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 لَُ اٌو٠بػ١بد : 
 المجاالت البحثٌة

  جبر -1
 توبولوجً -2
  معادالت تفاضلٌة -3
  تحلٌل دالً -4
  تحلٌل رٌاضً -5
  عدديتحلٌل  -6
  بحوث عملٌات -7
 إؽظبء ه٠بػٟ  -8
 إٌظو٠خ إٌَج١خ .  -9

 دٌنامٌكا الموائع -11
 استقرار مٌكانٌكا الموائع -11
 دٌنامٌكا الموائع الممغنطة  -12
 مٌكانٌكا الكم -13

 فى داخل الجامعة المقترحة للمشاركة الجهات 

 العلومكلٌة  -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 فى خارج الجامعة الجهات المقترحة للمشاركة

 ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ  -1
 البحثٌة المخرجات االساسٌة لخطة الكلٌة بعد انتهاء الخطةمقترح 

  رسائل ماجستٌر/دكتوراة
 3 و١هٍبئً ِبعَز 
 3 ٖهٍبئً كوزٛها 
 1 أثؾبس ِٕشٛهح 

 

 اٌغجوالمجال البحثً االول: 

 الموضوع البحثً
 الجهات المشاركة جهات التموٌل

الجهات  المخرجات التطبٌقٌة
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات  الجامعة اخرى 
 اخرى

1- *Lie Groups and 
Symmetric   

   Spaces 
   

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
 شراكة مع المجتمع المدنً -

وزارة التعلٌم  -
 العالً

*Rings and 
modules,group  
Theory Multilinear 
algebra   

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
 شراكة مع المجتمع المدنً -

وزارة التعلٌم  -
 العالً
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 المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعةالجهات 

 كلٌة العلوم -1

 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة

 ٚىاهح اٌظٕبػخ .  -1
 مقترح المخرجات االساسٌة لخطة الكلٌة بعد انتهاء الخطة البحثٌة

  رسائل ماجستٌر/دكتوراة
 2 و١هٍبئً ِبعَز 
 1  ًكوزٛهاٖهٍبئ 

 

 

 

 

 

 توبولوجً : الثانًالمجال البحثً 

 الموضوع البحثً
 الجهات المشاركة جهات التموٌل

الجهات  المخرجات التطبٌقٌة
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات  الجامعة اخرى 
 اخرى

1- * Cohomology 
   

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
 شراكة مع المجتمع المدنً -

وزارة  -
 الصناعة 

2-* Topics in 
Topology 
   

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
 شراكة مع المجتمع المدنً -

وزارة  -
 الصناعة 

3-
HomotopyTheory.   

   

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
 شراكة مع المجتمع المدنً -

وزارة  -
 الصناعة 

4-Cohomology of 
groups   

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
 شراكة مع المجتمع المدنً -

وزارة  -
 الصناعة 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة

 كلٌة العلوم -1

 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة

 ٚىاهح االلزظبك .  -1
 الكلٌة بعد انتهاء الخطة البحثٌة مقترح المخرجات االساسٌة لخطة

  رسائل ماجستٌر/دكتوراة
 2 و١هٍبئً ِبعَز 
 2 ٖهٍبئً كوزٛها 
 2 أثؾبس ِٕشٛهح 

 

 

 

 

 

 

 معادالت تفاضلٌة : الثالث المجال البحثً 

 الموضوع البحثً
 الجهات المشاركة جهات التموٌل

الجهات  المخرجات التطبٌقٌة
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات  الجامعة اخرى 
 اخرى

1-* Stochastic partial 
differential equations 
and measure-valued 
processes. 

 
  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
 شراكة مع المجتمع المدنً -

وزارة  -
 االقتصاد

2-Harmonic analysis, 
microlocal analysis, 
PDE's 
   

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
 شراكة مع المجتمع المدنً -

وزارة  -
 االقتصاد

3-Irregularity of 
linear orbits 
A Sobolev space 
approach to global 
solutions for 
semilinear parabolic 
equations  

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
 شراكة مع المجتمع المدنً -

وزارة  -
 االقتصاد
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة

 العلومكلٌة  -1

 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة

 . اٌظٕبػخ ٚىاهح  -1
 مقترح المخرجات االساسٌة لخطة الكلٌة بعد انتهاء الخطة البحثٌة

  رسائل ماجستٌر/دكتوراة
 1 و١هٍبئً ِبعَز 
 1 ٖهٍبئً كوزٛها 

  

 تحلٌل دالً  : الرابع  المجال البحثً 

 الموضوع البحثً
 الجهات المشاركة جهات التموٌل

الجهات  المخرجات التطبٌقٌة
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات  الجامعة اخرى 
 اخرى

ٔظو٠بد ٚعٛك  -1
عل٠لح ٌٍّؼبكالد 
   اٌزفبػ١ٍخ اٌفئ٠ٛخ

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
 شراكة مع المجتمع المدنً -

وزارة  -
 الصناعة 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة

 كلٌة العلوم -1

 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة

 .  اٌزؼ١ُ اٌؼبٌٟ ٚىاهح  -1
 مقترح المخرجات االساسٌة لخطة الكلٌة بعد انتهاء الخطة البحثٌة

  رسائل ماجستٌر/دكتوراة
 3  ًكوزٛهاح هٍبئ 
 1  بحث منشور 

 

  

 تحلٌل رٌاضً   : الخامس   المجال البحثً 

 الموضوع البحثً
 الجهات المشاركة جهات التموٌل

الجهات  المخرجات التطبٌقٌة
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات  الجامعة اخرى 
 اخرى

ؽٍٛي ثؼغ  -1
اٌّؼبكالد اٌزفبػ١ٍخ 
اٌزىب١ٍِخ ماد ٔٛاٖ 
غ١ولبثٍٗ ٌٍزؾ١ًٍ 

اٌّشزٍّخ ػٍٟ اٌيِٓ 
  (delayاٌّزأفو  

(time  ٌٟاٌٛطٛي ا ٚ
 Stability ؽبٌخ

,Persistence 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
 شراكة مع المجتمع المدنً -

وزارة التعلٌم  -
 العالً  
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 للمشاركة فى داخل الجامعة الجهات المقترحة

 كلٌة العلوم -1

 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة

 و١ٍبد اٌؼٍَٛ .  -1
 و١ٍبد إٌٙلٍخ .  -2

 مقترح المخرجات االساسٌة لخطة الكلٌة بعد انتهاء الخطة البحثٌة

  رسائل ماجستٌر/دكتوراة
 1 و١هٍبئً ِبعَز 
 1  ًكوزٛهاٖهٍبئ 

  

  عدديتحلٌل  :   السادس المجال البحثً 

 الموضوع البحثً
 الجهات المشاركة جهات التموٌل

الجهات  المخرجات التطبٌقٌة
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات  الجامعة اخرى 
 اخرى

اٌؾٍٛي اٌؼلك٠خ  -1
ٌٍّؼبكالد 

)اٌزفبػ١ٍخ اٌغجو٠خ 
DAE-  اٌزفبػ١ٍخ

 –اٌظبهِٗ 
 اٌزفبػ١ٍخ اٌغيئ١ٗ (

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
 شراكة مع المجتمع المدنً -

 كلٌات العلوم  -
 كلٌات الهندسة  -

األٔظّخ اٌل٠ٕب١ِى١خ  -2
Dynamical system   

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
 شراكة مع المجتمع المدنً -

 كلٌات العلوم  -
 كلٌات الهندسة  -

ٔظو٠ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ * -3
 Chaosاٌفٛػةةةةةةةٟ

theory 
 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
 شراكة مع المجتمع المدنً -

 كلٌات العلوم  -
 كلٌات الهندسة  -
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  بحوث عملٌات  :   السابع المجال البحثً 

 الموضوع البحثً
 الجهات المشاركة جهات التموٌل

الجهات  المخرجات التطبٌقٌة
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات  الجامعة اخرى 
 اخرى

* ِشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبوً  -1
-إٌمً)ٔمةةةةةةةةةً اٌةةةةةةةةةلَ
-ٚؽةةةةةةلاد األؽفةةةةةةبء 

-اٌشةةةوؽٗ–األٍةةةؼب  
اٌجزةةةةةةةةةةوٚي -ا١ٌّةةةةةةةةةةبٖ
 اٌَفٓ(ؽب٠ٚبد 

 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
 شراكة مع المجتمع المدنً -

 الدفاع المدنً -
مصلحة المٌاه  -

 والري
وزارة   -

البترول 
 والتعدبن.

 هٌئة السفن -

* ِشةةةةبوً اٌزؼٍةةةة١ُ -2
ػةةةةةةةةةةةلك -)األِةةةةةةةةةةةبوٓ
اٌطٍجةةةةةةٗ  –األٍةةةةةةبرنٖ 
 اٌٍغبد( -اٌقو٠غ١ٓ

 
  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
 شراكة مع المجتمع المدنً -

 الدفاع المدنً -
مصلحة المٌاه  -

 والري
وزارة   -

البترول 
 والتعدبن.

 هٌئة السفن -

* رؾَةة١ٓ أٍةةب١ٌت -3
 فطٛؽ أزبط اٌٍَغ
   

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
 شراكة مع المجتمع المدنً -

 الدفاع المدنً -
مصلحة المٌاه  -

 والري
وزارة   -

البترول 
 والتعدبن.

 هٌئة السفن -

* ػالط األِواع  -4
 اٌّقزٍفٗ

   

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
 شراكة مع المجتمع المدنً -

 الدفاع المدنً -
مصلحة المٌاه  -

 والري
وزارة   -

البترول 
 والتعدبن.

 هٌئة السفن -

أٍب١ٌت اطالػ  -5
   أػطبي ا١ٌَبهاد

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
 شراكة مع المجتمع المدنً -

 الدفاع المدنً -
مصلحة المٌاه  -

 والري
وزارة   -

البترول 
 والتعدبن.

 هٌئة السفن -

رم١١ُ اكاء  -5
اٌّؤٍَبد ٚرؾل٠ل 
ِلٜ ٚعٛك ٍٚالِخ 

 األٔزبط
 
 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
 شراكة مع المجتمع المدنً -

 الدفاع المدنً -
مصلحة المٌاه  -

 والري
وزارة   -

البترول 
 والتعدبن.

 هٌئة السفن -
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة

 كلٌة العلوم -1

 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 للمشاركة فى خارج الجامعةالجهات المقترحة 

 اٌلفبع اٌّلٟٔ .  -1
 ِظٍؾخ ا١ٌّبٖ ٚاٌوٞ .  -2    
 ٚىاهح اٌجزوٚي ٚاٌزؼل٠ٓ .  -3     
 ١٘ئخ اٌَفٓ  ٚاٌّٛأٟ .  -4    
 ٚىاهح اٌلفبع  -5     

 مقترح المخرجات االساسٌة لخطة الكلٌة بعد انتهاء الخطة البحثٌة

  رسائل ماجستٌر/دكتوراة
 1  ًو١ِبعَزهٍبئ 
 1 ٖهٍبئً كوزٛها 
 1  . بحث منشور 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة

 كلٌة العلوم -1

 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة

 ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ .  -1
 البحثٌةمقترح المخرجات االساسٌة لخطة الكلٌة بعد انتهاء الخطة 

  رسائل ماجستٌر/دكتوراة
 3 ٖهٍبئً كوزٛها 
 1  . بحث منشور 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إحصاء رٌاضً  :    الثامن المجال البحثً 

 الموضوع البحثً
 الجهات المشاركة جهات التموٌل

الجهات  المخرجات التطبٌقٌة
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات  الجامعة اخرى 
 اخرى

ؽوق اٌزٕجؤ  -1
اإلؽظبئ١خ ٚؽوق 
    إٌّنعخ ٚاٌّؾبوبح

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة التعلٌم  -
 العالً

رٕظ١ُ ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد  -2
ٚؽوق رظ١ُّ اٌزغبهة 

 اإلؽظبئ١خ ٚاٌّؼب٠ٕخ .
 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة التعلٌم  -
 العالً

31 characterize 
infinite random 
matrices. 
   

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
مرررررع المجتمرررررع شرررررراكة  -

 المدنً

وزارة التعلٌم  -
 العالً
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة

 العلومكلٌة  -1

 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة

 ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ .  -1
 مقترح المخرجات االساسٌة لخطة الكلٌة بعد انتهاء الخطة البحثٌة

  رسائل ماجستٌر/دكتوراة
 3 ٖهٍبئً كوزٛها 
 1  . بحث منشور 

  

 النظرٌة النسبٌة   :   التاسع المجال البحثً 

 الموضوع البحثً
 الجهات المشاركة جهات التموٌل

الجهات  المخرجات التطبٌقٌة
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات  الجامعة اخرى 
 اخرى

اٌجؾٛس كهاٍخ  -1
اٌَبثمٗ فٝ ػٍُ اٌفٍه 
ِٚزبثؼخ األرغب٘بد 

   اٌؾل٠ضٗ

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة التعلٌم  -
 العالً
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة
 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة
 ِؼب٘ل ثؾٛس ا١ٌّبٖ .  -1
 ِؼٙل ثؾٛس اٌظؾواء .  -2
 اٌّووي اٌمِٟٛ ٌٍجؾٛس ٚاٌجؾٛس اٌيهاػ١خ .  -3

 مقترح المخرجات االساسٌة لخطة الكلٌة بعد انتهاء الخطة البحثٌة
  رسائل ماجستٌر/دكتوراة

 1  ًِبعَز١وهٍبئ 
 1 ٖهٍبئً كوزٛها 

 

  : دٌنامٌكا الموائع    العاشر المجال البحثً 

 الموضوع البحثً
 الجهات المشاركة جهات التموٌل

الجهات  المخرجات التطبٌقٌة
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات  الجامعة اخرى 
 اخرى

ؽووخ ٍبئً ٌيط فٝ ٍٚؾ  -1
 َِبِٝ

 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

*معاهد بحوث  -
 المٌاه.

*معهد بحوث  -
 الصحراء.

*المركز  -
القومى للبحوث 

والبحوث 
 الزراعٌة

 ؽووخ ٍبئً ١ٔٛرٛٔٝ  -2
 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

*معاهد بحوث  -
 المٌاه.

*معهد بحوث  -
 الصحراء.

*المركز  -
القومى للبحوث 

والبحوث 
 الزراعٌة

 اٌٍٛؾ اٌَّبِٝ اٌّوْ -3
 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

*معاهد بحوث  -
 المٌاه.

*معهد بحوث  -
 الصحراء.

*المركز  -
القومى للبحوث 

والبحوث 
 الزراعٌة

األٔزمبي اٌؾواهٜ ٌَبئً  -4
 ٌيط ٍٚبئً ١ٔٛرٛٔٝ

 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

*معاهد بحوث  -
 المٌاه.

*معهد بحوث  -
 الصحراء.

*المركز  -
القومى للبحوث 

والبحوث 
 الزراعٌة
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة
 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة
 ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ .   -1
 ٚىاهح اٌظؾخ .  -2
 ِووي ثؾٛس ) ا١ٌّبٖ (  .  -3
 ٚىاهح اٌجزوٚي .  -4

 مقترح المخرجات االساسٌة لخطة الكلٌة بعد انتهاء الخطة البحثٌة
  رسائل ماجستٌر/دكتوراة

 2  ًِبعَز١وهٍبئ 
 2 ٖهٍبئً كوزٛها 

  

 استقرار مٌكانٌكا الموائع    :    الحادي عشر المجال البحثً 

 البحثًالموضوع 
 الجهات المشاركة جهات التموٌل

الجهات  المخرجات التطبٌقٌة
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات  الجامعة اخرى 
 اخرى

اٍةةزمواه ؽووةةخ ِةةبئغ فةةٝ   -1
 أٍطٛأٗ.

 
  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة التعلٌم  -
 العالً

 وزارة الصحة -
مركز بحوث  -

المٌاه( وزارة 
 البترول

اٍةةزمواه اٌَةةطؼ اٌفبطةةً   -2
 ث١ٓ ؽجمز١ٓ ِٓ اٌّبئغ

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة التعلٌم  -
 العالً

 وزارة الصحة -
مركز بحوث  -

المٌاه( وزارة 
 البترول
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة
 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة
 ٚىاهح اٌظٕبػخ  .   -1

 مقترح المخرجات االساسٌة لخطة الكلٌة بعد انتهاء الخطة البحثٌة
  رسائل ماجستٌر/دكتوراة

 1  ًِبعَز١وهٍبئ 

 

 

 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة
 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة
 ٚىاهح اٌظٕبػخ  .   -1

 مقترح المخرجات االساسٌة لخطة الكلٌة بعد انتهاء الخطة البحثٌة
  رسائل ماجستٌر/دكتوراة

 3  ًِبعَز١وهٍبئ 
 3 ٖهٍبئً كوزٛها 

 مٌكانٌكا الكم    : عشر    الثالث المجال البحثً 

 الموضوع البحثً
 الجهات المشاركة جهات التموٌل

الجهات  المخرجات التطبٌقٌة
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات  الجامعة اخرى 
 اخرى

ؽووخ األعَبَ  -1
   اٌّشؾٛٔٗ

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة  -
 الصناعة 

 دٌنامٌكا الموائع الممغنطة   :    الثانً عشر المجال البحثً 

 الموضوع البحثً
 الجهات المشاركة جهات التموٌل

الجهات  المخرجات التطبٌقٌة
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات  الجامعة اخرى 
 اخرى

اٌؾووٗ فٝ ؽجمبد اٌّبئغ  -1
رؾذ رأص١و اٌّغبي 

 اٌّغٕبؽ١َٝ
  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة  -
 الصناعة 
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  َُاٌف١ي٠بء  ل: 
 :  المجاالت البحثٌة

 فٌزٌاء األطٌاف .  -1

 فٌزٌاء الجوامد . -2

 فٌزٌاء النووٌة  . -3

 فٌزٌاء النظرٌة .  -4

 فٌزٌاء اإللكترونٌات .  -5

 الفٌزٌاء الحٌوٌة .  -6

 الفٌزٌاء والحاسب اآللً . -7

 الفٌزٌاء اإلشعاعٌة   -8
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 فٌزٌاء األطٌاف     : األول    المجال البحثً 

 الموضوع البحثً
 الجهات المشاركة جهات التموٌل

الجهات  المخرجات التطبٌقٌة
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات  الجامعة اخرى 
 اخرى

كهاٍخ اٌقٛاص اٌط١ف١خ  -1
ٚاٌىٙوثبئ١خ ٚاٌّغٕبؽ١َ١خ 
 ٌجؼغ اٌّٛاك اٌّقزٍفخ .

 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة  -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة

وزارة التجارة  -
 و الصناعة

 وزارة النقل -
وزارة  -

الكهرباء 
والطاقة 
 المتجددة

اٌزمل٠و اٌىّٝ ٌزوو١ياد  -2
اٌؼٕبطو اٌشؾ١ؾخ فٝ اٌؼ١ٕبد 

 –اٌيهاػ١خ  –األصو٠خ 
فٝ  –اٌج١ئ١خ  –اٌج١ٌٛٛع١خ 

ػ١ٍّخ اٌزظ١ٕغ ثبٍزقلاَ 
 ؽوق ؽ١ف١خ ِقزٍفخ.

 
  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة  -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة

وزارة التجارة  -
 و الصناعة

 وزارة النقل -
وزارة  -

الكهرباء 
والطاقة 
 المتجددة

اٌزؾ١ًٍ اٌط١فٝ ٌألٔظّخ  -3
اٌى١ّبئ١خ ٚاٌج١ٛ و١ّ١بئ١خ ػٓ 
ؽو٠ك أؽ١ب  األِزظبص فٝ 
إٌّطمخ اٌجٕفَغ١خ ٚاٌّوئ١خ 

اٍزقلاَ اٌزؾ١ًٍ اٌط١ف  -
 ٌألشؼخ رؾذ اٌؾّواء.

 
  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 بحثً مشروع -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة  -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة

وزارة التجارة  -
 و الصناعة

 وزارة النقل -
وزارة  -

الكهرباء 
والطاقة 
 المتجددة

أٍزقلاَ ا١ٌٍيه ٌٍزأص١و  -4
ػٍٝ فٛاص اٌّٛاك اٌّقزٍفخ 
ٚكهاٍخ اٍزقلاِٙب وّٛاك ٌٙب 

فٝ اٌزطج١مبد فٛاص عل٠لح 
 اٌؾل٠ضخ.

 
  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة  -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة

وزارة التجارة  -
 و الصناعة
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة
 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 خارج الجامعةالجهات المقترحة للمشاركة فى 
 .   اٌظؾخ ٚاٌَىبْ ٚىاهح  -1
 .  اٌج١ئخ ٚىاهح  -2
 .   ٚىاهح اٌجزوٚي ٚاٌضوٚح اٌّؼل١ٔخ  -3
 .  اٌزغبهح ٚاٌظٕبػخ ٚىاهح  -4
 ٚىاهح إٌمً .  -5
 ٚىاهح اٌىٙوثبء ٚاٌطبلخ اٌّزغلكح .  -6

 مقترح المخرجات االساسٌة لخطة الكلٌة بعد انتهاء الخطة البحثٌة
  ماجستٌر/دكتوراةرسائل 

 6  ًِبعَز١وهٍبئ 
 6 ٖهٍبئً كوزٛها 
 22  بحث 

 

  

 وزارة النقل -
وزارة  -

الكهرباء 
والطاقة 
 المتجددة

كهاٍخ كهعبد اٌؾواهح  -5
ٚاٌىضبفخ اال١ٌىزو١ٔٚخ ألٔٛاع 

ِقزٍفخ ٌجالىِب ِظبكه 
 االٍزضبهح اٌط١ف١خ.

 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة  -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة

وزارة التجارة  -
 و الصناعة

 وزارة النقل -
وزارة  -

الكهرباء 
والطاقة 
 المتجددة
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 فٌزٌاء الجوامد     : الثانً     المجال البحثً 

 الموضوع البحثً
 الجهات المشاركة جهات التموٌل

الجهات  المخرجات التطبٌقٌة
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات  الجامعة أخرى 
 اخرى

كهاٍخ اٌقٛاص اٌؾواه٠خ  .1
 ٚاٌزؾ١ًٍ اٌؾواهٜ.

 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة  -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة

وزارة التجارة  -
 و الصناعة

 وزارة النقل -
وزارة  -

الكهرباء 
والطاقة 
 المتجددة

 كهاٍخ اٌقٛاص اٌىٙوث١خ. .2
 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة  -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة

التجارة وزارة  -
 و الصناعة

 وزارة النقل -
وزارة  -

الكهرباء 
والطاقة 
 المتجددة

كهاٍخ اٌقٛاص  .3
 ا١ٌّىب١ٔى١خ .

 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
 وزارة -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة

وزارة التجارة  -
 و الصناعة

 وزارة النقل -
وزارة  -

الكهرباء 
والطاقة 
 المتجددة

كهاٍخ اٌقٛاص اٌؼٛئ١خ  .4
ٚاٌفٛرٛفٌٛز١خ ٌٍّٛاك 

اٌظٍجخ :ألشجبٖ 
اٌّٛطالد ٚاٌج١ٌّٛواد 

ٚاٌّٛاك اٌؼؼ٠ٛخ فٝ 
طٛهح األغش١خ اٌول١مخ 

فٟ ٔطبق إٌبٔٛ 
ٚرطج١مبرٙب فٝ اٌطبلخ 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة  -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة

وزارة التجارة  -
 و الصناعة
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة
 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة
 ٚىاهح اٌظؾخ ٚاٌَىبْ  .   -1
 ٚىاهح اٌج١ئخ  .  -2
 ٚىاهح اٌجزوٚي ٚاٌضوٚح اٌّؼل١ٔخ   .  -3
 ٚىاهح اٌزغبهح ٚاٌظٕبػخ  .  -4
 ٚىاهح إٌمً .  -5
 ٚىاهح اٌىٙوثبء ٚاٌطبلخ اٌّزغلكح .  -6

 مقترح المخرجات االساسٌة لخطة الكلٌة بعد انتهاء الخطة البحثٌة
  رسائل ماجستٌر/دكتوراة

 6  ًِبعَز١وهٍبئ 
 32 ٖهٍبئً كوزٛها 
 52 بحث 

  

 اٌش١َّخ ٚغ١و٘ب.
 

 وزارة النقل -
وزارة  -

الكهرباء 
والطاقة 
 المتجددة

كهاٍخ اٌقٛاص  -5
 اٌّغٕبؽ١َ١خ.

