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 ة يوالترب  األقسام : الا وا
 قسم المناهح وطرق التدريس ل لمجاالت البحثيةا 1/ 1

 كوين المعلم جال تم  -1
 ة التخصصات المختلف في هج  مجال المنا  -2
 يات وطرق التدريس  جاستراتيمجال   -3
 التعليم  فيلوجيا مجال استخدام التكنو  -4
 م يوق مجال الت  -5
     :.جرائيةحوث االالب   :.دسساالالبحثى  لمجال ا -6
     :.ةالكيفي حوث الب مجال  -7

 كوين المعلم مجال ت  االول:.المجال البحثى  -1

الموضوع  
 البحثى

 الجهات المشاركة  جهات التمويل 
الجهات  المخرجات التطبيقية 

 جهات الجامعة المستفيدة 
 جهات   الجامعة اخرى  

 اخرى
تطوير برامج إعدااا 

ضدددددو   فد الدمدمد د  
الدددددوا   يدديددرمددمددد 

  األاا وتحسين 
  

 ك ية
 ......... 
 .......... 

 وزار 
 التربية 

  يم والت

 اعإختر برا   -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

تددطددويددر بددرامددج .
تددداريدددل الدمدمد دمديدن  
 ف أثندد   الخددامددة 

دد اد   التا ضدددددو 
 ايثةالم لمية الح

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

 ة فالتخصصات المختل فيهج مجال المنا الثانى:. لمجال البحثى ا -2

الموضوع  
 البحثى

 ة جهات المشاركلا جهات التمويل 
الجهات  المخرجات التطبيقية 

 جهات الجامعة المستفيدة 
 جهات   الجامعة اخرى  

 اخرى
ج الدمدنددد اد يدر وتدطد 

مراحل   ف الاراسية  
   ةت فخالتم ي  الم

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 اختراعبرا    -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
 .....................الخ..... -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

ج مددنددد ادد يددر وتددطدد 
   الفئ   الخ صة

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

 يات وطرق التدريس جاستراتيمجال    :. لثثالالمجال البحثى ا -3
 اسدددددددددتدددددخددددداا 

يددد    دد سدددددتدراتديد ا
 ف  وطرق التاريس

فددد عد ديدددة الدمدمد ديددة 
 التم يمية

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يم لتوا

 يات وطرق التدريس جاستراتيمجال    :. رابعاللمجال البحثى ا -4
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 فى داخل الجامعة  المقترحة للمشاركة  الجهات -

 لبنات ا ليةك.-1

 دراسات والبحوث البيئية معهد ال-2

 فى خارج الجامعة  الجهات المقترحة للمشاركة 

 عليم ة التربية والتراوز -1
 ن األكاديمية المهنية للمعلمي -2
 كليات التربية بالجامعات االخرى -3
 البحثية  المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطةقترح م -
 عاا).....(    برا   إختراع -1
 عاا).....(  رس ئل م دستير/اكتورا  -2
 عاا).....(   مشروع   بحثية -3
 عاا).....(  مع الاولة مح ية شراك    -4
 عاا).....(    شرك   اولية -5

 

 

 

بدددنددد   بدددرامدددج 
ة دددايددا  تكنولوديدد 

ضدددددو  حركدة   ف
 ةمالمول

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ................الخ.......... -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

   ميو قتمجال ال    :.الخامسلمجال البحثى ا -5

 ا  التقوي واا عتنو
  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 .........الخ................. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

     :.جرائيةحوث االالب    :.سادسالالبحثى  لمجال ا -6
كة مع وزارو الشدرا

 – ة والتم ي بيدد لترا
يدددة الدمد دنديدددة الدتدندمد 

 ل مم مين
 

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

     :.ةالكيفيحوث الب    :.بعالسالمجال البحثى ا -7

تددقددويدد  وتددطددويددر  
تدطدويدر  -ج الدمدنددد اد 
   ىيل المياانالتار

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

 التربية  وزار 
   يوالتم 
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 أصول التربية قسم ل البحثية االت المج 2/ 1

   ل تربية األصول اإلاارية  مد ل - 8                          ة    المستقب يالاراسد ل م  -1
   ل تربية االقتص اية  مد ل - 9                              بوى التخطيط الترمد ل   -2
 ف سفية ل تربية صول المح ل األ   - 10                           ويةب ة التريالمم وم ت مد ل   -3
 األصول السي سية ل تربية.  مد ل - 11                               اقتص اي   التم ي  مد ل  -4
   األصول االدتم عية ل تربيةمد ل   -12               ي  التم ف  عتم ا التم ي  واالا  ود مد ل  -5
    ة ل تربي يةخول الت ريصاأل مد ل  - 13                           . نة التم ي   د ل المم   ومم  -6
 مد ل تم ي  الكب ر والتنمية المستاامة -7

 ة ات المستقبلي الدراس مجال    االول:.لمجال البحثى ا -1

 الموضوع البحثى 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

    يد اد  فددد مد لد او ئورلد ا
اددددد     دددددد تددددد واال
     يرظنلاو

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

 ية قبالاراس   المست
   التم ي  ف 

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

 بوى التخطيط الترمجال  الثانى:. لمجال البحثى ا -2

 ثى البح عالموضو
 شاركة الجهات الم جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

مااخل ونم ذج 
ف وظيت وأس ليل

   التم ي  ف  المم وم تية

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

 ةيالمستقب  االتد ا  
   المم وم تية التربوية

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 .................الخ......... -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

 المعلوماتبة التربوية   :. لثالثالمجال البحثى ا -3

ي    دسدتراتيا اسدتخاا 
 ف  وطرق التدداريس

فددد عد ديدددة الدمدمد ديدددة  
 التم يمية

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 لمانىشراكة مع المدتمع ا -
- .......................... 
 ..........................الخ -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

 اقتصاديات التعليم :رابعاللمجال البحثى ا -4
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 فى داخل الجامعة  ة للمشاركة قترح الم الجهات -

 لبنات ا ليةك.-1

 دراسات والبحوث البيئية معهد ال-2

 فى خارج الجامعة  الجهات المقترحة للمشاركة 

 ة التربية والتعليم راوز -1
 األكاديمية المهنية للمعلمين  -2
 كليات التربية بالجامعات االخرى -3

 البحثية  المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطةمقترح  -
 .(عاا)....    برا   إختراع -1
 عاا).....(  رس ئل م دستير/اكتورا  -2
 عاا).....(   شروع   بحثيةم -3
 عاا).....(  مع الاولة مح ية شراك    -4
 عاا).....(          شرك   اولية -5

 

 

 

 

 

 

 تمويل التم ي 
  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

 تم ي ال ف ستثم ر اال
  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 .....الخ..................... -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

   عتمادجودة التعليم واال -5

  انظ  ضم ن الدو
  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

الدمدحددل االعدتدمددد ا  
ل مؤسدسد     الاولىو

   الد ممية

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

 التربية  وزار 
   يوالتم 
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 نفسية الصحة القسم ل المجاالت البحثية 3/ 1

 النمو االنسانى جال م -1
 الجماعة  ياتنامهر النفسية واالجتماعية وديواوالظ  تماعى ج س االعلم نفمجال  -2

  - 4  هجية فى مجال الصحة النفسيةمجال قضايا من   - 9                 علم نفس العالجىمجال  -3
 مجال علم النفس الكلينيكى   -10            ادىشعلم النفس االرال مج  -4
 مجال علم النفس المعرفى والعصبى  - 11           علم النفس المرضىال جم-5
    التقليدية  غيربناء الجسور مع التخصصات   -12    نلإلنسا  المستدامة التنمية مجال -6
 محال علم نفس االيجابى -7
 مجال علم النفس الصحى   --8

 النمو االنسانى    االول:.لمجال البحثى ا -1

 الموضوع البحثى 
 شاركة ت الماالجه جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 ىرخا

