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 :مقدمة وتقديرأواًل : 
( 2102-2102يتناول هذا المستند الخطة اإلستراتيجية البحثية الخمسية )

لقطاع العلوم االجتماعية لجامعة القاهرة. يضم هذا القطاع أربعة كليات هي كلية 
 كلية الحقوق وكلية األعالم. التجارة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية،

هذه الخطة هي نتاج وامتداد للجهد المبذول من اللجنة المشكلة من قبل 
السيد األستاذ الدكتور/نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث خالل عام 

، حيث قامت اللجنة مشكورة بإعداد المسودة األولي لخطة قطاعي 2101/2100
سانية. تم تشكيل لجنة أخري في نهاية الربع الرابع من عام العلوم االجتماعية واإلن

كامتداد لعمل ونشاط اللجنة األولي حيث تم تفضيل الفصل بين خطة قطاعي  2100
 العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية.

يود فريق العمل الحالي توجيه الشكر لكل من ساهم من أعضاء اللجنة 
الفني حيث تم االستفادة من هذا الجهد في تطوير السابقة إلثراء المحتوي العلمي و 

خطة العلوم االجتماعية الحالية وذلك في ضوء الرؤية المستقبلية لقطاع شئون 
 الدراسات العليا والبحوث بجامعة القاهرة.

 

 :امللخص التنفيذيثانيًا :  

تشهد مصر حاليًا تغيرات اقتصاديه واجتماعية وسياسية جذرية تحتاج من 
الجامعات المصرية القيام بتطوير برامج الدراسات العليا وكذلك إعداد خطة بحثية 
تتناسب مع هذه التغيرات الجذرية تدعيما ألهمية مساهمة الجامعات في خدمة 

الحرجة التي تمر بها مصر  المجتمع وتطويره ودعمه ومساندته وخاصة في األوقات
 . 2100يناير  23بعد ثورة 
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وتأتي الخطة اإلستراتيجية البحثية لقطاع العلوم االجتماعية تمشيًا مع رؤية 
الجامعة في توجيه البحث العلمي ودعمه واستثماره في تنمية االقتصاد القومي، 

هي الغاية الخامسة من وتوجيه األبحاث نحو تعزيز الخدمات العامة الحكومية وهذه 
 الخطة اإلستراتيجية لجامعة القاهرة .

ويعرض الملخص التنفيذي العناصر الرئيسية للخطة اإلستراتيجية البحثية 
الخمسية لقطاع العلوم االجتماعية لجامعة القاهرة والتي تتكون من أثني  عشر 

تي تتمثل في فصل، حيث يغطي الفصل الثالث العناصر الرئيسية للخطة البحثية وال
 شعار الخطة البحثية لقطاع العلوم االجتماعية علي النحو التالي:

 

 "قطاع العلوم االجتماعية جبامعة القاهرة منارة للبحث العلمي إقليميا"

 

 وقد مت صياغة الرؤية بالشكل التالي:
 

أن يحقق قطاع العلوم االجتماعية الريادة في تقديم االستشارات واألبحاث 
والتطبيقية المحلية واإلقليمية والدولية بما يساهم في خدمة وتنمية المجتمع  األكاديمية

 ومؤسسات األعمال والبيئة المحيطة.
وتعكس رسالة القطاع، وخاصة الخطة اإلستراتيجية للدراسات العليا والبحوث 

أهم األنشطة والبرامج والخدمات التي يسعي القطاع  2102-2102خالل الفترة من 
 البحثية: ها والوسائل التي يمكن من خاللها تحقيق رسالة القطاعإلي تحقيق

تقديم برامج الدراسات العليا وتشجيع نشر األبحاث العلمية والتطبيقية دوليا 
ثراء المعرفة اإلنسانية وتحقيق التميز والريادة لمؤسسات  وتقديم االستشارات العملية وا 
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طبيق المعايير الدولية للجودة لتخريج األعمال المحلية واإلقليمية والدولية بهدف ت
باحثين متميزين في مجاالت العلوم االجتماعية باستخدام أحدث نظم المعلومات 

 والتكنولوجيا الحديثة من خالل االستخدام الفعال لرأس المال البشري.
ويتضمن هذا الجزء أيضا أهم القيم الحاكمة للخطة البحثية والتي تمثل 

اكم لسلوكيات الباحثين بالقطاع وتتضمن هذه القيم : التوجه المنطلق األساسي الح
نحو المجتمع، المساءلة، الشفافية، التمكين، القيادة،  الشرعية، االبتكار، العمل 
  الجماعي واإللزام بالتطبيق للخطة. وقد تم جمع هذه القيم الحاكمة تحت كلمة  

"Satellite".باللغة االنجليزية 
المنهج الذي اتبعه فريق العمل في إعداد الخطة البحثية حيث تم   يتناول الفصل الرابع

شرح الخطوات التي اتبعت في إعداد الخطة بشكل تفصيلي واستعرض الفصل 
الخامس مصادر البيانات التي اعتمدت عليها الخطة البحثية مع تحديد لمصادر 

 البيانات األولية والثانوية.
استعرض الفصل السادس أهم المالمح األساسية لقطاع العلوم االجتماعية  
ووضح الفصل السابع أهم  السمات األساسية لكليات قطاع العلوم االجتماعية بجامعة 
القاهرة )التجارة/االقتصاد والعلوم السياسية/الحقوق/األعالم( من حيث هيكل األقسام 

كز البحثية والخدمية بكل كلية وأهم الموارد المادية والدرجات العلمية التي تقدمها والمرا
وتكنولوجيا المعلومات التي توفرها الكليات وينتهي الفصل السادس ببيانات خاصة 

وأعضاء هيئة التدريس والجهاز  2100/2102بأعداد طالب الدراسات العليا عام 
 المعاون واإلداريين . 

ات العالمية الحالية في قدم الفصل الثامن ملخص مختصر ألهم االتجاه
األبحاث في التخصصات المختلفة التابعة لكل كلية من كليات لقطاع األربعة. ويشرح 
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هذا الفصل أهم أولويات البحث العلمي في مصر وذلك كبداية للباحثين الراغبين في 
 إعداد رسائل أو بحوث علمية ومجتمعية.

تراتيجية  الدراسززات العليززا ركززز الفصززل التاسززع علززي أهززم الغايززات واألهززداف اإلسزز
والبحزززوث بقطزززاع العلزززوم االجتماعيزززة بجامعزززة القزززاهرة والتأكزززد مزززن ترابطهزززا واتفاقهزززا مزززع 

 األهداف اإلستراتيجية البحثية للجامعة .
ويسعي قطاع العلوم االجتماعية بجامعزة القزاهرة مزن خزالل الخطزة اإلسزتراتيجية 

 لية:للبحوث إلي تحقيق الغايات اإلستراتيجية التا
قائمة   تحديد األولويات البحثية لقطاع العلوم االجتماعية وبناء  :الغاية األولي

 تشكل أطر عامة للبحوث خالل السنوات الخمس القادمة
والممارسات طوير مستوى وجودة األداء البحثي العمل على ت :الغاية الثانية

 .البحثية بكليات القطاع
 

التنسيق والتكامل بزين الممارسزات البحثيزة  وضع آليات لتحقيق  :الغاية الثالثة
 على كافة المستويات

 تطوير مستوى وجودة النشر العلمي بكليات القطاع  :الغاية الرابعة
العمزل علزى تعميزق االسزتفادة مزن نتزائج البحزوث االجتماعيزة  :الغاية اخلامسةة 

 في مجال التنمية االجتماعية والثقافية
يزق  المسزئولية العلميزة فزي تصزميم وتنفيزذ البحزوث العمل على تعم :الغاية السادسة

 وااللتزام بالمبادئ والمواثيق األخالقية
وأهزززززتم الفصزززززل العاشزززززر بتحديزززززد الخطزززززة التنفيذيزززززة التفصزززززيلية األزمزززززة لتحقيزززززق 
األهزززززداف اإلسزززززتراتيجية المطلوبزززززة لتحقيزززززق الغايزززززات خزززززالل الخمسزززززة سزززززنوات القادمزززززة 
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مؤشزززرات قيزززاس نجزززاح تنفيزززذ كزززل هزززدف  (، وتميزززز هزززذا الفصزززل بتحديزززد2102/2102)
 استراتيجي تابع لكل غاية من غايات الخطة الخمسة .

وأستعرض الفصل الحادي عشر أهم مصادر التمويل والتسويق للخطة البحثية  
التفصززيلية عشززر  ووضززح الفصززل الثززاني عشززر النظززام المقتززرح لمتابعززة وتنفيززذ الخطززة 

 البحثية وتقويمها.
الثالززززث عشززززر الموازنززززة التقديريززززة المطلوبززززة لتنفيززززذ الخطززززة وأسززززتعرض الفصززززل  

( وتنتهزي الخطزة بفريزق 2102-2102اإلستراتيجية البحثية لقطاع العلوم االجتماعية )
عمززززل قطززززاع العلززززوم االجتماعيززززة بجامعززززة القززززاهرة الززززذي سززززاهم بكززززل الحززززب واالحتززززرام 

 والمهنية في االنتهاء من إعداد هذه الخطة.
 

 :اإلسرتاتيجية للخطة رئيسيةال العناصر  - 3
  الشعار 

"قطاع العلوم االجتماعية جبامعة القاهرة منارة للبحث العلمي 
 إقليميا"

 الرؤية 

أن يحقق قطاع العلوم االجتماعية الريادة في  تقديم االستشارات واألبحاث 
األكاديمية والتطبيقية المحلية واإلقليمية والدولية بما يساهم في خدمة وتنمية 

 المجتمع ومؤسسات األعمال والبيئة المحيطة. 

