوعات بحهث تطبيقية
القدم 
 العمسي

 تخرص
 البحث

تختيب 
 األولهية

 مهضهعات
 الساجدتيخ

22%  

 مهضهعات
 الجكتهراه

22%  

 مذخوع بحثي
02%  

 مهازنة
 مقتخحة

مرجر 
 التسهيل

0 
تكشهلهجيا 
 السعمهمات

0-0- 
شبكات 

 الحاسب

 شيكات الحاسب
الذبكات 
الالسمكية 
 والسحسهلة

شبكات البخامج 
 السحجدة

 الهيب الجاللي

 شيكات الحاسب
الذبكات 
الالسمكية 
 والسحسهلة

شبكات البخامج 
 السحجدة

 الهيب الجاللي

 شيكات الحاسب
الذبكات 
الالسمكية 
 والسحسهلة

شبكات البخامج 
 السحجدة

 الهيب الجاللي

تطبيقات الهيب 
 الجاللي

 تحت الجراسة

 
تكشهلهجيا 
 السعمهمات

 

تكشهلهجيا 
 السعمهمات

0 
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تسعي كليت الحاسباث والمعلىماث جامعت  :الكلية رسالة
ومجتمعيت متميضة  الضقاصيق بتقذيم خذماث تعليميت وبحثيت

لتخشيج كىادس راث قذساث تنافسيت عاليت في مجاالث 
صطناعي ودعم القشاس الحىسبت والمعلىماتيت والزكاء اإل

إحتياجاث  والقذسة علي مىاجهت متطلباث العصش وفق
سىق العمل الحاليت والمستقبليت وكزلك تقذيم بحىث علميت 

 .تساهم في خذمت المجتمع

 جامعة والمعلومات الحاسبات كلية تكون أن : الكلية رؤية

 والخدمة العلمي والبحث العالي التعليم في رائدة الزقازيق

 القرار ودعم والمعلوماتية الحوسبة مجاالت في المجتمعية

 واإلقليمي المحلى المستوى على االصطناعي والذكاء

 .والدولي

 جامعة والمعلومات الحاسبات كلية تكون أن : الكلية رؤية

 والخدمة العلمي والبحث العالي التعليم في رائدة الزقازيق

 القرار ودعم والمعلوماتية الحوسبة مجاالت في المجتمعية

 واإلقليمي المحلى المستوى على االصطناعي والذكاء

 .والدولي

 والمعلومات الحاسبات كلية تكون أن : الكلية رؤية

 والبحث العالي التعليم في رائدة الزقازيق جامعة

 الحوسبة مجاالت في المجتمعية والخدمة العلمي

 على صطناعياإل والذكاء القرار ودعم والمعلوماتية

 .واإلقليمي يالمحل المستوى

(22( )20( )20 )
(200( )200 )
(202( )200)  

 (22( )20( )20 )
(200 )(200 )
(202( )200)  

 (20 )
(20()20 )

(202( )200 )
 (200( )202 )

(200))  

0-0- 
الحوسبة 

 البصرية

الكسبيهتخرؤية   
 معالجة الرهر

رسهمات 
الحاسهب والخسهم 

 الستحخكة
 الهسائط الستعجدة
التعخف عمى 

 األنساط
معالجة الرهر 

 الطبية
 (22( )20 )
(20( )200 )
(200( )202 )

(200) 

 رؤية الكسبيهتخ
 معالجة الرهر

رسهمات 
الحاسهب والخسهم 

 الستحخكة
 الهسائط الستعجدة
التعخف عمى 

 األنساط
الرهر معالجة 

 الطبية
 (22( )20( )20 )

(200( )200 )
(202( )200) 

 رؤية الكسبيهتخ
 معالجة الرهر

رسهمات 
الحاسهب والخسهم 

 الستحخكة
 الهسائط الستعجدة
التعخف عمى 

 األنساط
معالجة الرهر 

 الطبية
(20 )

(20()20 )
(202( )200  )
(200( )202 )

(200) 

تطبيقات 
الحوسبة 

 البصرية
 تحت الجراسة

 تابع خطة البحث العمسي لكمية الحاسبات والسعمهمات
0202-0202 

 م
 السجال البحثي

 الخئيدي
السجال البحثي 

 الفخعي

 بحهث الجرجات العمسية
 بحهث
 تخقى
02 

 مذخوعات بحهث تطبيقية
القدم 
 العمسي

 تخرص
 البحث

تختيب 
 األولهية

 مهضهعات
 الساجدتيخ

22%  

 مهضهعات
 الجكتهراه

22%  

 مذخوع بحثي
02%  

 مهازنة
 مقتخحة

مرجر 
 التسهيل

0 
تكشهلهجيا 
 السعمهمات

أمن  -0-0
 الذبكات

بخوتهكهالت 
 التذفيخ

 أمن الذبكات
 األمن الديبخاني
أمن الهسائط 

 الستعجدة
(22( )20( )20 )
(200( )200 )
(202( )200)  

بخوتهكهالت 
 التذفيخ

 أمن الذبكات
 األمن الديبخاني
أمن الهسائط 

 الستعجدة
 (22( )20( )20 )

(200( )200 )
(202( )200)  

بخوتهكهالت 
 التذفيخ

 أمن الذبكات
 األمن الديبخاني
أمن الهسائط 

 الستعجدة
(20 )

(20()20 )
(202( )200 )
 (200( )202 )

(200)  

األمن 
 الديبخاني

 تحت الجراسة

 
تكشهلهجيا 
 السعمهمات

 

تكشهلهجيا 
 السعمهمات

0 

الشظم  -0-2
 السجمجة

الخوبهتعمم   
الشظم السجمجة و 
 السيكخوكهنتخولخز
الهاقع السعدز 

 والظاىخي 
الجوائخ القابمة 

 لمتذكيل 
(22( )20 )
(20( )200 )
(200( )202 )