 ة ع   نفس الطفول
  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

وزار  التربية 
  يوالتم 
  القومى المد س
 واالمومة ل طفولة

ة  قامراع   نفس ال
   ةخوخوالشب ل والشي

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

التض من   وزار 
 ىاالدتم ع

 علم نفس االحتماعى . ى: الثانلمجال البحثى ا -2

 البحثى  الموضوع
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

ارس    -1
ع   نفس  
   ىاالدتم ع

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 ة مع المدتمع المانىاكشر -
- .......................... 
 ..........................الخ -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

التض من   وزار 
 ىاالدتم ع

 االتح ا   النفسية
  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

التض من   وزار 
 ىاالدتم ع

 علم نفس العالجى  :. لثالثالمجال البحثى ا -3

 مح المالديةالبرا
  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 المانى دتمعلما شراكة مع -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

التض من   وزار 
 ىاالدتم ع
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 فى داخل الجامعة  المقترحة للمشاركة  الجهات -

 لبنات ا ليةك.-1

 دراسات والبحوث البيئية معهد ال-2

 فى خارج الجامعة  اركة ة للمشرح قتالجهات الم

 ة التربية والتعليم راوز -1
 واالمومة ل طفولة  القومى المد س -2
 ى التض من االدتم ع وزار  -3
 ورياض االطفال  األخرىليات التربية بالجامعات ك -4

 البحثية  المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطةمقترح  -
 عاا).....(    برا   إختراع -1
 عاا).....(  را تو اكرس ئل م دستير/ -2
 عاا).....(   مشروع   بحثية -3
 عاا).....(  مع الاولة مح ية شراك    -4
 عاا).....(          شرك   اولية -5

 

 المالح عبر الشخصى 
  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
 .........................الخ. -

 التربية   وزار
   يوالتم 

التض من   وزار 
 ىاالدتم ع

 ادىشعلم النفس االر :رابعاللمجال البحثى ا -4

االرشددددد ا النفسدددددى 
   نظري تهو

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
 .........................الخ. -

 بية ترال وزار 
   يوالتم 

التض من   وزار 
 ىاالدتم ع

 ى خصالمالج عبر الش
  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

التض من   وزار 
 ىاالدتم ع

 مرضى الس نفعلم ال -5

 المشكال  النفسية
  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

التض من   وزار 
 ىاالدتم ع

 اإلام ن
  

 ك ية..... 
........ . 

......... . 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

التض من   وزار 
 ىاالدتم ع
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 ية الخاصةالتربقسم ل المجاالت البحثية 4/ 1

 التربية الخاصة مجال    :  األولالبحثى جال م -1

 خاصةاالفراد ذوو االحتياجات المجال   :نىالثاالبحثى مجال  . -2

 التربية الخاصة  في يثة  دحهات الجالتو :الثالث البحثى مجال  . -3

 اصة خاجات التيحوى االاد المتخصصين للعمل مع ذإعد :رابعاللمجال البحثى ا -4

 

 

 لتربية الخاصةا   االول:.المجال البحثى  -1

 الموضوع البحثى 
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات ةعامالج المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

التربية  تطور
 -   ظمن –الخ صة 

   برامد  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 
التض من   وزار 
 ىعم دتاال

 الخاصة االفراد ذوو االحتياجات  الثانى:. ى ثحلمجال البا -2

 البحثى  الموضوع
 الجهات المشاركة  جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى

ة المخت فالفئ   
  الح لية والمستقب ية
ذوو االحتي د   

    الخ صة
  

 . ..ك ية..
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 
التض من   وزار 

 ىاالدتم ع

 التربية الخاصة في هات الحديثة  جالتو  :. لثالثالمجال البحثى ا -3

  امج ذوو االحتيد دد  
   خ صةلا

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 
التض من   وزار 

 ىاالدتم ع
سدد    مؤسدد مشدد ركة 

 ف المدحدتدمدع المدددانى 
رعدددددد يددددددة ذوو 

 الخ صة حتي د  الا
  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 
التض من   وزار 

 ىاالدتم ع
 اصة خاجات التيحوى االلعمل مع ذ صين لصخاد المتإعد :رابعاللمجال البحثى ا -4

اا المتخصددصددين إعا
وى لدد ددمددمدددل مددع ذ

    صةخ د   التيحاال

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 
التض من   وزار 

 ىاالدتم ع
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 فى داخل الجامعة  ركة شالمالمقترحة ل الجهات -

 لبنات ا ليةك.-1

 دراسات والبحوث البيئية معهد ال-2

 فى خارج الجامعة  المقترحة للمشاركة الجهات 

 ة التربية والتعليم راوز -1
 واالمومة ل طفولة  القومى لمد سا -2
 ى التض من االدتم ع وزار  -3
 ورياض االطفال  رىخاأل كليات التربية بالجامعات  -4

 البحثية  بعد انتهاء الخطةخطة الكلية ل ية المخرجات االساسمقترح  -
 عاا).....(    برا   إختراع -1
 عاا).....(  رس ئل م دستير/اكتورا  -2
 عاا).....(   شروع   بحثيةم -3
 عاا).....(  مع الاولة مح ية شراك    -4
 عاا).....(          شرك   اولية -5
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 التعليمية   دارةإلواتربية المقارنة  قسم الل لمجاالت البحثية ا   5/ 1

 تعليم ريادة األعمال فى دول العالم المعاصر  المج -9      تمعات المعاصرةجتعليم ما قبل الجامعة في الم مجال-1
 إدارة المنظمات التعليمية  مجال -10                        التعليم الجامعي والعالي:مجال .-2
 القيادة التربوية واإلشراف اإلداري التربويال مج -11     نيرو كتم االليمن بعد والتعلالتعليم من بعد  مجال .-3
 نظم االعتماد والجودة وتقويم األداء  مجال-12                                    التربية الدوليةمجال -4
 تنموية في التعليمالة االتجاهات واالستراتيجيات اإلداريمجال  -13                     نظم إعداد المعلم وتدريبه مجال.-5
 إدارة الموارد البشرية والسلوك اإلداري مجال-14                    تعليم الكبار والتربية المستمرةمجال -6
 اإلدارة االلكترونية للتعليم -15         التشريعات والسياسات التعليمية المقارنةمجال -7
   الدولية يةبو االختبارات والتصنيفات واإلنجازات التر مجال  -8

 كوين المعلم مجال ت  االول:.لبحثى ال اجلما -1

الموضوع  
 البحثى

 الجهات المشاركة  جهات التمويل 
الجهات  المخرجات التطبيقية 

 جهات الجامعة المستفيدة 
 جهات   الجامعة اخرى  

 اخرى

تم ي  م  قبل 
 مارسة  ال

   

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 

   يم والت

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

االتد ا   الم لمية 
المم صر  ل تم ي  

ول المربية  ف  الا
 واألدنبية 

 
  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 

   يم والت

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

 التعليم الجامعي والعالي:  مجال الثانى:. لمجال البحثى ا -2

الموضوع  
 البحثى

 ة الجهات المشارك جهات التمويل 
ات هجلا التطبيقية  المخرجات

 جهات الجامعة المستفيدة 
 جهات   الجامعة اخرى  

 اخرى
التم ي  الم ل   

ومؤسس   المدتمع 
 المان  

 
  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..الخ........................ -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

االعتم ا األك ايم  
ودوا  التم ي  
 الم ل   

 
  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

 التربية  وزار 
   يم لتوا

 م االلكتروني ) نظم التعليم االلكتروني (يالتعليم من بعد والتعل   :. لثالثالمجال البحثى ا -3

 التم ي  االلكترون   
   

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 .......................الخ... -

 التربية  وزار 
   يوالتم 
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 فى داخل الجامعة  المقترحة للمشاركة  الجهات -

 لبنات ا ليةك.-1

 دراسات والبحوث البيئية معهد ال-2

 فى خارج الجامعة  ة رك الجهات المقترحة للمشا

 عليم ة التربية والتراوز -1
 ن األكاديمية المهنية للمعلمي -2
 ليات التربية بالجامعات االخرىك -3
 البحثية  المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطةقترح م -
 عاا).....(    برا   إختراع -1
 عاا).....(  س ئل م دستير/اكتورا ر -2
 عاا).....(   مشروع   بحثية -3
 عاا).....(  مع الاولة مح ية شراك    -4
 عاا).....(    ك   اوليةرش -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةإدارة المنظمات التعليمي   :.رابعاللمجال البحثى ا -4
 تدددطدددويدددر اإلاار 

إلااريدة التم يميدة وا
المارسدددية واإلاار  

 الصفية
  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 مع المانىمدتالع شراكة م -
- .......................... 
 ..........................الخ -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

 داري التربويالتربوية واإلشراف اإلادة القي -5
إعدددااا وتددداريدددل  
الددقدديددد اا  عدد ددى 
مسدددددتدوى الدتدمد ديد   

لمارسدددد  والتم ي  ا
 الد مم . 