 
 
 

 



CAIRO UNIVERSITY, The Research Plan for Social Science Sector   

 

-8- 

 

 الرسالة 
تطبيقية دوليا تقديم برامج الدراسات العليا وتشجيع نشر األبحاث العلمية وال

ثراء المعرفة اإلنسانية وتحقيق التميز والريادة  وتقديم االستشارات العملية وا 
لمؤسسات األعمال المحلية واإلقليمية والدولية بهدف تطبيق المعايير الدولية 
 للجودة لتخريج باحثين متميزين في مجاالت العلوم االجتماعية باستخدام

ا الحديثة من خالل االستخدام الفعال لرأس أحدث نظم المعلومات والتكنولوجي
 المال البشري.
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  تتضمن رؤية ورسالة وشعار قطاع العلوم االجتماعية المكونات
 األساسية لألسس العلمية التالية:

  المكون رقم

برامج الدراسات العليا واألبحاث واالستشارات  الخدمة المقدمة 1
 العلمية 

 واإلقليمي والدوليالمحلي  السوق المستهدف 2

المستفيد من الخدمات  3
 البحثية للكلية

أصززززززحاب المصززززززالح )المجتمززززززع / الدولززززززة / طززززززالب 
الدراسززززززززززززات العليا/الباحثين/مؤسسززززززززززززات األعمززززززززززززال/ 
العاملون/أعضزززززززززززززززاء هيئزززززززززززززززة التزززززززززززززززدريس والهيئزززززززززززززززة 

 المعاونة.....(

االستفادة من نظم المعلومات والتكنولوجيا الحديثة  التكنولوجيا 4
 البيانات الدولية في إعداد األبحاث وقواعد

 االستخدام الفعال لرأس المال البشري القوى البشرية 5

الحفاظ علي تاريخ جامعة القاهرة كمنارة للعلوم  البقاء والنمو 6
 االجتماعية إقليميا

 الحفاظ علي المكانة التنافسية للقطاع إقليميا الرؤية الذاتية 7

 المعايير الدولية للجودةتطبيق  الفلسفة األساسية 8

إيمان مجتمع األعمال إقليميا بجودة العلوم  الصورة المجتمعية  9
االجتماعية ودورها في خدمة المجتمع ومؤسسات 

قليميا ودولياً   األعمال والبيئة المحيطة محليا وا 
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 : القيم احلاكمة للخطة البحثية 

يهتم قطاع العلوم االجتماعية بصياغة مجموعة من القيم الحاكمة التي  
تساهم في نجاح الخطة البحثية وتحقيق الدقة في إعداد البحوث والدراسات المجتمعية، 
ويمثل العمل الجماعي المحور الرئيس للقيم الحاكمة للقطاع والمحرك االساسى لكفاءة 

 .مع المحلي واإلقليميالدراسات العليا والبحوث لخدمة المجت
 

 ويسعي قطاع العلوم االجتماعية علي تأكيد جمموعة القيم التالية 

E T I  L  L  E  T  A  S 

 Society Oriented -1 التوجه نحو المجتمع -0

 Accountability -2 المساءلة  -2

 Transparency -3 الشفافية -3

 Empowerment -4 التمكين -4

  Leadership -5 القيادة  -3

 Legitimacy -6 الشرعية  -5

  Innovation -7 االبتكار -2

 Team Work -8 العمل الجماعي -8

 Enforcement -9 اإللزام بالتطبيق -9
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 البحثية اخلطة إعداد منهج  - 4

 

لقد تم إعزداد الخطزة البحثيزة اإلسزتراتيجية لقطزاع العلزوم االجتماعيزة بنزاء علزي 
تقززوم علززي عززدة خطززوات تفصزززيلية تسززتند إلززي عززدد مززن المبززادئ والقزززيم خطززة منهجيززة 

الحاكمة معتمدة علي بيانات ومعلومات داخليزة وخارجيزة مزن أجزل الوصزول إلزي خطزة 
دقيقززة قابلززة للتطبيززق مززن أجززل المسززاهمة فززي تحقيززق رؤيززة ورسززالة القطززاع، وفيمززا يلززي 

 تفصيل ذلك :
كليات قطاع العلوم االجتماعية من أعضاء تم تشكيل فريق عمل من ممثلين من  :أوالا 

هيئزززة التزززدريس القزززادرين والزززراغبين فزززي إنجزززاز المهمزززة علزززي الوجزززه األكمزززل بقيزززادة 
 وكالء الكليات للدراسات العليا والبحوث.

تم دعوة الفريق الجتماع تمهيدي لدراسة المهمة وتقسيم العمل بين أعضاء الفريزق  :ثانياا 
 المواعيد الواجب تسليم المخرجات فيها. أفرادًا وفرق فرعيه وتحديد

 Focus Groupsعقد العديد من االجتماعزات وور  العمزل ومجموعزات التركيزز  :ثالثاا 
واالستقصززززاءات والمقززززابالت الشخصززززية واالتصززززاالت التليفونيززززة لتجميززززع البيانززززات 

 والمعلومات المطلوبة .
ام مصززززفوفة التحليززززل الربززززاعي إجززززراء تحليززززل البيئززززة الداخليززززة والخارجيززززة باسززززتخد :رابعاااااا 

SWOT Analysis  اعتمززادًا علززي البيانززات والمعلومززات التززي تززم تجميعهززا فززي
 الخطوة السابقة، وتم تحديد نواحي القوة والضعف وكذلك الفرص.

: تحليل الفجوة بين المستويات الحالية لألداء البحثي بين المسزتويات المسزتهدفة اا خامس
 ة للكلية.طبقًا لألهداف االستراتيجي
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تحديد األهزداف اإلسزتراتيجية لقطزاع البحزوث بالكليزة وتحديزد األنشزطة البحثيزة  اا:سادس
 الالزمة لتحقيق تلك األهداف.

االتفززاق علززي الهيكززل العززام للخطززة البحثيززة وعناصززره الفرعيززة وتحديززد الجززداول  :سااابعاا 
 الزمنية لالنتهاء من صياغة كل عنصر وذلك بمشاركة كل أعضاء فريق العمل.

 وضع تفاصيل الخطة البحثية والخطة التنفيذية لها. :ثامناا 
ر ومؤشزرات النجزاح وضع آليات متابعة تنفيزذ الخطزة والمراجعزة والتقيزيم المسزتم :تاسعاا 

 لكل عنصر.
 الصياغة النهائية للخطة لكي تأخذ طريقها لالعتماد من الجهات المختصة.  :عاشراا 

 

 :طة البحثية اإلسرتاتيجية للقطاعمبادئ وأسس إعداد اخل

 
أن تكزززززون الخطزززززة فزززززي ضزززززوء الخطزززززة اإلسزززززتراتيجية لجامعزززززة القزززززاهرة والتوجهزززززات  :أوال

 العالي والبحث العلمي.اإلستراتيجية لوزارة التعليم 
أن تكون متسقة مع رؤية ورسزالة الكليزات التابعزة للقطزاع وأن تسزاهم فزي تحقيزق  :ثانياا 

 أهدافها اإلستراتيجية.
أن تكزززون ملتزمزززة بالقواعزززد االسترشزززادية والمعزززايير الموضزززوعية لضزززمان جزززودة  :ثالثااااا 

 التعليم العالي وكذلك هيئة االعتماد األكاديمي.
أن تكزززون ملتزمزززة بمبزززادئ النزاهزززة واالبتكزززار واإلبزززداع والعدالزززة واألمانزززة العلميزززة  اا:ابعااار 

 واالحترام المتبادل بين الزمالء.
أن تعمل الخطة علزي تلبيزة احتياجزات مجتمزع األعمزال بصزفة خاصزة وجميزع  :خامساا 

 فئات المجتمع بصفة عامة والعمل علي إزكاء روح التعاون معهم .
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تشززجيع البحززوث المشززتركة بززين الزززمالء فززي الكليززة بززل والجامعززة العمززل علززي  اا:سادساا
 ليس فقط من نفس التخصص ولكن أيضًا من األقسام المختلفة .

العمزززل علززززي التوافزززق مززززع االتجاهزززات البحثيزززة العالميززززة واالحتياجزززات البحثيززززة  :ساااابعاا 
 المحلية .

 

 :البحثية مصادر البيانات اليت اعتمدت عليها اخلطة -5
 

 البيانات الثانوية مثل:: أوال

 
 الخطة اإلستراتيجية للجامعة والخطة التنفيذية لها . .0

 الخطة اإلستراتيجية للكلية والخطة التنفيذية لها. .2

 معايير الهيئة القومية لضمان الجودة. .3

 معايير الهيئة القومية لالعتماد األكاديمي. .4

 قواعد البيانات المتاحة عن الكلية والجامعة والمجتمع.   .3

 : البيانات األولية مثل:نيًاثا
 

 االستقصاءات الميدانية. .5

 المقابالت الشخصية . .2

   Focus Groupsمجموعات التركيز .8

 االتصاالت الهاتفية. .9

 .االجتماعات والمناقشات .01

 :لقطاع العلوم االجتماعية األساسية املالمح -6
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يخززتص قطززاع العلززوم االجتماعيززة بالهياكززل والتخصصززات العلميززة والمجززاالت 
البحثية المتصلة بعدد من الجوانب ذات الطبيعة االجتماعية، والتزي تتكامزل فيمزا بينهزا 
لتحقيززق التنميززة االجتماعيززة والبشززرية ، ويمثززل هززذا القطززاع أربززع كليززات هززي )التجززارة ، 

لعلززوم السياسززية (. وعلززى ذلززك فهززذا القطززاع يشززمل والحقززوق ، واإلعززالم، واالقتصززاد وا
تخصصززات متعززددة كالقززانون واالقتصززاد والتززأمين والعلززوم السياسززية وغيرهززا ، كمززا أنززه 
لزززيس منعززززاًل عززززن بزززاقي القطاعززززات ، سزززواء مزززن حيززززث هياكلزززه العلميززززة أو مزززن حيززززث 
ة مجاالتزززه البحثيزززة . ويوجزززد تكامزززل وتعزززاون علمزززي وبحثزززي بزززين التخصصزززات المختلفززز

، ليززات )االقتصززاد والعلززوم السياسززيةللقطززاع. ومززن ذلززك دراسززة االقتصززاد والبورصززات بك
والتجارة ، والحقوق( األمر الذي يسزهم فزي إثزراء التخصصزات مزن رؤى مختلفزة. وفيمزا 

 يلي السمات األساسية والوضع الراهن لكليات القطاع:
 

 السمات املميزة للقطاع االجتماعي: - 7

االجتماعية بين عدد كبير من التخصصات والمجاالت  يجمع قطاع العلوم .0
البحثية المتنوعة والتي تتميز بإمكانيات تساعدها في اإلسهام في البحث 

 العلمي. 

تتميز كليات القطاع بمجموعة كبيرة ومتميزة من أعضاء هيئة التدريس من  .2
 مدارس بحثية متنوعة.

ق مستوى عال من الجودة توجد هياكل تنظيمية قادرة على إدارة البحوث وتحقي .3
 فيها.

يقدم القطاع خدمات بحثية بالغة األهمية في المجال االجتماعي ، تفيد في  .4
رسم سياسات للتنمية المستدامة المؤسسة على شواهد وبراهين وتحليل دقيق 
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 للحاجات .

وجود برامج دراسات عليا متميزة وكذلك المساهمة في تطوير برامج للدراسات  .3
ى متابعة ما هو جديد فى المجال وتؤكد على التطبيقات العليا تعمل عل

 الحديثة لخدمة األهداف القومية.

المساهمة فى تدعيم أواصر التعاون بين الجامعة والجامعات علزى المستوى  .5
 العالمي.

دعم العالقة بين الجامعة والمجتمع عن طريق المساهمة في حل مشكالت  .2
اح القانونية واالقتصادية والسياسية البيئة المحيطة بالجامعة من كافة النو 

 واإلعالمية ، والعمل على المساهمة الفعالة في تنمية المجتمع المحلى.