 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة  -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة

التجارة وزارة  -
 و الصناعة

 وزارة النقل -
وزارة  -

الكهرباء 
والطاقة 
 المتجددة
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 فٌزٌاء النووٌة     : الثالث     المجال البحثً 

 الموضوع البحثً
 الجهات المشاركة جهات التموٌل

الجهات  المخرجات التطبٌقٌة
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات  الجامعة أخرى 
 اخرى

اٌزؼو  ػٍٝ إٌظبئو  -1
اٌّشؼخ فٟ اٌقبِبد اٌطج١ؼ١خ 
ٚرؾل٠ل ِلٜ فطٛهرٙب ِٓ 

ٚاٌىُ ٚونن ٔبؽ١خ إٌٛع 
اٌزؼو  ػٍٝ إِىب١ٔخ ٚعٛك 
اٌؼٕبطو اٌضم١ٍخ ٚإٌبكهح 

ٚو١ف١خ اإلٍزفبكح ِٕٙب ٚٚػغ 
 اٌزٛط١بد اٌالىِخ.
 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة  -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة

وزارة التجارة  -
 و الصناعة

 وزارة النقل -
وزارة  -

الكهرباء 
والطاقة 
 المتجددة

رؼ١١ٓ اٌؼٕبطو اٌضم١ٍخ فٟ  -2
ػ١ٕبد ث١ئ١خ ثئٍزقلاَ اٌزؾ١ًٍ 
اٌؼٕبطوٞ ٚاٍزقلاِٙب فٟ 

وض١و ِٓ اٌظٕبػبد 
ٚاٌّغبالد اٌجؾض١خ ٚكهاٍخ 

ػٍٝ رأص١و َٔت ٚعٛك٘ب 
 اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ.

   

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة  -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة

وزارة التجارة  -
 و الصناعة

 وزارة النقل -
وزارة  -

الكهرباء 
والطاقة 
 المتجددة

اٍزقلاَ ٚرط٠ٛو اٌىٛاشف -3
ا٠ٌٕٚٛخ ٚرطج١مٙب فٟ 

اٌّغبالد اٌجؾض١خ اٌّقزٍفخ 
ٚاٌطت ٚاٌظٕبػخٚ اٌيهاػخ 

 ٚغ١و٘ب.
 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة  -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة

وزارة التجارة  -
 و الصناعة

 وزارة النقل -
وزارة  -

الكهرباء 
والطاقة 
 المتجددة

كهاٍخ اٌزٍٛس اإلشؼبػٟ -4
إٌبرظ ػٓ إٍزقلاَ اٌّٛاك 

اٌّشؼخ فٟ اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ 
أٚ وٕبرظ ِٓ اٌّٛاك اٌقبَ 
اٌَّزقلِخ فٟ اٌظٕبػخ 

ٚغ١و٘ب ِٚمبهٔزٙب 
ثبٌَّز٠ٛبد اٌل١ٌٚخ ٚرزجغ 
٘نٖ إٌزبئظ ٚرَغ١ٍٙب فٟ 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة  -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة

وزارة التجارة  -
 و الصناعة
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة
 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 للمشاركة فى خارج الجامعةالجهات المقترحة 
 ٚىاهح اٌظؾخ ٚاٌَىبْ  .   -1
 ٚىاهح اٌج١ئخ  .  -2
 ٚىاهح اٌجزوٚي ٚاٌضوٚح اٌّؼل١ٔخ   .  -3
 ٚىاهح اٌزغبهح ٚاٌظٕبػخ  .  -4
 ٚىاهح إٌمً .  -5
 ٚىاهح اٌىٙوثبء ٚاٌطبلخ اٌّزغلكح .  -6

 البحثٌةمقترح المخرجات االساسٌة لخطة الكلٌة بعد انتهاء الخطة 
  رسائل ماجستٌر/دكتوراة

 15  ًِبعَز١وهٍبئ 
 15 ٖهٍبئً كوزٛها 
 42 بحث 

  

 لٛاػل ث١بٔبد.
 

 وزارة النقل -
وزارة  -

الكهرباء 
والطاقة 
 المتجددة

اٌّؼوفخ اٌلل١مخ ٌٍّىٛٔبد  -5
اٌّقزٍفخ اٌوئ١َ١خ ٌٍّٛاك 

ثئٍزقلاَ اٌزم١ٕبد ا٠ٌٕٚٛخ 
اٌّزملِخ ٌزؾل٠ل اٍب١ٌت 
اٍزقلاِٙب فٟ اٌّغبالد 

اٌّقزٍفخ ٚكهاٍخ رأص١و َٔت 
ٚعٛك٘ب ػٍٝ اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ 

 ٚاٌّغزّغ.
 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
المجتمرررررع شرررررراكة مرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة  -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة

وزارة التجارة  -
 و الصناعة

 وزارة النقل -
وزارة  -

الكهرباء 
والطاقة 
 المتجددة
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 فٌزٌاء النظرٌة     : الرابع      المجال البحثً 

 الموضوع البحثً
 الجهات المشاركة جهات التموٌل

الجهات  المخرجات التطبٌقٌة
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات  الجامعة أخرى 
 اخرى

ف١ي٠بء اٌغ١َّبد ٔظو٠بد  -1
 ٚاٌطبلبد اٌؼب١ٌخ.
 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة البترول   -

 و الثروة المعدنٌة
وزارة التجارة  -

 و الصناعة
 وزارة النقل -
وزارة الكهرباء  -

 والطاقة المتجددة
المراكز البحثٌة  -

التابعة لهذه 
 الوزارات

كهاٍخ ِب ٠زؼٍك ثزفبػالد  -2
 األ٠ٛٔخ اٌضم١ٍخ.

 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة البترول   -

 و الثروة المعدنٌة
وزارة التجارة  -

 و الصناعة
 وزارة النقل -
وزارة الكهرباء  -

 والطاقة المتجددة
المراكز البحثٌة  -

التابعة لهذه 
 الوزارات

كهاٍخ اٌظٛا٘و فٝ  -3
اٌزوو١ت إٌٜٛٚ ثبٍزقلاَ 

 إٌّبمط ا٠ٌٕٚٛخ.
 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة البترول   -

 و الثروة المعدنٌة
وزارة التجارة  -

 و الصناعة
 وزارة النقل -
وزارة الكهرباء  -

 والطاقة المتجددة
 المراكز البحثٌة -

التابعة لهذه 
 الوزارات

كهاٍخ أزمبالد اٌطٛه  -4
 ٚاٌشىً ٚاٌطبلبد ٌأل٠ٛٔخ.

 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة البترول   -

 الثروة المعدنٌةو 
وزارة التجارة  -

 و الصناعة
 وزارة النقل -
وزارة الكهرباء  -

 والطاقة المتجددة
المراكز البحثٌة  -

التابعة لهذه 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة
 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجامعةالجهات المقترحة للمشاركة فى خارج 
 ٚىاهح اٌظؾخ ٚاٌَىبْ  .   -1
 ٚىاهح اٌج١ئخ  .  -2
 ٚىاهح اٌجزوٚي ٚاٌضوٚح اٌّؼل١ٔخ   .  -3
 ٚىاهح اٌزغبهح ٚاٌظٕبػخ  .  -4
 ٚىاهح إٌمً .  -5
 ٚىاهح اٌىٙوثبء ٚاٌطبلخ اٌّزغلكح .  -6
 اٌّواوي اٌجؾض١خ اٌزبثؼخ ٌٙنٖ اٌٛىاهاد .  -7

 الكلٌة بعد انتهاء الخطة البحثٌةمقترح المخرجات االساسٌة لخطة 
  رسائل ماجستٌر/دكتوراة

 5  ًِبعَز١وهٍبئ 
 5 ٖهٍبئً كوزٛها 
 15 بحث 

  

 الوزارات

اٌقٛاص اإلٔزمب١ٌخ  -5
ٌٍزٛط١ً  اٌىٙوثٝ ألشجبٖ 
اٌّٛطالد " اٌجؾش ػٓ 

أعٙيح فبئمخ اٌَوػخ 
إلٍزقلاِٙب فٝ ِغبالد 
اإل١ٌىزو١ٔٚبد اٌجظو٠خ 

بد اٌىّج١ٛرو ِٚؼبٌغ
اٌزوو١ت -ٚاٌشبشبد اٌَّطؾخ

اإل١ٌىزوٚٔٝ الشجبٖ اٌّٛطالد 
 غ١و ِؼوٚفخ اٌزوو١ت"

 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
البترول  وزارة  -

 و الثروة المعدنٌة
وزارة التجارة  -

 و الصناعة
 وزارة النقل -
وزارة الكهرباء  -

 والطاقة المتجددة
المراكز البحثٌة  -

التابعة لهذه 
 الوزارات
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة

 فٌزٌاء اإللكترونٌات     : الخامس       المجال البحثً 

 الموضوع البحثً
 الجهات المشاركة جهات التموٌل

الجهات  المخرجات التطبٌقٌة
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات  الجامعة أخرى 
 اخرى

إٍزقلاَ اٌّٛاك اٌغل٠لح  -1
 فٝ اإلٌىزو١ٔٚبد.

 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة  -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة

وزارة التجارة  -
 و الصناعة

 وزارة النقل -
رظ١ُّ ٚرؾ١ًٍ اٌلٚائو  -2

 اإلٌىزو١ٔٚخ ٚرطج١مبرٙب.
 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة  -

و   البترول
 الثروة المعدنٌة

وزارة التجارة  -
 و الصناعة

 وزارة النقل -
 اإل١ٌىزو١ٔٚبد ٚاٌج١ئخ. -3
 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة  -

و البترول  
 الثروة المعدنٌة

وزارة التجارة  -
 و الصناعة

 وزارة النقل -
إٍزقلاَ رىٌٕٛٛع١ب إٌبٔٛ  -4

 ٚرطج١مبرٙب.
 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة  -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة

وزارة التجارة  -
 و الصناعة

 وزارة النقل -
اإل١ٌىزو١ٔٚبد فٝ اٌؾ١بح  -5

 ٚاٌظٕبػخ
 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 البٌئة وزارة -
وزارة  -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة

وزارة التجارة  -
 و الصناعة

 وزارة النقل -
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 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة
 ٚىاهح اٌظؾخ ٚاٌَىبْ  .   -1
 ٚىاهح اٌج١ئخ  .  -2
 ٚىاهح اٌجزوٚي ٚاٌضوٚح اٌّؼل١ٔخ   .  -3
 ٚىاهح اٌزغبهح ٚاٌظٕبػخ  .  -4
 ٚىاهح إٌمً .  -5

 مقترح المخرجات االساسٌة لخطة الكلٌة بعد انتهاء الخطة البحثٌة
  رسائل ماجستٌر/دكتوراة

 5  ًِبعَز١وهٍبئ 
 5 ٖهٍبئً كوزٛها 
 12 بحث 
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 الفٌزٌاء الحٌوٌة    : السادس       المجال البحثً 

 الموضوع البحثً
 الجهات المشاركة جهات التموٌل

الجهات  المخرجات التطبٌقٌة
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات  الجامعة أخرى 
 اخرى

رأص١و اٌّٛعبد  -1
اٌىٙوِٚغٕبؽ١َ١خ غ١و 
اٌّؤ٠ٕخ ػٍٝ اٌقٛاص 
اٌج١ٛف١ي٠بئ١خ ٌألَٔغخ 

 ٚاٌقال٠ب اٌؾ١خ.
 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة  -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة

وزارة التجارة  -
 و الصناعة

 وزارة النقل -
وزارة  -

الكهرباء 
والطاقة 
 المتجددة 

رأص١و اٌّغبي اٌّغٕبؽ١َٝ  -2
ثٕٛػ١خ ثشلاد ِقزٍفخ ػٍٝ 
األَٔغخ ٚاألػؼبء ا١ٌٍَّخ 

 ٚاٌّو٠ؼخ.
 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة  -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة

وزارة التجارة  -
 و الصناعة

 وزارة النقل -
وزارة  -

الكهرباء 
والطاقة 
 المتجددة 

رغ١ٙي ِٛاك ؽ٠ٛ١خ  -3
ِقزٍفخ ٚكهاٍخ فٛاطٙب 

 اٌف١ي٠بئ١خ.
 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة  -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة

وزارة التجارة  -
 و الصناعة

 وزارة النقل -
وزارة  -

الكهرباء 
والطاقة 
 المتجددة 

ل١بً اٌغٙٛك اٌىٙوث١خ  -4
 اٌج١ٌٛٛع١خ.

 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة  -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة

وزارة التجارة  -
 و الصناعة
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة
 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة
 ٚىاهح اٌظؾخ ٚاٌَىبْ  .   -1
 ٚىاهح اٌج١ئخ  .  -2
 ٚىاهح اٌجزوٚي ٚاٌضوٚح اٌّؼل١ٔخ   .  -3
 ٚىاهح اٌزغبهح ٚاٌظٕبػخ  .  -4
 ٚىاهح إٌمً .  -5
 ٚىاهح اٌىٙوثبء ٚاٌطبلخ اٌّزغلكح .  -6

 مقترح المخرجات االساسٌة لخطة الكلٌة بعد انتهاء الخطة البحثٌة
  رسائل ماجستٌر/دكتوراة

 5  ًِبعَز١وهٍبئ 
 5 ٖهٍبئً كوزٛها 
 15 بحث 

  

 وزارة النقل -
وزارة  -

الكهرباء 
والطاقة 
 المتجددة 

رأص١و اإلشؼبع اٌّؤ٠ٓ ػٍٝ  -5
 األَٔغخ ٚاألػؼبء.

 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة  -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة

وزارة التجارة  -
 و الصناعة

 وزارة النقل -
وزارة  -

الكهرباء 
والطاقة 
 المتجددة 
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 الفٌزٌاء والحاسب اآللً     : السابع      المجال البحثً 

 الموضوع البحثً
 الجهات المشاركة جهات التموٌل

الجهات  المخرجات التطبٌقٌة
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات  الجامعة أخرى 
 اخرى

1) Scientific 
Computing 

 Scientific 
Visualization. 

Computational 
Geometr. 

Computational 
Sciences. 

Distributed  
 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة  -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة

وزارة التجارة  -
 و الصناعة

 وزارة النقل -
وزارة  -

الكهرباء 
والطاقة 
 المتجددة 

Computer 
sciences 2) 

Artificial intelligence. 
Pattern Recognition. 
Speech Recognition. 
Multi-agentssystems. 
Bioinformatics. 

. 
 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة  -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة

وزارة التجارة  -
 و الصناعة

 وزارة النقل -
وزارة  -

الكهرباء 
والطاقة 
 المتجددة 

Computer 
networks 3) 

 Ad-hoc 
Networking. 

 Performance 
and Simulation 
Aspects of Wireless 
sensorNetwork. 

 Pervasive 
Computing. 

 Cellular 
Phone Networks and 

Satellite Based 
Systems  

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 البٌئةوزارة  -
وزارة  -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة

وزارة التجارة  -
 و الصناعة

 وزارة النقل -
وزارة  -

الكهرباء 
والطاقة 
 المتجددة 

visualization 4) 
 Image 

Generation - Image 
Acquisition 

 Image 
Segmentation 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة  -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة
 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة
 ٚىاهح اٌظؾخ ٚاٌَىبْ  .   -1
 ٚىاهح اٌج١ئخ  .  -2
 ٚىاهح اٌجزوٚي ٚاٌضوٚح اٌّؼل١ٔخ   .  -3
 ٚىاهح اٌزغبهح ٚاٌظٕبػخ  .  -4
 ٚىاهح إٌمً .  -5
 ٚىاهح اٌىٙوثبء ٚاٌطبلخ اٌّزغلكح .  -7

 مقترح المخرجات االساسٌة لخطة الكلٌة بعد انتهاء الخطة البحثٌة
  رسائل ماجستٌر/دكتوراة

 5  ًِبعَز١وهٍبئ 
 5 ٖهٍبئً كوزٛها 
 15 بحث 

  

 Image 
Restoration 

 Image 
Compression 

 Holographic 
Imaging  

وزارة التجارة  -
 و الصناعة

 وزارة النقل -
وزارة  -

الكهرباء 
والطاقة 
 المتجددة 
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 الفٌزٌاء اإلشعاعٌة    : الثامن        المجال البحثً 

 الموضوع البحثً
 الجهات المشاركة التموٌلجهات 

الجهات  المخرجات التطبٌقٌة
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات  الجامعة أخرى 
 اخرى

رمل٠و َِز٠ٛبد اإلشؼبع  -1
 اٌطج١ؼٝ ثٍٛبئً ِقزٍفخ.

 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة  -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة

وزارة التجارة  -
 و الصناعة

 وزارة النقل -
وزارة  -

الكهرباء 
والطاقة 
 المتجددة 

رؾل٠ل ِملاه رؼوع  -2
اإلَٔبْ ٌإلشؼبع ِٓ ِظبكه 

 ِقزٍفخ.
 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة  -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة

وزارة التجارة  -
 و الصناعة

 وزارة النقل -
وزارة  -

الكهرباء 
والطاقة 
 المتجددة 

رظ١ُّ أعٙيح ٌم١بً  -3
 اإلشؼبػ١خ.اٌَّز٠ٛبد 

 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة  -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة

وزارة التجارة  -
 و الصناعة

 وزارة النقل -
وزارة  -

الكهرباء 
والطاقة 
 المتجددة 

إثزىبه ِٛاك لبثٍخ ٌٍؼًّ  -4
 وىٛاشف ٌألشؼخ ا٠ٌٕٚٛخ.

 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة  -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة

وزارة التجارة  -
 و الصناعة
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة
 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة
 ٚىاهح اٌظؾخ ٚاٌَىبْ  .   -1
 ٚىاهح اٌج١ئخ  .  -2
 ٚىاهح اٌجزوٚي ٚاٌضوٚح اٌّؼل١ٔخ   .  -3
 ٚىاهح اٌزغبهح ٚاٌظٕبػخ  .  -4
 ٚىاهح إٌمً .  -5
 ٚىاهح اٌىٙوثبء ٚاٌطبلخ اٌّزغلكح .  -8

 الكلٌة بعد انتهاء الخطة البحثٌةمقترح المخرجات االساسٌة لخطة 
  رسائل ماجستٌر/دكتوراة

 15  ًِبعَز١وهٍبئ 
 5 ٖهٍبئً كوزٛها 
 22 بحث 

  

 وزارة النقل -
وزارة  -

الكهرباء 
والطاقة 
 المتجددة 

رأص١و اإلشؼبع ثأٔٛاػٗ  -5
ػٍٝ اٌّٛاك ٚل١بً ٘نا اٌزأص١و 

 ٚرف١َو أٍجبثٗ.
 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 اختراعبراءة  -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

وزارة الصحة  -
 و السكان

 وزارة البٌئة -
وزارة  -

البترول  و 
 الثروة المعدنٌة

وزارة التجارة  -
 و الصناعة

 وزارة النقل -
وزارة  -

الكهرباء 
والطاقة 
 المتجددة 
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  َُإٌجبدل  : 
 :  المجاالت البحثٌة

 . ف١ٌَٛٛع١ب إٌجبد  -1

 .ىهاػــخ األَٔغــخ إٌجبر١ــــخ -2

 .إٌجبر١خ رظ١ٕـــف إٌجبرــــبد ٚاٌفٍـــــٛهح -3

 . اٌؾفو٠بد إٌجبر١خ  -4

 .   الحزازٌات  -5

 البٌئة النباتٌة .  -6

 الطحالب . -7

 الخلٌة والوراثة والبٌولوجٌا الجزٌئٌة .  -8

 التلوث البٌئً ) المٌكروبٌولوجً ( -9

 ) المٌكروبٌولوجً ( التكتولوجٌا الحٌوٌة -12

 المٌكروبٌولوجٌا الطبٌة ) المٌكروبٌولوجً (   -11

 ) المٌكروبٌولوجً (       الغذائٌة المٌكروبٌولوجٌا  -12

 مٌكروبٌولوجٌا التربة ) المٌكروبٌولوجً (     -13

 ) المٌكروبٌولوجً (      المقاومة البٌولوجٌة  -14
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 المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعةالجهات 
 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة
 .  ٚىاهح اٌزغبهح ٚاٌظٕبػخ   -1
 ٚىاهح اٌج١ئخ  .  -2

 مقترح المخرجات االساسٌة لخطة الكلٌة بعد انتهاء الخطة البحثٌة
  رسائل ماجستٌر/دكتوراة

 3  ًِبعَز١وهٍبئ 
 2 ٖهٍبئً كوزٛها 
 5  بحث 

  

 فسٌولوجٌا النبات   : األول    المجال البحثً 

 الموضوع البحثً
 الجهات المشاركة جهات التموٌل

الجهات  التطبٌقٌةالمخرجات 
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات  الجامعة اخرى 
 اخرى

ػٍٟ ف١ٌَٛٛع١ٗ كهاٍبد -1
١ِىب١ٔى١خ ػًّ ٚإٌٛاؽٟ 
اٌزطج١م١خ ٌّٕظّبد إٌّٛ 

 .إٌجبر١خ
  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

وزارة التعلٌم   -
 العالً

 وزارة البٌئة  -
وزارة   -

 الزراعة
ف١ٌَٛٛع١ٗ كهاٍبد -2
االعٙبكاد ِٚؼبٌغٗ زقف١ف ٌ

اٌج١ئ١خ اإلؽ١بئ١خ ٚاٌإلؽ١بئ١خ 
ِٕٚٙب  ثجؼغ اٌّؼبِالد
   .اٍزقلاَ إٌبٔٛ

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

وزارة التعلٌم   -
 العالً

 وزارة البٌئة  -
وزارة   -

 الزراعة
كهاٍبد ف١ٌَٛٛع١خ ػٍٟ -3

ثؼغ إٌجبربد غ١وإٌّط١خ 
ٌٍزٛطً إٌٝ اٌطوق اٌّضٍٝ 
 ٌي٠بكح اٍزيهاػٙب ٚأزبع١زٙب

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

وزارة التعلٌم   -
 العالً

 وزارة البٌئة  -
وزارة   -

 الزراعة
اٍزقلاَ اٌّقظجبد -4

اٌؾ٠ٛ١خ ٚاٌجمب٠ب إٌجبر١خ 
ٌزؾ١َٓ فٛاص اٌزوثخ 

فظٛثزٙب ّٚٔٛ  ٚى٠بكح
   .ٚإٔزبع١خ إٌجبد

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

وزارة التعلٌم   -
 العالً

 وزارة البٌئة  -
وزارة   -

 الزراعة
كهاٍخ االٍزغبثبد -5

ٌٍٕجبربد اٌٍّؾ١خ اٌزى١ف١خ 
ٚاٌغفبف١خ ٌٍظوٚ  اٌج١ئ١خ 

 .اٌّؼبوَخ
  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

وزارة التعلٌم   -
 العالً

 وزارة البٌئة  -
وزارة   -

 الزراعة
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 للمشاركة فى داخل الجامعةالجهات المقترحة 
 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة
 .    اٌّؤٍَبد اٌجؾض١خ  -1
 .   اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚىاهح  -2
 ٚىاهح اٌيهاػخ .  -3

 
 

  

 ىهاػــخ األَٔغــخ إٌجبر١ــــخ   : الثانً   المجال البحثً 

 الموضوع البحثً
 الجهات المشاركة جهات التموٌل

الجهات  المخرجات التطبٌقٌة
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات  الجامعة اخرى 
 اخرى

إٔزبط ِووجبد األ٠غ اٌضب٠ٛٔخ -1
ثبٍزقلاَ ِياهع اٌّؼٍك اٌقٍٜٛ 

أٚ ؽؾبٌت أٚ  أٚ ِياهع اٌغنٚه،
ٚرلفً ٘نٖ اٌّووجبد ١ِىوٚثبد 

فٝ طٕبػخ األك٠ٚخ ِٚىَجبد 
اٌٍْٛ ٚاٌطؼُ ٚاٌوائؾخ ٌٍطؼبَ 

ٚاٌّج١لاد اٌؾشو٠خ 
َِٚزؾؼواد اٌزغ١ًّ ٚاٌي٠ٛد 

ماد األ١ّ٘خ االلزظبك٠خ ، 
٠ّٚىٓ إٔزبط ٘نٖ اٌّووجبد ػٍٝ 

ثبٍزقلاَ ٔطبق إلزظبكٜ 
 .اٌّفبػالد اٌؾ٠ٛ١خ

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

وزارة التعلٌم   -
 العالً

 وزارة البٌئة  -
وزارة   -

 الزراعة

إٔزبط ٔجبربد فب١ٌخ ِٓ -2
اٌف١وٍٚبد ِٓ ٔجبد أَ 
ِظبة ثبٍزقلاَ ِياهع 

اٌمُّ اٌّو٠َز١ّ١خ ٌٍٕجبد رُ 
رز١ّيف١ٙب أَٔغخ اٌقشت ثؼل 
ٚثبٌزبٌٝ ٌُ ٠غي٘ب اٌف١وًٚ 
ٚرَجك ٘نٖ اٌزم١ٕخ اٌؼالط 

 .١ّبئٝ ٌٍٕجبد ١اٌؾواهٜ ٚاٌى

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

وزارة التعلٌم   -
 العالً

 وزارة البٌئة  -
وزارة   -

 الزراعة

إٔزبط ٔجبربد ماد طفبد -3
ِوغٛة ف١ٙب ثبٍزقلاَ رم١ٕخ 

ث١ٓ  كِظ اٌجوٚرٛ ثالٍذ
إٌجبربد اٌغ١و ِزٛافمخ ع١ًَٕب أٚ 
ٔجبربد ثؼ١لح اٌمواثخ فٝ اٌٍّّىخ 

 .٘غٓ فؼوٞ(( إٌجبر١خ
  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

وزارة التعلٌم   -
 العالً

 وزارة البٌئة  -
وزارة   -

 الزراعة

إٔزقبة فال٠ب فؼو٠خ -4
ٔجبربد َِزَٕقخ إلٔزبط 

ِمبِٚخ ٌألِواع أٚ ِزؾٍّخ 
 . ٌألعٙبك

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

وزارة التعلٌم   -
 العالً

 وزارة البٌئة  -
وزارة   -

 الزراعة
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة
 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجامعةالجهات المقترحة للمشاركة فى خارج 
 ِؼشجخ اٌّزؾف اٌيهاػٟ .   -1
 ٚىاهح اٌج١ئخ  .  -2
 ثٕه اٌغ١ٕبد .  -3
 ثٕه اٌجنٚه .  -4

 
  

 النباتٌة والفلـــــورةتصنٌـــف النباتــــات    : الثالث    المجال البحثً 

 الموضوع البحثً
 الجهات المشاركة جهات التموٌل

الجهات  المخرجات التطبٌقٌة
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات  الجامعة اخرى 
 اخرى

كهاٍخ رظ١ٕف١خ ػٍٝ -1
أٌٍ اٌزوو١ت اٌّٛهفٌٛٛعٝ 
ٚاٌزشو٠ؾٝ ٌألػؼبء 

عنهٍٚبق  (  اٌقؼو٠خ
ٚاألػؼبء اٌزىبصو٠خ ) ٚٚهلخ

)ثواػُ ى٘و٠خ ٚٔٛهاد 
ٌجؼغ اٌٛؽلاد  )ٚصّبه

اٌزظ١ٕف١خ ٌٍَّبّ٘خ فٟ 
ػ١ٍّبد اٌزؼو٠ف ٚاٌز١١ّي 
ٚرم١١ُ اٌؼاللبد اٌزظ١ٕف١خ 

  .ٚاٌزطٛه٠خ

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

المتحف معشبة  -
 الزراعى

 بنك البذور -
 بنك الجٌنات -
 وزارة البٌئة -

كهاٍخ اٌقظبئض ا١ٌّّيح -2
ٌجنٚه ثؼغ اٌٛؽلاد 

اٌزظ١ٕف١خ ٚرؾ١ًٍ ِؾزٛا٘ب 
اٌجوٚر١ٕىٝ ثٙل  ر١ًَٙ 

٘ب ياٌزؼو  ػ١ٍٙب ٚر١ّ
ٚرم١١ُ ِلٞ اٌزواثؾ ٚاٌمواثخ 
ٚاٌؼاللبد اٌزظ١ٕف١خ 

 ٚاٌزطٛه٠خ.

