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 تقديم وتوطئة : -2

ن الوصووول إلووه األهووداف المن ووودة ال يقتصوور علووه الجووودة وال فووا ة  ووه إ
نموووا األهوووم مووون ذلووو  هوووو القووودرة علوووه التنفيوووذ  صووويااتها أو الدقوووة  وووه تحديووودهام وا 
الفعلهم ووضع األسس والمعوايير التوه تقويس مون خاللهوا مودى النجواف أو الف ول 

  ه تحقيق هذه األهداف.
اسوية لمسسسوات التعلويم العوالهم وهوو والبحث العلمه هو أحد األن طة األس

يمثووول أحووود األعمووودة الرئيسوووية التوووه تعتمووود عليهوووا النهضوووة  وووه البلووودان المتقدموووةم 
ولذل   إنه ال سوبيل لتحقيوق التنميوة ال واملة التوه نرجوهوا إال مون خوالل االهتموام 

 بالبحث العلمه الموجه لخدمة قضايا األمة.
نها تمل  من مقومات النهضة موا إن النهضة الحقيقية تبدأ من الجامعةم أل

ال تمل وووه أى مسسسوووة أخووورى مووون مسسسوووات المجتموووعم حيوووث تحت ووود  يهوووا صوووفوة 
 العقول وال فا اتم وتتو ر  يها الخبرة والقدرة عله اإلبداع والتجديد.

يمانا بهذه الحقيقة  إنه البد من وضع وتفعيل خطط للبحوث العلموه التوه  وا 
عينهوووام موووع توووو ير الظوووروف المواتيوووة تضوووع حاجوووات المجتموووع المصووورى نصووو  أ

والموارد ال ا ية الته تم ن الباحثين من القيام بالن واط البحثوه العلموهم واالرتقوا  
بمسوووتوى جودتووووه.  مووووا يجووو  ت ووووجيع التعوووواون بوووين التخصصووووات المختلفووووة بووووين 
 ليات/ معاهد القطواع  وه مجوال البحووثم مون خوالل خطوة بحثيوة مت املوة تتفوق 

 للجامعة. مع الخطة البحثية
إعوووداد الخطوووة بقطووواع العلووووم اإلنسوووانية بالجامعوووة   قوووام ومووون هوووذا المنطلوووق
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البحثية االستراتيجيةم حته تتوا   مع المتغيرات الدولية والعالميةم من أجول د وع 
 عجلة التنمية  ه مصر والمنا سة  ه سوق العمل داخليا وخارجيا.

وتووىته هووذه الخطووة البحثيووة  خطوووة  عالووة  ووه إرسووا  األسوولو  العلمووه  ووه 
التخطوويط المسووتقبله ألن ووطة البحووث العلمووه  ووه  ليووات / معاهوود/ القطوواعم ممووا 
يتيح رسية قطاع البحث العلمه ورسالته وأهدا ه بطريقة واقعيةم تتفق  يها الرسيوة 

التنفيوووذم مموووا يتووويح والرسوووالة موووع األهوووداف  وووه إطوووار زمنوووه يع وووس قووودرتها علوووه 
اسوتثمار المصووادر البحثيووة للجامعووة وتحديوود أولوياتهووام و ووه رسووم مسووتقبلهام وحوول 

 الم  الت الرئيسية الته تواجهها.

 :امللخص  - 2

تنطلووق هووذه الخطووة لقطوواع العلوووم اإلنسووانية موون اإليمووان بىهميووة تطوووير 
جتماعيووووووة األجنوووووودة البحثيووووووة لتوا وووووو  التغيوووووورات ال بوووووورى  ووووووه مجووووووال التنميووووووة اال

واالقتصوووادية م والعمووول ب ووو ل مسوووتمر علوووه خلوووق منوووا  مختلوووف للبحوووث العلموووه 
والتنميوووة م وخلوووق رابطوووة قويوووة بوووين البحوووث العلموووه  وووه المجوووال االنسوووانه وبوووين 
التغيرات المجتمعية والثقا ية المحيطة . و ه هذا اإلطوار تسوعه هوذه الخطوة إلوه 

التعورف علوه مظواهر النجواف م تحليل الوضع الراهن  ه قطواع اإلنسوانيات م ثوم 
والتحوووديات م انطالقووواو إلوووه وضوووع أهوووداف لخطوووة بحثيوووة خوووالل السووونوات الخموووس 

( م وتحليوول موضوووعات هووذه الخطووة وتوزيعهووا علووه 1027-1021القادمووة موون )
 ال ليات واألقسام المعنية بالقطاع .
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 أهمية اخلطة :    - 3

ة االجتماعيوووووة  ال  ووووو  أن البحوووووث العلموووووه لوووووه أهميوووووة بالغوووووة  وووووه التنميووووو
والت نولوجية المستدامة م و ه تعزيز قدرات العلوم والت نولوجيوا بالجامعوة وتوظيفوه 
لخدمووة متطلبووات المجتمووع والبحووث عوون مسووتقبل أ ضوول. و ووه ضووو  ذلوو  تتمثوول 
أهميوووة الخطوووة البحثيوووة  وووه مجوووال العلووووم اإلنسوووانية  وووه أنهوووا تسوووهم  وووه االرتقوووا  

واإلداريم مموا يسواعد علوه خلوق منوا  بحثوه  بمستويات األدا  البحثه والتعليمه
 يم ن من تطبيق معايير الجودة واالعتماد . 

وتوا   هوذه الخطوة التطوورات العلميوة علوه المسوتوى العوالمه م ومون ثوم 
  إن أهميتها تنبع من استر ادها بما يله : 

 تنامه دور العلم والمعر ة عله المستوى العالمه .  -
 تنامه العالقة بين البحث والتطوير  ىحد عوامل اإلنتاج الرئيسية .  -

 التطور الهائل  ه وسائل االتصال وت نولوجيا المعلومات .  -

 التوجه البحثه نحو التخصصات البينية والعلوم متعددة التطبيقات . -

اإليمووان بىهميووة دور البحووث العلمووه والمعر ووة  ووه النمووو االقتصووادى بمووا  ووه  -
 اقتصاد المعر ة .ذل  نمو 
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 منهجية اإلعداد :   - 4

عدادها بمجموعة من الخطوات المنهجية إمرت الخطة البحثية أثنا  القيام ب
م  مووووا حرصووووت لجنووووة إعووووداد الخطووووة البحثيووووة علووووه مراعوووواة عوووودد موووون المعووووايير 
والضوووابط التووه تضوومن تحقيووق أهوودا ها علووه الموودى البعيوود و يمووا يلووه الخطوووات 

 الخطة البحثية.المنهجية إلعداد 
مراعاة المبادئ العامة التى  تقىوع علي ىا ال طىة ااسىتراتيجية للجامعىة    4-1

 ومن ا: 
أن تتم الخطة  ه ضو  التوجيهوات واألهوداف االسوتراتيجية العاموة لووزارة   -أ

 . التعليم العاله والبحث العلمه
جية أن توتم  وه ضوو  رسيووة ورسوالة الجامعوة حيووث تنبوع الخطوة اإلسووتراتي - 

 من التوجهات العامة إلستراتيجية الجامعة وتتوا ق معها.
االستر وواد بمعووايير الهيئووة القوميووة لضوومان الجووودة موون حيووث التنا سووية   -ج 

 وجودة التعليم العاله والبحث العلمه .
االلتوووووزام بمبووووواد، النزاهوووووة م واالبت وووووار واإلبوووووداعم والعدالوووووة والمسووووواواة م   -د 

 واالحترام المتبادل . 
 أن تتسم بالمرونة لتتوا ق مع متطلبات العصر ومتغيراته. -هو 
أن تحقق الخطة البحثية التعاون والعمول الم وتر  موع الجهوات الح وميوة  -و

 ومسسسات المجتمع المدنه.
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أن يحقوووق التفاعووول المثمووور بوووين  ا وووة  ليوووات القطووواع وتز وووه ثقا وووة عمووول  -ز
 الفريق  ه البحث العلمه.

جميوووع الخطوووط البحثيوووة المقدموووة مووون مختلوووف  ليووووات أن ت ووومل الخطوووة  -ف
 ومعاهد القطاع.

أن تعمووووول الخطوووووة علوووووه تلبيوووووة احتياجوووووات سووووووق العمووووول مووووون المعوووووارف  -ط
 والمهارات.

 االلتزام بمتطلبات قطاع العلوم اإلنسانية .   - 
ل بوووووين المتخصصوووووين  وووووه ووووووووووووووعقووووود عووووودد مووووون االجتماعوووووات وور  العم  4-1

 عاهد القطاع المختلفة.ووووووووووويات / م ل
م تسوووواعد  ووووه تصووووميم اسووووتبيان لجمووووع بيانووووات علووووه مسووووتوى ال ليووووة والقسوووو 4-3

 ت خيص الوضع القائم.
 .Swot analysisرصد الوضع الراهن من خالل أسلو    4-4
 نات وا ت اف مظاهر الضعف والقوة.تحليل البيا 4-5
وم اإلنسانية ووووواع العلووووووووووووة قطووووولخطية ووووداف اإلستراتيجية الفرعووووووود األهووتحدي  4-6

ة البحثيووة المحققووة م ومناق ووتها  ووه اجتماعووات موسووعة م ثووم تحديوود األن ووط
 لهذه األهداف.

 وضع تفاصيل الخطة واالحتياجات ومصادر التمويل المقترحة. 4-7
جوورا  التعووديالت الالزمووة حسوو  مووا  4-8 وضووع يليووة للمتابعووة ومراجعووة الخطووة وا 

 تضه الحاجة. تق
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 املالمح األساسية للقطاع :    - 5
 

 تعريف قطاع العلوع اانسانية   5-1
يختص قطاع العلوم اإلنسانية بالهيا ل والتخصصات العلمية والمجواالت 
البحثية المتصلة بعودد مون الجوانو  ذات الطبيعوة اإلنسوانية م والتوه تت امول  يموا 

هوووذا القطووواع خموووس  ليوووات هوووه ) ليوووة بينهوووا لتحقيوووق التنميوووة الب ووورية م ويمثووول 
م و ليووة التربيووة النوعيووة م و ليووة اآلثووار م و ليووة  لاآلدا  م و ليووة ريوواط األطفووا

م معهوووود )المعهوووود العوووواله للدراسووووات والبحوووووث التربويووووة  ين دار العلوووووم( ومعهوووود
وعلوه ذلو   هوذا القطواع ي ومل تخصصوات متعوددة  البحوث والدراسات األ ريقية(

والفنوون والموسويقه واإلعوالم  والعلوم النفسية والتربوية واالجتماعية  اللغة واآلثار
م سوووا  مووون حيوووث نووه لووويس منعوووزالو عوون بووواقه القطاعووواتوايرهوووا م  موووا أ التربوووى

م الوذى يسوهم  وه تخصصوات داخول مية أو من حيث مجاالتوه البحثيوةهيا له العل
جتماع والم تبات وايرها قطاع العلوم اإلنسانية  العلوم التربوية والنفسية وعلم اال

لفة ووووووووووون القطاعوووووات المختوووووووووووات بيووووووول التخصصووووووووووووثلة علوووووه تداخووووووووووونا  أمووووووووووو. وه
 وت املها م و ذا داخل تخصصات القطاع . 
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 األقساع العلمية بكليات ومعاهد القطاع 
 كلية اآلداب -1

 عىىىىىىىىىىىىىىالقس عىىىىىىىىىىىىىىىىالقس
 اللغة اانجليزية وآداب ا -ب  العربية وآداب االلغة  -أ 
 اللغة األلمانية وآداب ا -د  اللغة الفرنسية وآداب ا -ج 
الدراسات اليونانية والالتينية  -و  اللغات الشرقية وآداب ا -ه 

 وآداب ا
 اللغة الصينية وآداب ا -ح  اللغة األسبانية وآداب ا -ز 
 اللغة اليابانية وآداب ا -ي  االلغة اايطالية وآداب  -ط 
 اىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجغرافي -ل  اريخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالت -ك 
 اعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاالجتم -ن  ةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالفلسف -ع 
 المكتبات والوثائق والمعلومات -ع  علع النفس -س 
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 كلية رياض األطفال :  - 2
 قسع العلوع التربوية .  -أ 
 قسع العلوع النفسية .  -ب 
 قسع العلوع األساسية .  -ج 

 
 كلية التربية النوعية :  - 3

 قسع التربية الفنية .  -أ 
 قسع التربية الموسيقية .  -ب 
 قسع ااعالع التربوى .  -ج 
 قسع العلوع التربوية والنفسية .  -د 

 
 كلية اآلثار :  - 4

 قسع اآلثار المصرية .  -أ 
 ار ااسالمية .قسع اآلث  -ب 
 قسع ترميع اآلثار .  -ج 

 
 كلية دار العلوع :  - 5

 قسع النحو والصرف والعروض .  -أ 
 قسع البالغة والنقد األدب  واألدب المقارن .  -ب 
 قسع علع اللغة والدراسات السامية والشرقية .  -ج 
 قسع الشريعة ااسالمية .  -د 
 قسع الفلسفة ااسالمية .  -هى 