تقديم المراكز الخدمية بكليات القطاع لخدمات بحثية مجتمعية تربط القطاع  .8
بالمجتمع وتجد حلوال للمشكالت القانونية واالقتصادية والسياسية واإلعالمية 

 لمجتمع.التي يواجهها ا
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 ارة:ةةة التجةةةةةةةكلي

 :مقدمه
تعتبززر كليزززة التجزززارة بجامعززة القزززاهرة احزززدي المؤسسززات التعليميزززة والبحثيزززة فزززي         

وتضزم الكليزة ثالثزة أقسزام علميزة  0900قطاع التعليم العالي وقد تزم إنشزاء الكليزة عزام 
 22وبالكليزززة أيضزززًا أكثزززر مزززن باإلضزززافة إلزززي مركزززز البحزززوث والدراسزززات التجاريزززة، هزززذا 

 برنامجًا للدراسات العليا من مختلف التخصصات 

 اهليكل العلمي للكلية:

 تضم الكلية ثالثة أقسام علمية هي :
 قسم المحاسبة  .0

 قسم إدارة األعمال .2

 قسم الرياضة والتأمين .3

 الدرجات العلمية:

درجة علميزة لمرحلزة  22تمنح جامعة القاهرة بناءًا علي اقتراح مجلس كلية التجارة     
 -دكتزوراه أكاديميزة –ماجستير مهنزي  –ماجستير أكاديمي -الدراسات العليا )دبلومات 

 دكتوراه مهنية( 
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 املراكز البحثية واخلدمية بالكلية:  

جامعززة القززاهرة  –التجززارة تززم إنشززاء مركززز البحززوث والدراسززات التجاريززة بكليززة  
ويعمزززل المركزززز علزززي خدمزززة أهزززداف التنميزززة لمختلزززف المنشززز ت الصزززناعية  0983مزززن 

والخدمية في المجتمع المصزري والمجتمعزات العربيزة الشزقيقة حيزث يقزدم المركزز العديزد 
مزززززن الخزززززدمات وتضزززززمن هزززززذه الخزززززدمات االستشزززززارات اإلداريزززززة والماليزززززة  والتسزززززويقية 

 انب خدمات التدريب والتنمية اإلدارية وتنظيم المؤتمرات والندوات.واالقتصادية إلي ج

 :وادر ةةةالك

ضمن الكلية مجموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تساهم 
في العملية التعليمية عن طريزق المحاضزرات والتمزارين العمليزة باإلضزافة إلزي تواجزدهم 
خالل الساعات المكتبية لإلجابة علي أسئلة الطالب واستفساراتهم. ويوجد اآلن بالكليزة 

مزن الهيئزة المعاونززة 203مزدرس(  –أسزتاذ مسزاعد  –عضزو هيئزة تزدريس )أسزتاذ  033
 عضو هيئة تدريس ومعاون . 321معيدين( بإجمالي  –)مدرسين مساعدين 

 

 :الطالب  

مزززن مرحلزززة البكزززالوريوس  32539تزيزززد أعزززداد الطزززالب المقيزززدين بالكليزززة عزززن 
 من مرحلة الدراسات العليا وهو عدد في زيادة مطرده كل عام . 0852وعن 
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 املتميز: اإلنتاج

تقززززدم الرسززززائل العلميززززة لطلبززززة الدراسززززات العليززززا نمززززوذج لطززززرق حززززل المشززززاكل 
المحاسززبية والتززأمين واإلداريززة أو تطززوير األبحززاث الخاصززة بهززا وتبلزز  عززدد الحاصززلين 

طالززب وفززي  2012طالززب دبلززوم إدارة إعمززال  2932علززي درجززة الززدبلوم فززي المحاسززبة 
 2101وحتى عزام  0929طالب من عام  5021طالب بأجمالي  0150دبلوم التأمين 

طالزب وحتزى ماجسزتير  828وبل  عدد الحاصلين علي درجة الماجستير فزي لمحاسزبة 
طالزب  0583طالزب بأجمزالي  222طالزب وفزي ماجسزتير التزأمين  328إدارة اإلعمال 

وبلززز  عزززدد الحاصزززلين علزززي درجزززة الزززدكتوراه فزززي  2101وحتزززى عزززام  0929مزززن عزززام 
طالزب ودرجزة الزدكتوراه  239ب ودرجة الدكتوراه في إدارة اإلعمزال طال 414المحاسبة 
 . 2101وحتى عام  0929طالب من عام  231طالب بأجمالي  82في التأمين 

كما يقوم أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة بنشزر العديزد مزن األوراق البحثيزة 
 في الدوريات والمجالت العلمية المصنفة عالميًا.

 أنشطه حبثية :

تتضززمن الكليززة عززددًا مززن المعامززل منهززا معمززل اللغززات ومعمززل الحاسززب اآللززي 
حيث توفر هذه المعامل التجهيزات الالزمة إلجراء االختبارات التعليمية للطالب وزيزادة 
مستوي جودة اللغة اإلنجليزية وأيضزا مسزتوي جزودة الحاسزب اآللزي عزن طريزق امتحزان 

ICDL  مكتبززة الدراسززات العليززا والبحززوث ومكتبززة كمززا تتضززمن الكليززة مززن مكتبززات هززي
الطالززب لمرحلززة البكزززالوريوس ومكتبززة شززعبة اللغزززة اإلنجليزيززة. وفيمززا يلزززي عززدد طزززالب 
الدراسززات العليززا وعززدد أعضززاء هيئززة التززدريس والجهززاز المعززاون وأيضززًا عززدد اإلداريززين 

 : م2100/2102والطالب بالكلية من خالل الجداول التالية عن العام الجامعي 



 
 يةجماا االم اخلطة البحثية لقطاع العلو  –رة جامعة القاه

 

-19- 

 

 

 م2111/2112عدد طالب الدراسات العليا بكلية التجارة في العام الجامعي 
  

 اإلجمالي الدكتوراه الماجستير الدبلومات

 983 9 24 951 ذكور
 884 7 43 834 اناث

 

 :2111/2112عدد أعضاء هيئة التدريس العاملين بالكلية في العام الجامعي 
 

أستاذ 
 عامل

  أستاذأستاذ

 متفرغمتفرغ

  غيرغير  أستاذأستاذ

 متفرغمتفرغ

أستاذ 
 مساعد

المعارين أو  اإلجمالي مدرس
 األجازات

 المنتدبين

 31 31 99 29 15 11 25 21 ذكور

 4 6 39 28 8 1 1 1 إناث
 

 : 2100/2102عدد أعضاء الجهاز المعاون بالكلية في العام الجامعي 
 

مدرس 
 مساعد

أشراف  البعثات االجازات اإلجمالي معيد
 مشترك

 ا 6 4 116 87 19 ذكور

 ا 6 6 119 83 26 إناث

         
 

 
  
 
 
 

 :2100/2102في العام الجامعي التجارة عدد اإلداريين بكلية
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فنيين  أداريين

 وأمناء معامل
 عمالة مؤقتة عمال

 81 97 49 134 ذكور
 48 16 7 258 إناث

 

 
 
 

 : 2100/2102عدد الطالب بالكلية في العام الجامعي 
 

 بيان
 اإلجمالي الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الثانية الفرقة الفرقة األولي

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 11444 11111 4178 4568 3427 2381 1112 1113 2727 2139 انتظام

 4819 7949 2329 3276 1853 3136 615 1472 12 65 انتساب

 16253 18151 6517 7844 5281 5517 1727 2485 2739 2214 اجمالى
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 وق:ةةةة احلقةةةةةةةكلي

 ة :ةةةةمقدم
 

تعتبر كلية الحقوق بجامعة القاهرة إحدى المؤسسزات التعليميزة والبحثيزة الرائزدة 
، فززي عهززد الخززديوي إسززماعيل 0858سززنة فززى أفريقيززا والززوطن العربززي. وقززد أنشززئت فززي 

إليززززه بتأسززززيس المدرسززززة وكززززان أول نززززاظر لهززززا األسززززتاذ فيززززدال باشززززا، وهززززو الززززذي ع هززززد 
وتنظيمهززززا، وسززززميت فززززي أول عهززززدها بمدرسززززة اإلدارة واأللسززززن ، ثززززم انفصززززلت مدرسززززة 

وظلزت مدرسزة اإلدارة معروفزة بهزذا  0882األلسن عن مدرسة اإلدارة فى ديسمبر سزنة 
مارس  00إذ صدر قرار وزاري بتسميتها مدرسة الحقوق. وفى  0885االسم حتى سنة 

دمززاج مدرسززة الحقززوق بهززا.ثم عززدل اسززم تقززرر إنشززاء  0923سززنة  الجامعززة المصززرية وا 
وأصززبح اسززمها جامعززة فززؤاد األول وأعيززد تنظيمهززا  0935الجامعززة المصززرية فززى سززنة 

، ثزززم  0930لسزززنة  002، وقزززد عزززدل بالقزززانون رقزززم  0931لسزززنة  0949بالقزززانون رقزززم 
 جامعة القاهرة (.عد ذلك وبمقتضاها سميت الجامعة )توالت التشريعات ب

وتتميزززز كليزززة الحقزززوق بتنزززوع تخصصزززاتها ومجاالتهزززا البحثيزززة وكزززذلك برامجهزززا 
الدراسززية. وتسززعى الكليززة إلززى تقززديم خززدمات قانونيززة متميزززة لطززالب مرحلتززي الليسززانس 
والدراسزززات العليزززا إلفزززادة الطزززالب والمجتمزززع ، ويزززتم ذلزززك مزززن خزززالل التطزززوير المسزززتمر 

تأهيزل الطزالب لزيزادة إمكانيزة حصزولهم علزى للدراسة والمضي قدمًا في برامج الجودة و 
فززرص العمززل والمنافسززة علززى المسززتويات المحليززة واإلقليميززة والعالميززة. وتتنززاول الكليززة 
القضزايا المجتمعيزة مزن خزالل عقزد النززدوات والمزؤتمرات وتعمزل علزى إصزدار توصززيات 

 مجتمع.والبحث عن حلول للمشاكل القانونية واالجتماعية والثقافية التي تخص ال
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القانونية النظرية فزي مختلزف  وتتضمن رسالة الكلية إعداد جيل مزود بالمعرفة
بالمهززارات الذهنيززة فززي النقززد والتحليززل والتفكيززر  فززروع القززانون األساسززية وتزويززد الطلبززة

التعامززززل مززززع التطبيقززززات القانونيززززة والقضززززائية المختلفززززة والقززززدرة  القززززانوني والقززززدرة علززززى
مصادر المعرفة القانونية ، والتواصل مع أحدث التقنيات  استخدامالبحث العلمي و  على