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

معشبة المتحف  -
 الزراعى

 بنك البذور -
 بنك الجٌنات -
 وزارة البٌئة -

كهاٍخ ألّٔبؽ ؽجٛة -3
اٌٍمبػ ٌزٛػ١ؼ فظبئظٙب 
اٌزشق١ظ١خ ٌجؼغ اٌٛؽلاد 
اٌزظ١ٕف١خ ثٙل  ر١ًَٙ 

ٚر١ّي٘ب اٌزؼو  ػ١ٍٙب 
ٚرم١١ُ ِلٞ اٌزواثؾ ٚاٌمواثخ 
ٚاٌؼاللبد اٌزظ١ٕف١خ 

 .ٚاٌزطٛه٠خ

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

معشبة المتحف  -
 الزراعى

 بنك البذور -
 بنك الجٌنات -
 وزارة البٌئة -

كهاٍخ ٌجؼغ اٌٛؽلاد -4
اٌزظ١ٕف١خ ػٍٝ اٌَّزٜٛ 

ٚاٌى١ّ١بئٝ اٌقٍٛٞ ٚاٌغي٠ئٝ 
ثبٍزقلاَ رم١ٕبد ؽل٠ضخ ٚاٌج١ئٝ 

ٚرؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد اٌظبكهح ِٓ 
اٌلالئً اٌزظ١ٕف١خ اٌّقزٍفخ 
ٌٍزؾمك ِٓ اٌؼاللبد اٌزمبهث١خ 

 ٚاٌزطٛه٠خ ث١ُٕٙ.

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

معشبة المتحف  -
 الزراعى

 بنك البذور -
 بنك الجٌنات -
 وزارة البٌئة -
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة
 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 خارج الجامعةالجهات المقترحة للمشاركة فى 
 .    ٚىاهح ا١ٌَبؽخ  -1
 .   اٌجزوٚي ٚاٌضوٚح اٌّؼل١ٔخ ٚىاهح  -2
 ٚىاهح اٌج١ئخ .  -3
 ٚىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ .  -4

  

 

 

 

  

 النباتٌــــــــةالحفرٌات    : الرابع     المجال البحثً 

 الموضوع البحثً
 الجهات المشاركة جهات التموٌل

الجهات  المخرجات التطبٌقٌة
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات  الجامعة اخرى 
 اخرى

اٍزىّبي كهاٍخ اٌؾفو٠بد -1
إٌجبر١خ اٌزٟ رُ عّؼٙبػٍٟ 

ٍٕخ  151 ِلٞ ؽٛاٌٟ
ٚاٌّؾفٛظخ ثبٌّزؾف 

اٌغ١ٌٛٛعٟ اٌّظوٞ ٚثغ١وٖ 
ِٓ اٌّزبؽف اٌّٛعٛكح 

ثألَبَ اٌغ١ٌٛٛع١ب ٚإٌجبد 
 .ثبٌغبِؼبد اٌّظو٠خ

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

 وزارة السٌاحة -
 وزارة البٌئة -
وزارة التربٌة  -

والتعلٌم )مرحلة 
 اعدادي وثانوي(

البترول وزارة  -
 نٌةالمعدوالثروة 

عّغ ٚكهاٍخ ؽفو٠بد -2
ٔجبر١خ ِٓ اٌّٛالغ اٌّظو٠خ 
اٌزٟ ٍجك كهاٍزٙب عيئ١ًب 

ِٓ اٌّٛالغ اٌّظو٠خ ٚ   فمؾ
اٌزٟ ٌُ ٠زطوق إ١ٌٙب أؽل ِٓ 
لجً ٚكهاٍزٙب ٚٔشو ثؾٛس 

 .ػٕٙب

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

 وزارة السٌاحة -
 وزارة البٌئة -
وزارة التربٌة  -

)مرحلة والتعلٌم 
 اعدادي وثانوي(

البترول وزارة  -
 نٌةالمعدوالثروة 

كهاٍخ اٌؾفو٠بد إٌجبر١خ  -3
اٌلل١مخ ٚاٌىج١وح 

ٌالٍزلالي ػٍٟ إٌّبؿ 
 اٌمل٠ُ 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

 السٌاحةوزارة  -
 وزارة البٌئة -
وزارة التربٌة  -

والتعلٌم )مرحلة 
 اعدادي وثانوي(

البترول وزارة  -
 نٌةالمعدوالثروة 

اٍزىّبي كهاٍخ  -4
 اٌؾفو٠بد إٌجبر١خ

ثّؾ١ّخ اٌغبثخ اٌّزؾغوح 
 ثبٌمطب١ِخ

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

 وزارة السٌاحة -
 وزارة البٌئة -
وزارة التربٌة  -

والتعلٌم )مرحلة 
 اعدادي وثانوي(

البترول وزارة  -
 نٌةالمعدوالثروة 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة
 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة
 و١ٍبد اٌؼٍَٛ    .   -1
 ٚىاهح اٌج١ئخ . -2
 ِؼٙل اٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس اٌج١ئ١خ  .  -3

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 اٌؾياى٠ـــــــــــــبد    : الخامس     المجال البحثً 

 الموضوع البحثً
 الجهات المشاركة جهات التموٌل

الجهات  المخرجات التطبٌقٌة
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات  الجامعة اخرى 
 اخرى

كهاٍخ اٌزٕٛع اٌج١ٌٛٛعٝ -1
ٌٍؾياى٠بد فٝ إٌّبؽك 
   . اٌفٍٛه٠خ اٌّقزٍفخ

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

 العلومكلٌات  -
 وزارة البٌئة -
معهد الدراسات  -

 والبحوث البٌئٌة

كهاٍخ اٌؾياى٠بد فٟ -2
 اٌّؾ١ّبد اٌّقزٍفخ فٟ ِظو

.   

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

 كلٌات العلوم -
 وزارة البٌئة -
الدراسات معهد  -

 والبحوث البٌئٌة

رؾل٠ل األٔٛاع إٌّموػخ ٚ -3
اٌّٙلكح ثبالٔمواع ِٓ 

اٌؾياى٠بد ِٓ فالي كهاٍخ 
اٌؼ١ٕبد اٌّؼشج١خٌّٕطمخ 
فٍٛه٠خ ٚ ِمبهٔزٙب ثزٍه 

 . اٌّٛعٛكح ؽب١ٌب

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شرررررراكة مرررررع المجتمرررررع  -

 المدنً

 كلٌات العلوم -
 وزارة البٌئة -
معهد الدراسات  -

 والبحوث البٌئٌة

كهاٍخ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌفٍٛهح  -4
   .اٌؾياى٠خ ٚ اٌظوٚ  اٌج١ئ١خ

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
مرررررع المجتمرررررع شرررررراكة  -

 المدنً

 كلٌات العلوم -
 وزارة البٌئة -
معهد الدراسات  -

 والبحوث البٌئٌة
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 اٌج١ئخ إٌجبر١خ     : السادس      المجال البحثً 

 الموضوع البحثً

 الجهات المشاركة جهات التموٌل

المخرجات 
 التطبٌقٌة

الجهات 
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات الجامعة اخرى
 اخرى

كهاٍخ األٔشطخ -1
اٌّٛائً اٌجشو٠خ ػٍٝ 

اٌجؾو َٛاؽً ث اٌطج١ؼ١خ 
ٚاٌجؾو اٌّزٍٛؾ  األؽّو

 اٌّظو٠خ  ٚاٌجؾ١واد
  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

محافظة البحر  -
 األحمر

جهاز شؤن  -
 البٌئة

 وزارة البٌئة -
 الزراعةوزارة  -
مركز البحوث  -

 الزراعٌة
هٌئة الرقابة  -

 الدوائٌة 
 وزارة الصحة -
هٌئة االستشعار  -

من بعد وعلوم 
 الفلك  

وزارة الموارد  -
 المائٌة
وزارة  -

 البترول

كهاٍخ أصو اإلػبءح -2
ا١ٍ١ٌٍخ ػٍٝ اٌّؾبط١ً 

   اٌيهاػ١خ

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

محافظة البحر  -
 األحمر

جهاز شؤن  -
 البٌئة

 وزارة البٌئة -
 وزارة الزراعة -
مركز البحوث  -

 الزراعٌة
هٌئة الرقابة  -

 الدوائٌة 
 وزارة الصحة -
هٌئة االستشعار  -

من بعد وعلوم 
 الفلك  

وزارة الموارد  -
 المائٌة
وزارة  -

 البترول

كهاٍخ اٌزٕٛع إٌجبرٝ -3
ٌؾشبئش اٌؾمٛي 

ػاللزٙب ثبٌّؾبط١ً ٚ
ٚأصو٘ب ػ١ٍٙب ٚػٍٝ 

 اٌزوثخ.
  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

محافظة البحر  -
 األحمر

جهاز شؤن  -
 البٌئة

 وزارة البٌئة -
 وزارة الزراعة -
مركز البحوث  -

 الزراعٌة
هٌئة الرقابة  -

 الدوائٌة 
 وزارة الصحة -
هٌئة االستشعار  -

من بعد وعلوم 
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 الفلك  
وزارة الموارد  -

 المائٌة
وزارة  -

 البترول

 كٚه إٌجبربدكهاٍخ -4
اٌطج١ؼ١خ ٚاٌؾشبئش 

فٝ اٌزٕم١خ  اٌؾم١ٍخ
اٌؾ٠ٛ١خ ٌٍّٛصبد اٌزوثخ 

 ٚاٌّبء
  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

محافظة البحر  -
 األحمر

جهاز شؤن  -
 البٌئة

 وزارة البٌئة -
 وزارة الزراعة -
مركز البحوث  -

 الزراعٌة
هٌئة الرقابة  -

 الدوائٌة 
 وزارة الصحة -
هٌئة االستشعار  -

من بعد وعلوم 
 الفلك  

وزارة الموارد  -
 المائٌة
وزارة  -

 البترول
 

 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة
 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة
 ِؾبفظخ اٌجؾو األؽّو .   -1
 ٚىاهح اٌج١ئخ . -2
 . ٚىاهح اٌظؾخ  -3
 ِووي اٌجؾٛس اٌيهاػ١خ .  -4
 ٚىاهح اٌيهاػخ .  -5
 ١٘ئخ اٌولبثخ اٌلٚائ١خ .  -6
 ١٘ئخ االٍزشؼبه ِٓ ثؼل ٚػٍَٛ اٌفٍه . -7
 ٚىاهح اٌّٛاهك اٌّبئ١خ .  -8
 ٚىاهح اٌجزوٚي .  -9

 عٙبى شئْٛ اٌج١ئخ .  -11
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  اٌطؾبٌت     :    السابع المجال البحثً 

 الموضوع البحثً

 الجهات المشاركة جهات التموٌل

المخرجات 
 التطبٌقٌة

الجهات 
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات الجامعة اخرى
 اخرى

كهاٍخ اٌزٕٛع  -1
اٌج١ٌٛٛعٝ اٌطؾٍجٝ فٝ 
اٌج١ئبد اٌّقزٍفخ ِغ ػًّ 
اٌزؾب١ًٌ اٌالىِخ ٌٙنٖ 
اٌج١ئبد ٚرأص١و مٌه ػٍٝ 

 اٌطؾبٌت.

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

 وزارة البٌئة  -
وزارة  -

 الصناعة 
وزارة الصحة   -

 والسكان
وزارة الموارد   -

 المائٌة والرى
 وزارة الزراعة  -
وزارة البترول  -

 و الثروة المعدنٌة
 مصانع -

 األدوٌةمختلفة )
 -األعالف  --

انتاج  -األغذٌة 
األسمدة 
 (الزراعٌة

االٍزفبكح ِٓ اٌطؾبٌت -2
ثبٍزقواط اٌؼل٠ل ِٓ 
اٌّٛاك اٌؾ٠ٛ١خ ِٕٙب  ) 

 -ثوٚر١ٓ  -ِضً أطجبؽ 
).... 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 بحثًمشروع  -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

 وزارة البٌئة  -
وزارة  -

 الصناعة 
وزارة الصحة   -

 والسكان
وزارة الموارد   -

 المائٌة والرى
 وزارة الزراعة  -
وزارة البترول  -

 و الثروة المعدنٌة
مختلفة  مصانع

 -- األدوٌة)
 -األعالف 

انتاج  -األغذٌة 
األسمدة 
 (الزراعٌة

اٌج١ٌٛٛع١خ اٌّؼبٌغخ -3
١ٌٍّبٖ اٌٍّٛصخ  )طو  

ِٛاك  -طٕبػٝ أٚ ىهاػٟ 
ثزو١ٌٚخ ( ثبٍزقلاَ 

 اٌطؾبٌت .
  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

 وزارة البٌئة  -
وزارة  -

 الصناعة 
وزارة الصحة   -

 والسكان
وزارة الموارد   -

 المائٌة والرى
 وزارة الزراعة  -
وزارة البترول  -

 و الثروة المعدنٌة
مختلفة  مصانع
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 -- األدوٌة)
 -األعالف 

انتاج  -األغذٌة 
األسمدة 
 (الزراعٌة

 رؼظ١ُ اٍزقلاَ-4
اٌطؾبٌت وّٛاك غنائ١خ ، 
أٍّلح ػؼ٠ٛخ ، اػال  
ٌٍؾ١ٛاْ ٚمٌه ثز١ّٕزٙب 
ػٍٟ ِٛاك صب٠ٛٔخ ) 
 ِقٍفبد (. 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

 وزارة البٌئة  -
وزارة  -

 الصناعة 
وزارة الصحة   -

 والسكان
وزارة الموارد   -

 المائٌة والرى
 وزارة الزراعة  -
وزارة البترول  -

 و الثروة المعدنٌة
مختلفة  مصانع

 -- األدوٌة)
 -األعالف 

انتاج  -األغذٌة 
األسمدة 
 (الزراعٌة

 

 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة
 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة
 اٌّؤٍَبد اٌجؾض١خ .   -1
 ٚىاهح اٌج١ئخ . -2
 . ٚىاهح اٌظؾخ ٚاٌَىبْ   -3
 ٚىاهح اٌظٕبػخ  .  -4
 ٚىاهح اٌيهاػخ .  -5
 ٚىاهح اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ٚاٌوٞ . -6
 ٚىاهح اٌجزوٚي ٚاٌضوٚح اٌّؼل١ٔخ  .  -7
 أزبط األٍّلح اٌيهاػ١خ (  –األغن٠خ  –األػال   –ِظبٔغ ِقزٍفخ ) األك٠ٚخ  -8
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 اٌق١ٍخ ٚاٌٛهاصخ ٚاٌج١ٌٛٛع١ب اٌغي٠ئ١خ       : الثامن  المجال البحثً 

 الموضوع البحثً

 الجهات المشاركة جهات التموٌل

المخرجات 
 التطبٌقٌة

الجهات 
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات الجامعة اخرى
 اخرى

رؾ١َٓ اٌىفبءح اٌّبئ١خ -1
ٌٍٕجبد ػٓ ؽو٠ك اٌزؼل٠ً 
اٌٛهاصٝ اٌّٛعٗ ٚاٌزطف١و 

   اٌى١ّ١بئٟ

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

وزارة التعلٌم   -
 العالً 

وزارة الري  -
 والموارد المائٌة

 وزارة البٌئة  -
 زارة الزراعة -

المراكز  -
البحثٌة التابعة 
 لوزارة الصحة

كهاٍخ اٌظفبد -2
اٌٛهاص١خ اٌّووجخ فٝ ثؼغ 

إلٍزؼبكح  إٌجبربد اٌجو٠خ
   إٌظُ اال٠ىٌٛٛع١خ

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

وزارة التعلٌم   -
 العالً 

وزارة الري  -
 والموارد المائٌة

 وزارة البٌئة  -
 زارة الزراعة -

المراكز البحثٌة 
التابعة لوزارة 

 الصحة

كهاٍخ ٚهاصخ اٌؼشبئو -3
ٚاٌزٕٛع  ٚاٌٛهاصخ اٌى١ّخ

اٌج١ٌٛٛعٟ ٚؽفظٗ )ؽفع 
   األطٛي اٌٛهاص١خ(

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

وزارة التعلٌم   -
 العالً 

وزارة الري  -
 والموارد المائٌة

 وزارة البٌئة  -
 زارة الزراعة -

المراكز البحثٌة 
التابعة لوزارة 

 الصحة
كهاٍخ كٚهح اٌق١ٍخ -4

ٚش١قٛفزٙب ٚمٌه ػٓ 
ؽو٠ك كهاٍخ رأص١و اٍزقلاَ 

ِٓ اٌّٛاك اٌى١ّب٠ٚخ  أ٠بً 
)ػؼ٠ٛخ أٚ غ١و ػؼ٠ٛخ( 

ٚ اٌّقظجبد اٌى١ّ١بئ١خ 
األٔٛاع  ,  ٚاٌؾ٠ٛ١خ

اٌّقزٍفخ ِٓ اإلشؼبػبد 
ػٍٝ صجبد  اٌغٙبى اٌٛهاصٝ 

طبثمزٗ ألطٌٛٗ ِٚلٜ ِٚ
٠ٚزُ اٌزأول ِٓ مٌه ػٍٝ 

 اٌَّزٜٛ:
  اٌغي٠ئٝ )اٌؾّغ

إٌٜٛٚ 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

وزارة التعلٌم   -
 العالً 

وزارة الري  -
 والموارد المائٌة

 وزارة البٌئة  -
 زارة الزراعة -

المراكز  -
البحثٌة التابعة 
 لوزارة الصحة
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ٚاٌجوٚر١ٕبد 
ٚاٌّشبثٙبد 

 اإلٔي١ّ٠خ(
   اٌزوو١ت اٌلل١ك

ٌٍق١ٍخ 
ثب١ٌّىوٍٚىٛة 

 اإلٌىزوٚٔٝ.
اٌٍَٛن اٌظجغٝ فٝ كٚهح 

اٌق١ٍخ )ى٠بكح ِؼلي 
ٔمَبَ أٚ ثوِغزٙب اال

 ٌٍّٛد(.
 