 
 لقطاع العلوم االنسانية ةبحثيال اخلطة –جامعة القاهرة 

 

-11- 

 

 قسع التاريخ ااسالمي والحضارة ااسالمية .  -و 
 

 مع د البحوث والدراسات األفريقية  :  - 6
 قسع السياسة واالقتصاد .  -أ 
 قسع الجغرافيا .  -ب 
 قسع التاريخ .  -ج 
 قسع األنثروبولوجيا .  -د 
 قسع اللغات األفريقية .  -هى 
 قسع الموارد الطبيعية .  -و 

 

 لتربوية  :مع د الدراسات ا  - 7
 قسع أصول التربية .  -أ 
 قسع المناهج وطرق التدريس .  -ب 
 قسع علع النفس التربوى .  -ج 
 قسع تكنولوجيا التعليع .  -د 
 قسع اارشاد النفس  .  -هى 
 قسع دراسات الطفولة .  -و 
 قسع التعليع العال  والتعليع المستمر .  -ز 
 قسع التربية ال اصة .  -طى 
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 ز ال اصة التابعة لكلية اآلداب:المراك
 مركز البحوث والدراسات النفسية .  -أ 
 مركز البحوث والدراسات االجتماعية .  -ب 
 مركز البحوث والدراسات التاري ية.  -ج 
 مركز بحوث نظع و دمات المعلومات .  -د 
 مركز الدراسات األرمنية .  -هى 
 مركز البحوث والدراسات الشرقية .  -و 
 مركز اللغة العربية .  -ز 
 دراسات الثقافة االيبروأمريكية. مركز  -ح 

 

 اكز التابعة لكلية رياض األطفال:المر 
 ة والنفسية وال دمات التعليمية.مركز الدراسات التربوي  -
 

 :المراكز التابعة لكلية اآلثار
 وتقنيات المتاحف.مركز صيانة اآلثار والم طوطات   -

 

 لكلية دار العلوع:راكز التابعة الم
 مركز التدريب اللغوى .  -أ 
 مركز البحوث والدراسات ااسالمية .  -ب 

 

  د البحوث والدراسات األفريقية:المراكز التابعة لمع
 مركز البحوث األفريقية .  -أ 
 مركز الدراسات السودانية .  -ب 
 برنامج التدريب وبناء القدرات األفريقية .  -ج 
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 ومات واالتصاالت .مركز المعل  -د 
 مركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية .  -هى 

 المراكز التابعة لمع د الدراسات التربوية  :
 مركز ال دمات التربوية .  -أ 
 مركز اارشاد النفس  .  -ب 
 مركز تطوير التنمية الم نية للمعلع .  -ج 

 الوضع الراهن للقطاع :  5-2
 ت  ف الجداول التالية عن الوضع الراهن للقطاع 

 (1جدول )
 قطاع العلوع اانسانيةبأعداد الطالب والبرامج 

 المؤشرات                 م

 

 الكلية

مرحلة 
 الليسانس

مرحلة 
 الدراسات العليا

 برامج الدراسة ف  الدراسات العليا

ماجستي دبلوع عدد عدد
 ر

 دكتوراه

 15 15 11 684 19616 اآلداب  2

 6 6 7 745 3211 اآلثار  1

 7 7 5 2114 8922 دار العلوع  3

 1 1 2 449 1182 رياض األطفال  4

 3 3 3 847 825 تربية نوعية  5

 1 1 11 6511 - مع د الدراسات والبحوث التربوية  6

 12 12 5 991 - مع د البحوث والدراسات األفريقية  7

 45 45 44 12329 33756 المجموع 
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 (2جدول )

 أعداد أعضاء هيئة التدريس وال يئة المعاونة 
 كليات قطاع العلوع اانسانيةب

 
 المؤشرات                 ع

أستاذ  أستاذ الكلية
مدرس  مدرس مساعد

 معيد مساعد

 239 83 280 202 65 اآلدا   2
 37 33 41 30 42 اآلثار  1
 52 14 19 23 55 دار العلوم  3
 33 21 17 7 8 رياط األطفال  4
 48 37 48 27 5 تربية نوعية  5
 27 14 41 11 15 معهد الدراسات والبحوث التربوية  6
 14 29 23 25 13 معهد البحوث والدراسات األ ريقية  7
 349 232 381 215 222 المجموع 

 
  



 
 لقطاع العلوم االنسانية ةبحثيال اخلطة –جامعة القاهرة 

 

-15- 

 

 
 (3جدول )

 الرسائل المسجلة والمجازة ف  السنوات ال مس الماضية
 العلوع اانسانية كليات قطاعب

 
                 م

 المس رات
 

 ال لية

 رسائل الد توراه رسائل الماجستير
 المجازة المسجلة المجازة المسجلة

 النسبة عدد
 المئوية

 النسبة عدد
 المئوية

 النسبة عدد
 المئوية

 النسبة عدد
 المئوية

 27.90 293 28.68 306 28.0 198 11.54 567 اآلدا  2
 9.17 200 20.31 269 22.0 281 20.73 162 اآلثار 1
 29.94 125 28.43 301 11.40 372 27.09 430 دار العلوم 3
 3.51 38 4.33 72 4.51 75 4.62 226 رياط األطفال 4
 21.05 230 3.22 52 6.11 203 1.54 64 تربية نوعية 5
معهوووووووووود الدراسووووووووووات  6

 والبحوث التربوية
727 18.50 413 15.54 610 37.85 333 30.98 

معهووووووووووووود البحووووووووووووووث  7
 والدراسات األ ريقية

360 24.32 104 21.31 229 7.16 69 6.40 

 %200 2078 %200 2638 %200 2656 %200 1525 المجموع 
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 (4جدول )
 البحوث والكتب المنشورة ف  األقساع 

 لبعض كليات القطاع
 

 المؤشرات                     ع
 الكلية

عدد  البحوث
 الباحثين

الكتب 
 المنشورة

 26 145 686 اآلداب 1
 42 - 112 اآلثار 2
 224 41 261 دار العلوع 3
 - - 115 رياض األطفال 4
 - - 191 تربية نوعية 5
مع ىىىىىىىد الدراسىىىىىىىات والبحىىىىىىىوث  6

 التربوية
- - - 

 292 185 1363 المجموع 
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 (5جدول )
 المجالت العلمية الت  تصدرها بعض  كليات القطاع

 
تاريخ  اسع المجلة الكلية ع

 الصدور
عدد ااصدارات 

 سنويا  
 مجلة كلية اآلداب اآلداب -1

 أوراق كالسيكية
 ( أعداد سنويا  4) 1933

 ( سنوية1)
 نصف سنوية 2118 المجلة العربية لعلع االجتماع
 سنوية 1986 الدراسات القاهرية الجرمانية

 المؤرخ المصرى
 الوقائع التاري ية

1988 
 نصف سنوية 2116

 سنويا   (1عدد) 1971 مجلة كلية اآلثار اآلثار -2
 مجلة كلية دار العلوع دار العلوع -3

 ندوة التاريخ ااسالم 
 حولية مركز الدراسات ااسالمية

1962 
1981 
2115 

 أعداد سنويا   4 
 ( سنويا  1عدد )

 ( أعداد سنويا  3)
 سنوية ثلث 2113 مجلة الطفولة رياض األطفال -4
 عددان سنويا   2113 بحوث ف  التربية النوعية تربية نوعية -5
مع ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد  -6

الدراسىىىىىىىىىىىىىىىىىات 
والبحىىىىىىىىىىىىىىىىىىوث 

 التربوية

 ( أعداد سنويا  4) 1993 مجلة العلوع التربوية

مع ىىد البحىىوث  -7
والدراسىىىىىىىىىىىىىىات 

 األفريقية

 مجلة الدراسات اافريقية  -
التقريىىىر االسىىىتراتيج  االفريقىىى    -

 السنوى

1971 
 ( سنويا  1عدد ) 2111

 ( سنويا  1عدد )
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 (6جدول )
 البعثات والم اع ال ارجية واألساتذة الزائرون 
 لكليات القطاع  الل السنوات ال مس الماضية

     
 

 المؤشرات              ع

 الكلية 

الحاصلون 
عل  درجات 
 من ال ارج

بعثات 
  ارجية

إشراف 
 مشترك

بعثات 
 دا لية

م اع 
 علمية

أساتذة 
 زائرون

 95 71 2 4 13 9 اآلداب 1

 1 1 1 1 11 9 اآلثار 2

 81 1 1 1 6 5 دار العلوع 3

 3 1 1 1 1 1 رياض األطفال 4

 1 3 1 1 1 1 تربية نوعية 5

مع ىىىد الدراسىىىات والبحىىىوث  6
 التربوية

1 2 1 5 2 12 

مع ىىىد البحىىىوث والدراسىىىات  7
 األفريقية

3 9 1 1 14 51 

 241 92 8 4 42 27 المجموع 
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 ة الجداول السابقة يتضح مايأت :وبقراء
رحلتووووه الليسووووانس يوجوووود بالقطوووواع أعووووداد  بيوووورة نسووووبياو موووون الطووووال   ووووه م  - 2

لفووام وبلوود أ 34م  قوود بلوود عوودد طووال  الليسووانس أ ثوور موون والدراسووات العليووا
 لفا .أ 21عدد طال  الدراسات العليا أ ثر من 

أن هنا  تفاوتاو  ه أعداد الطال   ه  ليات القطاع م حيث تستحوذ  لية   - 1
 اآلدا  عله نصي  األسد م يليها  لية دار العلوم م ثم اآلثار .

راسووات العليووا  ووه بعووط التخصصوواتم أن هنووا  تضووخماو  ووه مسووتوى الد  - 3
حيث يستحوذ معهد البحووث والدراسوات التربويوة علوه أعوداد  بيورة م تصول 

ألووووف طالوووو . صووووحيح أن ذلوووو  يرجووووع إلووووه المدرسووووين  28إلووووه أ ثوووور موووون 
الراابين  ه الحصول عله دبلوم تربيةم ول ن العدد يفووق ب ثيور إم انيوات 

 المعهد . 
ريس  ووه  ليووات القطوواع م إال أن الجوودول رقووم وراووم  ثوورة أعووداد هيئووة التوود  - 4

( ي  ف عن عدد من الحقائق الهامة م أولها أنه بالرام من  ثرة أعوداد 1)
هيئة التدريس  ه بعط ال ليات  اآلدا  مثالو م إال أن هذا العودد موا يوزال 
قليالو  ه مقابل األعداد المتزايدة للطال   وه مرحلتوه الليسوانس والدراسوات 

ثانيهمووووا أن بعووووط ال ليووووات تعووووانه موووون نقووووص  ووووه أعووووداد هيئووووة العليووووا م و 
التدريس خاصة ال ليات المستحدثة داخل القطاع  التربيوة النوعيوة وريواط 
األطفووال م وثالثهمووا أن هنووا   ليووات بوودأت تعووانه موون ا تظوواظ  ووه أعووداد 

 هيئة التدريس مقارنة بىعداد الطال  مثل  لية اآلثار.
الرسائل )الماجستير والد توراه( ل ليات القطواع يعود أن اإلنتاج العلمه من   - 5

إنتاجا  ثيفاو م ول ن ال يوجد توازن بين ال ليات  ه هذا اإلنتاج حيث يتقدم 
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الدراسوووات التربويوووة واآلدا  ودار العلووووم ال ليووواتم ويوووىت  بعووود ذلووو  اآلثوووار 
وريواط األطفوال والتربيوة النوعيوة . وتوودل المس ورات علوه أن القطواع ينووتج 

رسوووالة  260ير م وأ ثووور مووون رسوووالة ماجسوووت 100نوياو حوووواله أ ثووور مووون سووو
 .  د توراه

 مووا ين وور القطوواع عوودداو ال بووىس بووه موون ال توو  م تتفوووق  يووه  ليووة اآلدا    - 6
 ( .  4عله وجه الخصوص )انظر الجدول رقم 

 مووا تصوودر  ووول  ليووات القطووواع مجووالت علميووة م بووول أن بعضووها يصووودر   - 7
 ليوووة دار العلووووم( م وترجوووع بعوووط هوووذه  –ة اآلدا  أ ثووور مووون مجلوووة ) ليووو

المجووالت إلووه توواري  قووديم مثوول مجلووة  ليووة اآلدا  التووه صوودر العوودد األول 
 .  2933منها عام 

 7 اآلدا   وووه عووودد مرا وووز البحووووث م حيوووث تسوووتحوذ علوووه وتتفووووق  ليوووة  - 8
 .ويوجد بيان تفصيله بالمرا ز المختلفة 

( من وجود اتصاالت دولية تتمثل  ه 8رقم )ورام ما ي  ف عنه الجدول   - 9
الحصول عله درجات علميوة مون الخوارج أو وجوود أسواتذة زائورين م إال أن 

 هذا االتصال ما يزال ضعيفاو م بل ومعدوماو  ه بعط ال ليات . 
عدم وجود تعاون بينه بين  ليوات القطواع المختلفوة. ولويس أدل علوه ذلو   -20

أى  وو ل موون أ وو ال التعوواون بووين  ليووات موون عوودم وجووود بحوووث بينيووه أو 
 القطاع  ه إنتاج بحوث م تر ة.