روح التواصزززل مزززع  إلزززى جانزززب صزززقل شخصزززية الطالزززب وبنزززاء الثقزززة الذاتيزززة لديزززه وبزززث
قزززادرا علزززى المشزززاركة الفعالزززة  اآلخزززرين والعمزززل بزززروح الفريزززق الواحزززد بمزززا يؤهلزززه ليكزززون

صة وفي المجتمع بشكل عام وفزي القانوني خا والتأثير اإليجابي البناء في سوق العمل
مختلزززف الظزززروف ، كزززذلك تطمززززح الكليزززة إلزززى تحقيزززق التطززززوير المسزززتمر فزززى العمليززززة 

التزززززدريس والهيئزززززة المعاونزززززة واإلداريزززززين لتحقيزززززق بيئزززززة مميززززززة للتعلزززززيم  التعليميزززززة وهيئزززززة
والبحزززززث العلمزززززي فزززززي مجزززززال القزززززانون لكسزززززب ثقزززززه المجتمزززززع فزززززى مخرجاتزززززه،  والزززززتعلم
 ت سوق العمل من كوادر قانونية متميزة.احتياجا وتلبيه

 اهليكل العلمي لكلية احلقوق :
 

 تشتمل الكلية على إحدى عشر قسمًا علميًا ، وهم:
 قسم الشريعة اإلسالمية. .0

 قسم القانون المدني. .2

 قسم القانون التجاري. .3

 قسم المرافعات. .4

 قسم القانون الجنائي. .3

 قسم القانون العام. .5

 العام.قسم القانون الدولى  .2
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 قسم القانون الدولى الخاص. .8

 قسم فلسفة القانون وتاريخه. .9

 قسم التشريعات االجتماعية. .01

 قسم المالية العامة والقانون المالى والتشريعات االقتصادية. .00
 

 الدرجات العلمية:

تمنح جامعة القاهرة بناء على اقتراح كلية الحقوق درجات الليسانس والدراسات 
 دكتوراه(. –ماجستير  –العليا )دبلوم 

 أوال: الليسانس:

ُتمنح درجة الليسانس فى الحقوق فى شعب الكلية الثالثة: الشعبة العامة 
)باللغة العربية(، وشعبة الدراسة باللغة االنجليزية ، وشعبة الدراسة باللغة 

 الفرنسية.

 نيا: الدراسات العليا:ثا

يكون حاصاًل على درجة يشترط لقيد الطالب بمرحلة الدراسات العليا أن 
 الليسانس فى الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة فى
الحقوق من إحدى الجامعات األجنبية المعترف بها. وُتمنح درجات الدراسات 

 العليا اآلتية:
 

تمنح الكلية دبلوم الدراسات العليا )تسع دبلومات فى مختلف  :الدبلوم (0)
منح الكلية دبلوم الدراسات العليا التطبيقي )دبلوم فروع القانون(. كما ت
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دبلوم الملكية الفكرية( ، ويمكن أن يتقدم ألى من الدبلومات  –التحكيم 
التطبيقية من حصل على درجة الليسانس فى الحقوق ويجوز لمجلس 
الكلية أن يرخص للحاصلين على درجة جامعية أخرى بالقيد فى 

بمقتضى  -از دورة تمهيدية.  وتمنح الكلية الدبلومات التطبيقية بعد اجتي
دبلوم معهد قانون  -التعاون الثقافى بين جامعة القاهرة وباريس دوفين 

األعمال الدولى ، وتتم الدراسة فيه بالعربية والفرنسية واالنجليزية ، 
ويعادل الحصول عليه درجة الماجستير بالنسبة للحاصلين على درجة 

بلوم دراسات عليا بالنسبة للحاصلين على الليسانس فى الحقوق ، ود
شهادة ليسانس أو بكالوريوس او ما يعادلها فى غير تخصص القانون ، 
ويشترط للقبول للدراسة فى تلك الدبلومة أن يكون المتقدم حاصال على 
درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها فى أى تخصص ، وأن 

 تاز اختبار القبول بالمعهد.يكون مجيدا للغة الفرنسية، وأن يج
 

يتقدم لنيل درجة الماجستير فى الحقوق من حصل على  :املاجستري (2)
درجة الليسانس فى الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو على 

، ى الجامعات األجنبية المعترف بهادرجة معادلة فى الحقوق من إحد
على  باإلضافة إلى حصوله على أحد دبلومات الدراسات العليا أو

دبلوم التخصص. ويتم الحصول على درجة الماجستير بعد إعداد 
بحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الجامعة بناًء على اقتراح 
مجلس الكلية لمدة سنة على األقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية 
على تسجيل الموضوع ، وبعد أن يقدم الطالب بنتائج بحوثه رسالة 

ناقشته فيها علنيًا. كما ُتمنح بالكلية درجة تقبلها لجنة الحكم مع م



 
 يةجماا االم اخلطة البحثية لقطاع العلو  –رة جامعة القاه

 

-25- 

 

األعمال باللغة االنجليزية )بنظام الساعات  الماجستير فى قانون
 -المعتمدة لمدة سنة ونصف(، وتمنحه جامعة انديانا األمريكية 

 انديانابوليس. 
 

يتقدم لنيل درجة الدكتوراه فى الحقوق من حصل على : الدكتوراه (3)
دراسات العليا على أن يكون أحدهما دبلوم دبلومين من دبلومات ال

القانون الخاص أو دبلوم القانون العام ، أو من حصل على درجة 
الماجستير فى الحقوق. ويتم الحصول على درجة الدكتوراه بعد إعداد 
بحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الجامعة بناًء على اقتراح 

تاريخ موافقة مجلس مجلس الكلية لمدة ثالث سنوات على األقل من 
الكلية على تسجيل الموضوع ، وبعد أن يقدم الباحث بنتائج بحوثه 

 رسالة تقبلها لجنة الحكم مع مناقشته فيها علنيًا.
 املراكز البحثية واخلدمية:

توجد بالكلية عدة وحدات ومراكز بحثية ذات طابع خاص تقدم خزدمات علميزة 
خززدمات قانونيززة وطبيززة وتدريبيززة وذلززك فززى وبحثيززة واستشززارات قانونيززة وشززرعية وكززذلك 

 إطار المشاركة المجتمعية للكلية ، مثل:
  مركززززز أ.د. مززززأمون سززززالمة لبحززززوث ودراسززززات مكافحززززة الجريمززززة ومعاملززززة

 المجرمين. 

 .مركز التنمية اإلدارية 

 .مركز حقوق اإلنسان 

 .مركز البحوث والدراسات القانونية 

 مركز المعلومات واالستشارات القانونية. 
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  مركزززززز الدراسزززززات القانونيزززززة والشزززززرعية لقضزززززايا األسزززززرة والقضزززززايا الفقهيزززززة
 المعاصرة. 

 .معمل تدريب كمبيوتر للطالب 

  العيادة الخارجية ولها دور أساسي في خدمة المجتمع وتقدم خدماتها بأجر
 رمزي.

 الكوادر العلمية:

المعاونة تساهم تضم الكلية مجموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
فى إنجاح العملية التعليمية عن طريق المحاضرات والسكاشن وغيرها من األعمال 

المملكة  –اإلدارية بالكلية. وتتنوع المدارس القانونية ألعضاء هيئة التدريس )فرنسا 
ألمانيا( ، وقد وصل عددهم في عام  –الواليات المتحدة األمريكية  –المتحدة 
" مدرس( ، 23" -" أستاذ مساعد22" –" أستاذ 22ضو )"ع 59إلى  2119/2101

"  23)"  39إلى   2119/2101كما وصل عدد أعضاء الهيئة المعاونة في عام 
  " معيد(. 05"  -مدرس مساعد  

 :البةةةةةةةةالط 

( فى 3441( طالب من بينهم )3588يصل عدد طالب الدراسات العليا إلى )
( فى درجة الدكتوراه ، وهذه 083الماجستير و )( فى درجة 43درجة الدبلوم و )

األعداد موزعة على األقسام العلمية المختلفة بالكلية ، كما يتم استقبال الطلبة الوافدين 
 الراغبين فى استكمال الدراسات العليا خصوصا من الدول العربية.
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 اإلنتاج املتميز والوضع التنافسي:

هيئززة التززدريس بالكليززة داخززل مصززر  يشززمل اإلنتززاج البحثززي مززا ينشززره أعضززاء
وخارجهززا ومززا ينشززره البززاحثون مززن رسززائل الماجسززتير والززدكتوراه. وتتميززز كليززة الحقززوق 
بأنهززا الكليززة األم لكززل كليززات الحقززوق بمصززر وبأنهززا تتفززوق علززى الكليززات المنززاظرة فززى 

عليزا ، نطاق المجتمع المحلي والقومي وذلك في مجاالت التعليم والبحزوث والدراسزات ال
حيث تخرج منها كوكبة ممن تولوا المناصب القيادية بالدولزة كزرئيس الجمهوريزة وأمزين 
عزززام جامعزززة الزززدول العربيزززة وأمزززين عزززام األمزززم المتحزززدة والحاصزززلين علزززى جزززائزة نوبزززل 
وكززززذلك لفيززززف مززززن السززززادة رؤسززززاء مجلززززس النززززواب واألمززززة والشززززعب، ورؤسززززاء مجلززززس 

الماليزززة واألعزززالم والتعلزززيم والتعلزززيم العزززالي والتربيزززة الزززوزراء، ووزراء العزززدل والخارجيزززة و 
 والتعليم والشئون االجتماعية والدولة لشئون مجلس الوزراء.

 

 أنشطة حبثية:

تعتبر مكتبة كلية الحقوق من أقدم مكتبات الكليات بالجامعة ، وتضم العديد 
للباحثين  من قاعات القانون بفروعه المختلفة ويتم تحديثها سنويا وتقدم خدماتها

وطالب الدراسات العليا. كما تقوم المكتبة بإهداء مجموعات من الرسائل الجامعية 
العمل باستمرار على  التي نوقشت بالكلية وأعداد من مجلة القانون واالقتصاد. ويتم 

تطوير أداء المكتبة من خالل تطوير آلياتها الفنية وذلك من خالل توفير 
قواعد البيانات المتخصصة التي تيسر على الباحثين  االنترنت واالشتراك في خدمة

 التشريعات القانونية في اقل وقت وبأقل مجهود " البوابة القانونية". الوصول إلى
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 أنشطة بحثية أخرى:

 اجملالت العلمية:

تصدر الكلية مجلتين متخصصتين في القانون من أعرق المجالت العلمية 
العربية  مجلة القانون واالقتصاد ومجلة اتحاد الجامعاتالقانونية المصرية والعربية هما 

للدراسات القانونية ، كما تعد مجلة القانون واالقتصاد من أقدم المجالت القانونية 
 . 0930صدورا فى مصر والوطن العربي حيث صدر العدد األول منها فى عام 

 املؤمترات والندوات واللقاءات العلمية:

مؤتمرات والندوات العلمية لمناقشة القضايا التى تهم تحرص الكلية على عقد ال
المجتمع ، ويحضر هذه المؤتمرات والندوات كبار رجال القانون والقضاء والمحاماة. 