(200) 

 عمم الخوبهت
الشظم السجمجة و 
 السيكخوكهنتخولخز
الهاقع السعدز 

 والظاىخي 
الجوائخ القابمة 

 لمتذكيل 
(22( )20( )20 )

(200( )200 )
(202 )(200) 

 عمم الخوبهت
الشظم السجمجة و 
 السيكخوكهنتخولخز
الهاقع السعدز 

 والظاىخي 
الجوائخ القابمة 

 لمتذكيل 

(20 )
(20()20 )

(202( )200  )
(200( )202 )

(200) 

 عمم الخوبهت
الهاقع السعدز 

 والظاىخي 
 

 تحت الجراسة
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تسعي كليت الحاسباث والمعلىماث جامعت  :الكلية رسالة
ومجتمعيت متميضة  الضقاصيق بتقذيم خذماث تعليميت وبحثيت

لتخشيج كىادس راث قذساث تنافسيت عاليت في مجاالث 
صطناعي ودعم القشاس الحىسبت والمعلىماتيت والزكاء اإل

إحتياجاث  والقذسة علي مىاجهت متطلباث العصش وفق
سىق العمل الحاليت والمستقبليت وكزلك تقذيم بحىث علميت 

 .تساهم في خذمت المجتمع

 جامعة والمعلومات الحاسبات كلية تكون أن : الكلية رؤية

 والخدمة العلمي والبحث العالي التعليم في رائدة الزقازيق

 القرار ودعم والمعلوماتية الحوسبة مجاالت في المجتمعية

 واإلقليمي المحلى المستوى على االصطناعي والذكاء

 .والدولي

 جامعة والمعلومات الحاسبات كلية تكون أن : الكلية رؤية

 والخدمة العلمي والبحث العالي التعليم في رائدة الزقازيق

 القرار ودعم والمعلوماتية الحوسبة مجاالت في المجتمعية

 واإلقليمي المحلى المستوى على االصطناعي والذكاء

 .والدولي

 والمعلومات الحاسبات كلية تكون أن : الكلية رؤية

 والبحث العالي التعليم في رائدة الزقازيق جامعة

 الحوسبة مجاالت في المجتمعية والخدمة العلمي

 على صطناعياإل والذكاء القرار ودعم والمعلوماتية

 .واإلقليمي يالمحل المستوى

 تابع خطة البحث العمسي لكمية الحاسبات والسعمهمات

0202-0202 

 م
 السجال البحثي

 الخئيدي
السجال البحثي 

 الفخعي

 بحهث الجرجات العمسية
 بحهث
 تخقى
02 

 مذخوعات بحهث تطبيقية
القدم 
 العمسي

 تخرص
 البحث

تختيب 
 األولهية

 مهضهعات
 الساجدتيخ

22%  

 مهضهعات
 الجكتهراه

22%  

 مذخوع بحثي
02%  

 مهازنة
 مقتخحة

مرجر 
 التسهيل

0 
تكشهلهجيا 
 السعمهمات

0-0- 
الحهسبة 
 الدحابية

الحهسبة 
 الدحابية

 الحهسبة الحافة
الحهسبة 
 الزبابية

  إنتخنت األشياء
(22( )20( )20 )
(200( )200 )
(202( )200)  

الحهسبة 
 الدحابية

 الحهسبة الحافة
الحهسبة 
 الزبابية

 إنتخنت األشياء
(22( )20( )20 )

(200( )200 )
(202( )200)  

الحهسبة 
 الدحابية

الحافةالحهسبة   
الحهسبة 
 الزبابية

  إنتخنت األشياء
(20 )

(20()20 )
(202( )200 )
 (200( )202 )

(200)  

 تحت الجراسة  إنتخنت األشياء

 
تكشهلهجيا 
 السعمهمات

 

تكشهلهجيا 
 السعمهمات

0 
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تسعي كليت الحاسباث والمعلىماث جامعت  :الكلية رسالة
ومجتمعيت متميضة  الضقاصيق بتقذيم خذماث تعليميت وبحثيت

لتخشيج كىادس راث قذساث تنافسيت عاليت في مجاالث 
صطناعي ودعم القشاس الحىسبت والمعلىماتيت والزكاء اإل

إحتياجاث  والقذسة علي مىاجهت متطلباث العصش وفق
سىق العمل الحاليت والمستقبليت وكزلك تقذيم بحىث علميت 

 .تساهم في خذمت المجتمع

 جامعة والمعلومات الحاسبات كلية تكون أن : الكلية رؤية

 والخدمة العلمي والبحث العالي التعليم في رائدة الزقازيق

 القرار ودعم والمعلوماتية الحوسبة مجاالت في المجتمعية

 واإلقليمي المحلى المستوى على االصطناعي والذكاء

 .والدولي

 جامعة والمعلومات الحاسبات كلية تكون أن : الكلية رؤية

 والخدمة العلمي والبحث العالي التعليم في رائدة الزقازيق

 القرار ودعم والمعلوماتية الحوسبة مجاالت في المجتمعية

 واإلقليمي المحلى المستوى على االصطناعي والذكاء

 .والدولي

 والمعلومات الحاسبات كلية تكون أن : الكلية رؤية

 والبحث العالي التعليم في رائدة الزقازيق جامعة

 الحوسبة مجاالت في المجتمعية والخدمة العلمي

 على صطناعياإل والذكاء القرار ودعم والمعلوماتية

 .واإلقليمي يالمحل المستوى

 تابع خطة البحث العمسي لكمية الحاسبات والسعمهمات
0202-0202 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