باسووتعراط البحوووث التووه أجريووت خووالل الخمسووة أعوووام السووابقة  ووه  ليووات  -22
القطوواع اتضووح أن هووذه البحوووث ال تخضووع لخطووة محووددةم ويووىته معظمهووا 
موووون احتياجووووات  رديووووة ل سوووواتذة الووووذين ي وووور ون علووووه رسووووائل الماجسووووتير 
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اهم أو مووون خوووالل اهتماموووات  رديوووة مووون قبووول الطوووال  )البووواحثين( والووود تور 
 أنفسهم.

عوودم وجوووود بحوووث جماعيوووة أو  وورق بحوووث جماعيووة سووووا  داخوول  ليوووات /  -21
قد  معاهد القطاع أو بين ال ليات. وقد يستثنه من ذل  بعط الجهود الته

 ليووة اآلدا م و ووه الحووالتين نجوود أن هووذه البحوووث تووتم بتمويوول تظهوور  ووه 
 أجنبه.

تتميووووز  ليووووة التربيووووة النوعيووووة بتنوووووع مجاالتهووووا  التربيووووة الفنيووووة والتربيووووة   - 23
الموسيقية واإلعالم التربووى وارتبواط ذلو  بوالعلوم التربويوة والنفسوية المحققوة 

 ل را ة مجتمعية  اعلة .
إعاقة استخدام مجواالت التربيوة النوعيوة والم وار ة المجتمعيوة الصوحيحة   - 24

 ا  عمل هذه المجاالت  ه المجتمع .بتجميع أد
 

 السمات المميزة للقطاع:  5-3
يجمووع قطوواع العلوووم اإلنسووانية بووين عوودد  بيوور موون التخصصووات التووه تبوودأ   - 2

م انيووات ماديووة م وتنتهووه إلووه  بدراسووة األرط ومووا  يهووا موون  نوووز تراثيووة وا 
الب وور الووذين يسوو نون  وووق هووذه األرط موون حيووث تنظيموواتهم االقتصووادية 

 واالجتماعية ومنتجاتهم الفنية والثقا ية . 
ات بحثيوووووة بالغوووووة األهميوووووة  وووووه المجوووووال االجتمووووواع  يقووووودم القطووووواع خووووودم  - 1

واالنسانهم تفيد  ه رسم سياسات للتنميوة المسوتدامة المسسسوة علوه  وواهد 
 وبراهين وتحليل دقيق للحاجات .

المسوواهمة  ووه حر ووة اإلبووداع الثقووا ه والتنوووير الثقووا ه  ووه المجتمووع عبوور   - 3
 التخصصات ذات الطابع الف رى والفلسفه .
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اهمة  وووه تطووووير بووورامج للدراسوووات العليوووا تعمووول علوووه متابعوووة موووا هوووو المسووو  - 4
 جديد  ه المجال وتس د عله التطبيقات الحديثة لخدمة األهداف القومية .

ه والمسوووواهمة  ووووه توووودعيم أواصوووور التعوووواون بووووين الجامعووووة والجامعووووات علوووو  - 5
 المستوى العالمه .

سوووواهمة  ووووه حوووول دعووووم العالقووووة بووووين الجامعووووة والمجتمووووع عوووون طريووووق الم  - 6
م وو الت البيئووة المحيطوووة بالجامعووة م والعموول علوووه المسوواهمة الفعالووة  وووه 

 تنمية المجتمع المحله .

 نقاط القوة والضعف  - 6

أظهووور تحليووول البيئوووة الداخليوووة والخارجيوووة لواقوووع الخطوووة البحثيوووة ب ليوووات / 
اع معاهد القطاع والذى تم إجراسه ضمن خطوات إعداد الخطة اإلسوتراتيجية للقطو

لتحديووود نقووواط القووووة والضوووعف الداخليوووة والفووورط  (SWOT)وباسوووتخدام أسووولو  
 والتهديدات الخارجية بمايله :

 نقاط القوة :    6-1
إيمووووان القيووووادات وأعضووووا  هيئووووة التوووودريس والبوووواحثين  ووووه  ليووووات / معاهوووود   -

 القطاع بىهمية البحث العلمه ودوره  ه خدمة المجتمع.
وتحقيووق مسووتوى عووال موون وجووود هيا وول تنظيميووة قووادرة علووه إدارة البحوووث  -

 .الجودة  يها
 وجود طاقة ب رية تستطيع أن تنجز البحوث تنفيذاو وا  را ا .  -
وجود بوادر عله إم انية االستفادة من نتائج البحوث  ه القطواع اإلنسوانه   -

 واالجتماعه  ه رسم السياسات العامة للدولة .
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وجود بعط نقاط )بسر( التميز متمثلة  ه وجود بعط المرا ز البحثية   -
راسات االجتماعية المتميزة )مر ز اللغات والترجمة ( مر ز البحوث والد

 . ) لية اآلدا ( 
 تنوع التخصصات والمجاالت البحثية داخل  ليات/ معاهد القطاع. -
بع الخاص المعنية توا ر العديد من المرا ز البحثية والوحدات ذات الطا -

 بالبحث العلمه داخل بعط  ليات / معاهد القطاع .
يل من جهات و وجود إم انيات لدى بعط  ليات / معاهد القطاع للتم -

 مانحة .
يمثل تاري  القطاع عالمة تميز وقوة له م  هو من أقدم القطاعات  ه   -

ا  الثقا ة الجامعةم وارتبطت به أسما  أساتذة ساهموا مساهمة  عالة  ه بن
 المصرية الحديثة . 

القدرة التنا سية العالية  ه المجال الدوله لبعط تخصصات القطاع   -
 )خاصة أقسام اللغات األجنبية( . 

 نقاط الضعف:  6-2
عدم وجود خطة استراتيجية واضحة للبحث العلمه  ه  ل  لية / معهد من  -

 ثير من األحيان   ليات ومعاهد القطاع حيث يعتمد اختيار األبحاث  ه
 عله العوامل اآلتية :

 .رسية األساتذة الم ر ين عله رسائل الماجستير والد توراه 
 .رسية الباحثين أنفسهم 
 ما هو متاف من ام انيات مادية لتغطية نفقات البحث 
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  مووووا هووووو متوووواف موووون ام انيووووات تقنيووووة إلجوووورا  البحوووووث اإلنسووووانية
 واالجتماعية.

ة ال ا يوووة م وذلووو  بسوووب  التر يوووز المفووورط علوووه عووودم تووووا ر المهوووارات البحثيووو -
همال الجان  البحثه .   الجان  التدريسه والتعليمه وا 

وجووود ت ووريعات ولوووائح تضووع ال ثيوور موون الضوووابط التووه قوود تعيووق المرونووة  -
 المطلوبة .

وجود نقص  ديد  وه حجوم األمووال المخصصوة للبحوث العلموه  وه المجوال  -
 اإلنسان  والمجال االجتماع  . 

عوودم وجووود اعتووراف رسوومه قوووى بىهميووة البحوووث اإلنسووانية واالجتماعيووة  ووه  -
 رسم السياسات العامة . 

ضوووعف الن ووور العلموووه للبحووووث االجتماعيوووة واإلنسوووانيةم وعووودم وجوووود مجلوووة  -
ت/ معاهد القطاع معترف بها مون قبول اللجوان العلميوة ومدرجوة علمية ل ليا

  ه الدليل الدوله للمجالت العلمية .
بحووث العلمووه  ووه معظووم عوودم تحقيووق الجووودة ال وواملة  ووه مجووال التوودريس وال -

 .  ليات القطاع
 عدم موا بة البرامج الدراسية )مضموناو وتدريساو( للمستويات العالمية . -
ت علميووة م وم ووروعات جماعيووة م وثقا ووة علميووة مس وودة عوودم وجووود جماعووا -

 وموثقة .
ضووعف مسووتوى البحوووث العلميووة وعوودم تطووابق ال ثيوور منهووا مووع المسووتويات   -

 العالمية القياسية. 
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عووودم الوووربط بوووين موووا يوووتم إجوووراسه مووون أبحووواث واحتياجوووات المجتموووع المحووويط  -
 بالجامعة.

العلميووة لل ليوووة / المعهووودم وعووودم عوودم وجوووود أبحووواث م ووتر ة داخووول األقسوووام  -
 وجود أبحاث م تر ة بين  ليات / معاهد القطاع.

 عدم  فاية البرامج التدريبية الخاصة بتىهيل الباحثين. -
 عدم وجود سياسات تسويقية أو إدارات متخصصة لتسويق البحوث الجديدة. -
 عدم وجود يلية ألخالقيات البحث العلمه وحماية المل ية الف رية. -

 .الحاجات )تحليل الفجوة(   6-3
 :فجوة المد الت  6-3-1

  نقوووووص اإلم انيوووووات الماديوووووة المتمثلوووووة  وووووه األموووووا ن واألجهوووووزة والمعووووودات
 اإلدارية والبحثية  ه معظم  ليات القطاع .

  عدم تو ير التمويل الالزم لدعم البحث  ه العلوم االجتماعية واإلنسانية 
  الدراسات العليا  ه بعط  ليات القطواعالحاجة إله إعداد الدارسين  ه 

 .  تميزه  ه البحث العلمه والمستوى المجتمعه
 :فجوة الممارسات 2 -6-3

  الحاجة إله مزيد من تدري  ال وادر البحثية عله أرقوه التقنيوات الحديثوة
 . والتربوى  ه البحث االجتماعه واإلنسانه

  . الحاجة إله مزيد من تطوير تقنيات التعليم والبحث العلمه 

  الحاجة إله مزيد من تودعيم العالقوات بالجامعوات األجنبيوة عبور البعثوات
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 والمهمات العلمية .
 . عدم وجود معايير واضحة لتقييم األدا  البحثه 

  :فجوة الم رجات  6-3-3
 الحاجة إله وجود يليات لتسويق نتائج البحث العلمه . 

 .الحاجة إله تطوير يليات لن ر نتائج البحوث العلمية 
  . الحاجة إله تدعيم الن ر الدوله لنتائج البحوث العلمية 
  الحاجوة إلوه إصودار مجلوة علوه مسوتوى الجامعوة ذات طوابع دولوه تعنووه

 بالبحوث اإلنسانية واالجتماعية .
 ين الحاجووووة إلوووووه توثيووووق العالقوووووة بوووووين األقسووووام العلميوووووة  ووووه القطووووواع وبووووو

 من مخرجات القطاع  ه المجتمع . نالمستفيدي

  المنا سوووة مووون قبووول الجامعوووات األجنبيوووة والخاصوووة  وووه مجوووال الدراسووووات
 العليا.

  عووودم وجوووود قووودر  ووواف مووون الثقوووة  وووه نتوووائج البحوووث العلموووه  وووه العلووووم
 اإلنسانية واالجتماعية لتطبيقها عله الواقع.

 

 : األهداف والغايات اإلسرتاتيجية والفرعية  - 7

مووون أجووول تحقيوووق رسيوووة قطووواع البحوووث العلموووه بالجامعوووة ورسوووالته بصوووورة 
رئيسووية  وووه تصووبح الجامعوووة بيووت خبووورة لمسسسووات المجتموووع و ووري ا  وووه عمليوووة 
التغييوور والتطوووير بمووا يووسدى إلووه تحقيووق تنميووة اجتماعيووة واقتصووادية  وواملةم  قوود 
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هووووداف تبلووووورت مجموعووووة موووون األهووووداف االسووووتراتيجية العامووووة ومجموعووووة موووون األ
 الفرعية وذلك عل  النحو التال  :

 ال دف االستراتيجي األول
 

 

 األهداف الفرعية : 
 وضع األسس الته تتحدد بنا  عليها األولويات البحثية . -
بنا  قائمة موضوعات بحثية ت  ل أطر عامة للبحوث  ه الخمس سنوات  -

 .القادمة 

 تحديد متطلبات تنفيذ هذه األجندات البحثية خالل خمس سنوات . -
 

 ال دف االستراتيجي الثان 

 
 األهداف الفرعية : 

تقووووديم بوووورامج تدريبيووووة وتىهيليووووة لطووووال  الدراسووووات العليووووا وأعضووووا  هيئووووة  -
 التدريس.

 العمل عل  تطوير مستوى وجودة األداء البحث 
 /المع دوالممارسات البحثية بالكلية 

 

 تحديد األولويات البحثية لقطاع العلوع اانسانية 
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 العمل عله تطوير يليات لضبط جودة األدا  البحثه والممارسات البحثية. -
العمووول علوووه ت وووجيع المبوووادرات الجماعيوووة وثقا وووة العمووول البحثوووه الجمووواعه  -

 والبحوث البينية متعددة التخصصات .