 

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 ة بيالتر
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

 التربية  وزار 
   يوالتم 
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 علم النفس التربوى قسم ل لمجاالت البحثيةا 6/ 1
 علم النفس اإلداري / التنظيمي مجال  -10                                علم النفس المعرفي مجال  -1
 علم النفس عبر ثقافي  الجم  -11               النفسي والتقويم التربوي القياسمجال  -2
   علم النفس الفسيولوجي مجال  -12                             اإليجابي   يفس لنعلم ا لمجا -3
 علم نفس الكبارمجال   -13                                علم النفس اللغويمجال  -4
 علم نفس التعلم والتعليممجال  -5
 علم النفس البيئي ال جم -6
 علم النفس الشخصية ال مج -7
 علم النفس الثقافي مجال  -8
 المهني  فس لنعلم امجال  -9

 علم النفس المعرفي مجال    االول:.مجال البحثى ال -1

الموضوع  
 البحثى

 الجهات المشاركة  جهات التمويل 
الجهات  المخرجات التطبيقية 

 جهات الجامعة المستفيدة 
 جهات   الجامعة اخرى  

 اخرى
القة المم ي   ع

  المخت فة ةالممرفي
ب لمتغيرا  النفسية 

 المخت فة
  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

   يعالقة المم 
المخت فة  الممرفية 

 –بمم ية التم   
 التم ي 

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

 ي النفسي والتقويم التربو القياسمجال    الثانى:. بحثى ل الالمجا -2

الموضوع  
 البحثى

 ة الجهات المشارك يل جهات التمو 
الجهات  المخرجات التطبيقية 

 جهات الجامعة المستفيدة 
 جهات   الجامعة اخرى  

 اخرى
تكتيكد   القيد س 
الددتددربددو  فدد  

   إطدد ر نظريدد 
 القي س الحايثة

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 نىشراكة مع المدتمع الما -
- .......................... 
 ..........................الخ -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

تنقيح االختب را  
وأاوا  القيدد س  
والدددمدددنددد حددد  
النظريددة ل قيدد س 
فد  قديددد سددددد دد  

    ال متغير
الدددندددفسددددددديدددة   

 المخت فة

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 ع بحثىورشم -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

 ي علم النفسي اإليجاب مجال   .- 3   :. لثالثالمجال البحثى ا -3
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 ة معجافى داخل ال المقترحة للمشاركة  الجهات -

 لبنات ا ليةك.-1
 دراسات والبحوث البيئية معهد ال-2
 عين شمس  معة جا  –مركز القياس التقويم   -3

 فى خارج الجامعة  الجهات المقترحة للمشاركة 

 عليم ة التربية والتراوز -1
 ن األكاديمية المهنية للمعلمي -2
 كليات التربية بالجامعات االخرى -3
 البحثية  المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطةقترح م -
 عاا).....(    برا   إختراع -1
 عاا).....(  رس ئل م دستير/اكتورا  -2
 عاا).....(   مشروع   بحثية -3
 عاا).....(  مع الاولة مح ية شراك    -4
 عاا).....(    شرك   اولية -5

 

 

 

 

تددنددمدديدددة الددقدديدد  
اإليددددددددد بدددديددددة 
والددددمدددد دددد را  

لاى ينشدخصدية  الب
 المتم مين

  

 ك ية..... 
........ . 

.... .. .... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

 علم النفس اللغوي    :. رابعاللمجال البحثى ا -4
تددد ديدز الد دغدددة 
وعدددددالقدددددتددددده 
بددد لددمددتددغدديددرا  
 النفسية المخت فة

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

 م س التعلم والتعليعلم نف -5
تدديثير السددددديدد ق 
االددددتدددمددد عددد  
والدددثدددقددد فددد   
والددددددمدددددد ا   

ؤسدسد  ع ى لموا
 التم   والتم ي 

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

 وزار 
 التربية 
   يوالتم 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

 التربية  وزار 
   يوالتم 
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 علمية ال األقسام  :ثانياا 
 الكيمياء قسم ل لمجاالت البحثيةا 1/ 2

 العضوية  الكيمياءجال م  -1
 ية يلحلوالت   رعضوية ي الغ الكيمياءمجال   -2
 ة الفيزيائي  الكيمياءمجال   -3

 العضوية  الكيمياء مجال   االول:. المجال البحثى -1

موضوع  ال
 البحثى

 الجهات المشاركة  جهات التمويل 
الجهات  المخرجات التطبيقية 

 جهات الجامعة المستفيدة 
 جهات   الجامعة اخرى  

 اخرى
كيمي   ال اائن  
والبوليميرا  

 .  الدايا 
 

  

 . ك ية....
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية الد    البح
   والصن عية

 

 كيمي   المركب  
غير متد نسة 

الح قة بتفرع ت   
 المخت فة

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية الد    البح
   والصن عية

 

كيمي   مركب   
مينوفوسفون   أ-ألف 

الغير ح قية 
والح قية الح م ة  
لح ق   غير  

 .متد نسة

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية الد    البح
   والصن عية

 

المنتد    كيمي  
   الطبيمية

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية الد    البح
   والصن عية

 

 والتحليلية  الغيرعضوية  الكيمياء  مجال   . الثانى: لمجال البحثى ا -2

الموضوع  
 البحثى

 ة شاركت المالجها جهات التمويل 
الجهات  المخرجات التطبيقية 

 جهات الجامعة المستفيدة 
 جهات   الجامعة ى اخر 

 اخرى
 كيميد   المتراكبد  

المن صددددر  أليون  
االندددتدددقددد لددديدددة او 
الدالندثددد نديددداا   او 
و األكدددتدددنددديددداا  

 ت فهتطبيق ت   المخ
 

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 إختراعبرا    -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية الد    البح
   والصن عية
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 فى داخل الجامعة  المقترحة للمشاركة  الجهات -

 العلوم   ليةك.-1
 لبنات اكلية  -4
 دراسات والبحوث البيئية معهد ال  -3

 فى خارج الجامعة  الجهات المقترحة للمشاركة 
 كز البحثية االمر -1
 ات الصناعيةالجه -2
 البحثية  رجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطةمخلاقترح م -
 عاا).....(    برا   إختراع -1
 عاا).....(  رس ئل م دستير/اكتورا  -2
 عاا).....(   مشروع   بحثية -3
 عاا).....(  مع الاولة مح ية راك   ش -4
 عاا).....(    شرك   اولية -5

 

 

متراكبد   دايا  ل   
خواص ضددددوئية و 
و ومددديضددددددديدددة 

كيميد     - يقد ت د تطب
الدمدركدبددد   الدغديدر 

نومترية  ن ه  عضدددوي
 - و تدطدبديدقددد تد ددد 

تطبيقد   المركبد   
 المضويه

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية الد    البح
   والصن عية

 

 الفيزيائية  الكيمياء مجال  مجال    :. لثالثالمجال البحثى ا -3
حييييي  يي   اءكييييي ييييي 