 فى داخل الجامعةالجهات المقترحة للمشاركة 
 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة
 اٌّؤٍَبد اٌجؾض١خ .   -1
 ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ  . -2
 . ٚىاهح اٌوٞ  ٚاٌّٛاهك اٌّبئ١خ   -3
 .   اٌج١ئخٚىاهح  -4
 ٚىاهح اٌيهاػخ .  -5
 . اٌّواوي اٌجؾض١خ اٌزبثؼخ ٌٛىاهح اٌظؾخ  -6
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 اٌزٍٛس اٌج١ئٟ ) ا١ٌّىوٚث١ٌٛٛعٟ (        : التاسع  المجال البحثً 

 الموضوع البحثً

 الجهات المشاركة جهات التموٌل

المخرجات 
 التطبٌقٌة

الجهات 
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات الجامعة اخرى
 اخرى

ِىبفؾخ اٌزٍٛس هطل ٚ -1
اٌج١ئٟ ثٛاٍطخ اٌىبئٕبد 

   اٌلل١مخ

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

 وزارة البٌئة -
وزارة الموارد   -

 المائٌة و الري 
 وزارة البترول  -

  والثروة المعدنٌة
الشركة   -

القابضة لمٌاه 
الشرب و 
الصرف 
 الصحً

كهاٍخ االصبه إٌبرغخ -2
 اٌجشو٠خ االٔشطخ ػٓ

اٌّقٍفبد  ٚ اٌّقزٍفخ
اٌج١ئ١خ ِٚظبكه اٌزٍٛس 
اٌّقزٍفخ )اٌيهاػ١خ ٚ 
اٌظٕبػ١خ ٚ إٌفط١خ ....( 
ٚرأص١و٘ب ػٍٝ إٌّظِٛخ 
اٌج١ئ١خ ٚ اٌزٕٛع 
 اٌج١ٌٛٛعٟ 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

 وزارة البٌئة -
وزارة الموارد   -

 المائٌة و الري 
 وزارة البترول  -

  والثروة المعدنٌة
الشركة  

القابضة لمٌاه 
الشرب و 
الصرف 
 الصحً

إٍزقلاَ اٌّؼبٌغخ -3
اٌج١ٌٛٛع١خ  )إٌّظفبد 
ا١ٌّىوٚث١خ( فٟ ففغ 
 َٔت اٌٍّٛصبد ثبٔٛاػٙب

اٌظو  اٌظؾٟ فٝ ١ِبح 
  ٚ اٌظٕبػٟ ٚ اٌيهاػٟ
  ٌالٍزفبكح ُِٕٙ

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

 وزارة البٌئة -
وزارة الموارد   -

 المائٌة و الري 
 وزارة البترول  -

  والثروة المعدنٌة
الشركة  

القابضة لمٌاه 
الشرب و 
الصرف 
 الصحً

االٍزفبكح ِٓ ٔٛارظ -4
اٌزؾًٍ اٌج١ٌٛٛعٝ 

اٌج١ئ١خ ٌٍّقٍفبد 
)اٌيهاػ١خ ٚ اٌظٕبػ١خ ٚ 
إٌفط١خ.....(  الٔزبط 

ػبئل ِووجبد ماد 
  الزظبكٞ

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

 وزارة البٌئة -
وزارة الموارد   -

 المائٌة و الري 
 وزارة البترول  -

  والثروة المعدنٌة
الشركة   -

 القابضة لمٌاه
الشرب و 
الصرف 
 الصحً
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اٍزؾلاس ؽوق -5
ث١ٌٛٛع١خ ٌزمل٠و ثؼغ 
اٌؼٕبطو اٌؾ٠ٛ١خ 
   اٚاٌٍّٛصخ ٌٍج١ئخ 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شراكة مرع المجتمرع  -

 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

 وزارة البٌئة -
وزارة الموارد   -

 المائٌة و الري 
 وزارة البترول  -

  والثروة المعدنٌة
الشركة   -

القابضة لمٌاه 
الشرب و 

 الصرف الصحً
 

 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة
 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة
 اٌّؤٍَبد اٌجؾض١خ .   -1
 .   اٌجزوٚي ٚاٌضوٚح اٌّؼل١ٔخ ٚىاهح -2
 . ٚىاهح اٌوٞ  ٚاٌّٛاهك اٌّبئ١خ   -3
 ٚىاهح اٌج١ئخ  .  -4
 .  اٌشووخ اٌمبثؼخ ١ٌّبٖ اٌشوة ٚاٌظو  اٌظؾٟ  -5
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 اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾ٠ٛ١خ ) ا١ٌّىوٚث١ٌٛٛعٟ (        : العاشر  المجال البحثً 

 البحثًالموضوع 

 الجهات المشاركة جهات التموٌل

المخرجات 
 التطبٌقٌة

الجهات 
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات الجامعة اخرى
 اخرى

ػيي ٚ اٍزٕجبؽ ٍالالد -1
ماد طفبد  ١ِىوٚث١خ 

ٚهاص١خ ِز١ّيح 
الٍزقلاِٙب فٟ اٌظٕبػخ 
 ٚ اٌيهاػخ ٚ اٌطت 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

 وزارة البٌئة -
وزارة الصحة   -

  و السكان
وزارة الموارد  -

 المائٌة 
وزارة البترول  -

 و الثروة المعدنٌة 
وزارة الكهرباء  -

 و الطاقة المتجددة 
وزارة  -

 الصناعة 
وزارة  -

 الزراعة

اٍزقالص ٚ رؼو٠ف -2
ٚ  ٌٍّٕزغبد اٌطج١ؼ١خ
اٌّٛاك اٌؾ٠ٛ١خ ٚ 

ِٓ اٌَّزقٍظخ  االٔي٠ّبد
اٌىبئٕبد اٌلل١مخ ػٓ 
ؽو٠ك اٌزىٌٕٛٛع١ب 

اٌؾ٠ٛ١خ ِٚياهع األَٔغخ  
ٚ غ١و٘ب ٚ كهاٍخ ربص١و٘ب 
اٌج١ٌٛٛعٟ ٚاِىب١ٔخ 
اٍزقلاِٙب فٟ اٌّغبالد 

 اٌّقزٍفخ 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

 وزارة البٌئة -
وزارة الصحة   -

  و السكان
وزارة الموارد  -

 المائٌة 
وزارة البترول  -

 و الثروة المعدنٌة 
وزارة الكهرباء  -

 و الطاقة المتجددة 
وزارة  -

 الصناعة 
 وزارة الزراعة

اٌزؼو  ػٍٟ اٌّىٛٔبد -3
اٌفؼبٌخ فٟ إٌجبربد 
اٌّقزٍفخ ٚ فظٍٙب ٚ 
رٕم١زٙب ٚ رم١١ُ فؼب١ٌزٙب 
ث١ٌٛٛع١ب ٚ رؾ١َٓ 

أزبعٙب ؽج١ؼ١ب ٚ ث١ٌٛٛع١ب 
 ٚ و١ّ١بئ١ب 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 بحثًمشروع  -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

 وزارة البٌئة -
وزارة الصحة   -

  و السكان
وزارة الموارد  -

 المائٌة 
وزارة البترول  -

 و الثروة المعدنٌة 
وزارة الكهرباء  -

 و الطاقة المتجددة 
وزارة  -

 الصناعة 
 وزارة الزراعة

 األفؼوكػُ االلزظبك -4
  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

 وزارة البٌئة -
وزارة الصحة   -

  و السكان
وزارة الموارد  -
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 المائٌة 
وزارة البترول  -

 و الثروة المعدنٌة 
وزارة الكهرباء  -

 و الطاقة المتجددة 
وزارة  -

 الصناعة 
وزارة  -

 الزراعة

أزبط ر١ٌٛل اٌطبلخ ٚ -5
اٌٛلٛك اٌؾ١ٛٞ طل٠ك 

ٌٍج١ئخ ثبٍزقلاَ اٌىبئٕبد 
اٌلل١مخ ٚ إٌفب٠بد 
  اٌؼؼ٠ٛخ اٌّقزٍفخ 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شراكة مرع المجتمرع  -

 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

 وزارة البٌئة -
وزارة الصحة   -

  و السكان
وزارة الموارد  -

 المائٌة 
وزارة البترول  -

 و الثروة المعدنٌة 
وزارة الكهرباء  -

 و الطاقة المتجددة 
وزارة  -

 الصناعة 
 وزارة الزراعة -

 

 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة
 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة
 اٌّؤٍَبد اٌجؾض١خ .   -1
 ٚىاهح اٌجزوٚي ٚاٌضوٚح اٌّؼل١ٔخ   . -2
 . ٚىاهح اٌوٞ  ٚاٌّٛاهك اٌّبئ١خ   -3
 ٚىاهح اٌج١ئخ  .  -4
 .   ٚىاهح اٌظؾخ ٚاٌَىبْ  -5
 ٚىاهح اٌظٕبػخ .  -6
 ٚىاهح اٌيهاػخ .  -7
 ٚىاهح اٌىٙوثبء ٚاٌطبلخ اٌّزغلكح .  -8
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 ا١ٌّىوٚث١ٌٛٛع١ب اٌطج١خ ) ا١ٌّىوٚث١ٌٛٛعٟ (        : الحادي عشر  المجال البحثً 

 الموضوع البحثً

 الجهات المشاركة جهات التموٌل

المخرجات 
 التطبٌقٌة

الجهات 
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات الجامعة اخرى
 اخرى

ث١ٛو١ّ١بئ١خ ٚ كهاٍبد  -1
عي٠ئ١خ ػٍٟ اٌىبئٕبد 
اٌلل١مخ ٚ اٌف١وٍٚبد 
اٌّّوػخ ٌالَٔبْ ٚ 

 إٌجبد
  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

وزارة   -
الصحة و 

 السكان
 اٌىبئٕبداٌىشف ػٓ -2

اٌّّوػخ ِٚمبِٚخ ٘نٖ 
ٌّؼظُ اٌّؼبكاد  اٌىبئٕبد

اٌؾ٠ٛ١خ ٚ ٌٍّطٙواد 
ٚو١ف١خ  اٌزظلٞ ٌٙب ٚ 

 . اٌمؼبء ػ١ٍٙب

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

وزارة الصحة  
 و السكان

ِٕغ ػلٜٚ -3
ؽوق ٚ  اٌَّزشف١بد

اٌزؼبًِ ِغ ِقٍفبد 
   اٌَّزشف١بد

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

وزارة الصحة  
 و السكان

هٍُ فو٠طخ ٌالِواع -4
   ا١ٌّىوٚث١خ فٟ ِظو 

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

وزارة   -
الصحة و 

 السكان
تفاعل الجهاز المناعً -5

  وخالٌاه:
  تفاعل الخالٌا

اللٌمفاوٌة لالصابة 
 المٌكروبٌة 
و دورها  الخالٌا القاتلة

القضاء على  فً
 المٌكروبات

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شراكة مرع المجتمرع  -

 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

وزارة الصحة   -
 و السكان

 

 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة
 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة
 اٌّؤٍَبد اٌجؾض١خ .   -1
 ٚىاهح اٌظؾخ ٚاٌَىبْ .  -2
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 ) المٌكروبٌولوجً (       الغذائٌة المٌكروبٌولوجٌا     : الثانً  عشر  المجال البحثً 

 الموضوع البحثً

 الجهات المشاركة جهات التموٌل

المخرجات 
 التطبٌقٌة

الجهات 
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات الجامعة اخرى
 اخرى

كهاٍخ   ِظبكه  رٍٛس  -1
اٌغناء ا١ٌّىوٚث١خ  

ؽّب٠زٙب ٚ ٚٚاٌزؾىُ  ف١ٙب 
ِؼبٌغزٙب  ٌزؾ١َٓ عٛكح 

 اٌغناء . 
  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

 وزارة الزراعة  -
وزارة  -

 الصناعة 
وزارة  -

 الصحة
رم١١ُ  اٌّقبؽو -2

فٟ االغن٠خ  ا١ٌّىوٚث١خ 
  .....(  فَبك -ٍَّٛ )

ٚاثزىبه اٌٍٛبئً اٌؼ١ٍّخ 
اٌزطج١م١خ اٌزٝ ِٓ شأٔٙب 
اٌزغٍت ػٍٝ فَبك ٚرٍف 
االغن٠خ  ٚ اٌؼًّ ػٍٟ 

 ؽفظٙب

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

 وزارة الزراعة  -
وزارة  -

 الصناعة 
 وزارة الصحة

ؽل٠ضخ اٍزٕجبؽ ؽوق -3
ٌٍىشف ػٓ اٌٍّٛصبد 

ٚاٌّج١لاد ٚاٌََّٛ فٝ 
   أالغن٠خ

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

 وزارة الزراعة  -
وزارة  -

 الصناعة 
 وزارة الصحة

كهاٍبد ٌزٛف١و ثلائً -4
ٌٍّٛاك اٌؾبفظخ ؽج١ؼ١خ 

ٚأالٌٛاْ اٌظٕبػ١خ 
   ثبالغن٠خ

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

 وزارة الزراعة  -
وزارة  -

 الصناعة 
وزارة  -

 الصحة
كهاٍبد ٌزؼظ١ُ اٌم١ّخ  -5

اٌّؼبفخ ٌٍغناء ِٓ ٔٛارظ 
١ِىوٚث١خ صب٠ٛٔخ ٌي٠بح 

اٌم١ّخ االلزظبك٠خ 
 ٚاٌغنائ١خ  

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شراكة مرع المجتمرع  -

 المدنً

 وزارة الزراعة  -
وزارة  -

 الصناعة 
 وزارة الصحة -

 

 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة
 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة
 .   ٚىاهح اٌيهاػخ  -1
 ٚىاهح اٌظؾخ ٚاٌَىبْ .  -2
 ٚىاهح اٌظٕبػخ . -3
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 ) المٌكروبٌولوجً (       التربة مٌكروبٌولوجٌا     : الثالث  عشر  المجال البحثً 

 الموضوع البحثً

 الجهات المشاركة جهات التموٌل

المخرجات 
 التطبٌقٌة

الجهات 
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات الجامعة اخرى
 اخرى

كهاٍخ ث١ئبد اٌزوثخ -1
اٌّقزٍفخ اٌزٟ رؤصو ػٍٟ 
إٌشبؽبد ا١ٌّىوٚث١خ فٟ 

   اٌزوثخ 

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

 وزارة البٌئة -
وزارة   -

الزراعة و 
استصالح 
 االراضً

كهاٍخ اٌزٕٛع اٌٛهاصٟ -2
ٚ اٌج١ٌٛٛعٟ ١ٌّىوٚثبد 

   اٌزوثخ ٚ رطٛه٘ب

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

 وزارة البٌئة -
وزارة الزراعة  

و استصالح 
 االراضً

كهاٍخ أزبط ِٛاك -3
ؽ٠ٛ١خ  فٟ اٌزوثخ ٚ 

االٍزؼبٔخ ثٙب  وىٛاشف 
   ٌٍزوثخ .ٌٍٛػغ اٌج١ئٟ 

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

 وزارة البٌئة -
وزارة الزراعة  

و استصالح 
 االراضً

كهاٍخ اٌؾش -4
اٌج١ٌٛٛعٟ ول١ًٌ ػٍٟ 

طؾخ اٌزوثخ ٚ ِلٞ رٛاعل 
   اٌََّٛ ثٙب . 

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

 وزارة البٌئة -
وزارة   -

الزراعة و 
استصالح 
 االراضً

اٌىشف ػٓ -5
اٌّغّٛػبد ا١ٌّىوٚث١خ 

ٚ  إٌشطخ فٟ اٌزوثخ 
كهاٍخ اصبه٘ب اٌؾ٠ٛ١خ ٚ 

 اٌج١ئ١خ 
  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شراكة مرع المجتمرع  -

 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

 وزارة البٌئة -
وزارة   -

الزراعة و 
استصالح 
 االراضً

 

 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة
 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة
 ٚىاهح اٌيهاػخ ٚاٍزظالػ األهاػٟ   .   -1
 ٚىاهح اٌج١ئخ .  -2
 اٌّؤٍَبد اٌجؾض١خ  . -3
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 ) المٌكروبٌولوجً (      المقاومة البٌولوجٌة     : الرابع  عشر  المجال البحثً 

 الموضوع البحثً

 الجهات المشاركة جهات التموٌل

المخرجات 
 التطبٌقٌة

الجهات 
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات الجامعة اخرى
 اخرى

اٌز١َّل اٌؾ١ٛٞ ٚ -1
ربص١و وال ُِٕٙ اٌؼؼٛٞ ٚ 

ػٍٟ اٌفٍٛها ٚ إٌجبربد 
ٚ كٚه٘ب فٟ  اٌّقزٍفخ

 رؾ١َٓ االٔزبط إٌجبرٟ
  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

وزارة التعلٌم   -
 العالً

 وزارة البٌئة  -
وزارة   -

الزراعة و 
استصالح 
 االراضً 

 معهد التغذٌة  -

 اٌّمبِٚخ اٌج١ٌٛٛع١خ-2
)ثبٍزقلاَ ِووجبد ٔجبر١خ 

ٌالِواع  ٚ ١ِىوٚث١خ(
ٚ ربص١و٘ب  اٌّقزٍفخ إٌجبر١خ

ػٍٟ اٌفٍٛها ٚ إٌجبربد 
 اٌّقزٍفخ

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

وزارة التعلٌم   -
 العالً

 وزارة البٌئة  -
وزارة   -

الزراعة و 
استصالح 
 االراضً 

 معهد التغذٌة 

اٌّؼبٌغخ اٌج١ٌٛٛع١خ -3
ٌٍّقٍفبد اٌؼؼ٠ٛخ ٚ 

   أزبط اٌىّجٍٛذ 

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

وزارة التعلٌم   -
 العالً

 وزارة البٌئة  -
وزارة   -

الزراعة و 
استصالح 
 االراضً 

 معهد التغذٌة 

كهاٍخ اٍزقلاَ -4
اٌىبئٕبد اٌّضجزخ 

١ٌٍٕزوٚع١ٓ فٟ اٌزوثخ 
ٚربص١و٘ب ػٍٟ اٌىبئٕبد 

 اٌفٍٛهااٌلل١مخ االفوٞ ٚ 
ٚ كٚه٘ب فٟ  إٌجبر١خ

 رؾ١َٓ االٔزبط إٌجبرٟ

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

المجتمع شراكة مع 
 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

وزارة التعلٌم   -
 العالً

 وزارة البٌئة  -
وزارة   -

الزراعة و 
استصالح 
 االراضً 

 معهد التغذٌة  -

كهاٍخ اٌلالئً -5
ا١ٌّىوٚث١خ ٌقظٛثخ 

   اٌزوثخ

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 بحثًمشروع  -
شراكة مرع المجتمرع  -

 المدنً

المؤسسات  -
 البحثٌة 

وزارة التعلٌم   -
 العالً

 وزارة البٌئة  -
وزارة   -

الزراعة و 
استصالح 
 االراضً 
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 معهد التغذٌة  -

 

 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة
 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجامعةالجهات المقترحة للمشاركة فى خارج 
 ٚىاهح اٌيهاػخ ٚاٍزظالػ األهاػٟ   .   -1
 ٚىاهح اٌج١ئخ .  -2
 اٌّؤٍَبد اٌجؾض١خ  . -3
 ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ .  -4
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  َُاٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ ٚاٌزغن٠خ ػٍُ ل   : 
 :  المجاالت البحثٌة

 .  اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ ٚ اٌزغن٠خ -1

  . اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ ٚرطج١مبرٙب  -2

        الكٌمٌاء الحٌوٌة والتغذٌة     : األول  المجال البحثً 

 الموضوع البحثً
المخرجات  الجهات المشاركة جهات التموٌل

 التطبٌقٌة
الجهات 
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات الجامعة اخرى
 اخرى

اٌى١ّ١بء اٌجٕل االٚي : -1
اٌزغن٠خ ٚػاللزٙب ٚاٌؾ٠ٛ١خ 

 ثبٌظؾٗ اٌؼبِٗ
 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

المعاهد و  - -
المراكز البحثٌه 
التابعه لوزارة 

 الصحه و السكان
 المستشفٌات  - -
وزاره  - -

التجاره 
والصناعه ) 

قطاع الصناعات 
 الغذائٌه(

اٌزٍٛس  اٌضبٟٔ:اٌجٕل  -2
اٌج١ئٝ ٚػاللزٗ ثبٌظؾٗ 

 اٌؼبِٗ
   

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

وزارة  - -
التجاره 

والصناعه )قطاع 
الصناعات 

 الغذائٌه(
  وزارة البٌئه - -

اٌؼاللٗ ث١ٓ  اٌجٕل اٌضبٌش: -3
اٌّىٛٔبد اٚ اٌَّزقٍظبد 

اٌغنائ١ٗ ٚ ثؼغ 
طج١ٗ ٚ اٌَّزؾؼواد اٌ

   رأص١و٘ب ػٍٝ اٌظؾٗ اٌؼبِٗ

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

المعاهد و  - -
المراكز البحثٌه 
التابعه لوزارة 

 الصحه و السكان
 المستشفٌات  - -
شركات  - -

 االدوٌة
اٌزغن٠خ اٌجٕل اٌواثغ: -4

اٌغ١ٕ١ٗ ٚ ػاللزٙب ثجؼغ 
 األِواع

   

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

المعاهد و  - -
المراكز البحثٌه 
التابعه لوزارة 

 الصحه و السكان
 المستشفٌات - -

اٌى١ّ١بء  اٌجٕل اٌقبٌِ: -5
ٚػاللزٙب   اٌزغن٠خ ٚ اٌؾ٠ٛ١خ

 ثبٌٕبٔٛرىٌٕٛٛچٝ 
 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شراكة مرع المجتمرع  -

 المدنً

المعاهد و  - -
المراكز البحثٌه 
التابعه لوزارة 

 الصحه و السكان
شركات  - -

 األدوٌه
 

 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة
 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة
 شووبد األك٠ٚخ    .   -1
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 .  ٚاٌّواوي اٌجؾض١خ اٌزبثؼخ ٌٛىاهح اٌظؾخ ٚاٌَىبْ اٌّؼب٘ل  -2
 اٌَّزشف١بد .  -3

 .ٚىاهح اٌزغبهٖ ٚاٌظٕبػٗ )لطبع اٌظٕبػبد اٌغنائ١ٗ( -4     
 مقترح المخرجات االساسٌة لخطة الكلٌة بعد انتهاء الخطة البحثٌة

  رسائل ماجستٌر/دكتوراة
 14  . رسالة ماجستٌر 
 12  . رسالة دكتوراة 
 31   . بحث منشور 

 الكٌمٌاء الحٌوٌة وتطبٌقاتها    :   الثانً المجال البحثً 

 الموضوع البحثً
المخرجات  الجهات المشاركة جهات التموٌل

 التطبٌقٌة
الجهات 
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات الجامعة اخرى
 اخرى

كهاٍبد رطج١م١ٗ ؽ٠ٛ١ٗ  .1
فٝ ِغبي اٌقال٠ب 

 اٌغنػ١ٗ.
   

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

اٌّؼب٘ل ٚ  -
اٌّواوي اٌجؾض١ٗ 
اٌزبثؼٗ ٌٛىاهح 

اٌظؾٗ ٚ 
 اٌَىبْ

 اٌَّزشف١بد - -
 ٚىاهح اٌج١ئٗ -

اٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضٗ -2
فٝ اٌج١ٌٛٛچ١ب اٌغي٠ئ١خ 

ٌٍىشف ػٓ ثؼغ اٌؾبالد 
 اٌّوػ١ٗ ِٚواؽً رطٛه٘ب.

 
  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

اٌّؼب٘ل ٚ  -
اٌّواوي اٌجؾض١ٗ 
اٌزبثؼٗ ٌٛىاهح 

اٌظؾٗ ٚ 
 اٌَىبْ

 اٌَّزشف١بد - -
ٚىاهح  - -

 اٌج١ئٗ

كهاٍٗ ثؼغ اٌزم١ٕبد -3
اٌؾ٠ٛ١ٗ اٌؾل٠ضٗ ٚ 

إٍزقلاِٙب ٌٍؾل ِٓ ثؼغ 
األِواع اٌزٝ ٌٙب ػاللٗ 

 ثبٌزٍٛس اٌج١ئٝ.
 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

اٌّؼب٘ل ٚ  -
اٌجؾض١ٗ اٌّواوي 

اٌزبثؼٗ ٌٛىاهح 
اٌظؾٗ ٚ 

 اٌَىبْ
 اٌَّزشف١بد - -
ٚىاهح  - -

 اٌج١ئٗ

اٍزقلاَ إٌبٔٛرىٌٕٛٛچٝ -4
ٌٍؾل ِٓ ثؼغ األِواع 

 اٌّؤصوح ػٍٝ اٌظؾخ اٌؼبِخ. 
   