 تو ير البنية التحتية الداعمة للبحث العلمه المتميز. -

 توسيع قاعدة الدعم الماله الخارجه للبحث العلمه. -

 ال دف ااستراتيجي الثالث

 
 فرعية : الهداف األ
 تطوير المجالت العلمية والعمل عله االرتقا  بها إله المستوى الدوله .  -

 وضع يليات لت جيع الن ر العلمه الدوله . -

 مساعدة الباحثين عله إيجاد قنوات لن ر بحوثهم . -

 

 تطوير مستوى وجودة النشر العلم  بكليات القطاع
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 ال دف االستراتيجي الرابع

 
 األهداف الفرعية : 

 وضع يليات لضمان وصول المخرجات البحثية إله صناع القرار. -

المصوولحةب  ووه رعايووة البحوووث االجتماعيووة العموول علووه م ووار ة ب أصووحا   -
 وتمويلها .

خلق أطر للتعاون التنظيمه داخل ال ليوة والجامعوة مون أجول ن ور البحووث  -
 واالستفادة منها. 

 ال دف االستراتيجي ال امس

 
 األهداف الفرعية : 

 العمل عله ن ر المواثيق األخالقية الدولية  ه تخصصات القطاع . -
 التنسيق بين  ليات القطاع للحد من االنحرا ات العلمية . -

وضع آليات للمسئولية العلمية ف  تصميع وتنفيذ البحوث 
 وااللتزاع بالمبادئ والمواثيق األ القية

 

االستفادة من نتائج البحوث االجتماعية تعميق العمل عل  
 واانسانية ف  مجال التنمية االجتماعية والثقافية
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العلموه العمل عله وضع معايير ومبادى  للمسئولية األخالقية  ه البحوث  -
 .االجتماعه

 تغليظ العقوبة عله السرقات العلمية وعدم تقادم العقوبات بالزمن . -

 ال دف االستراتيجي السادس
 

  
 

 األهداف الفرعية : 
 . إن ا  قاعدة بيانات عله مستوى الجامعات -
 إن ا  قاعدة بيانات ل ل  لية أو معهد بالجامعة .  -

 ضم األبحاث إله قائمة بيانات الرسائل المجازة والمسجلة .  -

 جية.االزدواتسجيل األبحاث الته مازالت  ه طور اإلعداد لتفادى  -

 إدراج االتفاقات المبرمة إلتاحتها ل ل الدراسين  . -

 

 
  

 إنشاء قاعدة بيانات 
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 ال دف االستراتيجي السابع
 

 

 األهداف الفرعية : 
 عمل مقررات إل ترونية .  -

 توظيف المقرر اإلل ترونه  ه العملية التعليمية . -

 تصميم بنو  األسئلة . -

 

 الربنامج التنفيذى للخطة البحثية االسرتاتيجية : -8
 

ومس ورات  ونقدم  يما يله تحليل تفصيله ألهداف الخطة البحثيوة وبرامجهوا
 األدا   يهام والمسئول عن التنفيذ.

 تطوير المقررات إلكترونيا
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 :  اهلدف االسرتاتيجى األول
 

 .اإلنسانية واالجتماعية حتديد األولويات البحثية لقطاع العلوم
 

األهداف االستراتيجية 
 الفرعية

األنشطة وال طط 
 المسئول عن التنفيذ مؤشرات األداء والبرامج

وضىع األسىس التى   1-1
تتحىىىىىىىىدد بنىىىىىىىىاء علي ىىىىىىىىا 

 األولويات البحثية

تطىىىىىىىىىىوير المجىىىىىىىىىىال  -
البحثىىى  فىىى  كليىىىات 

 القطاع.
ربىىط ال طىىة البحثيىىة  -

برؤيىىة الجامعىىة مىىن 
ج ة ورؤيىة كليىات/ 
معاهىىىد القطىىىاع مىىىن 

 ج ة أ رى.
االهتمىىىىىىاع باابىىىىىىداع  -

 والتجديد.
 دمىىىىىىة السياسىىىىىىات  -

 العامة للدولة

عىىىىىىىىىىىدد طىىىىىىىىىىىالب  -
الماجسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتير 

 والدكتوراه
عىىىىىىىىىدد البحىىىىىىىىىوث  -

 المنشورة
الجىىىىىىىىىوائز عىىىىىىىىىدد  -

 والمنح
عىىىىىىىىىدد البحىىىىىىىىىوث  -

 التطبيقية.

 األقساع العلمية. -
وكالىىىىىىىىىىة الكليىىىىىىىىىىة  -

لشىىىئون الدراسىىىات 
 العليا.

إدارة الجامعىىىىىىىىىىىىىىىة  -
لشىىىئون الدراسىىىات 

 العليا والبحوث

  -  -  
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بنىىىىىىىىىىىىىىاء قائمىىىىىىىىىىىىىىة  1-2
موضىىوعات بحثيىىة تشىىكل 
أطىىىر عامىىىة للبحىىىوث فىىى  

 ال مس سنوات القادمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املشكككككالالت االجتماعيكككككة   -
والنفسكككككية والبيئيكككككة  

 :لإلنسان املصرى 

 .التنشئة السياسية 
 .االنتماء 
 . حقوق اانسان 

 . المواطنة 

  المشىىىىىىىىىىىاركة السياسىىىىىىىىىىىية
 .العنف .

 . البطالة 

  الم درات. 

 . أطفال الشوارع 

  العشوائيات. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عىىىدد البحىىىوث المقدمىىىة  -
فى  كىىل كليىة / معاهىىد 

 من كليات القطاع.
معىىدل التقىىدع فىى  إعىىداد  -

قائمىىىىىىة الموضىىىىىىوعات 
البحثيىىة فىى  كىىل كليىىة 
/ مع ىىىىد مىىىىن كليىىىىات 

 ومعاهد القطاع.
نسىىبة اسىى اع كىىل كليىىة  -

/ مع ىىىىد فىىىى  ال طىىىىة 
 البحثية العامة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األقساع العلمية. -
وكالىىىىىىىىىىة الكليىىىىىىىىىىة  -

لشىىىئون الدراسىىىات 
 العليا.

إدارة الجامعىىة لشىىئون 
الدراسىىىىىىىىىىىات العليىىىىىىىىىىىا 

 والبحوث
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 . األمن 

 . وضع المرأة 

   التلىىىىىىىىىوث والىىىىىىىىىوع
 البيئ  .
 تعلم الطفل

  إعىىىىىىىىىىىىىىداد معلىىىىىىىىىىىىىىع
 الطفولة.

 . أساليب التربية 

 . تنمية الم ارات 

 . االبتكار واابداع 

  تعلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع ذوى
االحتياجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات 

 ال اصة.

  تنميىىىىىىىىة المفىىىىىىىىاهيع
االجتماعيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 واأل القية .

  المفىىىىىىىىاهيع تنميىىىىىىىىة
العلميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 والتكنولوجية .

  معىىىايير نمىىىو الطفىىىل
 المصرى . 

  تىىىىىىأثيرات االلتحىىىىىىاق
 بالدراسة .

  المعوقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات
 االجتماعية للتعلع .

 . إعالع الطفل 

 . حقوق الطفل 

  . المتحف والطفل 

 .للقطاع
درجىىىة ارتبىىىاط هىىىذه  -

الموضىىىىىىىىىىىىىىىىىىوعات 
البحثيىىىىىىىة برؤيىىىىىىىة 
ورسىىىىالة الجامعىىىىة 
مىن ناحيىة  ورؤى 
الكليىىة مىىن ناحيىىة 
ثانيىىىىىىىىىىىىىىىىة  ورؤى 
األقسىىىىىاع العلميىىىىىة 

 من ج ة ثالثة.



 
 لقطاع العلوم االنسانية ةبحثيال اخلطة –جامعة القاهرة 

 

-35- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعليم الالبار 
  اتكنولوجيىىىىىىا تعلىىىىىىىيع

 الكبار.

  إعىىىىىىىىىىداد وتىىىىىىىىىىدريب
 معلم  الكبار .

 . م ارات الحياة 

 . األمية 

   تىىىأثيرات التقىىىدع فىىى
 العمر .

 . رعاية المسنين 

 
مشككككالالت التعلككككيم  
اجلكككككامعى و بكككككل 

 اجلامعى
  م رجىىىىىىىات التعلىىىىىىىيع

قبىل الجىىامع  وأثرهىىا 
فىىىى  كفىىىىاءة التعلىىىىيع 

 الجامع  .
  الجىىىىودة وضىىىىوابط ا

 ف  التعليع .
  إدارة مؤسسىىىىىىىىىىىىىىىىات

 التعليع العال  .
  الجامعىىة االفتراضىىية

والتعلىىيع االلكترونىىى  
. 
  مشىىىىىىىىىىاركة فعالىىىىىىىىىىة

للجامعىىىة فىىى  وضىىىع 
 ومراجعة المناهج .
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  التوظيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىف
التكنولىىىىىىىىوج  فىىىىىىىى  

 تقديع المناهج .

 
 الصحة النفسية

  انتشىىىىىىىىار المىىىىىىىىرض
 النفس  

  العوامىىل االجتماعيىىة
 ف  انتشار المرض

 ةتعزيىىىىىىىىىىز الصىىىىىىىىىىح 
 النفسية

  العالقة بىين الصىحة
النفسىىىىىىية والصىىىىىىحة 

 البدنية 

  اارشاد النفس 

  الصىىىىىىىحة النفسىىىىىىىية
وأثرهىىىىىا فىىىىى  تنميىىىىىة 

 عواابداالتفوق 

  الصىىىىىىح  النفسىىىىىىية
 والفن

 لصىىىىىىىحة النفسىىىىىىىية ا
والسلوك االجتمىاعي 
 الثقافة والسلوك

 م ارات التفكير 

 ل الفلسىىىىفية األصىىىىو
 واالجتماعية للتربية 

  م ىىىىىىىىىىىارات القىىىىىىىىىىىيع
 اايجابية .
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 . العولمة وال وية 

  الرؤيىىىىىىة المصىىىىىىرية
للثقافىىة والعلىىع عبىىر 

 العصور.

 .  الوع  السياح 

  المشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاركة
 المجتمعية .

  العالقىىىة بىىىين البيئىىىة
 والسلوك .

 اللغة واجملتمع
  إعىداد وتىدريب معلىىع

 اللغات .

  تعليع وتعلع اللغات 

  م ىىىىىىارات االتصىىىىىىال
 الفعال .

   العاميىىىىة والفصىىىىح
فىى  التعلىىيع ووسىىائل 

 األعالع .

  الدراسىىات الفيزيائيىىة
والبيولوجيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
لألصىىوات فىى  مجىىال 

 اللغويات .

  طىىىىىىىىىىىاب الحيىىىىىىىىىىىاة 
 .اليومية

  تنميىىىىىىىىىة ال طىىىىىىىىىاب
 الدين  .
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  : دراسىىىىىىىات لغويىىىىىىىة
علىىع المعىىان    علىىع 
النحىىىىىو والصىىىىىرف   

 علع التراكيب .

  علع اللغة المقارن 

 اللغىىىىىىىىىات القديمىىىىىىىىىة 
وتواصىىىىىىىىىىىل ا فىىىىىىىىىىى  
 المجتمعات الحديثة 

  معجىىىىىىىىىىىىىع ألفىىىىىىىىىىىىىاظ
 الحضارة .

 .   المعجع التاري 

 الفنون عرب العصور

  الفىىىىىن بىىىىىين التىىىىىراث
 والمعاصرة .

  الىىىىىىىىىوع  بىىىىىىىىىالفنون
 وفروع ا الم تلفة .

  العمىىىىىىىىىىىىىارة عبىىىىىىىىىىىىىر
 العصور .

  الفنىىىىىىىىىىىىون عبىىىىىىىىىىىىر
 العصور .

  المتحف والمجتمع 

 الرتمجة و ضاياها

 . رعاية الترجمة 
   أثىىىىىر الترجمىىىىىة فىىىىى

مفىىىىىردات الفصىىىىىح  
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 وتراكيب ا .

  الترجمىىىىىىىىىة اآلليىىىىىىىىىة
 ومشكالت ا .

 . تقنيات الترجمة 

مصر بني الرتاث 
 واملعاصرة

  دراك الحفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاظ وا 
 التراث العالم .

  تنمية الوع  بالتراث
. 

  تىىىىىاريخ التشىىىىىريعات
فىىىىىى  مصىىىىىىر عبىىىىىىر 

 العصور .

  مصىىىىىر فىىىىى  عيىىىىىون
المستشىىىرقين قىىىديما  

 وحديثا  .

  تىىىىاريخ مصىىىىر عبىىىىر
 العصور .

  الثقافىىة والموروثىىات
 الشعبية .

األدب فككى السككيا    
 احلضارى

  التىىىىأثيرات المتبادلىىىىة
 بين الحضارات .

  األدب المصرى عبىر
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 العصور.

 . األدب االجتماع 

   األدب العربىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 بفروعه .

  العوامىىل االجتماعيىىة
والنفسىىىىية وعالقت ىىىىا 

 باألدب .