( مشروع قانون نقل وزراعة األعضاء 0ومن هذه المؤتمرات ما نظمته الكلية حول )
لول وغيرها. كما ( إصالح العدالة فى مصر: المشكالت والح3( قانون الغدر و)2و)

 تعقد الكلية صالون ثقافي شهري يحضره أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومعاونوهم.

 االتفاقيات العلمية:

أبرمت الكلية مجموعة من االتفاقيات الثقافية الثنائية بغرض تطوير الدراسة 
 فى مرحلتي الليسانس والدراسات العليا ، وهذه االتفاقيات هي:

ثقززززافي علززززى مسززززتوى مرحلززززة الليسززززانس مززززع جامعززززة اتفاقيزززة للتعززززاون ال -
ليحصزززززل الطالزززززب علزززززى ليسزززززانس  )السزززززوربون( الفرنسزززززية.  0بزززززاريس 
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)السززززوربون( وليسززززانس الحقززززوق مززززن  0الحقززززوق مززززن جامعززززة بززززاريس 
 .جامعة القاهرة

اتفاقيززة مززع مدرسززة القززانون بجامعززة إنززديانا )إنززديانا بززوليس( بالواليززات  -
-Indiana University, School of Lawالمتحززدة األمريكيززة 

Indianapolis   تقزززدم مزززن خاللهزززا ماجسزززتير فزززى قزززانون األعمزززال
الدولى ، ويتم التدريس بالكلية فزى قاعزة مجهززة ومخصزص لهزا مكتبزة 

 متطورة بها أحدث الكتب والمراجع االنجليزية.

يوجزززد بالكليزززة اتفاقيزززة للتعزززاون الثقزززافي علزززى مسزززتوى مرحلزززة الدراسزززات  -
جامعززة بززاريس دوفززين الفرنسززية ، حيززث يمززنح دبلززوم معززادل العليززا مززع 

 لدرجة الماجستير.

  وفيما يلي عدد طالب الدراسات العليا وعدد أعضاء هيئة التدريس والجهاز
المعاون وأيضًا عدد اإلداريين والطالب بالكلية من خالل الجداول التالية عن 

 : 2100/2102العام الجامعي 
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 العليا بكلية احلقوق عدد طالب الدراسات
 

 اإلمجالي الدكتوراه املاجستري الدبلومات

 0328 052 2 0414 ذكور

 431 03 0 434 إناث

 

  ء هيئة التدريس العاملني بالكليةعدد أعضا

  

أسةةةةتا  
 عامل

 أسةةتا 

  متفرغ

 أستا 

 غري

 متفرغ

أسةةتا  
 مساعد

املعارين  اإلمجالي مدرس
أو 

 األجازات

 املنتدبني

 ا 26 111 22 21 12 27 22 ذكور

 ا 1 14 6 ا 5 3 ا اناث

 

 عدد أعضاء اجلهاز املعاون  
 

مدرس 
 مساعد

 إشراف مشرتك البعثات االجازات اإلمجالي معيد

 ا 7 ا 24 11 13 ذكور

 ا 1 3 17 8 9 إناث
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 احلقوق عدد اإلداريني بكلية 
 

فنيني وأمناء  أداريني
 معامل

 عمالة مؤقتة عمال

 25 94 24 114 ذكور

 33 9 7 249 إناث

 

 ( طالب  52659تزيد أعداد الطالب املقيدين بالكلية عن ) الطالب:

 يسانسيف مرحلة ال

 

 اإلمجالي الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولي بيان

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 5821 11535 1813 2833 1919 3411 614 1924 1484 2367 انتظام

 3811 5724 1125 1315 1721 2657 889 1592 65 161 انتساب

 9621 16259 2928 4148 3641 6168 1513 3516 1549 2527 اجمالى
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 كلية االقتصاد والعلوم السياسية:

أنشئت كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة من أجل تزويد مصر والبالد 
العربية بالمتخصصين على مستوى عال في مجاالت االقتصاد واإلحصاء والعلوم 

بالسنتين األولى  51/0950السياسية. وقد بدأت الدراسة بالكلية في العام الجامعي 
 .0953والثانية وتخرجت أول دفعة فيها في يونيو 

ومدة الدراسة بالكلية أربع سنوات للحصول على درجة البكالوريوس في أحد 
 التخصصات الثالثة الرئيسية اآلتية:

( العلوم 3) ( اإلحصاء2) ( االقتصاد1)
 السياسية.

، ، تعدلت الالئحة الداخلية للكلية0990/ 91وبدءًا من العام الجامعي 
 فأضافت تخصصين جديدين هما: 

 

( تطبيقات احلاسب اآللي يف العلوم 2) امة( اإلدارة الع1)
 االجتماعية.
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 علمًا بأن الكلية ال تمنح درجة البكالوريوس في أي من هذين التخصصين منفردًا.

وفي إطار تنمية مهارات اللغات األجنبية للطالب، بدأ العمل في البرنامج         
% من المقررات 31الفرنسي الذي يتيح للطالب الراغبين في االلتحاق به دراسة 

الدراسية باللغة الفرنسية، وذلك بالتعاون مع نخبة من الخبراء واألساتذة الفرنسيين 
. حيث 95/0992للغة اإلنجليزية في العام الجامعي كذلك تم افتتاح شعبة للدراسة با

 % من المقررات باللغة اإلنجليزية.51يدرس الطالب 
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طبقًا  والعلوم السياسية أواًل: بيان بأعداد الطالب املقيدين بكلية األقتصاد
 2111/2112للنوع 

 

الثال الثانية األوىل االعدادي
 ثة

 االمجالي الرابعة

 898 202 023 011 415 -  طالب

 2391 539 555 90 0094 - طالبة

 

 2111/2112ثانيًا: بيان بأعداد الطالب املقيدين طبقًا للجنسية 
 

الثال الثانية األوىل
 ثة

 االمجالي الرابعة

 مصري
331 21 054 211 284 

 مصرية
0088 82 552 534 2391 

 وافد
35 31 00 02 004 

 وافدة
5 4 4 3 09 

 

التدريس العاملني بالكلية يف العام اجلامعي عدد أعضاء هيئة 

2111/2112 

 

املنتدباملعارين  اإلمجالي مدرسأستا  أستا  أستا  أستا  
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غري  متفرغ عامل
 متفرغ

أو  مساعد
 األجازات

 ين

 8 30 011 08 09 00 23 29 ذكور

 8 29 005 38 24 5 01 38 إناث

 
 2111/2112اجلامعي عدد أعضاء اجلهاز املعاون بالكلية يف العام 

 

مدرس 
 مساعد

 اإلمجالي معيد
األجازات 

 أ.خ

األجازات 
 دراسية

 البعثات
أشراف 
 مشرتك

 - 0 8 -- 25 01 05 ذكور

 2 2 22 20 049 52 82 إناث
 

 
 
 
 

يف العام اجلامعي  األقتصاد والعلوم السياسية عدد اإلداريني بكلية
2111/2112 
 

 أداريني
فنيني و أمناء 

 معامل
 عمالة مؤقتة عمال
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 39 23 09 30 ذكور

 21 3 2 94 إناث

 

 بيان بأعداد الطالب املقيدين طبقًا للنوع
 2111/2112بدرجتى املاجستري والدكتوراه 

 
                   

 الدرجة
 القسم           

 
 أعداد الطالب

 تمهيدي دكتوراه ماجستير تمهيدي ماجستير 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور 

 21 33 08 21 09 52 االقتصاد

 2 3 4 28 02 31 االحصاء

العلوم 
 السياسية

85 013 021 54 28 23 

 23 08 00 00 08 08 اإلدارة العامة

تطبيقات 
 حاسب آلي

0 --- 2 --- 5 ---- 

أوروبية 
 متوسطية

32 20 51 20 01 8 
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بكلية األقتصاد والعلوم  أواًل: بيان بأعداد الطالب املقيدين بالدبلوم
 السياسية

 2112/ 2111 طبقًا للنوع 
 

 الذكور اإلناث   الدبلوم

 88  59 تقويم المشروعات ودراسات الجدوى

 39  23  تحليل سوق األوراق المالية

  29  20 إدارة المنظمات غير الحكومية 

  44  43 المجتمع المدني وحقوق اإلنسان 

   42  21 المفاوضات الدولية

  02  22 الدراسات اإلسرائيلية

  02  8 الدراسات البرلمانية

  3  02 قياس الرأي العام

 16 13 حقوق الطفل

 

 

 

 

 

 فرص التدريب الصيفي للطالب:
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يزتم تزوفير عززدد مزن فزرص التززدريب الصزيفي فزي المؤسسززات الحكوميزة والخاصززة 
الصززحف، أو البنززوك، أو وذلززك للمتفززوقين مززن الطززالب، سززواء فززي مجلززس الشززعب، أو 

 المنظمات غير الحكومية.
وقززززد بززززدأت الدراسززززات العليززززا والمؤهلززززة لدرجززززة الماجسززززتير ولدرجززززة الززززدكتوراه فززززي 

، كمزززا بزززدأت 53/0955االقتصزززاد واإلحصزززاء والعلزززوم السياسزززية، فزززي العزززام الجزززامعي 
 . 0924/  23الدراسات العليا للدبلومات في العام الجامعي 

أضافت كلية االقتصاد أيضزًا  إلزى برامجهزا  2113/ 2114العام الجامعي ومنذ  بداية 
 الدراسية المتنوعة برامج  دراسية جديدة، هي:

 برنامج ماجستير تطبيقات الحاسب اآللي في العلوم االجتماعية، -0
 برنامج دكتوراه تطبيقات الحاسب اآللي في العلوم االجتماعية، -2

 المتوسطية.  -ية برنامج  ماجستير الدراسات األورب   -3

 األوربية المتوسطية. -برنامج الدكتوراه في الدراسات  -4
 هذا إلى جانب عدد من الدبلومات التي تقدمها األقسام المختلفة بالكلية، وهي:

 دبلوم تقويم المشروعات ودراسات الجدوى .0

 دبلوم العمليات المصرفية للبنوك .2

 دبلوم تحليل سوق األوراق المالية .3

 التعليم دبلوم اقتصاديات .4

 دبلوم اقتصاديات الصحة .3

 دبلوم اإلحصاءات الصناعية وضبط الجودة .5

 دبلوم اإلحصاء السكاني والحيوي .2

 دبلوم اإلحصاءات الصحية والبيئية .8
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 دبلوم بحوث العمليات التطبيقية  .9