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

المجتمع شراكة مع 
 المدنً

اٌّؼب٘ل ٚ  -
اٌّواوي اٌجؾض١ٗ 
اٌزبثؼٗ ٌٛىاهح 

اٌظؾٗ ٚ 
 اٌَىبْ

 اٌَّزشف١بد - -
ٚىاهح  - -

 اٌج١ئٗ

اٍزقلاَ ثؼغ -5
اٌَّزقٍظبد إٌجبر١خ 

أٚاٌّووجبد اٌفؼبٌخ ٌٍؾل 
اٌّشىالد ِٓ ثؼغ 

 اٌظؾ١خ.   
  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شراكة مرع المجتمرع  -

 المدنً

اٌّؼب٘ل ٚ  -
اٌّواوي اٌجؾض١ٗ 
اٌزبثؼٗ ٌٛىاهح 

اٌظؾٗ ٚ 
 اٌَىبْ

 اٌَّزشف١بد - -
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ٚىاهح  - -
 اٌج١ئٗ

 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة
 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 للمشاركة فى خارج الجامعةالجهات المقترحة 
 .      اٌّؼب٘ل ٚاٌّواوي اٌجؾض١خ اٌزبثؼخ ٌٛىاهح اٌظؾخ ٚاٌَىبْ  -1
 .  اٌَّزشف١بد  -2
 .    اٌج١ئخٚىاهح -3

 مقترح المخرجات االساسٌة لخطة الكلٌة بعد انتهاء الخطة البحثٌة
  رسائل ماجستٌر/دكتوراة

 5  . رسالة ماجستٌر 
 5   . بحث منشور 
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  َُااللزظبك إٌّيٌٟ ل : 
 :  المجاالت البحثٌة

 .  إٌبٔٛ رىٌٕٛٛعٟ اٌزغ١ٙي ٚ اٌظجبغخ ٚ اٌطجبػخ اٌظٕبػبد ا١ٌَٕغ١خ -1
 .  رظ١ُّ األى٠بء ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّالثٌ  -2

 .فْٕٛ اٌزطو٠ي ٚ اٌىوٚش١ٗ ٚ اٌغٍٛك ٚ اٌزو٠ىٛ ا١ٌلٚٞ االشغبي ا١ٌل٠ٚخ -3
 .   رىٌٕٛٛع١ب ا١ٌَٕظ  -4

 .   التغذٌة وعلوم األطعمة  -5

  . النانو تكنولوجً التجهٌز و الصباغة و الطباعة الصناعات النسٌجٌة    : األول  المجال البحثً 

 الموضوع البحثً
المخرجات  الجهات المشاركة جهات التموٌل

 التطبٌقٌة
الجهات 
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات الجامعة اخرى
 اخرى

 اٌزغؼلِمبِٚخ  -1
 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

وزارة  -
 الصناعة

 وزارة البٌئة – -
المجتمع المدنً  -

 والغرف التجارٌة
اتحاد  -

 الصناعات
قطاع  -- -

التجهٌز  
الصباغة و 

الطباعة بمصانع 
 النسٌج

 ِمبِٚخ اٌؼزخ ٌٍظٛ  -2
   

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

وزارة  -
 الصناعة

 وزارة البٌئة – -
المجتمع المدنً  -

 والغرف التجارٌة
اتحاد  -

 الصناعات
قطاع  -- -

التجهٌز  
و  الصباغة

الطباعة بمصانع 
 النسٌج

 ِبٔغ ٌزَوة اٌّبء-3
 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

وزارة  -
 الصناعة

 وزارة البٌئة – -
المجتمع المدنً  -

 والغرف التجارٌة
اتحاد  -

 الصناعات
قطاع  -- -

التجهٌز  
الصباغة و 

الطباعة بمصانع 
 النسٌج
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 ِؼبٌغخ اٌغوٚػ األك١ِخ -4
 

  

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

وزارة  -
 الصناعة

 وزارة البٌئة – -
المجتمع المدنً  -

 والغرف التجارٌة
اتحاد  -

 الصناعات
قطاع  -- -

التجهٌز  
الصباغة و 

الطباعة بمصانع 
 النسٌج

ػلاك ك١ًٌ ٌظجبغخ -5
 األلّشخ

   

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شراكة مرع المجتمرع  -

 المدنً

وزارة  -
 الصناعة

 وزارة البٌئة – -
المدنً المجتمع  -

 والغرف التجارٌة
اتحاد  -

 الصناعات
قطاع  -- -

التجهٌز  
الصباغة و 

الطباعة بمصانع 
 النسٌج

 

 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة
 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة
 .  ٚىاهح اٌظٕبػخ  -1
 .  ٚىاهح اٌج١ئخ -2
 .  اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ٚاٌغو  اٌزغبه٠خ  -3
 ارؾبك اٌظٕبػبد .  -4     
 لطبع اٌزغ١ٙي اٌظجبغخ ٚاٌطجبػخ ثّظبٔغ ا١ٌَٕظ .  -5

 مقترح المخرجات االساسٌة لخطة الكلٌة بعد انتهاء الخطة البحثٌة
  رسائل ماجستٌر/دكتوراة

 12  . رسالة ماجستٌر 
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  تصمٌم األزٌاء وتكنولوجٌا المالبس    : الثانً   المجال البحثً 

 الموضوع البحثً
المخرجات  الجهات المشاركة جهات التموٌل

 التطبٌقٌة
الجهات 
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات الجامعة اخرى
 اخرى

االٍزلاِخ فٟ اٌزظ١ُّ -1
   ٚ اٌّالثٌ

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

وزارة  -
 –الصناعة 

 وزارة السٌاحة
 وزارة البٌئة – -

قطاع التصمٌم  --
و التنفٌذ بمصانع 

 المالبس

رظ١ُّ اٌّالثٌ ٚ -2
 ِالئّخ ث١ئخ اٌؼًّ

   ) اال٠وع١ِٛٔٛىٌ( 

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

وزارة  -
 –الصناعة 

 وزارة السٌاحة
 وزارة البٌئة – -
قطاع  -- -

التصمٌم و التنفٌذ 
 بمصانع المالبس

اػبكح اٌزل٠ٚو ٚ  -3
اٌزغ١ٙي ٚهفغ اٌم١ّخ ٚ 

   اٌم١ّخ اٌّؼبفخ

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

وزارة  -
 –الصناعة 

 وزارة السٌاحة
 وزارة البٌئة – -
قطاع  -- -

التصمٌم و التنفٌذ 
 بمصانع المالبس

اٍزٍٙبَ ػٕبطو عل٠لح  -4
ٌٍّٛػخ ِٓ اٌزبه٠ـ 

اٌّظوٞ ٚ اٌّؾبفظبد 
   اٌّظو٠خ

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

وزارة  -
 –الصناعة 

 وزارة السٌاحة
 وزارة البٌئة – -
قطاع  -- -

التصمٌم و التنفٌذ 
 بمصانع المالبس

رظ١ّّبد َِزؾلصخ -5
   ٌٍّالثٌ اٌٛظ١ف١خ

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -
شراكة مرع المجتمرع  -

 المدنً

وزارة  -
 –الصناعة 

 وزارة السٌاحة
 وزارة البٌئة – -
قطاع  -- -

التصمٌم و التنفٌذ 
 بمصانع المالبس

 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة
 العلومكلٌة  -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة
 .       ٚىاهح اٌظٕبػخ -1
 .   ٚىاهح ا١ٌَبؽخ -2
 .    ٚىاهح اٌج١ئخ -3
 لطبع اٌزظ١ُّ ٚاٌزٕف١ن ثّظبٔغ اٌّالثٌ .  -4

 مقترح المخرجات االساسٌة لخطة الكلٌة بعد انتهاء الخطة البحثٌة
  رسائل ماجستٌر/دكتوراة

 12  . رسالة ماجستٌر 
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 .فْٕٛ اٌزطو٠ي ٚ اٌىوٚش١ٗ ٚ اٌغٍٛك ٚ اٌزو٠ىٛ ا١ٌلٚٞ االشغبي ا١ٌل٠ٚخ   : الثالث   المجال البحثً 

 الموضوع البحثً
المخرجات  الجهات المشاركة جهات التموٌل

 التطبٌقٌة
الجهات 
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات الجامعة اخرى
 اخرى

االرغب٘بد اٌؾل٠ضخ فٟ -1
اٌزطو٠ي ٚ اٌىوٚش١ٗ ٚ 

   اٌزو٠ىٛ 

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

وزارة  -
 الصناعة

وزارة  – -
وزارة  -البٌئة

التضامن 
 االجتماعً

قطاع  -- -
و التنفٌذ  التصمٌم

 بمصانع المالبس
 مصانع النسٌج

اُ٘ اٍزقلاِبد اٌغٍٛك -2
ٚ رم١ٕبرٙب فٟ اٌّالثٌ ٚ 

ِىّالد اٌيٞ ٚ 
   اٌّفوٚشبد 

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

وزارة  -
 الصناعة

وزارة  – -
وزارة  -البٌئة

التضامن 
 االجتماعً

قطاع  -- -
التصمٌم و التنفٌذ 
 بمصانع المالبس

 مصانع النسٌج -
 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة

 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة
 ٚىاهح اٌظٕبػخ .   -1
 اٌزؼبِٓ االعزّبػٟ . ٚىاهح  -2
 ٚىاهح اٌج١ئخ  . -3
 لطبع اٌزظ١ُّ ٚاٌزٕف١ن ثّظبٔغ اٌّالثٌ .  -4
 ِظبٔغ ا١ٌَٕظ .  -5

 مقترح المخرجات االساسٌة لخطة الكلٌة بعد انتهاء الخطة البحثٌة
  رسائل ماجستٌر/دكتوراة

 5  . رسالة ماجستٌر 
 5  . رسالة دكتوراة 
 22  .  بحث منشور 
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 رىٌٕٛٛع١ب ا١ٌَٕظ    : الرابع   المجال البحثً 

 الموضوع البحثً
المخرجات  الجهات المشاركة جهات التموٌل

 التطبٌقٌة
الجهات 
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات الجامعة أخرى
 اخرى

االرغب٘بد اٌؾل٠ضخ فٟ -1
 أزبط االلّشخ 

)إٌَّٛعخ ٚ اٌزو٠ىٛ ٚ 
   اٌغ١و َِٕٛعخ(

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

وزارة  -
 الصناعة

وزارة  – -
وزارة  -البٌئة

التضامن 
 االجتماعً

قطاع  -- -
التصمٌم و التنفٌذ 
 بمصانع المالبس

 مصانع النسٌج -

ِوالجخ اٌغٛكح ٚ  -2
 ٚإٌّزغبد إٌٙبئ١خ اللّشخ 

)إٌَّٛعخ ٚ اٌزو٠ىٛ ٚ 
   اٌغ١و َِٕٛعخ

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

وزارة  -
 الصناعة

وزارة  – -
وزارة  -البٌئة

التضامن 
 االجتماعً

قطاع  -- -
التصمٌم و التنفٌذ 
 بمصانع المالبس

 مصانع النسٌج -
 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة

 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة
 ٚىاهح اٌظٕبػخ .   -1
 ٚىاهح اٌزؼبِٓ االعزّبػٟ .  -2
 ٚىاهح اٌج١ئخ  . -3
 لطبع اٌزظ١ُّ ٚاٌزٕف١ن ثّظبٔغ اٌّالثٌ .  -4
 ِظبٔغ ا١ٌَٕظ .  -5

 مقترح المخرجات االساسٌة لخطة الكلٌة بعد انتهاء الخطة البحثٌة
  رسائل ماجستٌر/دكتوراة

 5  . رسالة ماجستٌر 
 5  . رسالة دكتوراة 
 22  .  بحث منشور 

  

  

  



الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

309

 اٌزغن٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ    : الخامس   المجال البحثً 

 الموضوع البحثً
المخرجات  الجهات المشاركة جهات التموٌل

 التطبٌقٌة
الجهات 
 جهات الجامعة المستفٌدة

 جهات الجامعة أخرى
 اخرى

األغن٠خ اٌؼالع١خ -1
 ٚاألغن٠خ اٌظؾ١خ

   

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

وزارة  - -
      -الصناعة
المصانع 
 المستفٌدة

المركز القومً  -
 للبحوث

 وزارة الصحة -
 وزارة الزراعة -
وزارة التربٌة  -

 والتعلٌم
المجتمع المدنً  -

 والغرف التجارٌة
اتحاد  -

 الصناعات
الهٌئات  -

 التموٌنٌة
هٌئات مراقبة  -

 الجودة
 هٌئة الجمارك -

 رم١١ُ اٌؾبٌخ اٌغنائ١خ-2
   

 كلٌة.....

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

 وزارة.....

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

 براءة اختراع -
 مشروع بحثً -

شراكة مع المجتمع 
 المدنً

وزارة  - -
      -الصناعة
المصانع 
 المستفٌدة

المركز القومً  -
 للبحوث

 وزارة الصحة -
 وزارة الزراعة -
وزارة التربٌة  -

 والتعلٌم
المجتمع المدنً  -

 والغرف التجارٌة
اتحاد  -

 الصناعات
الهٌئات  -

 التموٌنٌة
هٌئات مراقبة  -

 الجودة
 هٌئة الجمارك -

األغن٠خ ماد اٌزأص١و -3
 اٌلٚائٟ

 
    -  

وزارة  - -
      -الصناعة
المصانع 
 المستفٌدة

المركز القومً  -
 للبحوث

 وزارة الصحة -
 وزارة الزراعة -
التربٌة وزارة  -

 والتعلٌم
المجتمع المدنً  -

 والغرف التجارٌة
اتحاد  -
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 الصناعات
الهٌئات  -

 التموٌنٌة
هٌئات مراقبة  -

 الجودة
 هٌئة الجمارك -

 رىٌٕٛٛع١ب األغن٠خ-4
     -  

وزارة  - -
      -الصناعة
المصانع 
 المستفٌدة

المركز القومً  -
 للبحوث

 وزارة الصحة -
 وزارة الزراعة -
وزارة التربٌة  -

 والتعلٌم
المجتمع المدنً  -

 والغرف التجارٌة
اتحاد  -

 الصناعات
الهٌئات  -

 التموٌنٌة
هٌئات مراقبة  -

 الجودة
 هٌئة الجمارك -

 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة
 كلٌة العلوم -1
 اٌج١ئ١خ ٚاٌجؾٛس اٌلهاٍبد ِؼٙل -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة
 ٚىاهح اٌظٕبػخ .   -1
 اٌّظبٔغ اٌَّزف١لح  .  -2
 ٚىاهح اٌظؾخ  . -3
 اٌّووي اٌمِٟٛ ٌٍجؾٛس  .  -4
 ٚىاهح اٌيهاػخ  . -5
 ٚىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ .  -6
 اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ٚاٌغو  اٌزغبه٠خ .  -7
 ارؾبك اٌظٕبػبد . -8
 ا١ٌٙئبد اٌز١ٕ٠ّٛخ .  -9
 ١٘ئبد ِوالجخ اٌغٛكح .  – 11
  ١٘ئخ اٌغّبهن .  -11

 االساسٌة لخطة الكلٌة بعد انتهاء الخطة البحثٌةمقترح المخرجات 
  رسائل ماجستٌر/دكتوراة

 3  . رسالة ماجستٌر 
 3  . رسالة دكتوراة 
 12  .  بحث منشور 
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 :قسم اللغة العربية وآدابها ❖
 المجاالت البحثية 

 العلـــوم اللغـــوية  -1
 النحو العربي  -2
 األدب العربي القديم  -3
 الحـديـث العربيتاريخ األدب  -4
 األدب الحديث -5
 الشــعر الحــديث -6
 النثـــر الحــديث -7
 البينيــة الدراســــات  -8
 األدب المقـــارن -9

 موضوعـات بحثيــة في البالغـــة والنقد العربي  -10
 الدراســــات اإلسالمية   -11

 

 

 اللغـــوية العلـــومالمجال البحثي االول: 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

 الحديثة اللغوية النظريات .1
   اللغوي  بالتراث وعالقتها

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

  اللغوي  التحليل مستويات .2
   للنصوص 

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

 في الحديثة االتجاهات .3
   اللغوي  الدرس

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

 التطبيقي اللغة علم .4
 :ومنها المتنوعة،  بفروعه

 النفسي، النصي،(  اللغة علم
 القضائي،  االجتماعي،
 التاريخي، الجغرافي،
 علم الحاسوبي، ، السريري

 والرقمنة المصطلح،
والنقد  اللغوية،    والدراسات 

 ( اللغوي

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 فى داخل الجامعة   المقترحة للمشاركة الجهات 

 كلية التربية  -1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد -2

 فى خارج الجامعة  الجهات المقترحة للمشاركة 

 والتعليم  التربية وزارة -1
 وزارة الخارجية  -2
 للمعلمين المهنية األكاديمية -3
 االخرى بالجامعات التربية كليات -4

 

 البحثية  الكلية بعد انتهاء الخطةالمخرجات االساسية لخطة مقترح 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 6 ر يرسائل ماجست 
 10  رسائل دكتوراه 
 10  أبحاث منشورة 

 النحو العربي : لثانيالمجال البحثي ا

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

 علم التراكيب  .1
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 اختراعبراءة  -
 بحثيمشروع   -
 المدنيشراكة مع المجتمع  -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

 علم األبنية .2
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 اختراعبراءة  -
 بحثيمشروع   -
 المدنيشراكة مع المجتمع  -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

 علم الداللة  .3
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 المجتمع المدنيشراكة مع  -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

 علم معاني النحو  .4
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 بحثيمشروع   -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

تجديد   .5 النحو  قضايا 
   العربي

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 بحثيمشروع   -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة  

 كلية التربية  .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 والتعليم  التربية وزارة .1
 وزارة الخارجية  .2
 للمعلمين المهنية األكاديمية .3
 االخرى بالجامعات التربية كليات .4

 الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية مقترح المخرجات االساسية لخطة 

   رسائل ماجستير/دكتوراة
 15 ر يماجست ةرسال 
 20 دكتوراه  ةرسال 
 25  بحثا منشورا 

 القديم  العربياألدب  :لثلثاالمجال البحثي ا

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

الشعر  -1 في  الطبيعة 
    العربي

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

في   -2 الصعاليك  شعر 
  الجاهلي العصرين  

   واإلسالمي 

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

 األندلسيالشعر   -3
   المدح، األسر 

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

شعر الغزل بين القديم   -4
   والحديث 

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

في   -5 العرب  أيام 
   الجاهلية 

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 المجتمع المدنيشراكة مع  -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة  

 كلية التربية  .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 والتعليم  التربية وزارة .1
 وزارة الخارجية  .2
 للمعلمين المهنية األكاديمية .3
 األخرى بالجامعات التربية كليات .4
 

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

   رسائل ماجستير/دكتوراة
 5 ر يماجست ةرسال 
 8 دكتوراه  ةرسال 

 2  كتاب 

 
 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  -1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 تاريــخ األدب العربي الحديث : الرابعالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

معالجة موضوعات في   -1
تاريخ األدب الحديث تتصل  

الكالسيكية، )بـ 
   (الرومانسية، الواقعية

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

األدب  -2 تاريخ  بين  الربط 
   الحديث واألدب القديم 

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

والقضايا   -3 الظواهر  بحث 
   األدبية الحديثة والمعاصرة 

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 والتعليم  التربية وزارة -1
 وزارة الخارجية  -2
 للمعلمين المهنية األكاديمية -3
 األخرى بالجامعات التربية كليات -4
 

 الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية مقترح المخرجات االساسية لخطة 

    رسائل ماجستير/دكتوراة
 4 ر يماجست ةرسال 
 6 دكتوراه  ةرسال 
 10  أبحاث منشورة 

 

 
 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  -1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 والتعليم  التربية وزارة -1

 األدب الحديث : الخامسالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

األدب المسرحي دون  -1
   .مضامين التشاؤمية

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

 وزارة الخارجية  -

في   -2 الغربي  النقد  أثر 
العربي الحديث األدب  

كولن   غير  من 
   .ولسون

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

 وزارة الخارجية  -

في   -3 التجريب  ظواهر 
 .األدب

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

 وزارة الخارجية  -

 فن القصة القصيرة  -4
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 اختراعبراءة  -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

 وزارة الخارجية  -
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 وزارة الخارجية  -2
 للمعلمين المهنية األكاديمية -3
 األخرى بالجامعات التربية كليات -4

 
 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

    رسائل ماجستير/دكتوراة
 13 ر يماجست ةرسال 
 20 دكتوراه  ةرسال 
 15  بحثا منشورا 
 3 كتب 

 

 
 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  -1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 والتعليم  التربية وزارة -1
 وزارة الخارجية  -2

 الشــعر الحــديث: السادسالمجال البحثي 

 البحثي الموضوع 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

 دراسة أحد الشعراء -1
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 المجتمع المدنيشراكة مع  -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

 دراسة ديوان شعر -2
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

 دراسة قضية أدبية -3
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

خاصة   -4 موضوعات 
 بالمسرح الشعري 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 للمعلمين المهنية األكاديمية -3
 األخرى بالجامعات التربية كليات -4
 

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

    رسائل ماجستير/دكتوراة
 5 ر يماجست ةرسال 
 8 دكتوراه  ةرسال 
 3 كتب 

 

 
 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 التربية كلية  -1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد -2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 والتعليم  التربية وزارة -1
 وزارة الخارجية  -2
 للمعلمين المهنية األكاديمية -3
 األخرى بالجامعات التربية كليات -4

 الحــديث  النثـــر: السابعالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

لماذا عصر الرواية في   -1
   الحديث؟األدب 

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

النقد   -2 علم  بين  العالقة 
األنواع   وتطور  األدبي 

   األدبية 

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

التشاؤمية  -3 مضامين 
 واألدب المسرحي 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

ونظرية   -4 المقارن  األدب 
 التأويل 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

    ماجستير/دكتوراةرسائل  
 8 ر يماجست ةرسال 
 12 دكتوراه  ةرسال 
 15 بحث منشور 

 

 
 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 التربية كلية  .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 والتعليم  التربية وزارة .1
 وزارة الخارجية  .2
 للمعلمين المهنية األكاديمية .3
 األخرى بالجامعات التربية كليات .4
 

 البينيــة  الدراســــات: الثامنالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

الربط بين األدب وعلم   .1
التفسير   االجتماع في

   االجتماعي لألدب.

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

النفس   .2 علم  بين  الربط 
التفسير النفسي واألدب  

لألدب، المذهب النفسي 
 في النقد األدبي. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

النص   .3 علم  بين  الربط 
 واألدب.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

دراسة المذاهب النقدية  .4
والمعاصرة   الحديثة 

الحديوتحليل     ث الشعر 
وفق   والمعاصر 
النقدية  المناهج 

 المعاصرة 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

    ماجستير/دكتوراةرسائل  
 4     رسائل ماجستير 
 6     رسائل دكتوراه 
 10 منشورة  أبحاث 

 
 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 والتعليم  التربية وزارة .1
 وزارة الخارجية  .2
 للمعلمين المهنية األكاديمية .3
 األخرى بالجامعات التربية كليات .4
 

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

    رسائل ماجستير/دكتوراة

 المقـــارن  األدب: التاسعالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

العربي  تأثيرات األدب  .1
   في اآلداب العالمية.

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

دور الترجمة وأهميتها  .2
الدراسات   مجال  في 

   المقارنة.

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

وعزلة  .3 المقارن  األدب 
 األدب الوطني

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

األدب  .4 سوسيولوجيا 
   المقارن 

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 المجتمع المدنيشراكة مع  -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 4     رسائل ماجستير 
 8     رسائل دكتوراه 
 10 منشورة  أبحاث 

 

 

 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة الجهات 

 والتعليم  التربية وزارة .1
 وزارة الخارجية  .2
 للمعلمين المهنية األكاديمية .3
 األخرى بالجامعات التربية كليات .4
 

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

    رسائل ماجستير/دكتوراة
 3 ماجستير  رسائل 

 العربي  بحثيــة في البالغـــة والنقد  موضوعـات: العاشرالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

االتجاهات الحديثة في  .1
   .النقد األدبي

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 المجتمع المدنيشراكة مع  -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

الدرس   .2 اتجاهات 
   . البالغي الحديث

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

في   .3 النفسية  االتجاهات 
 االبداع األدبي 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

المعاصرة   .4 االتجاهات 
النقد  دراسة  في 

   .العربي

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 7 دكتوراه  رسائل 
 2  كتاب 

 

 

 الجامعة الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل 

 كلية التربية  .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 والتعليم  التربية وزارة .1
 وزارة الخارجية  .2
 للمعلمين المهنية األكاديمية .3
 األخرى بالجامعات التربية كليات .4
 

 البحثية مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة 

    رسائل ماجستير/دكتوراة
 10 ماجستير  رسائل 
 15 دكتوراه  رسالة 
 20 منشور بحث 

 الدراســــات اإلسالمية  :الحادي عشرالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

  ومناهجالتفسير  .1
   .المفسرين

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

 .علوم القرآن .2
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

الحديث   .3 مصطلح  علوم 
 .ومناهج المحدثين

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

السيرة   .4 في  دراسات 
   .النبوية الشريفة

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 :وآدابها اإلنجليزيةقسم اللغة  ❖
 المجاالت البحثية 

 اإلفريقي ألدب ا .1
 أدب األقليـــــات .2
 األستراليواألدب  الكندياألدب  .3
 العالمي  واألدب األدب المقارن  .4
 باإلنجليزية أدب المقاومة المكتوب  .5
 أدب المقــاومة المقـــارن  .6
 االحتالل األعمال األدبية المكتوبة على خلفية  .7
 دراسة مقارنة لألعمال التداخلية األدبية  .8
 نظريــــــات النقـــــــد. .9

 دراسات الترجمة  .10
 النقـــد المقـــارن .11
 التطبيقي النقـــد  .12
 الحضارة واألدب  .13
 الدراسات االمريكية  .14
 واألدب التعليم  .15
 اللغويات التطبيقية  .16
 تناص الخطــاب .17
 اللغويات النظرية الحديثة  .18
 اللغــويات المقــارنة  .19
 تحليل الخطاب .20
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة  

 كلية التربية  .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 وزارة التعاون الدولي .1

 وزارة الخارجية  .2

 الثقافة وزارة  .3

 معهد الدراسات األفريقية  .4

 الخطة البحثية مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 15  رسالة ماجستير 
 15  رسالة دكتوراه 
 50 مؤتمر 
 30  بحث منشور 
 20 ترجمة 
 10  كتاب منشور 

 

 اإلفريقي   األدبالمجال البحثي االول: 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

المكتوب  .1 لآلدب  مقارنة 
ب اإلفريقية  داب  آباللغات 

باللغة   مكتوبة  أخرى 
   اإلنجليزية 

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

ومقارنته   .2 النوبة  أدب 
مكتوب  مواز  بأدب 

 باإلنجليزية
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

 إفريقيدراسة لكاتب  .3
  أو أكثر

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة  

 كلية التربية  .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 وزارة التعاون الدولي .1
 والهجرة وزارة الخارجية  .2
 وزارة الثقافة  .3

 البحثية مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 15  رسالة ماجستير 
 15  رسالة دكتوراه 
 50 مؤتمر 
 30  بحث منشور 
 20 ترجمة 
 10  كتاب منشور 

 األقليـــــات  أدب: ثانيالمجال البحثي ال

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

   األصليين.أدب السكان  .1

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

  األفروأمريكى.األدب  .2

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

 - األسيوياألدب  .3
   األمريكي.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

 – العربياألدب  .4
   األمريكي.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 المجتمع المدنيشراكة مع  -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

أدب العرب المقيمين  .5
   إنجلترا.في 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 لجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة ا

 التربية كلية  .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 وزارة التعاون الدولي .1
 والهجرة وزارة الخارجية  .2
 وزارة الثقافة  .3
 وزارة السياحة  .4

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 15  ماجستير رسالة 
 15  رسالة دكتوراه 
 50 مؤتمر 
 30  بحث منشور 
 20 ترجمة 
 10  كتاب منشور 

 األسترالي واألدب  الكندياألدب : ثالثالمجال البحثي ال

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

   أكثر.دراسة لكاتب أو  .1

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

   األصليين.أدب السكان  .2

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

  الكنديمقارنة باألدب  .3
للمهاجرين وأدب السكان  

 األصليين 
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 وزارة التعاون الدولي .1
 والهجرة وزارة الخارجية  .2
 وزارة الثقافة  .3
 وزارة السياحة  .4

 الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية مقترح المخرجات االساسية لخطة 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 15  رسالة ماجستير 
 15  رسالة دكتوراه 
 50 مؤتمر 
 30  بحث منشور 
 20 ترجمة 
 10  كتاب منشور 

 

 

 العالمي واألدب المقارن األدب: رابعالمجال البحثي ال

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

 /األسيوياألدب   .1
  الخليجي،   /التركي

ب  أخرى  آومقارنته  داب 
   مكتوبة باإلنجليزية  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

كاتبين   .2 بين  مقارنة 
   أدبيين.أو نوعين 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

مقارنة ما بين حقبتين   .3
زمنيتين في مجال معين  

سواء كان مسرح أو  
رواية أو شعر في األدبين 

  واألمريكي اإلنجليزي
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 وزارة التعاون الدولي .1
 والهجرة وزارة الخارجية  .2
 الثقافة وزارة  .3
 للمرأةالمجلس القومي  .4

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 15  رسالة ماجستير 
 15  رسالة دكتوراه 
 50 مؤتمر 
 30  بحث منشور 
 20 ترجمة 
 10  كتاب منشور 

 المقاومة المكتوب باإلنجليزية  أدب: خامسالمجال البحثي ال

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  التطبيقية المخرجات 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

عن   .1 المدافع  األدب 
   .الفلسطينيالحق 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

   أفريقيا.أدب جنوب  .2

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

األدب المناهض  .3
  العنصرية.للتفرقة 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

أدب البيض المدافعين   .4
عن حقوق السود في  

     المتحدة.الواليات 

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

  األفريقي.األدب  .5

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 بحثيمشروع   -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 وزارة الخارجية و الهجرة  .1
 وزارة الثقافة  .2

 انتهاء الخطة البحثية مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 15  رسالة ماجستير 
 15  رسالة دكتوراه 
 50 مؤتمر 
 30  بحث منشور 
 20 ترجمة 
 10  كتاب منشور 

 

 

 

 أدب المقــاومة المقـــارن: سادسالمجال البحثي ال

 البحثي الموضوع 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

كاتب   .1 بين  مقارنة 
من   فلسطيني  وكاتب 

من  المقاومة  كتاب 
   جنوب إفريقيا.  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

كاتب/ـة  .2 بين  مقارنة 
وكاتب/ـة   العراق  من 
لغزو  مناهضة  أمريكية 

   العراق. 