 - وسطحي 
الحي  النيياى     -ب

ضيييي  ي  واليحييي  ال
والييحييييي  الييحييييي   

   الكهربىوالحي
 كي ياء الكم -جي
 

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
 .........................الخ. -

ثية الد    البح
   عيةوالصن 
 

اليكييي يييياء اليني و يي  
 واالشعاعي  

يى السييي  ل الطي -و
ليعيعيل الي يركيعييا  

 الكي يا ي   
ميييييي ييييييا   -ز

اليييعييي لييييييي يييرا   
 اليي  ا ي   

كيي   اليي نيامي -حييييييييي 
 الحرار  

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية الد    البح
   والصن عية

 

  

  

  



الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

227

 وجية لالجيوعلوم البيولوجية وقسم الل لمجاالت البحثيةا 2/ 2

 النبات  علمال جم  -1

 يوانحال علمال جم . 2

 الجيولوجيا ال جم. 3

 النبات علمالرئيسية ل  ة يالبحث تلمجاالا -1

 المجاالت البحثية 
 البحثى الموضوع 

 الجهات المشاركة  جهات التمويل 
الجهات  المخرجات التطبيقية 

 جهات الجامعة المستفيدة 
 جهات   الجامعة اخرى  

 اخرى

ية  الوراثة الخ و
 والدزيئية 

   

 .... ك ية.
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية الد    البح
   والصن عية

 

 الميكروبيولودى 
   

 ك ية..... 
........ . 

.... ...... 

الد    
ثية البح

   ةلصن عيوا
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية الد    البح
   والصن عية

 

 يولودي  النب   فس 
   

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 إختراعبرا    -
 مشروع بحثى -
 دتمع المانىمع المشراكة  -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية الد    البح
   والصن عية

 

   ع   الطح لل 
   

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية الد    البح
   والصن عية

 

 ع   التصنيف  
   

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 .....الخ..................... -

ثية الد    البح
   ن عيةوالص

 

 يوانحال  علم  :. ة يبحثال تمجاالال -2

 الموضوع البحثى 
 ة الجهات المشارك جهات التمويل 

الجهات  المخرجات التطبيقية 
 جهات الجامعة المستفيدة 

 جهات   الجامعة اخرى  
 اخرى
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نسدة مد ل ع   األ
والخ ية وكيمي   

 األنسدة
 

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية حالب

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية الد    البح
   والصن عية

 

مد ل ع   الوراثة  
والوراثة الخ وية  
 والبيولودي  الدزيئية

 
  

 ك ية..... 
........ . 
.. ........ 

الد    
ثية البح
   ن عيةوالص

 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية الد    البح
   والصن عية

 

 الحشرا  مد ل ع    
   

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 ختراعبرا   إ -
 مشروع بحثى -
 مع المانىع المدتشراكة م -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية الد    البح
   والصن عية

 

 ع   الالفق ري   
   

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية الد    البح
   والصن عية

 

 فسيولودي  الحيوان   
   

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 .............الخ............. -

ثية البحالد    
   والصن عية

 

 ع   األدنة التدريبى    
   

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية الد    البح
   ن عيةوالص

 

    الطفي ي  ع
  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية الد    البح
   والصن عية

 

 الجيولوجيا :  ةي البحث ت لمجاالا -3 -5

 والمم انور الصخ
  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية الد    البح
   والصن عية

 

 ودي  التركيبيةيولالد
  

 ك ية..... 
........ . 

.... ...... 

الد    
ثية البح
    عيةوالصن
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية الد    البح
   والصن عية

 

 الديولودي  التطبيقية
  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 إختراعبرا    -
 مشروع بحثى -
 لمانىالمدتمع اشراكة مع  -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية الد    البح
   والصن عية
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 فى داخل الجامعة  المقترحة للمشاركة  الجهات -

 العلوم   ليةك.-1
 لبنات اكلية  -6
 دراسات والبحوث البيئية معهد ال  -3

 الجامعة  فى خارج الجهات المقترحة للمشاركة 
 كز البحثية االمر -1
 ات الصناعيةهالج -2
 البحثية  المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطةقترح م -
 عاا).....(    برا   إختراع -1
 عاا).....(  رس ئل م دستير/اكتورا  -2
 عاا).....(   مشروع   بحثية -3
 عاا).....(  مع الاولة مح ية شراك    -4
 عاا).....(    شرك   اولية -5

 

 

 فري  الح
  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ................الخ.......... -

ثية الد    البح
   والصن عية

 

 يةاالستراتيدراف
  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 خ..........................ال -

ثية الد    البح
   والصن عية

 

 ةيئ يزيلديوفاالطرق 
  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية الد    البح
   والصن عية

 

،  قنياةدراساااااات جيوت
   ةجيولوجية هندسي

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية الد    البح
   والصن عية

 

 ةيالبيئلوجيا الجيو
  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية الد    البح
   والصن عية

 

 المناخ
  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 عبرا   إخترا -
 مشروع بحثى -
 مع المانىشراكة مع المدت -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية الد    البح
   والصن عية
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 زياء الفيقسم ل لمجاالت البحثيةا 3/ 2
 .   واإلشعاعيةالفيزياء النووية   -1
 الفيزياء النظرية  -2
 قة والخاليا الشمسية ( . اه الموصالت واألغشية الرقي فيزياء الجوامد ) أشب -3
 فيزياء الجوامد ) معادن ( .   -4
 مجال الفيزياء النظرية  -5
 مد )أغشية رقيقة وخاليا شمسية( مجال فيزياء الجوا -6
 ( ياء الجوامد )أشباه الموصالت مجال فيز  -7
  -الكهربية   – الحرارية  - عادن والسبائك  الميكانيكيةمجال فيزياء جوامد  ) خواص الم -8

 التركيبية 

 واإلشعاعيةالفيزياء النووية  مجال   االول:.المجال البحثى  -1

الموضوع  
 البحثى

 الجهات المشاركة  جهات التمويل 
الجهات  المخرجات التطبيقية 

 جهات الجامعة المستفيدة 
 جهات   الجامعة اخرى  

 اخرى
قي س تركيز 
بيئة الرااون ف  ال
 المصرية 

 
  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
 .........................الخ. -

ثية الد    البح
   والصن عية

 

سة  ارا – 2
الخواص المخت فة  

 نوويةلل كواشف ا
 

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
 .........................الخ. -

ثية الد    البح
   والصن عية

 

اراسة الفن    – 3
البوزترون  لبمض 

تخاا   المواا بإس
ف الديرم نيو  ك ش

   النق و ع ل
  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
 .........................الخ. -

ثية الد    البح
   والصن عية

 

 ة الفيزياء النظري مجال  الثانى:. لمجال البحثى ا -2

الموضوع  
 البحثى

 ة الجهات المشارك جهات التمويل 
الجهات  المخرجات التطبيقية 

 جهات الجامعة المستفيدة 
 جهات   الجامعة اخرى  

 اخرى
  تيثير أشمة ال يزر
ف  بمض المواا  
الص بة  الممانية  
 وأشب ه الموصال 

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 حثىمشروع ب -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية الد    البح
   والصن عية

 

 يا الشمسية ( ت واألغشية الرقيقة والخال) أشباه الموصال فيزياء الجوامد  مجال    :. لثالثامجال البحثى لا -3
اراسة الخواص  
الفيزي ئية لبمض 
األيزومرا  

وية و إمك نية المض
استخاام   ف  

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 .الخ......................... -

ثية الد    البح
   والصن عية
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تصنيع الخالي  
 الشمسية 

 ) معادن (  فيزياء الجوامد  مجال    :. رابعالثى لمجال البحا -4
ظريه لسةةة   ن  دراسةةة 

تخزين ال يدارودين 
فد  اندواع مدخدتد دفددده  

نددد بددديدددل  مدددن اال
الدنددد ندونديددده تدمد ديددداا 
السدتخاامه كمصدار 
ل طدد قدده بددايال عن 