 دبلوم قياسات الرأي العام .01

 دبلوم الدراسات البرلمانية .00

 دبلوم المجتمع المدني وحقوق اإلنسان .02

 المفاوضات الدوليةدبلوم  .03

 دبلوم التنظيم الدولي .04

 دبلوم تحليل األزمات الدولية .03

 دبلوم اإلدارة المحلية .05

 دبلوم إدارة البيئة .02

 دبلوم إدارة المنظمات غير الحكومية .08

 دبلوم السياسات العامة .09

 دبلوم دراسات إسرائيلية .21
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ضم الكلية تسعة مراكز حبثية وستة برامج متخصصة، وهى 
 كالتالي:

 املراكةةةز البحثيةةة:أواًل: 

 (مركز البحوث والدراسات السياسية.2) (مركز البحوث والدراسات االقتصادية والمالية.0)

 (مركز بحوث ودراسات الدول النامية.4) (مركز الدراسات اآلسيوية.3)

 (مركز الدراسات األمريكية.5) (مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة.3)

 (مركز المسوح والتطبيقات اإلحصائية.8) األوروبية.(مركز الدراسات 2)

  (مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات.9)

 ثانيًا: الربامج املتخصصة:

 (برنامج الدراسات البرلمزانززية.2) األفريقية. -(برنامج الدراسات المصرية0)

 (برنامج الدراسات الماليزية.4) (منتزززدى القزانززون الدولي.3)

 (برنامج الديمقراطية وحقوق اإلنسان.5) (برنامج دراسات وبحوث اإلرهاب.3)

 ثالثًا: الوحدات:

عداد القادة.2) (وحدة ضمان الجودة.0)  (وحدة دراسات الشباب وا 

 (وحدة التدريب.4) (وحدة دراسات المرأة.3)

 

 :االتفاقيات العلمية بني الكلية واجلامعات األخرى
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 2101-02-03فرنسا  – 0جامعة باريس  -

 2101-01-02فرنسا  –معهد العلوم السياسية  باريس  -

 2101-5-01هولندا  –جامعة أمستردام  -

 2119ألمانيا يونيو  –جامعة هيلبرون  -

 21 - 00 – 31ألمانيا  –جامعة برلين الحرة  -

ألمانيا )تم توقيع االتفاقية من خالل قسم العلوم السياسية و  –جامعة توبنجن  -
 2101-2-09المكتب باستقبال الطالب و الباحثين( يقوم 

 2101-0-08بولندا  –جامعة  كراكو  -
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 الم:ةةة اإلعةةةةةكلي

تشكل كلية اإلعالم جامعة القاهرة تاريخيا المؤسسة اإلعالمية الرائدة فى 
مجال الدراسات اإلعالمية فى مصر العالم العربى ، وترجع نشأة الدراسات اإلعالمية 

حينما أنشئ "معهد الصحافة العالي" الذي عرف  0939مصر إلى عام  الجامعية في
 جامعة القاهرة. –بعد باسم "معهد التحرير والترجمة والصحافة " بكلية اآلداب 

ويعود الفضل في إنشاء المعهد إلى األستاذ الدكتور محمود عزمي واألستاذ 
 لدرجة الماجستير. الدكتور طه حسين، وكان المعهد يمنح دبلومًا عاليًا معادالً 

تحول المعهد إلى قسم التحرير والترجمة والصحافة بكلية  0934وفي عام 
اآلداب، يمنح درجات الليسانس والماجستير والدكتوراه، وتولى رئاسته األستاذ الدكتور 

 عبد اللطيف حمزة.
وافق مجلس جامعة القاهرة على تحويل القسم التابع  0959ديسمبر  09وفي 

لطالب  0920داب إلى معهد مستقل لإلعالم، بدأت الدراسة فيه في مارس بكلية اآل
 الدراسات العليا.. وفي أكتوبر من نفس العام لطالب البكالوريوس.

تحول معهد اإلعالم إلى كلية اإلعالم .. لتكون أول كلية مستقلة  0924وفي 
النشر، لإلعالم في الشرق األوسط ، تضم ثالثة أقسام علمية هي : الصحافة و 

 واإلذاعة والتليفزيون، والعالقات العامة واإلعالن.
توالى على رئاسة معهد التحرير والترجمة والصحافة، ثم قسم الصحافة، 
ومعهد اإلعالم، وكلية اإلعالم، عدد من  كبار األساتذة  الذين كانوا بمثابة رواد 

 للدراسات اإلعالمية في مصر فى مصر والعالم العربى.
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 :اإلعالم  كليةأهةةةداف 

تسعى كلية اإلعالم جامعة القاهرة إلى إعداد وتأهيل الخريجين القادرين على 
العمل في وسائل اإلعالم الحديثة في مجاالت الصحافة واإلذاعة والتليفزيون 
والعالقات العامة واإلعالن. وذلك من خالل تزويدهم بالخلفية العلمية والخبرات 

المناسبة لتأهيلهم للعمل في هذه المجاالت، ويمكن تحديد  العملية، والمهارات التقنية
 -أهداف الكلية فيما يلى:

تأهيل الدارسين لممارسة العمل في الصحافة في مجاالت جمع األخبار 
 وتحريرها والتصميم واإلخراج والنشر الصحفي.

تأهيل الدارسين لممارسة العمل في المؤسسات اإلذاعية والتليفزيونية في 
جراء بحوث مجاالت  إعداد وتقديم البرامج واإلخراج اإلذاعي والتليفزيوني وتصميم وا 

 المستمعين والمشاهدين.

تأهيل الدارسين لممارسة العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة وشركات 
 قطاع البنوك في مجاالت العالقات العامة وأسس التعامل مع الجمهور.

ت إعداد وتخطيط الحمالت تأهيل الدارسين لممارسة العمل في مجاال
اإلعالمية واإلعالنية، وتصميم اإلعالنات في مختلف وسائل اإلعالم والمؤسسات 

 اإلعالنية.

تأهيل الدارسين لممارسة العمل في مجاالت إجراء البحوث والدراسات 
 اإلعالمية وبحوث الرأى العام.



CAIRO UNIVERSITY, The Research Plan for Social Science Sector   

 

-44- 

 

  عالمبكلية اإل بيان بأعداد السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

 شامل االجازات اخلاصة واالعارات ومتفرغ وغري متفرغ

 

 العدد الدرجة العلمية م

 0 عميد 0

 3 وكالء الكلية 2

 3 رؤساء أقسام 3

 03 أستاذ 4

 04 أستاذ مساعد 3

 31 مدرس 5

 08 مدرس مساعد 2

 28 معيد 8

 03 أستاذ متفرغ 9

 2 أستاذ مساعد متفرغ 01

 2 مدرس متفرغ 00

 3 أستاذ غير متفرغ 02

 31 إجازات متنوعة 03

 01 إعارات 04

 222 اإلجمالي
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 :أقسام كلية اإلعالم

 تتكون الكلية من األقسام العلمية التالية:
 قسم الصحافة. -1
 قسم اإلذاعة والتليفزيون. -2
 قسم العالقات العامة واإلعالن. -3
 شعبة اإلعالم باللغة اإلنجليزية. -4
 الصحافة االليكترونية.برنامج  -5
 برنامج اإلعالم للتعليم المفتوح. -6

 

 الدرجات العلمية التى متنحها الكلية فى مرحلة البكالوريوس:

تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية اإلعالم درجة البكالوريوس فى اإلعالم 
 فى أحد التخصصات التالية:

 شعبة اإلعالم باللغة اإلنجليزية -4  الصحافة.                      -1
 برنامج الصحافة االليكترونية -5  اإلذاعة والتليفزيون.           -2

 برنامج اإلعالم للتعليم المفتوح. -6العالقات العامة واإلعالن.            -3

( سززاعة معتمززدة علززى 032ويتطلززب الحصززول علززى درجززة البكززالوريوس دراسززة )
تضزززمن متطلبزززات عامزززة، ومتطلبزززات إجباريزززة للكليزززة إلزززى مززدى ثمانيزززة فصزززول دراسزززية ت

 –جانب متطلبات القسم. وللمقرر الواحد ثزالث سزاعات معتمزدة، ويحزدد مجلزس الكليزة 
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بنززاء علززى اقتراحززات األقسززام العلميززة السززاعات الفعليززة لكززل مقززرر دراسززى، والمززواد التززى 
لتطبيقززى والعملززى بهزا جانززب تطبيقزي وعملززى، علززى أن تحتسزب السززاعتان فززى الجانزب ا

 بساعة معتمدة واحدة.

الدرجات العلميةة التةى متنحهةا الكليةة فةى مرحلةة الدراسةات        
 العليا:

تمنح جامعة القاهرة بناء على طلزب كليزة اإلعزالم درجزات الزدبلوم فزي اإلعزالم 
 في أحد التخصصات التالية:

 الصحافة. .1
 اإلذاعة والتليفزيون. .2

 العالقات العامة واإلعالن. .3

 الفرنسي "دبلوم متخصص"الدبلوم  .4

 دبلوم أخالقيات اإلعالم وتشريعاته "دبلوم متخصص" .3

ويتطلزززب الحصزززول علزززى درجزززة الزززدبلوم دراسزززة عامزززان جامعيزززان ماعزززدا الزززدبلوم 
 الفرنسي ودبلوم أخالقيات اإلعالم وتشريعاته فمدة الدراسة بهما عام واحد فقط.