  اتجاهىىىىىىىىىات النقىىىىىىىىىد
 األدب  المعاصر.

  ضايا التنمية
  تقيىىىىىىىىىىيع المىىىىىىىىىىردود

االجتمىىىاع  والبيئىىى  
للمشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىروعات 
االجتماعيىىىة الكبىىىرى 

 ف  مصر .
 .  التوسع العمران 

  تنميىىىىىىىىة المنىىىىىىىىاطق
 الصحراوية .

 ضايا تتعلق بالكدور  
املصرى فى إفريقيكا  
 ودول حوض النيل

  تىىىىىىىىاريخ العالقىىىىىىىىات
المصىىىىىىىىىىىىىىرية 

 اافريقية .
  أزمىىة العالقىىات بىىين

دول حىىىىوض النيىىىىل 
الىىىىىىىىىىدور الثقىىىىىىىىىىاف  
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والتنموى لمصر فى  
أفريقيىىىىا المشىىىىكالت 
الثقافيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
واالجتماعيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
المشىىتركة بىىين دول 

 حوض النيل .

   التعىىدد اللغىىوى فىى
 أفريقيا .

  لغىىىات أفريقيىىىا بىىىىين
التأثير والتأثر قديما  

 وحديثُا . 

  دور المؤسسىىىىىىىىىىىىات
الدينيىىىىىىة المصىىىىىىرية 

 ف  افريقيا . 

  اادارة المتكاملىىىىىىىىىىىىة
للمىىىىىىىىوارد المائيىىىىىىىىة 
 بدول حوض النيل 

 غىىىىىىىىىىىة العربيىىىىىىىىىىىة الل
 ومكانت ا ف  أفريقيا 

التالنولوجيكككككككككككا 
 واجملتمع املصرى

التكنولوجيىىىىىا والعولمىىىىىة 
االسىىىىىىىىىىت داع اآلمىىىىىىىىىىن 

 لالنترنت.

  أثىىىىىىىىىىىىر التغيىىىىىىىىىىىىرات
التكنولوجيىىىىىىىىة فىىىىىىىى  

 المجتمع .
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  الثقافىىة التكنولوجيىىة
. 

  تكنولوجيىىىا االتصىىىال
والتغيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر 
 االجتماع  .

 

متطلبىىىىىىىات تحديىىىىىىىد  1-3
تنفيىىذ هىىذه األجنىىدات 
البحثية  الل  مىس 

 سنوات .

  توفير عدد كاف من
 الباحثين 

  تىىىوفير أج ىىىزة ونظىىىع
 معلومات 

 تحديث المكتبات 
  تىىىىوفير دعىىىىع مىىىىادي

 كاف للباحثين 
 

 عدد الباحثين 
  عىىىىىىىىىدد المعامىىىىىىىىىل

 واألج زة
  عىىىىىىىدد الىىىىىىىدوريات

 المشترك في ا
  حجىىىىىىىىىع األمىىىىىىىىىوال

الم صصىة للبحىىث 
العلمي ف  المجىال 

 االجتماعي

 .األقساع العلمية 
  وكالىىىىىىىىىىة الكليىىىىىىىىىىة

لشىىىئون الدراسىىىات 
 العليا.

  إدارة الجامعىىىىىىىىىىىىىىىىة
لشىىىئون الدراسىىىات 

 العليا والبحوث
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 اهلدف االسرتاتيجي الثاني

والممارسىىىىىىات البحثيىىىىىىة  العمىىىىىىل علىىىىىى  تطىىىىىىوير مسىىىىىىتوى وجىىىىىىودة األداء البحثىىىىىىي 
 .بالكلية/المع د

ألهداف 
ااستراتيجية 

 الفرعية
 المسئول عن التنفيذ مؤشرات األداء وال طط والبرامجاألنشطة 

تقديع   -2-1
برامج تدريبية 

وتأهيلية لطالب 
الدراسات العليا 
وأعضاء هيئة 

 التدريس.

ورش عمىىىىىل لرفىىىىىع الكفىىىىىاءة  -
 العلمية لشباب الباحثين . 

تزويىىد عىىدد المىىنح الدراسىىية   -
 بال ارج .

تزويد كل معيد جديد بج از   -
 حاسب آل  .

  . عدد ورش العمل 

  . عدد المنح ال ارجية 

  عدد الحواسيب الش صية
 لدى الباحثين.  

 األقساع العلمية 

  مجالس الكليات 

  قطىاع الدراسىات العليىىا
 والبحوث بالكلية

  قطىاع الدراسىات العليىىا
 والبحوث بالجامعة

العمل عل   2-2
تطوير آليات 
لضبط جودة 
األداء البحث  
والممارسات 

 البحثية

 تشكيل لجان تحكيع موضوعية  -

اللجىىىوء إلىىى  التحكىىىيع ال ىىىارج   -
وضىىىىىىىىع معىىىىىىىىايير قياسىىىىىىىىية  -.

 للبحىىىىىوث العلميىىىىىة فىىىىى  مجىىىىىال
 اانسانيات والعلوع االجتماعية 

تشىىىىجيع البىىىىاحثين علىىىى  نشىىىىر  -
أبحىىىاث ع فىىى  المجىىىالت العلميىىىة 

 الدولية المميزة .

وضىىىىع نظىىىىاع تبويىىىىب وتسىىىىجيل  -
 الكتروني لألبحاث السابقة .

 البحوث المحكمة فى   عدد
 ال ارج .

  عىىدد النسىىخ مىىن المعىىايير
القياسية المطبوعة باللغىة 

 العربية .

 األقساع العلمية 

  مجالس الكليات 

  قطىاع الدراسىات العليىىا
 والبحوث بالكلية

  قطىاع الدراسىات العليىىا
 والبحوث بالجامعة

  

 

 

 

 

 



Cairo University, The Research Plan for Human Science Sector  

 

-44- 

 

 

 

 

 

العمل عل   2-3
تشجيع المبادرات 
الجماعية وثقافة 

العمل البحث  
الجماع  والبحوث 

البينية متعددة 
 الت صصات .

 تفضيل تمويل البحوث الجماعية . -

عقد ورش عمل حول ثقافىة البحىث  -
 العلمي .

 تشجيع النشر الجماعي . -

حث الشباب عل  التعاون مع فرق  -
 بحثية في ال ارج . 

إعىىىىداد مشىىىىروعات بحثيىىىىة متعىىىىددة  -
 الت صصات .

البحثية ) تنظيع سلسلة من الحلقات  -
سىىىىيمنارات ( بىىىىين كليىىىىات/ معاهىىىىد 
القطىىاع ذات االهتمامىىات المشىىتركة 
 وربط ا بال طة البحثية للجامعة .

  عىىدد البحىىوث الممولىىة والمنفىىذة
 عن طريق فرق بحثية . 

  عدد ورش العمل حول مشكالت
 النشر .

 األقساع العلمية 

  مجالس الكليات 

  قطىىىىىىاع الدراسىىىىىىات العليىىىىىىا
 والبحوث بالكلية

  قطىىىىىىاع الدراسىىىىىىات العليىىىىىىا
 والبحوث بالجامعة

توفير البنية  2-4
التحتية الداعمة 
للبحث العلم  

 المتميز

حصر األج زة والمعدات البحثية  -
 المتاحة حاليا.

نشر قائمة بالتج يزات البحثية  -
 المتاحة بالجامعة.

توفير الدعع اادارى والمال   -
والتسويق  عل  مستوى الكلية / 

 والجامعةالمع د 

  عىىىىىىىدد التج يىىىىىىىزات والمعىىىىىىىدات
 البحثية الحديثة.

  نسب الشىراء لألج ىزة والمعىدات
التىى  ت ىىدع البحىىث العلمىى  فىى  

 العلوع االجتماعية واانسانية

 األقساع العلمية 

  مجالس الكليات 

  قطىىىىىىاع الدراسىىىىىىات العليىىىىىىا
 والبحوث بالكلية

قطاع الدراسىات العليىا والبحىوث 
 بالجامعة

توسيع قاعدة  2-5
الدعع المال  

ال ارج  للبحث 
 العلم 

 ايجاد موارد بديلة للتمويل. -

تدريب الباحثين عل  كيفية  -
الحصول عل  الدعع المال   من 
الج ات الداعمة المانحة المحلية 

 والعالمية

  مقىىىدار التمويىىىل المتىىىاح للبحىىىث
العلمىىىىى  فىىىىى  كليىىىىىات/ معاهىىىىىد 

 القطاع

 األقساع العلمية 

  مجالس الكليات 

  الدراسىىىىىىات العليىىىىىىا قطىىىىىىاع
 والبحوث بالكلية

قطاع الدراسىات العليىا والبحىوث 
 بالجامعة

 
 



 
 لقطاع العلوم االنسانية ةبحثيال اخلطة –جامعة القاهرة 

 

-45- 

 

 :  اهلدف االسرتاتيجى الثالث 

 . تطوير مستوى وجودة النشر العلمى بالليات القطاع
 المسئول عن التنفيذ مؤشرات األداء األنشطة وال طط والبرامج األهداف ااستراتيجية الفرعية

تطوير المجالت العلمية 3-1
والعمل عل  االرتقاء ب ا إل  

 المستوى الدول  . 

 اللجوء إل  التحكيع ال ارجي .   -

فتح قنوات توزيع جديدة للمجالت العلمية    -
. 

 

  . عدد المحكمين ال ارجيين 

  عدد الج ات الت  تقوع بتوزيع
 المجلة ال اصة بالكلية . 

  عدد ورش العمل حول النشر
 العلم  . 

 . األقساع العلمية 

  قطىىىىىاع الدراسىىىىىات العليىىىىىا
 بالكليات .

  قطىىىىىاع الدراسىىىىىات العليىىىىىا
 والبحوث بالجامعة .  

 

وضع آليات لتشجيع النشر 3-2
ي صىىىىىىم دعىىىىىىع مىىىىىىادى للنشىىىىىىر العلمىىىىىى    - العلم  الدول  .

 ال ارج  .

عقىىىىىد ورش عمىىىىىل حىىىىىول سىىىىىبل االتصىىىىىال   -
 بالدوريات األجنبية والنشر في ا . 

  حجع األموال الم صصة للدعع
 المتعلق بالنشر العلم  الدول  .  

 

 . األقساع العلمية 

  قطىىىىىاع الدراسىىىىىات العليىىىىىا
 بالكليات .

  قطىىىىىاع الدراسىىىىىات العليىىىىىا
 والبحوث بالجامعة .  

 

مساعدة الباحثين عل   3-3
 لنشر بحوث ع .إيجاد قنوات 

إنشاء قاعدة بيانىات للبىاحثين واهتمامىات ع   -
 البحثية  .

إنشاء قاعدة بيانات للمجالت العلمية   -
 المحلية وااقليمية والعالمية . 

دعع مادى لالشتراك ف  المؤتمرات العالمية   -
. 

اسىىىىىت داع وسىىىىىائل االتصىىىىىال  االلكترونيىىىىىة  -
الحديثىىىىىىىة للتعريىىىىىىىف باألبحىىىىىىىاث العلميىىىىىىىة 

 اجحة عل  المستوى األقليم  و الدولي الن

   عدد المؤتمرات الدولية الت
شارك في ا أعضاء هيئة 

 التدريس . 

  عىىدد المىىؤتمرات الدوليىىة المنعقىىدة
 ف  مصر .

 . األقساع العلمية 

  قطىىىىىاع الدراسىىىىىات العليىىىىىا
 بالكليات .

  قطىىىىىاع الدراسىىىىىات العليىىىىىا
 والبحوث بالجامعة .  
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  : اهلدف االسرتاتيجي الرابع 
يف  العمل على تعميق االستفادة من نتائج البحوث االجتماعية واإلنسانية

 .والثقافية جمال التمية اإلجتماعية

 
 المسئول عن التنفيذ مؤشرات األداء األنشطة وال طط والبرامج األهداف ااستراتيجية الفرعية

وضىىىىىع آليىىىىىات لضىىىىىمان  4-1
وصىىول الم رجىىات البحثيىىة 

 إل  صناع القرار.

 

عقىىىىد مىىىىؤتمرات ونىىىىدوات وورش عمىىىىل  -
 تضع باحثين ومسئولين حكوميين . 

فىىىتح قنىىىوات توزيىىىىع جديىىىدة للمجىىىىالت  -
 العلمية  .

إرسال نسخ من البحوث المنشىورة إلى   -
 دوائر صنع القرار .

  عدد ورش العمل المشتركة
 بين الجامعة وصناع القرار . 

 

 . األقساع العلمية 
  قطاع الدراسات العليا

 والبحوث بالجامعة . 
  . الوزارات الم تلفة 
 

العمىىىىل علىىىى  مشىىىىاركة    4-2
أصىىىىىىحاب المصىىىىىىلحة  فىىىىىى  
رعايىىة البحىىوث االجتماعيىىة 

 وتمويل ا .

إرسال ال طىة البحثيىة إلى  المؤسسىات  -
 المعنية بالتمويل .