 .وث   البيئهم 

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

  الد  
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 ىمشروع بحث -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية الد    البح
   والصن عية

 

 مجال الفيزياء النظرية  -5
يزر يف تأثري أشعععععععع      

ب ض  ملو د   صععععععععععععع     
 مل ععععععأشيعععععع   أشعععععععععععععع عععععع   

  ملوصالت
  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   يةوالصن ع
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية الد    البح
   والصن عية

 

در سعععععععععععععععععععععع    ععععععععو   
 عع ععض   ععزععيععزلععععععع  ععيععععععع   عع 

 أللز مر ت    ضعععععععول  
  إمعععععععععععع عععععععععععع شععععععععععععيعععععععععععع  
 سععععععععععععععع ع عععععععأ مع ععععععع  يف 

 يعععخل   عععاللععععععع تصععععععععععععععععع عععع 
   شمسي 

  

 ك ية..... 
........ . 
. ......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية الد    البح
   والصن عية

 

ظريه لسةةة   ن  دراسةةة 
تخزين الهيةةةجرن ين 

مةخةفة ة ةةةةةةه  فة  انةعا 
مةةةةةةةن ا نةةةةةةة  ةةةةةةةيةةةةةةة  
الةاةةةةةة نةعنةيةةةةةةه تة ةهةيةةةةةةجا 

مه ك صجر  سفخجا
ل طةةةة دةةةةه  ةةةةجي   ن 

 م عث ت البيئه

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية البح الد   
   والصن عية

 

تةةةةطةةةةبةةةةيةةةة  الةةةةةة كةةةةةة   
ف   ا صةةةةةةةةةةةطاةةةةة   

فةيةزيةةةةةة   الةطةةةةةة دةةةةةة ت 
 ال  لي 

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية الد    البح
   صن عيةوال

 

 خاليا شمسية( مد )أغشية رقيقة ومجال فيزياء الجوا -6
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 فى داخل الجامعة  حة للمشاركة المقتر الجهات -

 العلوم   ليةك.-1
 لبنات اكلية  -6
 دراسات والبحوث البيئية معهد ال  -3

 فى خارج الجامعة  الجهات المقترحة للمشاركة 
 البحثية كز المرا -1
 ات الصناعيةالجه -2
 البحثية  ةالمخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطقترح م -
 عاا).....(    برا   إختراع -1
 عاا).....(  م دستير/اكتورا  رس ئل  -2
 عاا).....(   مشروع   بحثية -3
 عاا).....(  مع الاولة مح ية شراك    -4
 عاا).....(    شرك   اولية -5

 

 

 

 

 أغشي    در س   ريحتض
 مشسعععععععي    خالل   رقيق 
 عضععععععععععععععولعععععع  مو د من

 ش شول  عضول   غري
  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية   البحالد  
   والصن عية

 

 مجال فيزياء الجوامد )أشباه الموصالت (  -7
دراسةةةةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةخةةةةةةعا  

ل عاد ال يزيةة ةيةة  لب   ا
الشةةةةةةةةةةةةةةةة لةة ةةع  ةةيةةاةةيةةةةةةج 

 في  .األمعر 
تأثير الاسةةةة  الفركيبي  ن 

     الخعا  ال يزي ةي  

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية لبحا

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 راكة مع المدتمع المانىش -
- .......................... 
 ..........................الخ -

ثية الد    البح
   والصن عية

 

 التركيبية  -الكهربية   – الحرارية  - عادن والسبائك  الميكانيكيةمجال فيزياء جوامد  ) خواص الم -8
دةةةةةةةيةةةةةةة   الةةةةةةةخةةةةةةةعا  

 ةةةةةةةةيةةةةةةةةزيةةةةةةةة ةةةةةةةةةيةةةةةةةة    الةةةةةةةة 
الحرارية    -ال ي ة ني ية 

الفركيبي (   -ال هر ي     –
ل   ةة دو نالسةةةةةةةةةةةبةة ةةة  
 خ ص  سب ة  ال ح م

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 لخ..........................ا -

ثية الد    البح
   والصن عية
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 ات يلرياضاقسم ل لمجاالت البحثيةا 4/ 2
 . الري ضي ت الفطبيقي  -1

 الري ضي ت البحف   -2

 األحص     -3

 

 فى داخل الجامعة  المقترحة للمشاركة  الجهات -

 العلوم   ليةك.-1
 لبنات اكلية  -7

 خارج الجامعة فى  الجهات المقترحة للمشاركة 
 وزارة التربية والتعليم  -1
 كز البحثية االمر -2

 الري ضي ت الفطبيقي     مجال   االول:.لبحثى المجال ا -1

لموضوع  ا
 البحثى

 الجهات المشاركة  التمويل جهات 
الجهات  مخرجات التطبيقية ال

 جهات الجامعة المستفيدة 
 جهات   الجامعة اخرى  

 اخرى
شظرل    –  ملو  خل 

-  الضطر ب 
- مي  شي      م

مي  شي    جلسم  
   جل سئ

  

 ك ية..... 
........ . 

..... ..... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 اعبرا   إختر -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

 ر  التربية اوز
 والتم ي 

 كز البحثيةاالمر
 ة الد    الصن عي

 

   رل ضي ت    ح     مجال  الثانى:. لمجال البحثى ا -2

الموضوع  
 البحثى

 ة الجهات المشارك جهات التمويل 
الجهات  المخرجات التطبيقية 

 تجها الجامعة لمستفيدة ا
 جهات   الجامعة اخرى  

 اخرى
  –    ح يل   –  جلرب 

م  دالت  - توبو وجى
 تز ض ي  

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..الخ........................ -

 ر  التربية اوز
 والتم ي 

 كز البحثيةاالمر
 ة الد    الصن عي

 
  الحص ء   مجال    :. لثالثاجال البحثى لما -3

  -  حص ء رل ضي
  -شظرل ت    قرلب 

  - حت يل    ق ء
  حص ء الم  مي  

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 إختراع برا   -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

 ر  التربية اوز
 والتم ي 

 كز البحثيةاالمر
 ة الد    الصن عي
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 البحثية  المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطةقترح م -
 عاا).....(    برا   إختراع -1
 عاا).....(  رس ئل م دستير/اكتورا  -2
 عاا).....(   مشروع   بحثية -3
 عاا).....(  مع الاولة مح ية شراك    -4
 عاا).....(    شرك   اولية -5
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 ية دب ألا قساماأل: اا لثثا
 افيارالجغقسم ل لمجاالت البحثيةا 1/ 3

 ية عالجغرافيا الطبيجال م-1

 االجتماعية جغرافيا السكان والجغرافية مجال . -2
 ران والخدماتالعم جغرافيامجال  . -3
 ة صادي األقت جغرافياالمجال -4
 والتاريخية الجغرافيا السياسية   -6

الموضوع  
 البحثى

 الجهات المشاركة  تمويل هات الج
الجهات  بيقية المخرجات التط

 جهات الجامعة المستفيدة 
 جهات   الجامعة اخرى  

 اخرى
 ية عالجغرافيا الطبي    :.األوللمجال البحثى ا -1
اراس    .-1

-ديومورفولودية 
  –الدوبة  – ن خيةم

مظ   -التصحر
ن بما عاالستشم ر 

 ر البيئية  االخط -
 يمة اقالدغرافي  ال -

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
 ..........................الخ -

 ر  التربية اوز
 والتم ي 

 

 االجتماعية رافية جغرافيا السكان والجغ  نى:. االثلمجال البحثى ا -2

الموضوع  
 البحثى

 ة الجهات المشارك جهات التمويل 
الجهات  طبيقية المخرجات الت

 جهات الجامعة المستفيدة 
 جهات   الجامعة اخرى  

 اخرى

  در  ال  –سك ن ال
في   راالدغ –

   االدتم عية

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
 ثيةالبح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
 ..........................الخ -