درجزة الماجسززتير فزي اإلعززالم فززي وتمزنح جامعززة القزاهرة بنززاء علزى طلززب كليزة اإلعززالم 
 التخصصات التالية: أحد

 

 الصحافة. - 0

 اإلذاعة والتليفزيون. - 2

 العالقات العامة واإلعالن. - 3
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وتمزززنح جامعزززة القزززاهرة بنزززاء علزززى طلزززب كليزززة اإلعزززالم درجزززة الماجسززززتير فزززي 
 .2002/2010اإلعالم االلكتروني اعتبارا من هذا العام 

على طلب كلية اإلعالم درجة الدكتوراه في اإلعالم فزي أحزد وتمنح جامعة القاهرة بناء 
 التخصصات التالية:

 

 الصحافة. - 1
 اإلذاعة والتليفزيون. - 2

 العالقات العامة واإلعالن. - 3
 

بإدارة الدراسات العليا للعام  بكلية اإلعالم بيان بأعداد الطالب املقيدين
 1111/1111اجلامعي 

 
 العدد القسم الدرجة م

 22 الصحافة -: درجة الدكتوراه : أواًل  0

 35 اإلذاعة والتليفزيون 2

 08 العالقات العامة واإلعالن 3

 80 الصحافة -ثانيا : درجة الماجستير :  4

 030 اإلذاعة والتليفزيون 3

 44 العالقات العامة واإلعالن 5

 90 الصحافة -ثالثًا : تمهيدي الماجستير :  2

 83 والتليفزيوناإلذاعة  8

 012 العالقات العامة واإلعالن 9

 01 الصحافة رابعًا : الفرقة األولى دبلوم 01

 34 اإلذاعة والتليفزيون 00
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 48 العالقات العامة واإلعالن 02

 23 الصحافة خامسًا : الفرقة الثانية دبلوم 03

 08 اإلذاعة والتليفزيون 04

 33 العالقات العامة واإلعالن 03

سادسًا: درجة ماجستير في علوم  05
 اإلعالم بأسلوب التعلم االلكتروني

 83 الفصل التكميلي

 243 من األول إلى الفصل الرابع 02

 
 2111منذ عام  بكلية اإلعالم تطور عدد احلاصلني على درجة الدبلوم

 
 

 
سنة التخرج 

 القسم
1
9
9
9

/
2
1
1
1

 

2
1
1
1

/
2
1
1
1

 

2
1
1
1

/
2
1
1
2

 

2
1
1
2

/
2
1
1
3

 

2
1
1
3

/
2
1
1
4

 

2
1
1
4

/
2
1
1
5

 

2
1
1
5

/
2
1
1
6

 

2
1
1
6

/
2
1
1
7

 

2
1
1
7

/
2
1
1
8

 

2
1
1
8

/
2
1
1
9

 

2
1
1
9

/
2
1
1
1

 

2
1
1
1

/
2
1
1
1

 

 
 إمجالي
القس
 م

 084 9 22 05 02 21 09 05 05 8 03 00 03 الصحافة

اإلذاعة 
 والتليفزيون

9 08 01 02 01 03 08 04 00 2 02 04 033 

العالقات 
العامة 
 واإلعالن

02 02 04 04 08 00 04 22 02 02 29 31 201 

الدبلوم 
 الفرنسي

02 9 9 01 02 04 04 00 8 5 3 - 
- 

018 

إجمااااااااااااااااااالي 
 الدفعة 

48 52 48 44 35 35 53 52 48 45 20 33 559 
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 2111تطور عدد احلاصلني على درجة املاجستري منذ عام 

 
سنة التخرج 

2 القسم
1

1
1

 

2
1

1
1

 

2
1

1
2

 

2
1

1
3

 

2
1

1
4

 

2
1

1
5

 

2
1

1
6

 

2
1

1
7

 

2
1

1
8

 

2
1

1
9

 

2
1

1
1

 

2
1

1
1

 

إمجالي 
 القسم

 32 5 01 4 3 5 3 2 3 8 0 2 2 الصحافة

اإلذاعة 
 والتليفزيون

3 4 4 3 4 2 2 02 01 01 5 05 28 

العالقات العامة 
 واإلعالن

2 3 2 0 0 3 5 3 2 3 3 3 42 

 إجمالي
 الدفعة

 9 2 04 8 03 03 20 21 02 20 22 022 

 2111منذ عام  بكلية اإلعالم تطور عدد احلاصلني على درجة الدكتوراه
سنة 

التخرج 
 القسم

2
1
1
1

 

2
1
1
1

 

2
1
1
2

 

2
1
1
3

 

2
1
1
4

 

2
1
1
5

 

2
1
1
6

 

2
1
1
7

 

2
1
1
8

 

2
1
1
9

 

2
1
1
1

 

2
1
1
1

 

 إمجالي
 القسم

 41 5 4 5 5 4 2 2 0 3 2 0 3 الصحافة

اإلذاعة 
 والتليفزيون

3 5 0 2 2 5 9 2 3 3 3 03 52 

العالقات 
العامة 
 واإلعالن

2 2 2 -  - 0 3 3 2 3 3 3 25 

 إجمالي
 الدفعة

8 9 3 3 3 9 04 05 03 04 01 22 028 
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 بيان بأعداد السادة العاملني بالكلية
 

 

 العدد الدرجة  م

 052 الموظفين والحرفيين والفنيين القائمين بالعمل 0

 4 أفراد األمن الدائمين 2

 02 االعارات واإلجازات 3

 05 عمال الخدمات المعاونة 4

 0 مؤقتين على بند الموازنة 3

 35 موظفينمؤقتين صناديق  5

 04 مؤقتين عمال 2

 3 مؤقتين أمن 8

 251 االجاااماااالااااي              
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 االجتاهات العاملية احلالية يف األحباث: -9

تسعى كليات القطاع إلى مواكبة االتجاهات العالمية في األبحاث، وتنبع 
 أهمية ذلك استرشادا بما يلي: 

 تنامي دور العلم والمعرفة على المستوى العالمي.  -
 تنامي العالقة بين البحث والتطوير كأحد عوامل اإلنتاج الرئيسية.  -

 التطور الهائل في وسائل االتصال وتكنولوجيا المعلومات.  -

 التوجه البحثي نحو التخصصات البينية والعلوم متعددة التطبيقات. -

 والمعرفة في النمو االقتصادي. اإليمان بأهمية دور البحث العلمي -
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 ارة:ةةة التجةةةةةكلي

 جماالت حبثية يف إدارة اإلعمال:
 

 تشجيع ريادة األعمال للمشروعات الصغيرة للشباب . .0

 المسئولية االجتماعية للشركات والمؤسسات والجامعات . .2

الطزززززززرق غيزززززززر التقليديزززززززة فزززززززي تمويزززززززل المشزززززززروعات فزززززززي حزززززززاالت االنكمزززززززا   .3
 االقتصادي.

عمزززل التزززي تتزززاح مزززن خزززالل وسزززائل األعزززالم االجتمزززاعي علزززي شزززبكة فزززرص ال .4
 االنترنت.

 تسويق الخدمات . .3

 التسويق السياسي. .5

 التسويق األخضر. .2

 التسويق السياحي. .8

 التسويق االلكتروني. .9

 التسويق العالمي. .01

 أثر التحوالت العالمية والتحديات المصاحبة لها علي إدارة الموارد البشرية. .00

 المرنة فى تحقيق جودة الحياة الوظيفية. دور خيارات العمل .02

 نماذج الجدارة الوظيفية وعالقتها باألداء التنظيمي المتميز. .03

 الممارسات االلكترونية لوظائف إدارة الموارد البشرية. .04

 نماذج تقييم األصول اإلنسانية. .03
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 إدارة الموارد البشرية كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة. .05

 واإلنتاج فى ظل منظمات العمل االفتراضية. إدارة العمليات .02

 سالسل التوريد االلكترونية. .08

 سالسل توريد الشبكية. .09

 نظم اإلنتاج محدودة االستخدام للموارد. .21

 المنافسة على أساس الوقت. .20

 جماالت حبثية يف احملاسبة واملراجعة:

( وأسزلوب  ABCمقارنة بين دقة كل مزن أسزلوب التكلفزة علزى أسزاس النشزاط ) .0
( فزي ظزل Time-Driven ABCالتكلفة على أساس النشاط المحفز بالوقزت )

 بيئة معقدة ومتغيرة.
 تأثير سلوكيات المستهلك غير المرغوب فيها على تكاليف ما بعد البيع . .2
 دور التقرير السنوي في مسائلة إدارة الجامعات. .3

دارة األداء في المنش ت ال .4  عامة.تطبيق مفاهيم سلسلة القيمة وا 

 موقف اإلدارة تجاه المسائلة االجتماعية والبيئية. .5

 تقييم جودة التقارير البيئية. .6

 ممارسات التجنب الضريبي على المستوى الدولي. .7

 تأثير الضريبة المفروضة على المكاسب الرأسمالية على ملكية الشركات. .8

 حوكمة شركات المراجعة. .9

 لمراجعة.تأثير تطبيق مدخل القيمة العادلة على أتعاب ا .01

 استخدام اإلنترنت لتقييم المعرفة المحاسبية المكتسبة. .00
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 تحسين رضا الطالب الدارسين للمحاسبة في المرحلة الجامعية المبكرة. .02

العوامزززززل المزززززؤثرة فزززززي خطزززززط طزززززالب تخصزززززص المحاسزززززبة بشزززززأن مسزززززتقبلهم  .03
 الوظيفي.

 مززدى تززأثير تعززديالت محللززي التصززنيف االئتمززاني علززى جززودة معلومززات القززوائم .04
 المالية.

 القيمة المستمرة في نموذج التدفقات النقدية المخصومة. .05

 مقارنة عالقة عوائد األسهم بكل من أساس االستحقاق واألساس النقدي. .06

 مدى منفعة اإلفصاح عن مخاطر المنشأة. .07

 اإلفصاح االختياري عن رأس المال غير الملموس. .08

 دلة.عالقة مكافأة مجلس اإلدارة بالمحاسبة عن القيمة العا .09

 الجوانب السلوكية للمحاسبة وعالقتها بحوكمة الشركات. .21

 Cloudإدارة التكلفززة فززي الشززركات التززي تتبنززى أسززلوب الحوسززبة السززحابية ) .20

Computin ). 

 .(ERP)مراجعة نظم المعلومات المبنية على نظم تخطيط موارد المنشأة  .22

 المحتوى المعلوماتي لاللتزامات الضريبة المؤجلة. .23

 المعلوماتي السردية اإلضافية والمكملة الواردة  بالتقارير الفتريه.المحتوى  .24

 االتجاهات الحديثة في مجال الرقابة اإلدارية في الوحدات الحكومية. .25

 االتجاهات الحديثة في مجال الرقابة اإلدارية في الوحدات الحكومية. .26

 المحاسبة اإلدارية في مجال الخدمات المقدمة من خالل اإلنترنت.  .27

 العوامل المؤثرة في ممارسات المحاسبة البيئية بالوحدات المحلية المصرية.  .28

 عالقة التخطيط الضريبي بقيمة حقوق الملكية. .29

 مدي تطبيق المنش ت المصرية لبرمجيات المراجعة. .31
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 جماالت حبثية يف التأمني:

 

 .األساليب الحديثة لتسويق الوثائق التأمينية -0

 .التأمين الصحي االجتماعي  -2

 .دارة اإلخطار السياسيةإ  -3

 .إدارة اإلخطار للمشروعات الصغيرة  -4

 .الرقابة على أساس الخطر  -3

 . استخدام األساليب الحديثة لتقييم شركات التأمين لتعظيم القيمة  -5

 .استخدام المشتقات المالية في التأمين  -2

 .إستراتيجيات وسياسات االستثمار فى شركات التأمين  -8

 تأمين االئتمان.  -9

 البيئي. التأمين -01

 حوكمة شركات التأمين. -00

 أولويات البحث العلمي يف مصر:

اثزززر تطبيزززق معزززايير المحاسزززبة المصزززرية علزززي تحديزززد وعزززاء الضزززريبة لألشزززخاص  -0
 االعتبارية.