إيجىىىىاد آليىىىىة لتسىىىىويق  طىىىىط البحىىىىوث  -
ونتائج ىىا )عقىىد مىىؤتمر سىىنوى للبحىىث 

 العلم  ( .

إقامىىىىىة شىىىىىراكة فعليىىىىىة بىىىىىين الجامعىىىىىة  -
وقطاعىىات التنميىىة واانتىىاج وال ىىدمات 

 الم تلفة .

ربىىىىىط  طىىىىىط البحىىىىىث العلمىىىىى  ب طىىىىىط  -
 التنمية وحاجات المجتمع .

حجع التمويل الم صم  -
 لتسويق البحث العلم  .

 

 . األقساع العلمية 
  قطاع الدراسات العليا

 والبحوث بالجامعة . 
  . الوزارات الم تلفة 
 

 لىىىىىىىق أطىىىىىىىر للتعىىىىىىىاون  4-3
التنظيمىىىىىىي دا ىىىىىىل الكليىىىىىىة 
والجامعىىىىة مىىىىن أجىىىىل نشىىىىر 
 البحوث واالستفادة من ا. 

تحديىىىىد المسىىىىئوليات التنظيميىىىىة دا ىىىىل  -
الكليىىىىة والجامعىىىىة فىىىى  نشىىىىر البحىىىىوث 

 العلمية . 
ت صيم تمويل سنوي لتنشيط عمليىة  -

تسىىىىويق البحىىىىث العلمىىىىي فىىىى  المجىىىىال 
 االجتماعي .

تىىىىىىىىدعيع التعىىىىىىىىاون بىىىىىىىىين الجامعىىىىىىىىىة  -
والجامعىىىىات األ ىىىىرى ومراكىىىىز البحىىىىوث 
العلميىىىىىة علىىىىى  المسىىىىىتويين االقليمىىىىى  

 والعالمي .

عدد المؤتمرات السنوية  -
الم صصة لتسويق البحوث 

 العلمية .

 . األقساع العلمية 
  قطاع الدراسات العليا

 والبحوث بالجامعة . 
  . الوزارات الم تلفة 
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   :  اخلامساهلدف االسرتاتيجى 
     فى تصميم وتنفيذ البحوث وااللتزام  وضع آليات للمسئولية العلمية

 .باملبادىء واملواثيق األخال ية
األهداف االستراتيجية 

 المسئول عن التنفيذ مؤشرات األداء األنشطة وال طط والبرامج الفرعية

العمىىل علىى  نشىىر  5-1
المواثيىىىىق األ القيىىىىة 
الدوليىىىىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىىىى  

 . ت صصات القطاع
 

ترجمىىة ونشىىر المواثيىىق األ القيىىة الدوليىىة فىى   -
 اللغويات .. الخ .–مجال علع االجتماع 

تشىىىىىجيع البىىىىىاحثين علىىىىى  تأسىىىىىيس روابىىىىىط أو  -
 جمعيات أهلية علمية ف  مجال الت صم .

 تكوين هيكل تنظيم  أل القيات البحث العلم . -

  عدد المواثيق األ القيىة
العالميىىىىىىىىىة المترجمىىىىىىىىىة 

 والمشورة.
  
 

 . األقساع العلمية 
  قطىىاع الدراسىىات العليىىا والبحىىوث

 بالجامعة . 
  قطىىاع الدراسىىات العليىىا والبحىىوث

 بالكلية .

التنسيق بين  5-2
كليات القطاع للحد 

من االنحرافات 
 العلمية .

 

 تشديد العقاب القانون  عل  السرقات العلمية . -
تشكيل لجان بالكليات لمراقبة الضوابط  -

 األ القية .

  السرقات العلمية عدد
 العلمية سنويا  .

 

 . األقساع العلمية 
  قطاع الدراسات العليا والبحوث

 بالجامعة . 
قطاع الدراسات العليا والبحوث 

 بالكلية .

العمل عل  وضع  5-3
معايير ومبادئ 

للمسئولية األ القية 
ف  البحث العلم  

 االجتماع  .

وضع أسس لإلفصاح عن أهداف البحوث  -
 االجتماعية. 

ضمان حماية حقوق المبحوثين وعدع تعرض ع  -
 لل طر من جراء البحوث .

ورش عمل للباحثين للتوعية بضرورة االلتزاع  -
 بأ القيات البحث العلم  والممارسة العلمية.

دمج مفاهيع أ القيات البحث العلم  ف   -
الدراسات تدريس مقررات مناهج البحث لطالب 

 العليا  

  عدد المشكالت
ااعالمية والميدانية 
المثارة من تطبيق 

البحوث االجتماعية ف  
 القطاع . 

  عدد الجمعيات األهلية
المرتبطة بت صصات 

 القطاع.

 . األقساع العلمية 
  قطاع الدراسات العليا والبحوث

 بالجامعة . 
قطاع الدراسات العليا والبحوث 

 بالكلية .
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 . إنشاء  اعدة بيانات   : االسرتاتيجى السادساهلدف 
 

األهداف االستراتيجية 
 المسئول عن التنفيذ مؤشرات األداء األنشطة وال طط والبرامج الفرعية

إنشاء قاعدة  6-1
بيانات عل  مستوى 

 الجامعات

  تدريب الباحثين عل  إنشاء
 قاعدة بيانات .

  تدريب الفنيين عل  إنشاء
 قاعدة بيانات.

 

  نسبة األبحاث والرسائل
 ف  قاعدة البيانات.

 . األقساع العلمية 
  قطاع الدراسات العليا والبحوث

 بالجامعة . 
 قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية .

إنشاء قاعدة  6-2
بيانات عل  مستوى 

 الكلية

  تدريب الباحثين عل  إنشاء
 قاعدة بيانات .

  تدريب الفنيين عل  إنشاء
 بيانات.قاعدة 

  نسبة األبحاث والرسائل
 ف  قاعدة البيانات.

 . األقساع العلمية 
  قطاع الدراسات العليا والبحوث

 بالجامعة . 
 قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية 

ضع األبحاث إل   6-3
قائمة بيانات الرسائل 

 المجازة والمسجلة.

   حصر لكل االبحاث وضم ا إل
 قاعدة البيانات.

 

  األبحاث المسجلة عدد
 ف  قاعدة البيانات

 . األقساع العلمية 
  قطاع الدراسات العليا والبحوث

 بالجامعة . 
  قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية 

تسجيل األبحاث  6-4
الت  ما زالت ف  طور 

 ااعداد

  تشجيع الباحثين عل  تسجيل
األبحاث الت  مازالت ف  طور 

 ااعداد.

  عدد األبحاث غير
المنشورة المسجلة عل  

 قاعدة البيانات.

 . األقساع العلمية 
  قطاع الدراسات العليا والبحوث

 بالجامعة . 
  قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية 

إدراج االتفاقات  6-5
المبرمة التاحت ا لكل 

 الدارسين

  عمل ورش عمل لتدريب
الباحثين عل  كتابة مشاريع 

 البحوث وعرض ا

  بيانات باالتفاقات إتاحة قاعدة
 المبرمة.

  عدد الباحثين المشاركين
 ف  مشاريع بحثية.

 . األقساع العلمية 
  قطاع الدراسات العليا والبحوث

 بالجامعة . 
  قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية 
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 :   اهلدف االسرتاتيجى السابع
 . تطوير املقررات إلالرتونيا

 

األهداف االستراتيجية 
 المسئول عن التنفيذ مؤشرات األداء األنشطة وال طط والبرامج الفرعية

عمل مقررات  7-1
 إلكترونية 

  ورش عمل لتدريب أعضاء
هيئة التدريس لعمل مقررات 

 الكترونية.

  التوعية بأهمية المقررات
 االكترونية.

  عدد المقررات
االكترونية المتاحة 

ونسبت ا لغير المقررات 
 االكترونية.

  العلمية .األقساع 
  قطاع الدراسات العليا

 والبحوث بالجامعة . 
قطاع الدراسات العليا 

 والبحوث بالكلية .

توظيف المقرر  7-2
االكترون  ف  العملية 

 التعليمية

  ورش عمل لتدريب أعضاء
هيئة التدريس عل  توظيف 

المقررات االكترونية ف  
 العملية التعليمية.

  ورش عمل الست داع التقنيات
 الحديثة ف  العملية التعليمية.

  عدد أعضاء هيئة
التدريس الذين 

يست دمون المقررات 
االكترونية ف  العملية 

 التعليمية

 . األقساع العلمية 
  قطاع الدراسات العليا

 والبحوث بالجامعة . 
  قطاع الدراسات العليا

 والبحوث بالكلية .

ورش عمل لتدريب أعضاء   تصميع بنوك أسئلة 7-3
التدريس عل  وضع هيئة 

 األسئلة.

  ورش عمل لتدريب أعضاء
هيئة التدريس عل  تصميع 

 بنوك لألسئلة.

   عدد المقررات الت
تتوافر لدي ا بنوك 

 أسئلة.

  عدد أعضاء هيئة
التدريس الذين 

يست دمون الوسائل 
المتطورة ف  وضع 

 أسئلة االمتحان.

 . األقساع العلمية 
  قطاع الدراسات العليا

 معة . والبحوث بالجا
  قطاع الدراسات العليا

 والبحوث بالكلية .
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 االحتياجات املادية للخطة البحثية : -9

 االحتياجات املادية : كلية اآلداب  9-1-2
 بالجنيه المصرى 2117-2112الميزانية المطلوبة لتنفيذ ال طة البحثية 

 

 2117-2116 2116-2115 2115-2114 2114-2113 2113-2112 البند
 8العدد  9العدد  8العدد  9العدد  8العدد  مؤتمرات

121.111 135.111 151.111 168.751 181.111 
 14العدد  15العدد  12العدد  14العدد  11العدد  دورات تدريبية

45.111 52.511 87.751 84.111 73.511 
 17العدد  16العدد  15العدد  15العدد  25العدد  ندوات

56.251 56.251 78.7251 84.111 89.251 
 5العدد  6العدد  5العدد  6العدد  5العدد  سمينارات

112.511 135.111 131.251 157.511 131.251 
 181مؤتمر  161مؤتمر  240مؤتمر  121مؤتمر  111مؤتمر  حضور مؤتمرات

311.111 391.111 525.111 611.111 675.111 
 إنشاء مراكز

 أومعامل 
 وحدة الترجمة

 العلم والنشر 
 مركز معمل معمل مركز األرشيف

751.111 3111.111 816.251 816.251 3111.111 
 2عدد  2عدد  2عدد  2عدد  2عدد  تطوير معامل ومبان 

75.111 75.111 91.111 91.111 91.111 
 المكتبات ومستلزمات
 وشراء كتب ودوريات

 مستلزمات
 و مشتريات

 مستلزمات
 و مشتريات

 مستلزمات
 مشترياتو 

 مستلزمات
 و مشتريات

 مستلزمات
 و مشتريات

112.511 112.511 151.111 151.111 187.511 
بنية أساسية 

 وشبكات
 للحاسب

حاسبات 
 وطابعات
 لألقساع

 تطوير شبكات
 الحاسبات

 تطوير معامل قواعد بيانات
 الحاسبات

 حاسبات وطابعات
 لألقساع

525.111 525.111 562.511 562.511 637.511 
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 ويل مكافأتتم
 الباحثين والفنيين

 باحثين 11
 فنيين 11

 باحثين 11
 فنيين 11

 باحثا 12
 فنيا 12

 باحثا 12
 فنيا 12

 باحثا 15
 فنيا 15

151.111 151.111 216.111 216.111 271.111 
 نثريات نثريات نثريات نثريات نثريات نثريات

225.111 225.111 311.111 375.111 451.111 
 5.784.111 3.294.111 3.781.251 4.856.251 2.471.251 المجموع

 
 هد البحوث والدراسات األفريقيةمع -11

 باجلنيه املصري 2117 – 2112مليزانية املطلوبة لتنفيذ اخلطة البحثية ا - 11
 

 2112/2113 البند ع
 )جع(

2113/2114 
 )جع(

2114/2115 
 )جع(

2115/2116 
 )جع(

2116/2117 
 )جع(

1 
مؤتمرات عقد 

وندوات 
 مت صصة

ندوة بحثية  12
وورش عمل حول 
حوض النيل 

 الشرقي

ندوة بحثية  13
 وورش عمل 

 

مؤتمر لتدعيع 
العالقات مع الدول 

 األفريقية 
 ورش عمل 6+ 

 ندوة بحثية  12
 وورش عمل

ندوة بحثية  13
 وورش عمل

211.111 211.111 211.111 211.111 211.111 

2 
حضور 

 مؤتمرات محلية
 وعالمية

مؤتمر دا لي  51
 و ارجي

مؤتمر  71
 دا لي و ارجي 

مؤتمر دا لي  81
 و ارجي

مؤتمر دا لي  81
 و ارجي

مؤتمر  81
 دا لي و ارجي

411.111 511.111 611.111 711.111 711.111 

إنشاء مراكز  3
 مت صصة

إنشاء معشبة 
نبات بقسع الموارد 

 الطبيعية

إنشاء وتدعيع 
متحف 

أنثروجرافي 
 إفريقي

إنشاء متحف علع 
 الحيوان

بقسع الموارد 
 الطبيعية

 إنشاء وحدة 
 زراعة أنسجة
بقسع الموارد 

 الطبيعية

إنشاء مراكز 
متميزة في 
الت صصات 
 الم تلفة
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51.111 61.111 51.111 81.111 111.111 