 ر  التربية اوز
 لتم ي وا

 وزار  االسك ن

 ران والخدمات العم  جغرافيا     :. لثالثالمجال البحثى ا - 3

الدريمدة  –الممران 
-ا االقددتصددددددد  –

 اسدتخاا   –السدي حة  
 ىالراضا

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 ..........................الخ -

 ر  التربية اوز
 والتم ي 

 وزار  االسك ن

 ة صاديقتألا جغرافياالمجال      :. رابعاللمجال البحثى ا -4
 –ى اعالزر نتد جاإل

 التنمية االقتص اية 
 - اندددتددد ج الدددغدددذا
 -اسددددت الط الط قة  

 –ى  عشد ط الصدن نال
  -سددي حى  النشدد ط ال

 المن طق ال ودسددتية
دددددغددددرافدددديدددد   -

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
 .........................الخ. -

 ر  التربية اوز
 والتم ي 

ا   وزارال
 المخت فة
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 فى داخل الجامعة  المقترحة للمشاركة  الجهات

 داب اال ليةك.-1
 ت لبنااكلية  4
 دراسات والبحوث البيئية معهد ال  -3

 خارج الجامعة فى  الجهات المقترحة للمشاركة 
 وزارة التربية والتعليم  -1
 ت المختلفة راوزال -2

 البحثية  المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطةرح قت م

 عاا).....(    برا   إختراع -1
 عاا).....(  رس ئل م دستير/اكتورا   -2
 عاا).....(   مشروع   بحثية -3
 عاا).....(  مع الاولة مح ية شراك    -4
 عاا).....(    شرك   اولية -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنيدة - االتصددددد ال 
 الشوارع
 والتاريخية السياسية   ياالجغراف  مجال      :.الخامسلمجال البحثى ا -5

المق وم   السدي سدية 
الددمشددددددكددال   –

 أامية  – سددديةيالسددد 
 –مدوقدع مصدددددر 

 – اإلااريدةالحداوا 
 االقتص ايةالموارا 

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
- .......................... 
 .......................الخ... -

 ر  التربية اوز
 والتم ي 

ا   وزارال
 المخت فة
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 التاريخ قسم ل لمجاالت البحثيةا 2/ 3
 اريخ القديم تل المجا -1
 ريخ الوسيط مجال التا -2
 مى الاالس خ مجال التاري -3
 رصامع واليث دحال خ مجال التاري -4

 اريخ القديمتال   االول:. مجال البحثى  -1

الموضوع  
 البحثى

 الجهات المشاركة  تمويل جهات ال
 الجهات المخرجات التطبيقية 

 هاتج الجامعة المستفيدة 
 جهات   الجامعة اخرى  

 اخرى

المصر   ريخ لت ا
اليون ن  و  - اي الق

   الروم ن  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
 ..........................الخ -

 ر  التربية اوز
 والتم ي 

 

 ريخ الوسيط مجال التا    الثانى:. لمجال البحثى ا -2

  الموضوع
 البحثى

 ة الجهات المشارك جهات التمويل 
الجهات  طبيقية المخرجات الت

 جهات الجامعة المستفيدة 
 جهات   الجامعة اخرى  

 اخرى

  مى  ل  م   كل
     يط    رلخ   وس 

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
 ........................الخ.. -

 ر  التربية اوز
 والتم ي 

 

 اإلسالم  خالتاري      :. لثالثالمجال البحثى ا -3
   ربيعععععع     ععععععأ  عععععع   رلختعععععع 

  عععععأ  ععععع   - إلسععععععععععععععالميععععع 
  أ         سععي  - ألمول   

  -   ملشععععععرم  السععععععالمى-
 –  ملعرعرب  السعععععععععععععععالمعى

   ملمععع  يععع   -  أللوبيني
 مصر  إلسالمي -

  

 ك ية..... 
.. ...... . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
 ..........................الخ -

 ر  التربية اوز
 والتم ي 

 

 اصر معواليث  دحال خالتاري      :. رابعاللمجال البحثى ا -4
 - الف ريخ ال ث  ن 
 - ا نر   الحجيث
  - ا نر   ال   صر

مصر  - الحجيث مصر
ت ريخ   - ال   صر

  

 ك ية..... 
........ . 

 .......... 

الد    
ثية البح

   والصن عية
 

 برا   إختراع -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المدتمع المانى -
 الخ.......................... -

 ر  التربية اوز
 والتم ي 
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 فى داخل الجامعة  المقترحة للمشاركة  الجهات

 داب اال ليةك -1
 لبنات اكلية  -2

 خارج الجامعة فى  لجهات المقترحة للمشاركة ا
 وزارة التربية والتعليم  -3

 البحثية  المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطةقترح م

 عاا).....(    برا   إختراع -1
 عاا).....(  ل م دستير/اكتورا رس ئ  -2
 عاا).....(   مشروع   بحثية -3
 عاا).....(  مع الاولة مح ية شراك    -4
 عاا).....(    شرك   اولية -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحجيث ن  ال رب 
ريخ ت   - ال   صر
 ت ريخ أسي  - أفريقي 

د ت ت ريخ ال   -
 الجنلي  ال   صرة . 
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 الفلسفة واالجتماع قسم ل لمجاالت البحثيةا 1/ 3
 ى الممرفى( تو حلم)ا ىالسي س  ع   االدتم ع  ل  مد -1
 لممرفى( ى اتو ح)الم  الثق ف   ع   االدتم ع   مد ل -2
 ى الممرفى( تو ح)الم  رىضحال ع   االدتم ع -3
 ى الممرفى( تو ح )الم البيئ  ع   االدتم ع -4
 ى الممرفى( تو ح )الم اارى اال ع   االدتم ع -5
   ف سفة مم صر   -6
 يون نية ف سفة  -7
 ث يمنطق صورى حا  -8

   ياسىالس علم االجتماع    االول:. جال البحثى م -1

الموضوع  
 البحثى

 الجهات المشاركة  تمويل جهات ال
الجهات  لمخرجات التطبيقية ا

 جهات الجامعة المستفيدة 
 جهات   الجامعة اخرى  

 اخرى
 ية عالجغرافيا الطبي    :.األوللمجال البحثى ا

ى توح)الم
   الممرفى(

 ك ية
 ......... 
 .......... 

 وزار 
 التربية 

  يم والت

 اعإختر برا   -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
 ............الخ.............. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

 الثقافي  علم االجتماع مجال    الثانى:. لمجال البحثى ا -2

الموضوع  
 البحثى

 ة لمشاركالجهات ا جهات التمويل 
الجهات  يقية طبالمخرجات الت

 جهات الجامعة المستفيدة 
 جهات   الجامعة اخرى  

 اخرى

ى توح)الم
   الممرفى(

 ك ية
 ......... 

.. ........ 

 وزار 
 التربية 

  يم والت

 اعإختر برا   -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

 رى ضحال علم االجتماع  :. لثالثالمجال البحثى ا -3

ى تددددو حدددد )الددددمدددد 
   الممرفى(

 ك ية
 ......... 
 .......... 

 وزار 
 التربية 

  يم والت

 اعإختر ا  بر -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

   البيئي  علم االجتماع       :. رابعاللمجال البحثى ا -4

ى تددددو حدددد )الددددمدددد 
   الممرفى(

 ك ية
 ......... 
 .......... 

 وزار 
 التربية 

  يم والت

 اعإختر برا   -
 مشروع بحثى -
 لمجتمع المدنىشراكة مع ا -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

 دارى اال علم االجتماع      :.الخامسلمجال البحثى ا -5
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 فى داخل الجامعة  المقترحة للمشاركة  الجهات -

 لبنات ا ليةك -1

 داب كلية اال -2

 دراسات والبحوث البيئية عهد الم-3

 فى خارج الجامعة  الجهات المقترحة للمشاركة 

 عليم ة التربية والتراوز -1
 ن األكاديمية المهنية للمعلمي -2
 كليات التربية بالجامعات االخرى -3
 البحثية  المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطةقترح م -
 عاا).....(    برا   إختراع -1
 عاا).....(  رس ئل م دستير/اكتورا  -2
 عاا).....(   بحثيةمشروع    -3
 عاا).....(  مع الاولة مح ية شراك    -4
 عاا).....(    شرك   اولية -5

 

 

 

ى تددددو حدددد )الددددمدددد 
   الممرفى(

 ك ية
 ......... 
 .......... 