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 اختراعبراءة  -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

مقارنة بين كاتب   .3
  اختالفالمقاومة على 

 خلفياتهم. 
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 المدنيشراكة مع المجتمع  -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة الجهات 

 كلية التربية  .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 وزارة الخارجية و الهجرة  .1
 وزارة الثقافة  .2
 للمرأةالمجلس القومي  .3

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  ماجستير/دكتوراةرسائل  
 15  رسالة ماجستير 
 15  رسالة دكتوراه 
 50 مؤتمر 
 30  بحث منشور 
 20 ترجمة 
 10  كتاب منشور 

 

 االحتالل األدبية المكتوبة على خلفية  األعمال: سابعالمجال البحثي ال

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  التطبيقية المخرجات 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

 اإلسرائيلياألدب   .1
باللغة   المكتوب 

   اإلنجليزية. 

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

التربية وزارة  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

  األمريكي األدب   .2
   الكولونيالى.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

المكتوب   الهندياألدب  .3
  اإلنجليزية.باللغة 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

أدب البلقان المكتوب  .4
  باإلنجليزية.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

أعمال أدبية مكتوبة   .5
باإلنجليزية وتتناول  

العالقة بين المستعمر 
    والُمستعمر.

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 وزارة االعالم  .1
 وزارة الثقافة  .2
 للمرأةالمجلس القومي  .3

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  ماجستير/دكتوراةرسائل  
 15  رسالة ماجستير 
 15  رسالة دكتوراه 
 50 مؤتمر 
 30  بحث منشور 
 20 ترجمة 
 10  كتاب منشور 

 دراسة مقارنة لألعمال التداخلية األدبية : ثامنالمجال البحثي ال

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

رواية  .1 بين  مقارنة 
  ومسرحية.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

شعرية   .2 قصيدة  بين 
  ومسرحية.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

بين رواية وقصيدة   .3
يشترك النوعان   )بحيث

من حيث الموضوع أو 
     الزمنية(الحقبة 

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

بين أعمال أدبية  .4
وأخرى فنية بصرية / 

سمعية / بصرية سمعية  
Audio/Visual/ 

audiovisual 
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 وزارة االعالم  .1
 الثقافة وزارة  .2

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  ماجستير/دكتوراةرسائل  
 15  رسالة ماجستير 
 15  رسالة دكتوراه 
 50 مؤتمر 
 30  بحث منشور 
 20 ترجمة 
 10  كتاب منشور 

 نظريــــــات النقـــــــد : تاسعالمجال البحثي ال

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

 النسوي. النقد  .1

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

 الحديث. النقد  .2

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

النقد الشكلي   .3
 الروسي.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

 الماركسي. النقد  .4

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 
 وزارة الخارجية  .1
 والترجمةمعهد الدراسات  .2
 المعنية دور النشر  .3

 انتهاء الخطة البحثية مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 15  رسالة ماجستير 
 15  رسالة دكتوراه 
 50 مؤتمر 
 30  بحث منشور 
 20 ترجمة 
 10  كتاب منشور 

 

 

 دراسات الترجمة  :العاشرالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

المنهجية   .1 الدراسة 
  الترجمة.لنظرية 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

   وتطبيقاتها.الترجمة  .2

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

  الشفوية.الترجمة  .3

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 اختراعبراءة  -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

التوطين   .4
Localization 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة الجهات 

 كلية التربية  .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 
 وزارة االعالم .1
 للمرآه المجلس القومي  .2
 المختلفة السفارات المعنية  .3

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  ماجستير/دكتوراةرسائل  
 15  رسالة ماجستير 
 15  رسالة دكتوراه 
 50 مؤتمر 
 30  بحث منشور 
 20 ترجمة 
 10  كتاب منشور 

 

 

 

 

 

 

 النقـــد المقـــارن : الحادي عشرالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

أرسطو   .1 نظريات  بين 
واالريسطوطليين   القديمة
 الجدد. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

النقد   .2   الكالسيكي بين 
   الرومانتيكي.والنقد 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

بين نظرية نقدية فى   .3
  معينة،حقبة زمنية 

 متشابهة نقديةونظرية 
   فى حقبة زمنية أخرى  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة الجهات 

 كلية التربية  .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 
 وزارة االعالم .1
 للمرآه المجلس القومي  .2
 المختلفة السفارات المعنية  .3

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  ماجستير/دكتوراةرسائل  
 15  رسالة ماجستير 
 15  رسالة دكتوراه 
 50 مؤتمر 
 30  بحث منشور 
 20 ترجمة 
 10  كتاب منشور 

 

 

 

 

 تطبيقي النقـــد ال: الثاني عشرالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

النظريات   .1 تطبيق 
على    (8)بند  الحديثة فى  
 األدب: أحد فروع 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

  شعر. –قصة  –مسرح  .2

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

ألكثر   انتقائيتطبيق  .3
من نظرية على عمل  
أدبى ينتمى إلى أحد  

 –فروع األدب : مسرح 
 شعر .  –قصة 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

  

  

  



الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

335

 

 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 الثقافة وزارة  .1
 وزارة السياحة  .2
 للمرأةالمجلس القومي  .3

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  ماجستير/دكتوراةرسائل  
 15  رسالة ماجستير 
 15  رسالة دكتوراه 
 50 مؤتمر 
 30  بحث منشور 
 20 ترجمة 
 10  كتاب منشور 

 

 

 

 

 الحضارة واألدب : الثالث عشرالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

بين  .1 مقارنة  دراسة 
األوربية الحضارة  

العربية والحضارة  
تنعكس   كما  اإلسالمية 

أعمال  كالا  فى  منهما 
وعربية  إنجليزية  أدبية 

  المختلفة.فى العصور 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

بين  .2 مقارنة  دراسة 
األمريكية  الحضارة  

العربية  والحضارة 
اإلسالمية كما تنعكس كل  
أدبية  أعمال  فى  منهما 
فى   وعربية  إنجليزية 

  المختلفة.العصور 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 السفارة األمريكية  .1
 الجامعة األمريكية بالقاهرة  .2

 انتهاء الخطة البحثية مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 15  رسالة ماجستير 
 15  رسالة دكتوراه 
 50 مؤتمر 
 30  بحث منشور 
 20 ترجمة 
 10  كتاب منشور 

 

 

 

 الدراسات األمريكية : الرابع عشرالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

 التعددية الثقافية   .1

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

2. Multiculturalism 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

في  .3 األمريكي  التاريخ 
 األدب

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

األمريكي   .4 المجتمع 
 واألدب

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

  

  

  

  



الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

337

 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 وزارة التربية والتعليم .1
 والتكنولوجيا  العلمياكاديمية البحث  .2
 وزارة الثقافة  .3
 االجتماعي وزارة التضامن  .4
 وزارة البيئة  .5
 وزارة الخارجية  .6
 وزارة السياحة  .7
 وزاره الداخلية  .8
 وزارة التعليم العالي .9

 السفارة االمريكية  .10
 المجلس الثقافي البريطاني  .11

 التعليم واألدب : الخامس عشرالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

تدريسه   .1 يتم  ما  بين  الربط 
فى   قصص   المرحلةمن 

فى    وقضايا   االبتدائية مماثله 
   المجتمع

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

التى   .2 المسرحيات  ربط 
 اإلعدادية  المرحلةتدرس فى  
 العربيةبمثيالتها    اإلنجليزية

بمفهوم االدب   الطلبة  إلحاطة
 المقارن 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع   - ـم ــراكـــة  ـمع شـــ ـت ـج ـم اـل

 المدني

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

المدارس   . .3 بين  ما  الربط 
فى    المختلفة  الشعرية

 اإلعداديةالمرحلتين  
كل   المجتمع  وقضايا  والثانوية

ذلك بالتعاون مع قسم مناهج 
 بالكلية

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

عليا   .4 دراسات  طلبة  عداد 
االدب   لهم    الذيلفهم  يدرس 

  المجتمعية بالتغيرات  
النظريات    وتطبيق  المختلفة

 إلعدادهمعليه    النقدية
رسائل   فى  ذلك  لتطبيق 
مما  الدكتوراه  و  الماجستير 
مجال   فى  للعمل  يؤهلهم 

 االعالم فيما بعد 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 االميديست   .12
 الجامعات االجنبية المعنية  .13

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 15  رسالة ماجستير 
 15  رسالة دكتوراه 
 50 مؤتمر 
 30  بحث منشور 
 20 ترجمة 
 10  كتاب منشور 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد  .2

 الجامعة الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج 
 وزارة التربية والتعليم  .1
 العاليوزارة التعليم  .2
 وزارة الثقافة  .3
 وزارة العدل  .4
 االجتماعي وزارة التضامن  .5
 وزارة البيئة  .6
 وزارة الخارجية  .7
 وزارة السياحة .8
  وزارة الداخلية .9

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  ماجستير/دكتوراةرسائل  
 15  رسالة ماجستير 

 اللغويات التطبيقية : عشر سادسالالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

تطبيق النظريات اللغوية   .1
الحديثة فى المجاالت 

 التالية:  
 القانون   ▪
 السياسة  ▪
 اإلعالم  ▪
 الترجمة  ▪
 األدب  ▪
شبكة المعلومات  ▪

 الدولية )اإلنترنت(  

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

اللغة   .2  باختالفدراسة 
 األجيال.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

 الطبي. دراسة لغة الخطاب  .3

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

 الديني دراسة لغة الخطاب  .4

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 
 التربية والتعليم  .1
 العاليوزارة التعليم  .2
 وزارة الثقافة  .3
 االجتماعي وزارة التضامن  .4
 وزارة البيئة  .5
 وزارة الخارجية  .6
 وزارة السياحة .7

 

 تناص الخطار: عشر  سابعالالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

  

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

 اللغويات النظرية الحديثة : عشر ثامن الالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

1. Syntax  

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

2. Semantics & 
Pragmatics 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

3. Phonology3   

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 اختراعبراءة  -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

4. Morphology  

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 
 وزارة التربية والتعليم  .1
 وزارة الثقافة  .2
 االجتماعي وزارة التضامن  .3
 وزارة العدل  .4
 وزارة األعالم .5
 وزارة الطيران  .6

 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجامعة الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج 
 العاليوزارة التعليم  .1
 وزارة الثقافة  .2
 االجتماعي وزارة التضامن  .3

 

 

 

 اللغويات المقارنة : عشر  تاسعالالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

مقارنة بين المدارس   .1
النحوية المختلفة فى  

البصرة والكوفة واالندلس  
وغيرها   تشومسكيونظرية 

من النظريات اللغوية 
 الغربية الحديثة .  

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

دراسة الظواهر اللغوية  .2
المختلفة من وجهة نظر  

ابن   – سيبويه – تشومسكي
ابن جنى   –الكفانى  –مضاء 

ابن هشام   – الزمخشري –
 أخرين  –ابن مالك  –

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

مقارنة بين اللغات   .3
العربية واإلنجليزية  
واإلفريقية وغيرها  

نظرية   مباالستخدا
وغيرها من  تشومسكي

 النظريات اللغوية الحديثة 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجامعة الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج 
 التربية والتعليم  .1
 العاليوزارة التعليم  .2
 وزارة الثقافة  .3
 االجتماعي وزارة التضامن  .4
 وزارة البيئة  .5
 وزارة الخارجية  .6
 وزارة السياحة .7
 لعدل اارة وز .8
 

 

 

 تحليل الخطاب:  عشرونالالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

تطبيق النظريات اللغوية   .1
الحديثة فى المجاالت 

 التالية:  
 القانون   ▪
 السياسة  ▪
 اإلعالم  ▪
 الترجمة  ▪
 األدب  ▪

شبكة المعلومات 
 الدولية )اإلنترنت(  

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

  باختالفدراسة اللغة  .2
 األجيال.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

دراسة لغة الخطاب   .3
 الطبي.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

دراسة لغة الخطاب   .4
 الديني

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 :وآدابهاالفرنسية قسم اللغة  ❖
 المجاالت البحثية 

 دراسات في األدب  .1
 دراسات في النقد األدبي  .2
   دراسات في الحضارة .3
 اللغوياتدراسات في  .4
 )دراسات نقدية(  الترجمة .5
   األدب المقارن .6
 الدراسات الفرنكفونية  .7
  أدب الخيال .8
 البوليسي األدب  .9
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

  كلية التربية .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 وزارة التعليم العالى  .1
 وزارة التربية والتعليم .2
 )المدرسين(  .3
 وزارة الخارجية  .4
 وزارة اإلعالم  .5
 وزارة الثقافة  .6
 وزارة اآلثار  .7
 لحقوق المرأة والطفل القوميالمجلس  .8
 مراكز تعليم اللغات .9

 الصحافة .10
 دور النشر  .11
 المكتبات .12
 وشبكات اإلنترنت المتخصصة فى مجاالت األدب المواقع اإللكترونية  .13

 دراسات في األدب : ولالمجال البحثي األ

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

الشعر  الشعر:دراسة  .1
والشعر الحديث فى   التقليدي

 مختلف العصور 
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

أنواع   المسرح:دراسة  .2
الكتابات المسرحية 
المختلفة والمسرح 

والمسرح  الكالسيكي
الحديث فى العصور  

 المختلفة

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

  السرديات:دراسة  .3
القصة والرواية بأنواعهما  

 فى جميع العصور 
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

 المختلفة دراسة الفنون  .4

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 3  رسالة دكتوراه 
  3   رسالة ماجستير 
 2  بحث 

 

 

 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

  كلية التربية .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 وزارة اإلعالم  .1
 الثقافة وزارة  .2
 وزارة الخارجية  .3
 وزارة البيئة  .4
 الصحافة .5
 دور النشر  .6
 المكتبات .7
   المواقع اإللكترونية وشبكات اإلنترنت المتخصصة فى مجاالت األدب .8

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 3  رسالة دكتوراه 
  3   رسالة ماجستير 
 2  بحث 

 

 

 

 دراسات في النقد األدبي  :لثانيالمجال البحثي ا

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  التمويل جهات 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

دراسة المدارس النقدية  .1
العالمية الحديثة   

وتطبيقها على اإلنتاج  
   واللغوي  األدبي

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

  كلية التربية .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 وزارة السياحة )المرشدين السياحيين( .1
 وزارة الثقافة  .2
 وزارة اإلعالم  .3
   هيئة اآلثار .4

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 3  رسالة دكتوراه 
  3   رسالة ماجستير 
 2  بحث 

 

 

 

 

 في الحضارة  دراسات :لثالثالمجال البحثي ا

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

تطور الحضارات ومدى   .1
 تأثير بعضها على بعض 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

دراسة الفنون المختلفة   .2
وتأثيرها على المجتمع )مثل 

  –الموسيقى  –السينما 
الرسوم   –الرقص  –الرسم 

 المتحركة ...(
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 للمشاركة فى داخل الجامعة الجهات المقترحة 

  كلية التربية .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 وزارة التربية والتعليم )المدرسين(  .1
 وزارة البيئة  .2
 مراكز تعليم اللغات .3
 الخاصة  االحتياجاتذوي  .4
 مدققي اللغة .5
 واللغة المتخصصة فى مجاالت األدبالمواقع اإللكترونية وشبكات اإلنترنت  .6

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية  

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 3  رسالة دكتوراه 
  3   رسالة ماجستير 
 2  بحث 

 

 في اللغويات  دراسات :لرابعالمجال البحثي ا

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

بحث الدراسات اللغوية  .1
 المختلفة

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

دراسة الخطاب في   .2
 مجاالته المختلفة

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

اللغة الفرنسية   .3
 المتخصصة

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

علم المفردات   .4
 والمصطلحات 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

  كلية التربية .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 مكاتب الترجمة  .1
 الوزارات المختلفة  .2
 السفارات .3
 الشركات المختلفة .4
 البنوك .5
 المستشفيات  .6
 االستعالمات هيئة  .7
 المدنيالدفاع  .8
 السينما .9

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية  

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 3  رسالة دكتوراه 
  3   رسالة ماجستير 
 2  بحث 

 

 )دراسات نقدية(  الترجمة :خامسلالمجال البحثي ا

 الموضوع البحثي 
 المشاركة الجهات  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

تطبيق المناهج الحديثة   .1
للترجمة على النصوص  

 بأنواعها المختلفة 
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

تحليل ودراسة  .2
المصطلحات بأنواعها  

 المختلفة
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 والتعليمالتربية 

وزارة  -
 الخارجية 

تحليل ودراسة نقدية  .3
للنصوص المترجمة من 

اللغة العربية أو اللغة 
   اإلنجليزية

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

ترجمة نصوص من  .4
اللغة اإلنجليزية أو اللغة 

العربية إلى اللغة الفرنسية 
   مع دراسة نقدية 

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة الجهات 

  كلية التربية .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 الصحافة .1
 مكاتب الترجمة  .2
 وزارة الثقافة  .3
 وزارة اإلعالم  .4
 دور النشر  .5
 مدققي اللغة .6
 الشركات المختلفة .7
 وزارة الخارجية  .8
 مراكز تعليم اللغات .9

 اإللكترونية وشبكات اإلنترنت المتخصصة فى مجاالت األدب المواقع  .10

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية  

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 3  رسالة دكتوراه 
  3   رسالة ماجستير 
 2  بحث 

 

 

 

 

 

 المقارن األدب السادس:المجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

بحث مدى التأثير   .1
المزدوج أو التقابل  

بين النصوص  
المختلفة األدبية 

 العالمية.
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 المدنيشراكة مع المجتمع  -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

العولمة وحوار  .2
 الثقافات 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

  كلية التربية .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة الجهات 
 وزارة التربية والتعليم )المدرسين( .1
 الصحافة .2
 وزارة الخارجية  .3
 وزارة اإلعالم .4
 الفرنكفوني  المواقع اإللكترونية وشبكات اإلنترنت المتخصصة فى مجاالت األدب .5

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية  

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 3  رسالة دكتوراه 
  3   رسالة ماجستير 
 2  بحث 

 

 
 
 

 لدراسات الفرنكفونية ا السابع:المجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  التمويل جهات 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

دراسة األعمال األدبية   .1
المنشورة باللغة 

الفرنسية لكتاب غير  
  –فرنسيين )كندا 

 –سويسرا  –بلجيكا 
 –تونس  –المغرب 

الجزائر والدول  
 األفريقية ...( 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة الجهات 

  كلية التربية .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 
 وزارة الثقافة  .1
 وزارة السياحة .2
 الفنيمراكز اإلبداع  .3

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية  

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 3  رسالة دكتوراه 
  3   رسالة ماجستير 
 2  بحث 

 

 

 

 

 

 

 أدب الخيال الثامن:المجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

دراسة األعمال األدبية   .1
 العلمي المبنية على الخيال 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

دراسة مدى تأثير   .2
األساطير القديمة على  

 النصوص األدبية المختلفة 
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

  كلية التربية .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 وزارة الثقافة  .1
 المراكز الثقافية  .2
 الشرطة .3
 الفني مراكز اإلبداع  .4

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية  

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 3  رسالة دكتوراه 
  3   رسالة ماجستير 
 2  بحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البوليسي  األدب التاسع:المجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

دراسة األعمال األدبية   .1
الخاصة باألعمال  

 البوليسية
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 والتعليمالتربية 

وزارة  -
 الخارجية 
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 :الجغرافياقسم  ❖
 تطبيقية  طبيعية جيومرفولوجيةجغرافيا  .1
 الجغرافيا الطبيعية جغرافية المناخ  .2
 جغرافية العمران : جغرافية بشرية .3
 جغرافية بشرية جغرافية تاريخية   .4
 الخدمات  بشرية جغرافيةجغرافية   .5
 السياحة  .6
 جغرافية بشرية جغرافية التنمية الحضرية   .7
 البيئات وتنميتها  البشرية جغرافياالجغرافيا  .8
 جغرافية بشرية الجغرافية الطبية   .9

 جغرافية بشرية جغرافية الجريمة   .10
 جغرافية النقل جغرافية بشرية  .11

 

 

 الجامعة الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل 

  كلية التربية .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 اإلدارة العامة للمحميات  .1
 وزارة البيئة   .2

 تطبيقية   طبيعية جيومرفولوجيةجغرافيا  األول:المجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

رصد وتقييم حالة  .1
اسماك القرش فى  

البحار المصرية وتقييم  
   مخاطرها  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

تقييم كفاءة النظم   .2
  المانجروف ألشجار

األحمر  بسواحل البحر 
الطبيعية فى   والنباتات

 جنوب سيناء وتنميتها  
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

حماية الشواطئ  .3
   باستخدام مواد رخيصة   

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

حماية نهر النيل   .4
والبحيرات من جميع 

   مصادر التلوث    

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 محافظة كفر الشيخ  .3

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية  

  رسائل ماجستير/دكتوراة
  3   رسالة 
 1  بحث 

 

 

 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

  كلية التربية .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 
 وزارة السياحة  .1
 وزارة البيئة   .2
 وزارة التخطيط   .3
 وزارة الرى والموارد المائية  .4
 وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة - .5

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية  

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 1 رسالة دكتوراه 
  3   رسالة ماجستير 
 5  بحث 

 

 الطبيعية جغرافية المناخ  الجغرافيا :ثانيالالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

التكيف مع التغيرات  .1
المناخية باستخدام  

االستشعار عن بعد ونظم  
المعلومات الجغرافية فى  

 البيئات المصرية 
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 المدنيشراكة مع المجتمع  -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