 معامل بحثية 4
تطوير معمل 
 الموارد الطبيعية

تطوير معمل 
 األنثروبولوجيا

معامل تطوير 
 اللغات اافريقية

تطوير معمل 
 الجغرافيا

إنشاء وحدة 
 GISكاملة 

1.111.111 1.111.111 1.111.111 1.111.111 1.111.111 

5 

م مات بحثية 
وبنية أساسية 
وشبكات 
 للحاسوب

إنشاء قاعدة 
بيانات وتطوير 
 موقع الكلية

تطوير شبكة 
 الحاسبات 

حاسبات وطابعات 
 لألقساع

وطابعات حاسبات 
 لألقساع

تطوير الحاسبات 
 بالمع د

251.111 251.111 351.111 311.111 211.111 

6 
تمويل مكافآت 
الباحثين 
 والفنيين

 باحث 15 باحث 15 باحث 15 باحث 15 باحث 15

351.111 351.111 311.111 311.111 311.111 

7 
كتب ومجالت 
وتصوير 
 وصيانه

151.111 151.111 151.111 151.111 151.111 

دراسات  8
 251.111 251.111 251.111 251.111 251.111 ميدانية

 2.911.111 2.981.111 2.911.111 2.761.111 2.611.111 ااجمالىي
 

   
 كلية رياض األطفال -11

 باجلنيه املصري 2117-2112امليزانية املطلوبة لتنفيذ اخلطة البحثية  - 21

 2116/2117 2115/2116 2114/2115 2113/2114 2112/2113 البند ع
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 مؤتمرات عقد 1
 مت صصة وندوات

 بحثية ندوات 6
 عمل وورش

 مع لالتصال مؤتمر
 م تمة ج ات
 3+ الطفل بتربية
 عمل ورش

 بحثية ندوات 6
 عمل وورش

 بحثية ندوات 6
 عمل وورش

 لعرض مؤتمر
 وتقييع البحوث
  3+        األداء
 عمل ورش

111,121 111,141 111,121 111,121 111,181 

 مؤتمرات حضور 2
 وعالمية محلية

 دا لي مؤتمر 18
 و ارجي

 دا لي مؤتمر 19
 و ارجي

 دا لي مؤتمر 21
 و ارجي

 دا لي مؤتمر 21
 و ارجي

 دا لي مؤتمر 22
 و ارجي

111,181 111,121 111,121 111,121 111,121 

 مراكز إنشاء 3
 مت صصة

 مركز أنشاء
 البحثية لل دمات

 الطفولة مجال في

 مركز أنشاء
 األبحاث لتسجيل

 في( بحثية قاعدة)
 الطفولة مجال

 مركز أنشاء
 لالجتماعات
 في والمشروعات

 الطفولة مجال

 للتميز مركز
 أحد في البحث 
 تربية مجاالت
 الطفل

 للتميز مركز
 أحد في البحث 
 تربية مجاالت
 الطفل

111,321 111,411 111,311 111,221 111,221 

 وتطوير إنشاء 4
 معامل

 معمل تطوير
 التعليع تكنولوجيا

 معمل أنشاء
 اآللي الحاسب

 الروضة تطوير
 النموذجية

 الروضة تطوير
 النموذجية

 معمل تطوير
 األنترنت

111,311 111,311 111,411 111,351 111,411 

 بحثية م مات 5
 أساسية وبنية

 للحاسب وشبكات

 وطابعات حاسبات
 لألقساع

 شبكة تطوير
 وال ادع الحاسبات

 بيانات قواعد
 وتطوير للبحوث
 الكلية موقع

 معامل تطوير
  باألقساع الحاسبات

 وطابعات حاسبات
 لألقساع

111,151 111,251 111,161 111,181 111,151 

 مكافآت تمويل 6
 وفنيين لباحثين
 رسائل وأفضل

+      باحثين 6
 فنيين 6

 6+      باحثين 6
 فنيين

 6+      باحثين 6
 فنيين

 6+      باحثين 6
 فنيين

 6+      باحثين 6
 فنيين

111,121 111,121 111,121 111,121 111,121 

 ومجالت كتب 7
 وصيانة وتصوير
 بحثية ومكونات

111,111 111,111 111,111 111,111 111,111 
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8 

 ميدانية دراسات
 بحثية ومشروعات

 بحثية مشروعات
 ميدانية ودراسات

 بحثية مشروعات
 ميدانية ودراسات

 بحثية مشروعات
 ميدانية ودراسات

 بحثية مشروعات
 ميدانية ودراسات

 بحثية مشروعات
 ميدانية ودراسات

111,321 111,321 111,321 111,321 111,321 

 111,1611 111,1551 111,1641 111,1751 111,1611 المجموع 
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 كلية دار العلوع 
 بالجنيه المصري (2117 – 2112)الميزانية المطلوبة لتنفيذ ال طة البحثية 
 

 2117-2116 2116-2115 2115-2114 2114-2113 2113-2112 البنىد ع
 مؤتمر وندوة 14 عقد مؤتمرات وندوات 1

 
 211ر111

 مؤتمر وندوة 14
 

 211ر111

 مؤتمر وندوة 14
 

 211ر111

 مؤتمر وندوة 14
 

 211ر111

 وندوةمؤتمر  14
 

 211ر111

حضور مؤتمرات محلية  2
قليمية ودولية  وا 

مؤتمر دا ل   51
 و ارج 

 3111ر111

مؤتمر دا ل   51
 و ارج 

 3111ر111

مؤتمر دا ل   51
 و ارج 

 3111ر111

مؤتمر دا ل   51
 و ارج 

 4111ر111

مؤتمر دا ل   51
 و ارج 

 4111ر111
تطوير معامل ومراكز  3

 ت صصية
 قاعة صوتية

 511ر111
مركز التدريب 

 اللغوى
 811ر111

 معامل اللغات
 811ر111

 مركز التدريب اللغوى
 1ر111ر111

 معامل اللغات
 1ر111ر111

م مات بحثية  م مات بحثية 4
 علمية ف  ال ارج

 1ر511ر111

قواعد بيانات 
 للبحوث
 

 511ر111

م مات بحثية 
 علمية ف  ال ارج

 1ر811ر111

م مات بحثية علمية 
 ف  ال ارج

 1ر811ر111

حاسبات وطابعات 
 لألقساع
 

 1ر811ر111
تمويل مكافآت لباحثين  5

 وفنيين
 باحثين 4
 فنيين 4

 31ر111

 باحثين 4
 فنيين 4

 31ر111

 باحثين 4
 فنيين 4

 31ر111

 باحثين 4
 فنيين 4

 31ر111

 باحثين 4
 فنيين 4

 31ر111
كتب ومجالت وتصوير  6

 وصيانة المكتبات
 111ر111 111ر111 111ر111 111ر111 111ر111

 3ر513ر111 3ر513ر111 2ر241ر111 1ر941ر111 2ر641ر111 المجمىىىوع
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 كلية التربية النوعية

  (2117 – 2112الميزانية المطلوبة لتنفيذ الخطة البحثية للعام الدراسي )

 

 البند م
2112/2113 

 )جم(

2113/2114 

 )جم(

2114/2115 

 )جم(

2115/2116 

 )جم(

2116/2117 

 )جم(

1 
عقد مؤتمرات وندوات 

 متخصصة

ندوة بحثية  8

 وورش عمل

 مؤتمر علمي و

 ورش عمل 4

ندوة بحثية  8

 وورش عمل

ندوة بحثية  8

 وورش عمل

 مؤتمر علمي و

 ورش عمل 4 

40.000 70.000 40.000 40.000 70.000 

2 
حضور مؤتمرات 

 عالميةومحلية 

 مؤتمر 25

 داخلي وخارجي 

 مؤتمر 10

 داخلي وخارجي 

 مؤتمر 15

 داخلي وخارجي 

 مؤتمر 30

 داخلي وخارجي 

 مؤتمر 35

 داخلي وخارجي 

200,000 230,000 270,000 120,000 150,000 

3 

إنشاء مراكز  

ووحدات ذات طابع 

خاص وفقاً لألقسام 

العلمية األربعة بالكلية 

 على مدار الخطة 

تطوير الوحدة 

ذات الطابع 

 الخاص

إنشاء مركز إعالم 

متخصص تربوي 

لتقديم المشورة 

وتدريب الطالب 

والقائمين باألنشطة 

 المدرسية

إنشاء مركز 

لتقديم المشورة 

للمشروعات 

الصغيرة 

 والحركية

إنشاء مركز 

متخصص لرعاية 

الموهوبين 

 موسيقيا  

إنشاء مركز 

للتوجيه التربوي 

واإلرشاد النفسي 

 التكاملي

200.000 230.000 270.000 120.000 150.000 

4 
أجهزة وأدوات وبنية 

 أساسية

أجهزة وأدوات 

لقسم التربية 

 الموسيقية

أجهزة وأدوات لقسم 

 التربية الفنية

أجهزة وأدوات 

لقسم اإلعالم 

 التربوي

أجهزة وأدوات 

 لقسم التربية الفنية

أجهزة وأدوات 

لقسم العلوم 

 التربوية والنفسية

400.000 200.000 120.000 400.000 50.000 

5 

مشروعات بحثية 

وبحوث جماعية 

وتمويل مكافآت 

 البحوث

تمويل بحث 

جماعي مشترك 

 بين األقسام

تمويل بحث جماعي 

 في اإلعالم التربوي

تمويل بحث 

جماعي في 

 التربية الفنية

تمويل بحث 

جماعي في 

 التربية الموسيقية

تمويل بحث 

جماعي في 

العلوم التربوية 

 والنفسية

150.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

6 
إنشاء وتطوير معامل 

 بحثية ومهمات بحثية

تطوير المكتبة 

 السمعية الصوتية

 ݘوحدة مونتا

وأستوديو تسجيالت 

 لإلعالم التربوي

إنشاء شبكة دولية 

تغطي الكلية 

وتطوير معامل 

 الحاسب اآللي

أستوديو 

تسجيالت للتربية 

 الموسيقية 

إنشاء معمل لعلم 

 النفس

250.000 350.000 100,000 150.000 250.000 

7 

كتب ومجالت 

وتصوير وصيانة 

 ومكونات بحثية

 لـــجميــــــــــع األقســـــــــــــــــــام

100.000 150.000 300.000 350.000 400.000 
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 مع د الدراسات التربوية 
 بالجنيه المصري (2117-2112الميزانية المطلوبة لتنفيذ ال طة البحثية)

 

 2113-2112 البند ع
 )جع(

2113-2114 
 )جع(

2114-2115 
 )جع(

2115-2116 
 )جع(

2116-2117 
 )جع(

عقد مؤتمرات وندوات  1
 مت صصة

ندوة بحثية وور   24
 عمل

ندوة بحثية وور   24
 عمل

مستمر لالتصال مع 
 7الجهات التربوية +

 ور  عمل

ندوة بحثية وور   24
 عمل

مستمر لعرط  1
األدا  البحوث وتقييم 

 ور  عمل 7+
180.000 180.000 300.000 180.000 300.000 

حضور مؤتمرات محلية  2
 وعالمية

مستمر داخل   25
 وخارج 

مستمر داخل   25
 وخارج 

مستمر داخل   25
 وخارج 

مستمر داخل   25
 وخارج 

مستمر داخل   25
 وخارج 

250.000 260.000 270.000 280.000 290.000 
إن ا  مر ز للخدمات  مراكز مت صصةإنشاء  3

البحثية والمسسسية 
 بالمعهد

إن ا  مر ز لتطوير 
 المقررات اإلل ترونية

إن ا  مر ز 
لالجتماعات 
 والم روعات

إن ا  مر ز لإلبداع 
 الطالب 

إن ا  مر ز للتميز 
البحثه    أحد أو 
مجموعة من 
 التخصصات

4.000.00 5.000.00 4.000.00 5.000.00 5.000.00 
تطوير معامل علم  معامل بحثية 4

 النفس
تطوير معامل 
 ال مبيوتر التعليم 

تطوير معامل 
 ت نولوجيا التعليم

تطوير معامل التدريس 
 مصغر

تطوير معامل 
 ال مبيوتر التعليم 

8.000.00 8.000.00 8.000.00 8.000.00 8.000.00 

م مات بحثية وبنية أساسية  5
 وشبكات للحاسب

حاسبات وطابعات 
 ل قسام

تطوير  ب ة 
 الحاسبات

قواعد بيانات للبحوث 
 وتطوير موقع المعهد

تطوير معامل 
 الحاسبات

حاسبات وطابعات 
 ل قسام

2.500.00 2.500.00 2.000.00 1.000.00 1.000.00 

تمويل مكافآت للباحثين  6
 والفنيين

 باحث 20
  ن  20

 باحث 20
  ن  20

 باحث 20
  ن  20

 باحث 20
  ن  20

 باحث 20
  ن  20

700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 
 C.D مجالت إل ترونية مجالت ورقية إنشاء قاعدة بيانات 7