 وزار 
 التربية 

  يم والت

 اعإختر برا   -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
 .........الخ................. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

 فلسفة معاصرة         :.الخامسلمجال البحثى ا -6

ى تددددو حدددد )الددددمدددد 
   الممرفى(

 ك ية
 ......... 
 .......... 

 وزار 
 التربية 

  يم والت

 اعإختر برا   -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

 يونانية فلسفة          :.الخامسلمجال البحثى ا -7

ى تددددو حدددد )الددددمدددد 
   الممرفى(

 ك ية
 ......... 
 .......... 

 وزار 
 التربية 

  يم والت

 اعإختر برا   -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

 ث يرى حدمنطق صو          :.الخامسلمجال البحثى ا -8

ى تددددو حدددد )الددددمدددد 
   الممرفى(

 ك ية
 ......... 
 .......... 

 وزار 
 التربية 

  يم والت

 اعإختر برا   -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 
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 لغاتال أقساماوالا: 
 ة العربية لغقسم الل لمجاالت البحثيةا 1/ 4

 الدراسات اإلسالمية . مجال  -1
 والبالغية والنقدية    واألندلسية مجال الدراسات األدبية  -2
 . مجال النحو والصرف والعروض واللغة   -3

 اإلسالمية . سات الدرا مجال    االول:.ثى لمجال البحا -1

الموضوع  
 البحثى

 الجهات المشاركة  جهات التمويل 
الجهات  المخرجات التطبيقية 

 جهات الجامعة المستفيدة 
 جهات   الجامعة اخرى  

 اخرى
  الدتدفسددددديدر الدقدر ند 
 -وكتبدده وع ومدده 

السدددددندددة الدندبدويدددة 
كتددل  - بددينواع دد  
 -  ايثمصددط ح الح

  مدددوضدددددددوعددد 
قدده األصدددددول والدفد 

السددددير    ي هوقضدددد 
الدمدقديدددا   ويدددةالدندبد 

واألاي ن اإلسددالمية 
   المخت فة 

  

 ك ية
 ......... 
 .......... 

 وزار 
 التربية 

  يم والت

 اعإختر برا   -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

لمق رنة    اوالاراس
ين األاي ن المخت فة ب
الددددحضدددددددد ر   -

اإلسدددالمية والفنون 
واآلاال اإلسدددالمية 
واآلثددد ر والدتددد ريدخ 
اإلسدددددالم  قددايمدد   

 وحايث  .

  

 ك ية
 ......... 
 .......... 

 وزار 
 التربية 

  يم والت

 اعإختر برا   -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يالتم و

 والبالغية والنقدية   واألندلسية  الدراسات األدبية  الثانى:. لمجال البحثى ا -2

الموضوع  
 البحثى

 ة الجهات المشارك جهات التمويل 
الجهات  المخرجات التطبيقية 

 هاتج الجامعة المستفيدة 
   جهات الجامعة اخرى  

 رىاخ
البيئ   األابية 

المخت فة من المصر  
  حتى  الد ا 
الحايث  المصر

تحقيق -  المم صرو
 الشمر والنثر

  

 ك ية
 ......... 
 .......... 

 وزار 
 التربية 

  يم والت

 اعإختر برا   -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 
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المداارس والمدذاادل 
 األابيدة المخت فدة ف 
 -الشدددددمدر والدندثدر 

  - لدندثدريدددةالدفدندون ا
قضدددددد يدد  السدددددرا 
والمسددددرح المرب  

 الحايث والقاي .

  

 ك ية
 ......... 
 .......... 

 وزار 
 التربية 

  يم والت

 اعإختر برا   -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

األال الدمدربد  فد  
بدديددئددتدد  األندددالددس 
 -والددددمددددغددددرل 

حددد   الدددمدددوشددددددد 
اراسددة -  واألزد ل 

-الحركددة النقددايددة 
 التيثيرا اسدددتدال  
األابيدة  المشدددددرقيدة

ايدة ف  األال والنقد 
سددددد  نددالوالنقددا األ

الددددمددددقدددد ربدددد   .
 النقايةالموازن   و

  

 ك ية
 ......... 
 .......... 

 وزار 
 التربية 

  يم والت

 اعإختر برا   -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
 ........الخ.................. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

تدحدقديدق واراسدددددددة 
 -طددوطددد   الددمددخدد 

اراسدددددة المبد حدث 
الدبدالغديددة والدفدندون 

القر ن الكري      ف
  والدحدددايدددث الدندبدو

الشددريف   والشددمر 
  فد   والدندثدر الدمدربد 

 -القدداي  والحددايددث 
اراسدددددددة ددد ددوا 
الدبدالغديديدن الدقددداامدى 
والمدحددداثيدن وإبراز 

ادددذه   أثددرادد  فدد 
اراسدددة الاراسددد    

  النقا المرب  قضدد ي
ث القدداي  و الحددايدد 

 واتد ا ت   .
 

  

 ك ية
 ......... 
 .......... 

 وزار 
 التربية 

  يم والت

 اعإختر برا   -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

 . صرف والعروض واللغة النحو وال    :. لثالثالمجال البحثى ا -3
 ةسدددددد اق و ارتحقي

الدددمدددخدددطدددوطددد    
 النحوية والصدددرفية

اراسددددة الظواار  -
النحوية والصدددرفية 

مصددددد ار ال غدة   ف
الدقدر ن الدكدريد    فد 

 -والحايث الشدريف  
 الاراس   التيصي ية

  

 ك ية
 ......... 
 .......... 

 وزار 
 التربية 

  يم والت

 اعإختر برا   -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
 .................الخ......... -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

اراسدددددددة ددد ددوا 
الدندحدويديدن الدقددداامدى 

البحدث  -والمحداثين 
  الدحدقد د   الدتدددريدبد 

مدد ل ال  دد     ف
المربية واألصددوا  

  

 ك ية
 ......... 
 .......... 

 وزار 
 التربية 

  يم والت

 اعإختر برا   -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 
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 فى داخل الجامعة  المقترحة للمشاركة  الجهات -

 لبنات ا ليةك.-1

 داب كلية اال -2

 فى خارج الجامعة  الجهات المقترحة للمشاركة 

 عليم ة التربية والتراوز -1
 ن األكاديمية المهنية للمعلمي -2
 كليات التربية بالجامعات االخرى -3
 البحثية  المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطةقترح م -
 عاا).....(    برا   إختراع -1
 عاا).....(  رس ئل م دستير/اكتورا  -2
 عاا).....(   مشروع   بحثية -3
 عاا).....(  مع الاولة مح ية شراك    -4
 عاا).....(    شرك   اولية -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الربط   -والتراكيدل
بدديددن األصددددددد لددة 

  تقيي  -والمم صددر  
الاراسددد   النحوية 

 الحايثة  رفيةوالصددد 
تدوظديدف ندتددد ئدج  -

الدبدحدوث الدندحدويدددة 
صرفية ف  خامة وال

 ال غة ونشرا 
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 النجليزية اة لغقسم الل لمجاالت البحثيةا 2/ 4
 ت ياواللغمجال  -4
 دبية ( األ) المسرح والرواية والشعر والنظرية  األدب -3

 

 

 

 الدراسات اإلسالمية .  مجال    االول:.مجال البحثى ال -1

الموضوع  
 البحثى

 الجهات المشاركة  جهات التمويل 
الجهات  المخرجات التطبيقية 

 جهات الجامعة المستفيدة 
 جهات   الجامعة اخرى  

 اخرى
 -الدنسنوع  غة وال

 -تح يددل المحدد اثددة
 -السددددديد ق -لتوكيداا

 الصور.
  