تغير المناخ وأثره   .2
على مختلف القطاعات  

  الصحة، الزراعة، المياه،)
مواجهة  الحضارية،التنمية 

الكوارث الطبيعية ومجاالت  
تطبيقه فى مصر والدول  

 المجاورة 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

  كلية التربية .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 
 محافظة القاهرة   .1
  العمرانيهيئة التخطيط  - .2
 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة   - .3

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
  3    رسالة 
 3  بحث 

 

 

 

 

 

 جغرافية العمران: جغرافية بشرية :ثالثالالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

جغرافية السكان وقياس   .1
فى أحد    السكانيالتغير 

مراكز محافظة الدقهلية 
وهو مركز بلقاس من 

حيث التطور والتركيب  
والتوزيع والمشكالت 
وانتاج نموذج للتنمية 

 السكانية

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

التنمية الحضرية  .2
السيدة  حيالمستدامة فى 
القاهرة   زينب بمحافظة

وتطوير   الحضريالتجديد 
  بهدفالبيئة الحضرية 

 التنمية

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 المجتمع المدنيشراكة مع  -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

وزيادة  جغرافية العمران  .3
العمران على  مساحة
الزراعية  األراضيحساب 

   دولة سوريا  فى

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 المدنيشراكة مع المجتمع  -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

  كلية التربية .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 
 مدينة رشيد  .1
 البحيرة   محافظة .2
 وزارة السياحة .3
 جهات المهتمة لعلم الخرائط  .4
 محافظة البحر األحمر .5

 المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية مقترح 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
  3    رسالة 
 1  بحث 

 

 

 

 

 
 

 بشرية جغرافية تاريخية   جغرافية :لرابعاالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  التطبيقية المخرجات 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

المحافظة على التراث   .1
فى احدى المدن   األثري

مثل مدينة رشيد من القرن 
العاشر إلى القرن الثامن  

عشر دراسة فى الجغرافيا  
التاريخية باستخدام نظم  

 المعلومات الجغرافية 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 المدنيشراكة مع المجتمع  -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

الكارت  تطور علم  .2
من القرن الثالث   اوجرافي

إلى السادس  الهجري
   الهجري 

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

البحر األحمر  موانئ .3
المصرية من القرن الرابع 

إلى العاشر   الهجري
   الهجري 

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 والتعليمالتربية 

وزارة  -
 الخارجية 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

  كلية التربية .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 
   بالعراق.وزارة التخطيط  .1
   وزارة التخطيط بمصر .2
 حافظة الجيزة م .3

 االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية مقترح المخرجات 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
  3    رسالة 
 3  بحث 

 

 

 
 

 

 

 

 الخدمات بشرية جغرافية جغرافية :الخامسالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

الخدمات التعليمية  .1
بالمعاهد الطبية 

   التكنولوجية

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

لمجال   المكانيالتحليل  .2
بيع المواد الغذائية فى  
   مدينة الجيزة بالتجزئة

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

جغرافية الخدمات   .3
تطوير الخدمات  لمعرفة 

التعليمية والصحية بمدينة 
الفلوجة فى العراق  
باستخدام تقنية نظم  

المعلومات الجغرافية  
واالستشعار عن بعد فى  

 اظهار النتائج 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 المدنيشراكة مع المجتمع  -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

  كلية التربية .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 
 وزارة السياحة  .1
 هيئة تنشيط السياحة  .2
 محافظة القاهرة   .3
 محافظة مطروح   .4

 الخطة البحثية مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
  1    رسالة 
 1  بحث 

 

 

 

 السياحة :السادسالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

السياحة الدينية   .1
   ة فى مصر يحيالمس

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

رحلة السيد المسيح فى   .2
   مصر 

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

الترويج فى المناطق   .3
القاهرة   مدينتيالمفتوحة فى 

   والجيزة  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

اإلمكانات السياحية  .4
   لواحة سيوة 

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 بحثيمشروع   -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

السياحة البيئة فى واحة  .5
   سيوة 

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

  كلية التربية .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 
 محافظة القاهرة   .1
 محافظة شمال سيناء وجنوب سيناء  .2

 الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية مقترح المخرجات االساسية لخطة 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
  2    رسالة 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بشرية جغرافية التنمية الحضرية  جغرافية :السابعالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

تفعيل تطبيقات استخدام   .6
الطاقة المتجددة فى الحفاظ  

على التنمية الحضرية 
المستدامة فى دراسة احد  

احياء القاهرة وتطبيق  
  لباقيالتجربة كنموذج 

 االحياء . 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 المجتمع المدنيشراكة مع  -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

المواقع األمثل للتنمية  - .7
العمرانية والطاقة المتجددة  

   المستدامة فى سيناء  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 المدنيشراكة مع المجتمع  -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

  كلية التربية .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 
 وزارة الطاقة الليبية  .1
 الليبية وزارة اإلسكان  .2
   دولة ليبيا .3
 وزارة التخطيط بدولة ليبيا   .4

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
  3    رسالة 
 3  ابحاث 

 

 

 
 

 

 

 البيئات وتنميتها البشرية جغرافيا الجغرافيا :الثامنالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

تنمية بيئة جغرافية فى   .1
منطقة الجفارة بليبيا  

ومعرفة ما بها من بيئات  
متنوعة ودراستها بأنماطها  

المختلفة والتعرف على  
 مشكالتها وطرق حلها 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 بحثيمشروع   -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

المشكالت البيئية فى   .2
المناطق الصحراوية فى  

واحة الداخلة ومعرفة 
   انماطها 

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 المجتمع المدنيشراكة مع  -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

الطاقة الكهربائية   .3
تطبيق الدراسة على دولة 

ليبيا فى منطقة شمال غرب 
ليبيا: دراسة في جغرافية  

 الطاقة الكهربائية 
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 اختراعبراءة  -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

  كلية التربية .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 
 وزارة الصحة   .1
 للتعبئة العامة واالحصاء  المركزيالجهاز  - .2

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
  1    رسالة 
 1  بحث 

 

 
 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

  كلية التربية .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 بشرية الجغرافية الطبية  جغرافية :لتاسعاالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 المشاركة الجهات  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

 الجغرافيالتوزيع  .1
لتوطن مرض الفشل  

بين مستوى   يللكلو 
   مركز منشأة القناطر 

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

 جغرافية بشرية جغرافية الجريمة  :لعاشراالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

لجرائم   المكانيالتحليل  .1
المخدرات فى محافظة  

البصرة العراقية 
باستخدام تقنيات نظم  
المعلومات الجغرافية  
واالستشعار عن بعد  
دراسة فى الجغرافية 

 االجتماعية

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 المدنيشراكة مع المجتمع  -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 وزارة التخطيط والداخلية بدولة العراق  -1

 انتهاء الخطة البحثية مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
  1    رسالة 
 1  بحث 

 

 
 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

  كلية التربية .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 وزارة النقل المصرية .1
 وزارة التجارة  .2

 جغرافية بشرية جغرافية النقل  :لحادي عشر االمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

الجوي  تنمية النقل  .1
بالتطبيق فى دولة ليبيا  

بالمنطقة الشرقية 
كدراسة في جغرافية 

 النقل 
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

البحرية   الموانئتنمية  .2
ا على ميناء   تطبيقا

سفاجة على ساحل  
البحر األحمر كدراسة 

في جغرافية النقل  
 البحري 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

شبكات النقل بالتطبيق   .3
على منطقة البطنان  

في  بليبيا كدراسة
   جغرافية النقل 

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

الطاقة الكهربائية  انتاج  .4
من مزارع الرياح في 

مصر: كدراسة في 
جغرافية الطاقة 

 المتجددة 
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 

انتاج الطاقة الكهربائية   .5
واستهالكها بالتطبيق  

مدينة  على 
: دراسة في اإلسكندرية

 جغرافية الطاقة
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

وزارة  -
 الخارجية 
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 وزارة النقل الليبية  .3
 وزارة البيئة  .4
 وزارة الطاقة   .5
 وزارة االسكان .6

 االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية مقترح المخرجات 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
  5    رسالة 
 3  بحث 

 

 :الفلسفةقسم  ❖
 المجاالت البحثية 

قية -12   الفلسفة الشر
 الفلسفة اليونانية  -13
 الفلسفة المسيحية  -14
 الفلسفة اإلسالمية  -15
   علم الكالم -16
  التصوف -17
  علم األديان المقارن -18
 الفلسفة الحديثة  -19
   الفلسفة المعارصة -20
 والقيم فلسفة األخالق  -21
 فلسفة العلوم  -22
 المنطق -23
 فلسفة اللغة  -24
 فلسفة البيئة  -25
 فلسفة السياسة  -26
 فلسفة القانون -27
 فلسفة التاري    خ  -28
 فلسفة التأويل -29
 فلسفة المستقبل -30
اق -31  فلسفة االستشر
 فلسفة الحضارة  -32
 فلسفة الحداثة وما بعد الحداثة -33
 فلسفة الدين  -34
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 علم الجمال -35
 فلسفة الفن  -36
 مناهج البحث -37
 العرب تاري    خ العلوم عند  -38
ي المعارص  -39  الفكر العرب 
 التفكير الناقد  -40
 فلسفة الفقه  -41
 الفلسفة التطبيقية  -42
 الفلسفة والمعلوماتية  -43

 

 فى داخل الجامعة   المقترحة للمشاركة الجهات 

 كلية التربية  -3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد -4

 فى خارج الجامعة   الجهات المقترحة للمشاركة 

 الثقافة  وزارة -5
 

 الشرقية  الفلسفةالمجال البحثي االول: 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

الشرقية  .5 الحضارات 
 القديمة وخصائصها. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 الثقافة 

بين  .6 مقارنة  دراسات 
 األخالق والدين والسياسة. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 الثقافة 

الجاينية  .7 التيارات 
 والماوية والطاوية. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 الثقافة 

أثر الفلسفة الشرقية على   .8
 الفكر اليوناني. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 الثقافة 

  

  

  

  



الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

365

 البحثية  المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطةمقترح 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 15 ر يماجست رسالة 
 15 دكتوراه  رسالة 
 40 بحث منشور 

 

 

 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة  

 كلية التربية  .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 الثقافة  وزارة .5
 البحثية مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة 

   رسائل ماجستير/دكتوراة

 اليونانية  الفلسفةالمجال البحثي الثاني: 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

في   .6 اليونانية  الفلسفة 
 القرن السادس ق م. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 الثقافة 

الفلسفة ا .7 شكاليات 
 اليونانية. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 الثقافة 

وشخصيات    .8 نماذج 
 اليونانية.من الفلسفة 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 الثقافة 

 المرحلة الهيللينية. .9

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 الثقافة 

الفلسفة    .10
 الهللينسنية.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 الثقافة 
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 20 ر يماجست ةرسال 
 20 دكتوراه  ةرسال 
 40  بحثا منشورا 

 

 

 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة  

 كلية التربية  .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 الجامعة الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج 

 لثقافة ا وزارة .5
 

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

   رسائل ماجستير/دكتوراة

 الفلسفة المسيحية :لثالثالمجال البحثي ا

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

الفلسفة   -6 اتجاهات 
 المسيحية.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 الثقافة 

في  -7 األخالق 
 المسيحية.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 الثقافة 

أوغسطين   -8 القديس 
 وفلسفته. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 الثقافة 

عند    الصوفيالتيار   -9
 . ابونا فتور

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 الثقافة 

  العقلي التيار   -10
توما    األكوينيعند 

 بريانت.   ديوسيجر 
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 الثقافة 
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 12 ر يماجست ةرسال 
 15 دكتوراه  ةرسال 
 30 بحث منشور 

 
 المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة الجهات 

 كلية التربية  -3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد -4

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 والتعليم  التربية وزارة -5
 وزارة الخارجية  -6
 للمعلمين المهنية األكاديمية -7
 األخرى بالجامعات التربية كليات -8
 

 الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية مقترح المخرجات االساسية لخطة 

    رسائل ماجستير/دكتوراة
 20 ر يماجست ةرسال 
 25 دكتوراه  ةرسال 
 50 بحث منشور 

 اإلسالمية  الفلسفةالرابع: المجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  التطبيقية المخرجات 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

 علم االستغراب. -4

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

مركز حوار  -
 األديان

 اإلسالم والحداثة. -5

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

مركز حوار  -
 األديان

حديث   -6 إسالمي  فكر 
 ومعاصر. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 اختراعبراءة  -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

مركز حوار  -
 األديان

في  -7 التطبيقية  األخالق 
 الفكر اإلسالمي. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

مركز حوار  -
 األديان
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  -3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد -4

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 مركز حوار األديان  (1

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

    رسائل ماجستير/دكتوراة
 12 ر يماجست ةرسال 
 15 دكتوراه  ةرسال 
 25  بحثا منشورا 

 علم الكالم  المجال البحثي الخامس:

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

 الفرق الكالمية. -5

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

مركز حوار  -
 األديان

والقضايا   -6 المشاكل 
 الكالمية. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

مركز حوار  -
 األديان

عند   -7 المعرفة 
 المتكلمين.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 المدنيشراكة مع المجتمع  -

مركز حوار  -
 األديان

 العقل والنقل.  -8

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

مركز حوار  -
 األديان
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  -3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد -4

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 وزارة الثقافة  (1
 مركز حوار األديان (2

 
 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

    رسائل ماجستير/دكتوراة
 15 ر يماجست ةرسال 
 15 دكتوراه  ةرسال 
 40 بحث منشور 

 

 التصوف  المجال البحثي السادس:

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

إشكاليات التصوف  -5
 المختلفة.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 الثقافة وزارة  -
مركز حوار  -

 األديان

في   -6 التصوف  دور 
 التربية األخالقية للمسلم. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 وزارة الثقافة  -
مركز حوار  -

 األديان

الروحية  -7 التربية  أهمية 
والتشدد   العنف  نبذ  فى 

 والتطرف. 
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 وزارة الثقافة  -
مركز حوار  -

 األديان

لدور   -8 ممثلة  نماذج 
فى   محاربة  التصوف 

 التعصب الفكري. 
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 وزارة الثقافة  -
مركز حوار  -

 األديان
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  -3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد -4

 خارج الجامعة الجهات المقترحة للمشاركة فى 

 مركز حوار األديان  (1

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

    رسائل ماجستير/دكتوراة
 10 ر يماجست ةرسال 
 10 دكتوراه  ةرسال 
 20 منشور بحث 

 

 األديان المقارن علمالسابع: البحثي المجال 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

دراسات في علم   -5
الالهوت والكتاب  

 .المقدس
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

مركز حوار  -
 األديان

ودراسات   -6 اإللهيات 
 مقارنة األديان. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 المدنيشراكة مع المجتمع  -

مركز حوار  -
 األديان

األديان   -7 مقارنة  علم 
 ومناهجه المختلفة.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

مركز حوار  -
 األديان

عقيدة   -8 العالم:  أديان 
 ومؤسسات وكتب وتاريخ. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

مركز حوار  -
 األديان
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 وزارة الثقافة  (1
 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

    ماجستير/دكتوراةرسائل  
 12     رسائل ماجستير 
 12     رسائل دكتوراه 
 25 منشورة  أبحاث 

 الحديثة  الفلسفةالمجال البحثي الثامن: 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

النزعة العقالنية:   .5
 ديكارت. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 الثقافة وزارة  -

ونقد   .6 النقدية  النزعة 
العصور   ثقافة 

 الوسطى: اسبينوزا.
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 وزارة الثقافة  -

التجريبية:   .7 النزعة 
 فرنسيس بيكون. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 وزارة الثقافة  -

كانط   .8 التنوير:  عصر 
 وهيجل. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 وزارة الثقافة  -
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة الجهات 

 وزارة الثقافة  (1
 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

    رسائل ماجستير/دكتوراة
 12   ماجستير  رسالة 
 12   دكتوراه  رسالة 
 25 بحث منشور 
 3 جماتتر 

 المعاصرة  الفلسفةالتاسع: المجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

 الماركسية. الفلسفة  .5

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 الثقافة وزارة  -

 الفلسفة الوجودية. .6

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 الثقافة وزارة  -

الفلسفة   .7
 الفينوميولوجية.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 الثقافة وزارة  -

 البنيوية.الفلسفة  .8

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 الثقافة وزارة  -
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 وزارة الثقافة  (1
 وزارة التضامن االجتماعي  (2

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

    رسائل ماجستير/دكتوراة
 10 ماجستير  رسائل 
 10 دكتوراه  رسائل 
 20 بحث منشور 

 

 األخالق والقيم  فلسفةالمجال البحثي العاشر: 

 البحثي الموضوع 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

نظريات ومذاهب   .5
أخالقية حديثة  

 ومعاصرة. 
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 بحثيمشروع   -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 الثقافة وزارة  -
وزارة  -

التضامن  
 االجتماعي

األخالق  .6 فلسفة 
النظرية  بين  المعاصرة 

 والتطبيق. 
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 الثقافة وزارة  -
وزارة  -

التضامن  
 االجتماعي

الفكر   .7 في  القيم  فلسفة 
 المعاصر. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 الثقافة وزارة  -
وزارة  -

التضامن  
 االجتماعي

التطبيقية  .8 األخالق 
 المعاصرة. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 الثقافة وزارة  -
وزارة  -

التضامن  
 االجتماعي
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 التربية كلية  .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 والتعليم  التربية وزارة .5
 مؤسسات المجتمع المدني  .6

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

    رسائل ماجستير/دكتوراة
 15 ماجستير  رسائل 
 15 دكتوراه  رسالة 
 40 منشور بحث 

 

 

 

 

 العلوم فلسفةالمجال البحثي الحادي عشر:  

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

 المعرفة العلمية. .5

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

مؤسسات   -
المجتمع 
 المدني

 فلسفة العلوم الطبيعية.  .6

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 المدنيشراكة مع المجتمع  -

وزارة  -
 التربية والتعليم

مؤسسات   -
المجتمع 
 المدني

 فلسفة العلوم الرياضية. .7

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

مؤسسات   -
المجتمع 
 المدني

في  .8 النسوي  االتجاه 
 فلسفة العلم. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة  -
 التربية والتعليم

مؤسسات   -
المجتمع 
 المدني
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 التربية والتعليم وزارة .5

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 15  رسالة ماجستير 
 15  رسالة دكتوراه 
 50 مؤتمر 
 30  بحث منشور 

 

 المنطق : الثاني عشرالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

 المنطق المتعدد القيم.  .4

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

 المنطق الصوري.  .5

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

التربية وزارة  -
 والتعليم

المنطق غير   .6
 الصوري. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم

نظريات المنطق   .7
 الرياضي 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية  -
 والتعليم
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة  

 كلية التربية  .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 وزارة الثقافة  .4

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 15  رسالة ماجستير 
 15  دكتوراه رسالة 
 30  بحث منشور 

 

 اللغة  فلسفةلث عشر: المجال البحثي الثا

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

 فلسفة اللغة التطبيقية.  .6

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 الثقافة وزارة  -

فى  المعنى   .7 والواقع 
 السياق االجتماعي.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 وزارة الثقافة  -

 الفلسفة العالجية. .8

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 وزارة الثقافة  -

للغة   اللغويالتحليل  .9
 العادية واللغة الرمزية. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 المجتمع المدنيشراكة مع  -

 وزارة الثقافة  -

المدارس المختلفة  .10
 لفلسفة اللغة.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 وزارة الثقافة  -
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 لجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة ا

 التربية كلية  .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 وزارة الثقافة  .5
 بيئة وزارة ال .6

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 10  رسالة ماجستير 
 10  رسالة دكتوراه 
 20  بحث منشور 

 البيئة  فلسفة: رابع عشرالمجال البحثي ال

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

 االيكولوجيا العميقة.  .4

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 البيئةوزارة  -
 وزارة الثقافة  -

في   .5 النسوى  االتجاه 
 فلسفة البيئة. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 وزارة البيئة -

دراسات بينية فى   .6
المحافظة على البيئة  
المصرية والتوقعات  

   المستقبلية.

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 وزارة الثقافة  -

فلسفة البيئة ودورها   .7
 البيئيفى تنمية الوعى 

 فى المدارس والجامعات. 
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 وزارة البيئة -
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 الجامعة الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل 

 كلية التربية  .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

   مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية .5
 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 10  رسالة ماجستير 
 10  رسالة دكتوراه 
 20  بحث منشور 

 

 

 السياسة  فلسفةالخامس عشر:  المجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

الفلسفة   .4 تيارات 
 السياسية.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

مركز  -
الدراسات  
السياسية 

 واالستراتيجية

نماذج من الفلسفات  .5
الفكر   فى  السياسية 

 المعاصر. 
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

مركز  -
الدراسات  
السياسية 

 واالستراتيجية

العالقة بين االجتماع   .6
 والسياسة.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

مركز  -
الدراسات  
السياسية 

 واالستراتيجية

العالقة بين الدين   .7
 والسياسة

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

مركز  -
الدراسات  
السياسية 

 واالستراتيجية
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 وزارة العدل (1
   وزارة شئون مجلس النواب  (2

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  ماجستير/دكتوراةرسائل  
 10  رسالة ماجستير 
 10  رسالة دكتوراه 
 20  بحث منشور 

 فلسفة القانون   : السادس عشر المجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

فى   .6 وأبحاث  دراسات 
مثل   القانون،  مجال 
)أساس اإللزام في القانون  

والعدالة    - العدل   -مسألة 
القيم    -القانوني    الوجود

والمعرفة  القانونية 
 القانونية(.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 المجتمع المدنيشراكة مع  -

 عدل وزارة ال -
وزارة شئون  -

 مجلس النواب

القانون   .7 فلسفة 
تشريعات   فى  ودورها 
المهن   مزاولة  رخصة 

   المختلفة.

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 عدل وزارة ال -
وزارة شئون  -

 مجلس النواب
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 وزارة الثقافة  .3
 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 10  رسالة ماجستير 
 10  رسالة دكتوراه 
 20  بحث منشور 

 

 

 التاريخ  فلسفة: عشر سابع المجال البحثي ال

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

 الفلسفة والتاريخ.  .4

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 الثقافة وزارة  -

 اإلشكاليات والمذاهب. .5

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 بحثيمشروع   -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 وزارة الثقافة  -

مناهج البحث  .6
 التاريخي. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 وزارة الثقافة  -

أعالم في الفكر   .7
التاريخي: ابن خلدون ،  
هيغل، شبنجلر، توينبي   

   وغيرهم. 

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 وزارة الثقافة  -
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 خارج الجامعة الجهات المقترحة للمشاركة فى 

 وزارة الثقافة  .4
 مركز حوار األديان  .5

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 10  رسالة ماجستير 
 10  رسالة دكتوراه 
 20  بحث منشور 

 

 التأويل فلسفة: عشر ثامن المجال البحثي ال

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

ومذاهب  .6 إشكاليات 
 التأويل الفلسفى وتياراته.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 الثقافة وزارة  -
مركز حوار  -

 األديان

المناهضة   .7 التيارات 
 للتأويل. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 المجتمع المدنيشراكة مع  -

 الثقافة وزارة  -
مركز حوار  -

 األديان

نماذج تطبيقية لتأويل   .8
 النص الدينى. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 الثقافة وزارة  -
مركز حوار  -

 األديان

تطبيقية للتأويل  نماذج  .9
 عند المعاصرين. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 الثقافة وزارة  -
مركز حوار  -

 األديان

اتجاهات التأويل   .10
 في الفكر اإلسالمي

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 الثقافة وزارة  -
مركز حوار  -

 األديان

  

  

  

  

  



الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

382

 

 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 الجامعة الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج 

 وزارة الثقافة  .4
 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 10  رسالة ماجستير 
 10  رسالة دكتوراه 
 20  بحث منشور 

 المستقبل  فلسفة: عشر التاسع المجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

دراسته  .5 المستقبل: 
المنظور  من  ومناهجه 

 الفلسفي. 
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 المجتمع المدنيشراكة مع  -

 وزارة الثقافة  -

الفلسفية   .6 الدراسات 
 القديمة والمستقبل.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 وزارة الثقافة  -

الدراسات الفلسفية  .7
 الحديثة والمستقبل. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 وزارة الثقافة  -
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 الثقافة وزارة  .3
 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  ماجستير/دكتوراةرسائل  
 10  رسالة ماجستير 
 10  رسالة دكتوراه 
 20  بحث منشور 

 االستشراق  فلسفة: العشرون المجال البحثي

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  التطبيقية المخرجات 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

وشخصيات  .5 مذاهب 
 الفكر اإلستشراقى. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 ثقافة وزارة ال -

اإلستشراق   .6 مجاالت 
 وأهدافه.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 وزارة الثقافة  -

الجهود اإلستشراقية  .7
في دراسة الفلسفة  

 اإلسالمية. 
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 وزارة الثقافة  -

مناهج المستشرقين  .8
 وأوجه نقدها. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 المجتمع المدنيشراكة مع  -

 وزارة الثقافة  -
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 داخل الجامعة الجهات المقترحة للمشاركة فى 

 كلية التربية  .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

   مركز حوار الحضارات .1

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 10  رسالة ماجستير 
 10  رسالة دكتوراه 
 20  بحث منشور 

 

 

 الحضارة  فلسفة : والعشرونالحادي المجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

نشأة  .5 عوامل 
 الحضارة. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

مركز حوار  -
 الحضارات 

الفلسفية  .6 النظريات 
 في تاريخ الحضارات. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

مركز حوار  -
 الحضارات 

قراءة وتحليل ونقد   .7
 نصوص مختارة. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

مركز حوار  -
 الحضارات 

نظريات العولمة بين  .8
حوار الحضارات وصدام  

   الحضارات )نماذج(. 