 للمنتجات البحثية
تطوير المجالت 

 الورقية
تطوير المجالت 
 تاإلل ترونية والمنتجا

 البحثية
300.00 300.00 400.00 500.00 600.00 

 ة اآلثار ىىىىىىىىىكلي
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 بالجنيه المصري (2117-2112لتنفيذ ال طة البحثية ) الميزانية المطلوبه
 

 2117-2116 2116-2115 2115-2114 2114-2113 2113-2112 البند 

 3العدد  3العدد  3العدد  3العدد  3العدد  مؤتمرات

91111 91111 111111 111111 111111 
 4العدد  4العدد  4العدد  4العدد  4العدد  دورات تدريبية

61111 61111 65111 65000 71111 

 9العدد  6العدد  6العدد 6العدد  6 العدد ندوات

36111 36111 42111 42111 91111 

 3العدد  3العدد  3العدد  3العدد  3العدد  سمينارات
91111 91111 115111 111111 215000 

 91مؤتمر  81مؤتمر  70 مؤتمر 61مؤتمر  51مؤتمر حضور مؤتمرات

211111 251.111 351111 411.111 451.111 

 إنشاء مراكز أو
 معامل

مركز الدراسات 
 األثرية باألقصر

استكمال بناء مركز 
الدراسات األثرية 

 باألقصر

استكمال مركز الدراسات 
 األثرية باألقصر

تج يز مركز الدراسات 
 األثرية

استكمال تج يزات المركز 
 وافتتاحه

5111111 7.111.111 5111111 2111111 4.111.111 

 2عدد  2عدد  2عدد  2عدد  2عدد  تطوير معامل ومبان 

111.111 111.111 121.111 121.111 121.111 

 المكتبات ومستلزمات
 وشراء كتب ودوريات

 مستلزمات
 و مشتريات

 مستلزمات
 و مشتريات

 مستلزمات
 و مشترايات

 مستلزمات
 و مشتريات

 مستلزمات
 و مشتريات

151.111 151.111 211.111 211.111 251.111 
 بنية أساسية وشبكات

 للحاسب

حاسبات وطابعات 
 لألقساع

 تطوير شبكات
 الحاسبات

 تطوير معامل قواعد بيانات
 الحاسبات

 حاسبات وطابعات
 لألقساع

711.111 711.111 751.111 751.111 851.111 

 تمويل مكافآت
 والفنيينالباحثين  

 باحثين 11
 فنيين 11

 باحثين 11
 فنيين 11

 باحثين 12
 فنيين 12

 باحثين 12
 فنيين 12

 باحثين 15
 فنيين 15

211.111 211.111 288.111 288.111 361.111 

 نثريات نثريات نثريات نثريات نثريات نثريات

311.111 311.111 411.111 511.111 611.111 

      المجموع

 
 ميزانيات كليات ومعاهد قطاع اانسانيات لألعواع 

 بالجنيه المصرى مجمعة 2112/2117
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 2112-
2113 

2113-
2114 

2114-
2115 

2115-
2116 

2116-
2117 

 5.784.111 3.294.111 3.781.111 4856251 2471251 اآلداب

 7115111 4575111 7421111 8976111 6926111 اآلثار

 3513111 3513111 2241111 1941111 2641111 دار العلوع

 1611111 1551111 1641111 1751111 1611111 رياض األطفال

 1251111 1541111 1171111 1111111 1241111 تربية نوعية

مع ىىىىد الدراسىىىىات 
 والبحوث التربوية

 
1881111 

 
1991111 

 
1881111 

 
2181111 

 
2121111 

مع ىىىىىىد البحىىىىىىوث 
والدراسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات 

 األفريقية
2611111 2761111 2911111 2981111 2911111 

 88926111 21797111 22118111 25111111 22191111 ااجماليات
 
 
 

 : مصادر التمويل والتسويق للخطة البحثية  - 11

 :مصادر التمويل  11-1
 يعتمد تمويل الخطة البحثية عله مايله :
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  تخصيص موازنة سنوية مالئمة ألن طة البحث العلمهم وذل  عن طريق
إن ا  صندوق للبحث العلمه ب ليات/ معاهد القطاعم والذى ينظم 

 الصرف عله الخطة البحثية للقطاع.
 : تو ير موارد بديلة للتمويلم والته تتمثل  يما يله 
  تحفيز هيئات ومسسسات المجتمع المدنه )الغير ح ومه( عله الم ار ة

  ه تمويل البحث العلمه.
تحفيز ال ر ات والمصانع الموجودة  ه المجتمع المحيط عله  .2

 الم ار ة  ه تمويل البحث العلمه.
يز أعضا  هيئة التدريس عله  تابة م اريع بحثية والتقدم بها تحف .1

 للجهات الته تعلن عن استعدادها لتمويل مثل هذه الم اريع البحثية.
 تقديم م روعات متعددة التخصصات لقطاعات المجتمع المعنية. .3
 ن ر ثقا ة البحث العلمه  ه المجتمع الخارجه. .4
لخدمة المجتمع  وضع خطط  عالة لتسويق نتائج البحوث وذل  .5

 المحيط بالجامعة.

 

 
 :التسويق  11-2

ويتم ذل  من خالل إن ا  مر ز لتسويق األبحاث العلميوة بالجامعوةم ت وون 
 مهامه  التاله:

   دراسووة احتياجووات المجتمووع المحوويط والتووه علووه أساسووها يووتم وضووع الخطووة
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 البحثية.
 .تلبية هذه االحتياجات من خالل األبحاث الته يتم إجراسها 
  االتفواق مووع الجهووات المسووتفيدة علووه  يفيووة تمويوول هووذه األبحوواث موون خووالل

 م ار ة هذه الجهات.
 .تقييم نتائج تطبيق مخرجات هذه البحوث  ه الجهات المستفيدة 

 نظام املتابعة : -22

خطووة البحثيووة االسووتراتيجية ويووتم ذلوو  موون خووالل ت وو يل لجنووة لمتابعووة تنفيووذ ال -أ
سوونوى لمعر ووة موودى التقوودم  ووه التنفيووذ والتوصووية عووداد تقريوور نصووف تقوووم بإ

بالتعوووديالت واإلجووورا ات التحديثيوووة المسوووتمرة للخطوووة بنوووا  علوووه موووا يووورد مووون 
  ليات / معاهد القطاع أخذة  ه االعتبار المعايير التالية :

الم ووواريع  –تقووووم  ووول  ليوووة / معهووود بالقطووواع والمسوووئولة عووون تنفيوووذ البووورامج  -
ة البحثيوووة بتقوووديم تقوووارير  وووهرية تتعلوووق بالتقووودم واألن وووطة الوووواردة  وووه الخطووو

 واإليجاز.

يووتم إعووداد تقووارير نصووف سوونويةم يووتم موون خاللهووا تقيوويم التقوودم الحاصوولم وأى  -
مقترحات متعلقة بتصحيح المساراتم ليوتم ر وع هوذه التقوارير والتوصويات إلوه 

 مجلس الدراسات العليا بالجامعة التخاذ القرارات المناسبة بالخصوص.

 جعة وتحديث الخطة البحثية االستراتيجية ب  ل دورى.مرا -
 تطوير مجموعة من االستراتيجيات البديلة والعواق  المرتبطة ب ل منها. -
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 متابعة متطلبات المستفيدين من الخدمة ومتطلبات سوق العمل. -

مراجعة األطر الزمنية لتنفيذ الخطة البحثية الخاصة ب ل  ليوة/ معهود ومودى  -
 ر الزمنه للجامعة.توا قها مع اإلطا

 دراسة  ا ة مس رات النجاف ومردود األن طة البحثية المختلفة ب ل خطة. -

تطووووير وتنظووويم الخووودمات المسووواندة بحيوووث توجوووه بالعمليوووات عبووور الوظوووائف  -
 لتحقيق الجودة والمرونة والسرعة ومقابلة احتياجات األطراف المعنية.

يووات / معاهوود الجامعووة موودى االسووتفادة موون نتووائج البحووث العلمووه بمختلووف  ل -
 وب  ل خاص  ليات / معاهد القطاع.

مراجعووووة موووودى ارتبوووواط الخطووووط البحثيووووة بمتطلبووووات سوووووق العموووول وبم ووووا ل  -
 المجتمع وتنمية البيئة.

 مدى القدرة عله تسويق مخرجات الخطة البحثية عله  ا ة المستويات . -

يجوواد  - الحلووول المناسووبة دراسووة المعوقووات ذات العالقووة بتمويوول وتنفيووذ الخطووة وا 
 لها.

مراجعة مدى االستفادة من االتفاقيات العلمية بوين جامعوة القواهرة والجامعوات  -
 والهيئات المحلية واإلقليمية والدولية.

متابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بالمستمرات والندوات وور  العمل ذات  -
 الصلة بالخطة اإلستراتيجية البحثية.

ثية واألن طة الخاصة ب ل معهد /  لية مع مراجعة مدى توا ق الخطة البح -
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 الخطة البحثية للجامعة.

ويتم عرط هذه التقارير عله مجلس الدراسات العليا والبحوث   -  
 بالجامعة إلقرارهام و ذل  تذليل  ا ة الصعا  الته قد تواجه تنفيذ الخطة.

يتم ن ر وتعميم نتائج التقارير النصف سنوية عله  ل  ليات القطاعم  -ج
له أعضا  مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة إلدراجها ضمن التقرير وع

 السنوى الخاص بالجامعة.
يتم مراجعة وتحديث الخطة التنفيذية سنوياو مع األخذ  ه االعتبار نتائج  -د

تقارير المتابعة والتقييم والمنجزات وموازنة الجامعة المالية للسنة التالية خالل 
 هذه المراجعة.

 :جلنة إعداد اخلطة البحثية  - 12
 فريق العمل احلاىل

 عميد الكلية أ. د. معتز سيد عبد اهلل
وكيل كلية اآلداب لشئون الدراسات العليا  أ.د. هلدا ألبرت مت 

 والبحوث مقرر قطاع العلوع اانسانية
 كلية اآلداب –أستاذ بقسع الجغرافيا  أ.د. شحاتة سيد أحمد طلبة

 وكيل كلية دار العلوع عبد اهلل زيدانأ.د. يسرى أحمد 
 وكيل مع د الدراسات والبحوث التربوية أ.د. أمل عبد الفتاح أحمد سويدان

 وكيل كلية التربية النوعية أ.د.  الد حسن عباس
 وكيل مع د البحوث والدراسات االفريقية أ.د. سلوى يوسف درويش
 وكيل كلية رياض األطفال أ.د. بطرس حافظ بطرس

 األستاذ بكلية رياض األطفال أ.د. عاطف عدل  ف م 
 وكيل كلية اآلثار أ.د.حسان إبراهيع عامر
 وكيل كلية اآلثار لشئون الطالب أ.د. هبة مصطف  نوح
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ووجب هنا التنويه أن فريق العمل الحال  قد استلع ال طىة مىن فريىق العمىل السىابق 
ن نىىذكر أسىمائ ع بكىىل عرفىىان وامتنىىان . ونحىى 2111/2112وذلىك مىىع بدايىىة العىاع الجىىامع  

 :  لتفاني ع ومج ودهع . وقد تكون فريق العمل من السادة األفاضل اآلتية أسمائ ع 
 

 السابقني السادة وكالء  طاع العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 

 عميد الكلية السابق أ.د. زين العابدين محمود أبو  ضرة
 مقررا   أ.د. أحمد عبداهلل زايد

 كلية اآلداب –أستاذ علع النفس االكلينيك   فيصل عبد القادر يونس أ.د.
 وكيل كلية اآلداب لشئون الدراسات العليا سابقا   أ.د. فادية محمد زك  علوان

 وكيل كلية التجارة أ.د. وائل عبد الرازق أحمد قرطاع
 وكيل كلية دار العلوع أ.د. يسرى أحمد عبد اهلل زيدان

 وكيل كلية اآلثار عبد العالأ.د. سعاد سيد 
 وكيل مع د الدراسات والبحوث التربوية أ.د. س ير محمد احمد حواله
 وكيل كلية ااعالع أ.د. بسيون  إبراهيع حمادة

 وكيل كلية التربية النوعية  أ.د.  الد حسن عباس
 وكيل كلية رياض األطفال أ.د.  الد عبد الرازق النجار

 وكيل مع د البحوث والدراسات األفريقية السيد جابرأ.د.السيد إبراهيع 
 وكيل كلية الحقوق أ.د. طارق أحمد فتح  سرور

 وكيل كلية االقتصاد والعلوع السياسية أ.د. ثناء أحمد عبد العزيز إسماعيل
 

 :  الفنينيفريق 
 أ. زيزى متول  حافظ         

 أ. أحمد محمد احمد حسين