 ك ية
 ......... 
 .......... 

 وزار 
 التربية 

  يم والت

 اعإختر برا   -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

ل فظيدة وغير ال غدة ا
أعدمددد ل  الد دفدظديدددة.
 ةوادد دد الد  -الدكدال .
التفدد عددل  -النحويددة
ال  لددداالبددديدددن ا

 -والددبددراغددمددد تدديدددة
الممنى  -الشدددددكددل 
 التك فل.

 

  

 ك ية
 ......... 
 .......... 

 وزار 
 التربية 

  يم والت

 اعإختر برا   -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
 .........................الخ. -

 ية الترب وزار 
   يوالتم 

 دبية ( األ) المسرح والرواية والشعر والنظرية  األدب  الثانى:. البحثى جال لما -2

الموضوع  
 البحثى

 ة الجهات المشارك جهات التمويل 
الجهات  المخرجات التطبيقية 

 جهات الجامعة المستفيدة 
 جهات   الجامعة اخرى  

 اخرى
األال -الدددتددديويدددل.

مسدددددرح  -الحدايدث.
ف سدفة ال - بريشدتي ن.
مد  / لداراا  -والدارامد .

 -الاراس   النسوية.
النقا األاب  النسدو  

 النسوية البيئية. /

  

 ك ية
 ......... 
 .......... 

 وزار 
 التربية 

  يم والت

 اعإختر برا   -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

-ةنظريدد   التردمدد 
 -األال الددمددقددد رن.

اراسددددد   مد  بمدا 
  -االسددددددتددمددمددد ر.
 الاراس   الثق فية.

الدددندددظدددريدددة  -11
 األابية.
 النقا البيئ . -12
األال  -13

 الكالسيك 

  

 ك ية
 ......... 
 .......... 

 وزار 
 التربية 

  يم والت

 اعإختر برا   -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
 .........................الخ. -

 التربية  ار وز
   يوالتم 
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 فى داخل الجامعة  المقترحة للمشاركة  الجهات -

 لبنات ا ليةك.-1

 داب كلية اال -2

 فى خارج الجامعة  الجهات المقترحة للمشاركة 

 عليم ة التربية والتراوز -1
 ن األكاديمية المهنية للمعلمي -2
 كليات التربية بالجامعات االخرى -3
 البحثية  االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطةالمخرجات قترح م -

 عاا).....(    برا   إختراع -1
 عاا).....(  رس ئل م دستير/اكتورا  -2
 عاا).....(   مشروع   بحثية -3
 عاا).....(  مع الاولة مح ية شراك    -4
 عاا).....(    شرك   اولية -5
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 فرنسية الة لغقسم الل لمجاالت البحثيةا 3/ 4
 الفرنسي  األدب  مجالل  مجا -1
 اللغويات مجال  -2
 الحضارة مجال      -3

 فى داخل الجامعة  المقترحة للمشاركة  الجهات -

 لبنات ا ليةك.-1

 داب كلية اال -2

 فى خارج الجامعة  الجهات المقترحة للمشاركة 

 عليم ة التربية والتراوز -1
 ن األكاديمية المهنية للمعلمي -2

 الدراسات اإلسالمية .  مجال    االول:.المجال البحثى  -1

الموضوع  
 البحثى

 الجهات المشاركة  تمويل جهات ال
الجهات  رجات التطبيقية المخ

 جهات الجامعة المستفيدة 
 جهات   الجامعة اخرى  

 اخرى

األال الفرنسدد  ف  
 - ةالمخت فدد  القرون

   األال المق رن

 ك ية
 ......... 
 .......... 

 وزار 
 التربية 

  يم والت

 اعإختر برا   -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

 اللغوياتمجال     الثانى:. لمجال البحثى ا -2

الموضوع  
 البحثى

 ة كالجهات المشار جهات التمويل 
الجهات  المخرجات التطبيقية 

 جهات الجامعة المستفيدة 
 جهات   الجامعة اخرى  

 خرىا
 -ة ال غويد   النظريد 

ال غويدد   التطبيقيددة 
ع   - الصددوتي    –

   الاالال  

 ك ية
 ......... 
 .......... 

 وزار 
 التربية 

  يم والت

 اعإختر برا   -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
 ..................الخ........ -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

 الحضارة  مجال      :. الثالثل البحثى لمجاا -3
اراسددددددة تح ي يددة 
شدددددد م ددة ل مدتمع 
الدفدرنسددددد  خدالل 
   حقبة زمنية محاا 

 ك ية
 ......... 
 .......... 

 وزار 
 التربية 

  يم والت

 اعإختر برا   -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
 ..................الخ........ -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

توضددديح اثر الربط 
بديدن الدحضددددددد ر  
الفرنسدية والماارس 
االابديدددة الدمدخدتد دفدددة 

اثدددر الدددظدددروف و
السددددددديددد سددددددديدددة 
واالددتدمددد عديدددة فد  
تطور الحضد ر  ف  

 فرنس  وخ رد  

  

 ك ية
 ......... 
 .......... 

 وزار 
 التربية 

  يم والت

 اعإختر برا   -
 مشروع بحثى -
 راكة مع المجتمع المدنىش -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 
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 كليات التربية بالجامعات االخرى -3
 البحثية  ت االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطةالمخرجاقترح م -
 اا).....(ع           برا   إختراع -1
 عاا).....(  رس ئل م دستير/اكتورا  -2
 عاا).....(   مشروع   بحثية -3
 ا).....(اع مع الاولة مح ية شراك    -4
 اا).....(ع   شرك   اولية -5
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 انية مااللة لغقسم الل لمجاالت البحثيةا 4/ 4
 علم اللغة مجال  -1
 دب علم االمجال  -2

 

 فى داخل الجامعة  المقترحة للمشاركة  الجهات -

 لبنات ا ليةك.-1

 داب كلية اال -2

 فى خارج الجامعة  الجهات المقترحة للمشاركة 

 عليم ة التربية والتراوز -1
 ن األكاديمية المهنية للمعلمي -2
 ليات التربية بالجامعات االخرىك -3
 البحثية  المخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطةقترح م -
 عاا).....(    برا   إختراع -1
 عاا).....(  ير/اكتورا رس ئل م دست  -2
 عاا).....(   شروع   بحثيةم -3
 عاا).....(  مع الاولة مح ية شراك    -4
 عاا).....(    شرك   اولية -5

 .  ةاللغعلم  مجال    االول:.المجال البحثى  -1

الموضوع  
 البحثى

 الجهات المشاركة  جهات التمويل 
الجهات  المخرجات التطبيقية 

 جهات الجامعة دة المستفي
 جهات   جامعةال ى اخر 

 اخرى
ال غة  ف اراسدددد    
اراس     –  األلم نية

مقدد رنددة بين ال غددة 
غدددة والد د  مددد نديدددةاأللد 
 مربيةال

  

 ك ية
 ......... 
 .......... 

 وزار 
 التربية 

  يم والت

 اعإختر برا   -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

 دب علم اال    الثانى:. لمجال البحثى ا -2

الموضوع  
 البحثى

 ة كالجهات المشار جهات التمويل 
الجهات  المخرجات التطبيقية 

 جهات الجامعة المستفيدة 
 جهات   الجامعة اخرى  

 اخرى
عدددن سددددددد   اار

 بيةااالتد ا   اال

  

 ك ية
 ......... 
 .......... 

 وزار 
 التربية 

  يم والت

 اعإختر برا   -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

ع    – ابىالنقددا اال
ع    – األسددددد ليدل

 – الدددال الدمدقددد رن
 الدتددداريدسمدنددد ادج 

 لالال ايمىاالك 
  

 ك ية
 ......... 
 .......... 

 وزار 
 التربية 

  يم والت

 اعإختر برا   -
 مشروع بحثى -
 شراكة مع المجتمع المدنى -
 .........................الخ. -

 التربية  وزار 
   يوالتم 

  

  

  