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

مركز حوار  -
 الحضارات 
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 المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة الجهات 

 كلية التربية  .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 
 وزارة االعالم .4
 للمرآه المجلس القومي  .5
 المختلفة السفارات المعنية  .6

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  ماجستير/دكتوراةرسائل  
 10  رسالة ماجستير 
 10  رسالة دكتوراه 
 20  بحث منشور 

 

 

 

 

 الحداثة وما بعد الحداثة فلسفة: والعشرونالثاني المجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

كنقطة  .4 النهضة  عصر 
  / الحداثة  لفلسفة  انطالق 

 الحداثة. ما بعد 
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 الثقافة وزارة  -

الخالفية  .5 اآلراء  عرض 
 حول ما بعد الحداثة.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 وزارة الثقافة  -

اتجاهات فلسفة ما بعد   .6
 الحداثة.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 الثقافة وزارة  -

تحليل ومناقشة  .7
نصوص سياسية وفلسفية  

وفنية ولغوية لفلسفة ما  
بعد الحداثة في مجاالت  

 متعددة. 
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

 وزارة الثقافة  -
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 التربية كلية  .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 مركز حوار األديان  .4
 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 10  رسالة ماجستير 
 10  رسالة دكتوراه 
 20  بحث منشور 

 

 

 

 

 

 الدين فلسفة: والعشرونالثالث المجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

الخطاب  منزلة العقل في   .4
 الديني.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

مركز حوار  -
 األديان

بين   .5 التاريخية  العالقة 
الدين   فلسفة 

 والميتافيزيقا. 
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

مركز حوار  -
 األديان

العالقة بين الدين   .6
 والعلم. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 المجتمع المدنيشراكة مع  -

مركز حوار  -
 األديان

 فلسفة الدين التحليلية.  .7

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

مركز حوار  -
 األديان
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 للمشاركة فى خارج الجامعة الجهات المقترحة 

 وزارة البيئة   -1
 وزارة االعالم   -2
 وزارة الثقافة   -3
 وزارة التربية والتعليم   -4

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 10  رسالة ماجستير 
 10  رسالة دكتوراه 
 20  بحث منشور 

 

 

 الجمال  علم: الرابع والعشرونالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

 الجهات المستفيدة  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

في   .3 الفلسفية  النظريات 
 علم الجمال. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
المجتمع   - شـــــراكــة مع 

 المدني

 
  –وزارة البيئة  -

 -وزارة االعالم 
  –وزارة الثقافة 

وزارة التربية  
 والتعليم 

تكوين  .4 في  اإلبداع  دور 
 الوعى االستطيقي. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
المجتمع   - شـــــراكــة مع 

 المدني

 
  –وزارة البيئة  -

 -وزارة االعالم 
  –وزارة الثقافة 

وزارة التربية  
 والتعليم 

واإلبداع  .5 الجمال  علم 
 السينمائى والمسرحي. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
المجتمع   - شـــــراكــة مع 

 المدني

 
  –وزارة البيئة  -

 -وزارة االعالم 
  –وزارة الثقافة 

وزارة التربية  
 والتعليم 

في   .6 الجمال  فلسفة 
 الفلسفة والعلوم األخرى. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
المجتمع   - شـــــراكــة مع 

 المدني

 
  –وزارة البيئة  -

 -وزارة االعالم 
  –وزارة الثقافة 

وزارة التربية  
 والتعليم 
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 للمشاركة فى داخل الجامعة الجهات المقترحة 

 كلية التربية  .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 وزارة الثقافة   -1
 وزارة االعالم  -2
   وزارة البيئة -3

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 10  رسالة ماجستير 
 10  رسالة دكتوراه 
 20  بحث منشور 

 

 

 

 الفن  فلسفة:  والعشرونالخامس المجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

في  .5 الفلسفية  األبعاد 
 األعمال الفنية.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة   -
 –الثقافة 

وزارة االعالم 
 وزارة البيئة  –

وشخصيات   .6 نماذج 
 ممثله لفلسفة الفن. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 بحثيمشروع   -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة   -
 –الثقافة 

وزارة االعالم 
 وزارة البيئة  –

والتذوق   .7 النقد  اتجاهات 
 الفني.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة   -
 –الثقافة 

االعالم وزارة 
 وزارة البيئة  –

اإلبداع  .8 سيكولوجية 
 والتذوق الفني.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة   -
 –الثقافة 

وزارة االعالم 
 وزارة البيئة  –
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 التربية كلية  .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

   جميع الوزارات -1
 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 10  رسالة ماجستير 
 10  رسالة دكتوراه 
 20  بحث منشور 

 

 

 

 

 

 

 البحث مناهج:  السادس والعشرونالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

العلمي  .5 البحث  مناهج 
 والفلسفي. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

جميع   -
 الوزارات 

دراسات تحليلية إلسهامات  .6
العلماء والفالسفة في مناهج  

 البحث. 
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

جميع   -
 الوزارات 

الفلسفي   .7 التفكير  خصائص 
  .والعلمي

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

جميع   -
 الوزارات 

التفكير   .8 مناهج  بين  مقارنة 
البحث    ومناهجالفلسفي  

 العلمي
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

جميع   -
 الوزارات 

  

  

  

  



الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

390

 المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة الجهات 

 كلية التربية  .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد  .4

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 
 وزارة التربية والتعليم  .10

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 10  رسالة ماجستير 
 10 دكتوراة  رسالة 
 20  بحث منشور 

 

 

 

 

 

 

 

 العلوم عند العرب  تاريخ: السابع والعشرونالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

 دراسة العلماء العرب. .1

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة  -
 التربية والتعليم

في   .2 العربي  العلم  دور 
 تطور العلم العالمي.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة  -
 التربية والتعليم

تحليلية   .3 دراسات 
العلماء   إلسهامات 
العلوم   في  العرب 

   المختلفة.

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة  -
 والتعليمالتربية 

وقيم   .4 مبادي  مقارنة 
ببعض   العربية  العلوم 
إسهامات العلوم الغربية  

   الحديثة والمعاصرة. 

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة  -
 التربية والتعليم
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  .5
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .6

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 
 وزارة الثقافة  .8

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  ماجستير/دكتوراةرسائل  
 10  رسالة ماجستير 
 10 دكتوراة  رسالة 
 20  بحث منشور 

 

 العربي المعاصر  الفكر والعشرون: الثامن المجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

اشكاليات الفكر العربي   .1
 المعاصر. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني
 الثقافة وزارة  -

مفهوم الحداثة في الفكر   .2
 العربي.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

 الثقافة وزارة  -

 نقد العقل العربي.  .3

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

 الثقافة وزارة  -

مفهوم التقدم في الفكر   .4
 العربي.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

 الثقافة وزارة  -
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  .1
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .2

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 وزارة التربية والتعليم  .1
   العاليوزارة التعليم  .2
 وزارة الثقافة  .3

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 10  رسالة ماجستير 
 10 دكتوراة  رسالة 
 20  بحث منشور 

 

 

 التفكير الناقد  : والعشرون تاسعالالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  التمويل جهات 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

اتجاهات أصول الفقه  .4
 المختلفة ومدارسه.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع   - ـم ــراكـــة  ـمع شـــ ـت ـج ـم اـل

 المدني

وزارة   -
التربية 
  -والتعليم 

وزارة التعليم  
  –العالى 

 وزارة الثقافة 
التحليل الفلسفي  .5

  –للمفاهيم الفقهية )الفعل 
  –القصد  –اإلرادة  –النية 

  –العدل  –األمر والنهى 
   العقوبة(. 

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة   -
التربية 
  -والتعليم 

وزارة التعليم  
  –العالى 

 وزارة الثقافة 
نظريات ومذاهب فقهية  .6

 أصولية معاصرة. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة   -
التربية 
  -والتعليم 

وزارة التعليم  
  –العالى 

 وزارة الثقافة 
مناهج البحث عند   .7

 علماء أصول الفقه. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع   - ـم ــراكـــة  ـمع شـــ ـت ـج ـم اـل

 المدني

وزارة   -
التربية 
  -والتعليم 

وزارة التعليم  
  –العالى 

 وزارة الثقافة 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 للمشاركة فى خارج الجامعة الجهات المقترحة 
 وزارة الثقافة   .4
 المواقع اإلعالمية المسموعة والمرئية والمقروءة .5

 االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية مقترح المخرجات 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 10  رسالة ماجستير 
 10 دكتوراة  رسالة 
 20  بحث منشور 

 فلسفة الفقه   : الثالثونالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

الفقه  .5 أصول  اتجاهات 
 المختلفة ومدارسه.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة   -
 –الثقافة 

المواقع 
اإلعالمية  
المسموعة  
والمرئية 
 والمقروءة 

الفلسفي  .6 التحليل 
)الفعل   الفقهية  للمفاهيم 

  – اإلرادة    –النية    –
  – األمر والنهى    –القصد  
   العقوبة(.  –العدل 

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة   -
 –الثقافة 

المواقع 
اإلعالمية  
المسموعة  
والمرئية 
 والمقروءة 

نظريات ومذاهب فقهية  .7
 أصولية معاصرة. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة   -
 –الثقافة 

المواقع 
اإلعالمية  
المسموعة  
والمرئية 
 والمقروءة 

عند  .8 البحث  مناهج 
 علماء أصول الفقه. 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة   -
 –الثقافة 

المواقع 
اإلعالمية  
المسموعة  
والمرئية 
 والمقروءة 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 كلية التربية  .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 جميع الوزارات المعنية  .1

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  ماجستير/دكتوراةرسائل  
 10  رسالة ماجستير 
 10 دكتوراة  رسالة 
 20  بحث منشور 

 

 

 

 

   
 

 التطبيقية  الفلسفة: الحادي والثالثونالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

تطبيقات األخالق  
الموجهة في العلوم  

 اإلنسانية.
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

جميع  -
الوزارات 

 المعنية 

 الحياة. أخالقيات علوم  .5

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

جميع  -
الوزارات 

 المعنية 

 أخالقيات المهنة.  .6

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع  - ـم ـت ـج ـم اـل ع  ـم ــراكـــة  شـــ

 المدني

جميع  -
الوزارات 

 المعنية 

دور الفلسفة التطبيقية  .7
فى معالجة مختلف 

 القضايا الثقافية. 
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ع   - ـم ــراكـــة  ـمع شـــ ـت ـج ـم اـل

 المدني

جميع  -
الوزارات 

 المعنية 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

  كلية التربية .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .14

 البحثية مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 10   رسالة دكتوراه 
  10   رسالة ماجستير 
 20  بحث 

 والمعلوماتية  الفلسفة:  والثالثونالثاني المجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

العالقة بين الفلسفة  .5
 والمعلوماتية.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة   -
االتصاالت 
وتكنولوجيا  
 المعلومات

مفاهيم ودالالت لما  .6
 قدمه الفالسفة.

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة   -
االتصاالت 
وتكنولوجيا  
 المعلومات

دور الفلسفة  .7
والمعلوماتية في تشكيل  

 اإلنساني. الوعي
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة   -
االتصاالت 
وتكنولوجيا  
 المعلومات

القضايا الفلسفية التي   .8
تنشأ من داخل االنضباط  

األكاديمي لعلوم الكمبيوتر.  
 والفلسفةفلسفة الرياضيات 

 التكنولوجيا. 
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة   -
االتصاالت 
وتكنولوجيا  
 المعلومات
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 :االجتماعقسم  ❖
 المجاالت البحثية 

 علم االجتماع .1
وبولوجي .2  ااألنير
 االعالم  .3

 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

  كلية التربية .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 وزارة الصحة   .9
 وزارة التضامن االجتماعي   .10
 الشباب والرياضة  .11
 وزارة الدولة للتنمية االقتصادية   .12
   وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .13

 علم االجتماع  :ألولالمجال البحثي ا

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

المجتمع  .2 واقع 
المصري  

والتحوالت 
االجتماعية 

عالمياا   المعاصرة 
 ومحلياا 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ـمع   - ـت ـج ـم اـل ـمع  ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة الصحة   -
ووزارة التضامن 

االجتماعي 
والشباب والرياضة 

وزارة الدولة 
للتنمية االقتصادية  
ووزارة االتصاالت 

وتكنولوجيا  
 المعلومات

 التنمية المستدامة  .3
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ـمع   - ـت ـج ـم اـل ـمع  ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة الدولة  -
 للتنمية االقتصادية 

 البشرية اإليكولوجيا .4
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ـمع   - ـت ـج ـم اـل ـمع  ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة القوي   -
العاملة والهجرة،  
وزارة االسكان 

والمرافق والتنمية 
 العمرانية 

 البيئة .5
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ـمع   - ـت ـج ـم اـل ـمع  ــراكـــة  شـــ

 المدني

وزارة الشؤن   -
 البيئة
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 دور النشر  .14
 وزارة الدولة للتنمية االقتصادية  .15
 العاملة والهجرة وزارة القوي  .16
 وزارة االسكان والمرافق والتنمية العمرانية   .17
 يةوزارة الشؤن البيئ  .18

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 21   رسالة دكتوراه 
  20   رسالة ماجستير 
 20  بحث 

 

 

 داخل الجامعة الجهات المقترحة للمشاركة فى 

  كلية التربية .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

 وزارتي الثقافة والبيئة  .5

 االنثروبولوجيا  :انيلثالمجال البحثي ا

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

األبعــاد االجتمـاعية   .3
  االجتماعيوالثقافيـة  للتغيـــر 

:    المصريفى المجتمـع 
   الواقـــع والمســـتقبل 

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارتي   -
 الثقافة والبيئة 

 الثقافــة والبيئــة  .4
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارتي   -
 الثقافة والبيئة 

  -     والبيئة   الشعبياإلبداع  .5

وزارتي   -
 الثقافة والبيئة 

التراث الشعبي   .6
  -     والشخصية المصرية 

وزارتي   -
 الثقافة والبيئة 
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 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 19   رسالة دكتوراه 
  21   رسالة ماجستير 

 20  بحث 

 

 

 

 

 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

 االعالم :الثالث البحثي المجال 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

االعالم فى مواجهة   .5
التحديات اآلنية  
والمستقبلية فى  

   المجتمع المصرى 

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

  وزارة الثقاقة -
ووزارة  
التضامن  

االجتماعي  
ووزارة  
األوقاف  
ووزارة  

االتصاالت  
وتكنولوجيا  
 المعلومات 

اإلعــــــــالم  .6
   البيئـــــى

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة   -
 البيئة الشئون 

اإلعــــــــالم  .7
   والمجتمـــــع

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

وزارة التربية   -
والتعليم ووزارة  

 الثقافة . 

موضوعات تتعلق   .8
بإعداد كوادر  
علمية مؤهلة  

وعلمياا بما  نظرياا  
يتماشى مع الالئحة  

والمستجدات  
 والرؤية المستقبلية 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
 شراكة مع المجتمع المدني -

  وزارة الثقاقة -
ووزارة  
التضامن  

االجتماعي  
ووزارة  
األوقاف  
ووزارة  

االتصاالت  
وتكنولوجيا  
 المعلومات 
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  كلية التربية .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 

   الثقافةوزارة  .1
 وزارة التضامن االجتماعي  .2
 وزارة األوقاف   .3
 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .4
 وزارة الشئون البيئة  .5
 وزارة التربية والتعليم. .6

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية  

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 25   رسالة دكتوراه 
  30   رسالة ماجستير 
 27  بحث 
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 :علم النفسقسم  ❖
 علم النفس آداب  .12

 

 

 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

  كلية التربية .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 خارج الجامعة الجهات المقترحة للمشاركة فى 

 علم النفس آداب  األول:المجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
المخرجات   الجهات المشاركة  جهات التمويل 

 الجهات المستفيدة  التطبيقية 
 جهات الجامعة

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

النفس العصبي علم 
 المعرفي

3.    

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ـمع  - شـــــراكـــة 

الـــمـــجـــتـــمـــع  
 المدني

وزارة التربية   -1
والتعليم )مجال رياض  

مجال التربية  –األطفال 
مجال التعليم   –الخاصة 

 –اإلبتدائي واإلعدادي 
مجال التعليم الثانوي  

مجال التنمية   –والفني 
مجال   –المهنية للمعلمين 
القيادات التعليمية 

 والمدرسية(
وزارة التضامن   -

 االجتماعي 

علم النفس   .4
والعالقات  العصبي 
   اإلنسانية

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ـمع  - شـــــراكـــة 

 المجتمع المدني

 وزارة الصحة   -1
وزارة التربية والتعليم   -

)مجال القيادات التعليمية 
 والمدرسية(

 الصحة النفسية .5
  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ـمع  - شـــــراكـــة 

 المجتمع المدني

وزارة التضامن   -
 اإلجتماعي 

 علم النفس اإلكلينيكي
6.    

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 اختراعبراءة  -
 مشروع بحثي -
ـمع  - شـــــراكـــة 

 المجتمع المدني

وزارة التربية   -1
والتعليم )مجال رياض  

مجال التربية  –األطفال 
مجال التعليم   –الخاصة 
 –واإلعدادي  اإلبتدائي

مجال التعليم الثانوي  
مجال التنمية   –والفني 

مجال   –المهنية للمعلمين 
القيادات التعليمية 

 والمدرسية(
وزارة التضامن   -

 اإلجتماعي 
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مجال التعليم    –مجال التعليم اإلبتدائي واإلعدادي    –مجال التربية الخاصة    –وزارة التربية والتعليم )مجال رياض األطفال   .1
 مجال القيادات التعليمية والمدرسية( –مجال التنمية المهنية للمعلمين  –الثانوي والفني 

 وزارة التضامن االجتماعي   .2
 وزارة الصحة   .3
 وزارة التربية والتعليم )مجال القيادات التعليمية والمدرسية(  .4
 وزارة التضامن اإلجتماعي   .5
مجال التعليم    –مجال التعليم اإلبتدائي واإلعدادي    –مجال التربية الخاصة    –وزارة التربية والتعليم )مجال رياض األطفال   .6

 ادات التعليمية والمدرسية(مجال القي –مجال التنمية المهنية للمعلمين  –الثانوي والفني 
 وزارة التضامن اإلجتماعي   .7

 مقترح المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية 

  رسائل ماجستير/دكتوراة
 50   رسالة دكتوراه 
  50   رسالة ماجستير 
 50  بحث 
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 :تاريخالقسم  ❖
 تاريخ الشرق االدنى القديم  .1
 والروماني  اليونانيالتاريخ  .2
 التاريخ الوسيط  .3
 اإلسالمي التاريخ  .4
 التاريخ الحديث والمعاصر .5

 

 

 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

  كلية التربية .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 
والتربية والتعليم والثقافة وغيرها من الوزارات والهيئات المستفيدة   العاليوعدد من الوزارات مثل وزارة التعلم  جامعة عين شمس

 من الدراسات التاريخية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ الشرق االدنى القديم  األول:المجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

 الجهات المستفيدة  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

تناولت الرسائل التى   .5
نوقشت وسجلت  

المعالم الحضارية  
والتاريخية فى مصر  
الفرعونية والشرق  
االدنى ومدى تأثير  

الحضارة المصرية فى  
دول الشرق االدنى بل  
 وفى العالم القديم كله

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 اختراعبراءة  -
 مشروع بحثي -
شــــراكة مع المجتمع   -

 المدني

 جامعة عين شمس
وعدد من  -

الوزارات مثل وزارة 
  العاليالتعلم 

والتربية والتعليم  
والثقافة وغيرها من  
الوزارات والهيئات  

المستفيدة من 
 الدراسات التاريخية 
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

  كلية التربية .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 
وعدد من الوزارات مثل وزارة التعلم العالى والتربية والتعليم والثقافة وغيرها من الوزارات والهيئات المستفيدة   جامعة عين شمس

 من الدراسات التاريخية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والروماني  اليوناني التاريخ الثاني:المجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
المخرجات   الجهات المشاركة  جهات التمويل 

 الجهات المستفيدة  التطبيقية 
 جهات الجامعة

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

تدور الرسائل التى   .3
نوقشت أو سجلت حول تأثير  

الجوانب التاريخية  
والحضارية للعالم اليونانى  

والرومانى واالمتذاج 
الحضارى بين مصر والعالم  

فى   اليونانى والرومانى
الكثير فى الجوانب  

 الحضارية 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
شراكة مع المجتمع   -

 المدني

 جامعة عين شمس
وعدد من الوزارات  -

مثل وزارة التعلم  
والتربية    العالى

والتعليم والثقافة 
وغيرها من الوزارات  
والهيئات المستفيدة  

من الدراسات 
 التاريخية
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

  كلية التربية .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 
والتربية والتعليم والثقافة وغيرها من الوزارات والهيئات المستفيدة   العاليوعدد من الوزارات مثل وزارة التعلم  جامعة عين شمس

 من الدراسات التاريخية

 

 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

  كلية التربية .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة 
والتربية والتعليم والثقافة وغيرها من الوزارات والهيئات المستفيدة   العاليوعدد من الوزارات مثل وزارة التعلم  جامعة عين شمس

 ةمن الدراسات التاريخي

 الوسيط   التاريخ الثالث:المجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

 المستفيدة الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

يتناول البحث فى التاريخ  
  والبيزنطي االوربي الوسيط

فى فترة العصور الوسطى  
وألقاء الضوء على الجوانب  

الحضارية والتاريخية 
االوربية فى العصور  
الوسطى ومدى فضل  

الحضارة االسالمية على 
 اوربا فى العصور الوسطى  

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
شــــراكة مع المجتمع   -

 المدني

 جامعة عين شمس
وعدد من  -

الوزارات مثل وزارة 
  العاليالتعلم 

والتربية والتعليم  
والثقافة وغيرها من  
الوزارات والهيئات  

المستفيدة من 
 الدراسات التاريخية 

 اإلسالمي التاريخ   :لرابعاالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
 الجهات المشاركة  التمويل جهات 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

تناولت الرسائل التى   .4
سجلت ونوقشت تاريخ  

وحضارة بلدان المشرق  
  اإلسالمي العربيوالمغرب 
الى مصر   باإلضافة
 االسالمية 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
ة مع المجتمع  - شـــــراـك

 المدني

 جامعة عين شمس
وعدد من  -

الوزارات مثل 
  وزارة التعلم العالى
والتربية والتعليم  
والثقافة وغيرها  

من الوزارات 
والهيئات المستفيدة  

من الدراسات 
 التاريخية
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 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة 

  كلية التربية .3
 البيئية  والبحوث الدراسات معهد .4

 الجامعة الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج 
والتربية والتعليم والثقافة وغيرها من الوزارات والهيئات المستفيدة   العاليوعدد من الوزارات مثل وزارة التعلم  جامعة عين شمس

 من الدراسات التاريخية

 

 
 

 

 الحديث والمعاصر  التاريخ :الخامسالمجال البحثي 

 الموضوع البحثي 
المخرجات   الجهات المشاركة  جهات التمويل 

 المستفيدة الجهات  التطبيقية 
 جهات الجامعة

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

تناولت الرسائل التى   .4
سجلت ونوقشت حول  

العالقات المصرية  
والعربية العربية والعربية  

االفريقية واالسيوية 
واالوربية واالمريكية  
وايضا حول القضايا  

المؤثرة سواء فى المنطقة  
العربية أو خارجها الى  

الحضارية جانب الجوانب 
والتاريخية واالجتماعية 

والسياسية والفكرية  
واالقتصادية فى مصر  

 والعالم ككل 

  

 كلية..... 
 ......... 
 .......... 

 وزارة..... 
 ............ 
 ............ 

 براءة اختراع -
 مشروع بحثي -
مـــع  - ــراكـــة  شـــــ

 المجتمع المدني

 جامعة عين شمس
وعدد من الوزارات  -

مثل وزارة التعلم العالى  
والتربية والتعليم  

والثقافة وغيرها من  
الوزارات والهيئات  

المستفيدة من الدراسات  
 التاريخية

  