القياس واإلفصاح الضريبي المؤجلة في ضوء معايير المحاسبة المصرية والتشريع  -2
 الضريبي.

 ومشاكل تطبيقها في البيئة المصرية. الضريبة علي القيمة المضافة -3
 الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات. -4
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 اإلحداث الحالية وأثرها علي اإلفصاح في القوائم المالية. -3
 تفعيل دور مكاتب المراجعة في تطبيق مفهوم إدارة المخاطر. -5
 ة المصرية.مشاكل اإلفصاح المحاسبي للمشروعات المتوسطة والصغيرة في البيئ -2
 الرؤية المستقبلية لمواجهة العشوائيات اقتصاديًا. -8

 المصادر غير التقليدية لتمويل العجز الحكومي إقليميا. -9

 .تعظيم إنتاجية الموارد البشرية -01

 .العالقة بين رأس المال البشرى ورأس المال الفكري -00

 .البشرىاستخدام بطاقات التقييم المتوازن في تحسين األداء  -02

  .تصميم هياكل الحوافز المادية الفعالة والمتوازنة -03
 .االستراتيجيات الموجه بالقيمة في إدارة الموارد البشرية -04

 .التطور التكنولوجي وتأثيره على تناول مشكالت نظام اإلنتاج والعمليات -03

ليات واإلنتاج التطور في العلوم الطبيعية وتأثيرها على تناول مشكالت نظام العم -05
) مثال نظرية الجينات وتطبيقاتها على مشاكل التنظيم الداخلي للتسهيالت 

 اإلنتاجية .

 .التأمين التكافلي-02

 .مشاكل قانون التأمينات االجتماعية الجديد -08

 .مسئوليات( –المخصصات الفنية للتأمينات العامة)ممتلكات -09
  .مشاكل سوق التأمين المصري-21

 .مستقبل العلوم اإلكتوارية في مصر و الشرق األوسط -20
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 وق:ةةة احلقةةةةةكلي
 

 االجتاهات العاملية يف األحباث :

علوم البيئة: وتشمل ما يتعلق بدراسات القانون البيئي وارتباط البيئة  .0
 باالقتصاد والسياسة واألعالم.

السياسية حقوق اإلنسان: وتشمل األبحاث والدراسات المتعلقة بالحقوق  .2
واالقتصادية واالجتماعية، وما يرتبط بذلك من حماية األقليات وحرية 

 االعتقاد والتعبير.

 علوم التكنولوجيا وارتباطها بفروع العلوم االجتماعية. .3

 األسواق المالية والبورصات. .4

 التجارة االلكترونية والتجارة الدولية. .3

واالنترنت والصحف  التشريعات المنظمة لألعالم واالتصاالت والمعلومات .5
 والنشر.

 المسئولية االجتماعية للشركات. .2

 الجرائم االقتصادية. .8
 



CAIRO UNIVERSITY, The Research Plan for Social Science Sector   

 

-58- 

 

 
 

 موضوعات اخلطة البحثية اخلاصة 

  بكلية االقتصاد والعلوم السياسية 
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 موضوعات قسم االقتصاد
 

 :سياسات االقتصاد الكلىأواًل :  

 .النمو االحتوائى والعادل : بين النظرية والتطبيق -

 .الفرص فى سوق العملعدم تكافؤ  -

 .السياسات الضريبية والنمو -
 

 

 :السياسة املاليةثانيًا  : 

 .االستدامة المالية -

 .الديون الداخلية والخارجية -

 .البدائل المالية لالقتصاد المصرى -
 

 

 :االقتصاد الدوىلثالثًا :  

 التجارة والعمل -

 التجارة والبيئة -

 االجراءات الغير تعريفية  -

 )الصحة والتعليم(تجارة الخدمات  -

 االستثمار األجنبى المباشر ؛ المنشأت غير المتجانسة -

 تسهيل / تيسير التجارة -
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 التفاعل بين السياسات المالية والتجارة معدل الحماية الفعال. -

 : التمويل رابعًا : 

 :المالية العامة 

 آليات وديناميكية تدخل الدولة فى الفترات االنتقالية. -

   .والحضرىالتخطيط االقليمى  -

 : اقتصاديات متويل 

 .المنشأت الصغيرة والمتوسطة الحجم والتمويل )أفضل الممارسات( -

المنشأت الصغيرة والمتوسطة وتعظيم العوائد االقتصادية من القطاع الغير  -
 .رسمى

  .البنوك والتمويل االسالمى -

 

 :سياسات االقتصاد اجلزئىخامسًا : 

 هيكل السوق : السلوك والممارسات. -

 .اقتصاديات السلع العامة -

 

 :اقتصاديات العملسادسًا : 

 .نظرية اجر االكفاءة -

 انتاجية العمل واالنتاجية الكلية للعوامل. -
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  .النقابات العمالية والمساومة الجماعية -

 .ادارة عالقات العمل -

 :اقتصاديات البيئة والطاقةسابعًا : 

  .الطاقة االقتصاد االخضر  كفاءة استخدام –التغيرات المناخية  -

 .التكيف  مع المتغيرات المناخية -

 .اقتصاديات الطاقة )النماذج االحتمالية( -

 مصادر الطاقة التقليدية المتجددة. -
 

 :اقتصاديات الصحةثامنًا :  

 اقتصاديات الصحة واعادة التوزيع . -

  .الرعاية الصحية والتأمين  -
 

 :اقتصاديات املعرفةتاسعًا :  

 اقتصاديات المعرفة والنمو.االتجاهات الحديثة فى  -

  .دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى النمو -
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 موضوعات قسم اإلحصاء

 2117-2112النقاط البحثية المتاحة طبقاا للمجاالت المختلفة خالل الفترة  -1

 أواًل: جمال دراسات الصالحية واختبارات احلياة:

 ( النماذج المختلطةThe Mixture Models) 
 (Testing the Number of Components) 
 ( اختبارات الحياة المسّرعةAccelerated Life Testing ) 
  (Different Types of Censoring) 
 ( تقنيات جودة التوفيقGoodness of Fit Techniques) 
 دراسة خصائص بعض التوزيعات المختلطة 

 Studying the Characteristics of Some Mixture Distributions)) 
 دراسة خصائص بعض مقدرات لمعلمات مجهولة لبعض التوزيعات 

)Studying the Characteristics of Some Unknown Parameters  

   Estimators for Some Distributions(   

 ثانيًا: جمال اإلحصاء التطبيقي يف جماالت التنمية:

 ( الفقر وعدم المساواةIncome Poverty and Inequality) 
 ( عدم تكافؤ الفرصInequality in Human Opportunities) 
 ( الفقر متعدد األبعادMulti-Dimensional Poverty) 
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 ( العائد من التعليمPrivate Return to Education) 
 ( برامج االستهداف االجتماعيTargeting Social Programs) 

 ( دراسات الفقر في المجاالت المختلفةPoverty Studies in 

Different Fields). 

 ( موضوعات خاصة بالتنميةDevelopment Related Issues). 

 ( موضوعات خاصة بالمشاكل السكانيةPopulation Problems Related 

Issues). 

 ثالثًا: جمال اإلحصاء السكاني ومناهج حتليل الدميوغرافية:

 (Fertility Plateau in Selected Arab Countries). 
 ( نمذجة قرارات تحديد حجم األسرةModeling Family Size 

Decisions). 
 ( تنمية المرأةFemale Development). 
 ( التغيرات الفكرية للشبابYouth Ideational Changes). 
 الرغبات اإلنجابية وعالقتها بالتحول اإلنجابي.  

 سقاطات استخدام النماذج الهرمية )متعددة المستويات( في التقديرات واإل
 .السكانية

)Using Hierarchal Models in Estimation and Population Projection( 
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 :رابعًا: جمال حبوث العمليات

 ( القيم المفقودة في التحليل العنقوديMissing Values in Cluster 

Analysis). 
 ( تحديد العدد األمثل من العناقيدDetermining Optimal Number of 

Clusters). 
 استخدام البرمجة الرياضية في العينات الطبقية العشوائية 

(Stratified Random Sampling through Mathematical Programming( 
 ( البرمجة العشوائية في اإلحصاءStochastic Programming in 

Statistics) 

 ( نماذج التخزينInventory models) 

 ( تحليل البيانات المغلفةData Envelopment Analysis) 
 

 :خامسًا: جمال الضبط اإلحصائي للجودة

 استخدام أساليب نقطة التغير في ضبط الجودة. 
 (Using Change-Point Methods in Quality Control) 

 أثر تقدير المعلمات على أداء خرائط التحكم. 

(Effect of Estimating the Parameters on the Performance of 

Quality Control Charts) 
 التعامل مع القيم المفقودة في تطبيقات ضبط الجودة. 

 (Handling Missing Values in Quality Control Applications) 
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 سادسًا: جمال اإلحصاء االستداللي:

 ( اختبار التغيرات الهيكليةTesting Structural Change) 

 سابعًا: جمال اإلحصاء النظري:

  طرق البوتستراب والجاكنيف في مجاالت مختلفةاستخدام 

(Using the Bootstrap and the Jackknife Methods in Different Fields)  

 ثامنًا: جمال اإلحصاء الالمعلمي:

 اشتقاق اختبارات المعلمية مثلى 

 (Derivation of Optimal Non-parametric Tests ) 

 تاسعًا: جمال نظرية التوزيعات:

 توزيعات ثنائية متصلة جديدة اشتقاق 

 (Derivation of New Bivariate Continuous Distributions) 

 عاشرًا: جمال االحتماالت:

 حل بعض مشاكل جداول الحياة متعددة التناقص. 

 (Solving Some of the Multiple Decrement Life Tables 

Problems). 
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 2- االشرتاك فيها  التخصصات الدقيقة اليت ميكن ألعضاء القسم
 م2117-2112خالل الفرتة 

يمكزززن تلخزززيص التخصصزززات الدقيقزززة التزززي أبزززدي أعضزززاء هيئزززة تزززدريس القسزززم  
استعدادهم لالشتراك فيها سواء كان ذلك باإلشراف على رسائل علمية أو بتقزديم بحزث 

 كانت كما يلي:  2102-2102علمي فيها خالل الفترة 
o .اإلنجاب وتنظيم األسرة 

o  اسات المسحية )أساليب المعاينة والقياس(.مناهج الدر 

o .اإلسقاطات السكانية 

o ( دراسززات الصززالحية واختبززارات الحيززاةReliability Analysis and 

Life Testing). 

o ( اإلحصاء الرياضيMathematical Statistics). 

o ( اإلحصاء النظريTheoretical Statistics). 

o ( االحتماالتProbability). 

o العمليات الع( شوائيةStochastic Processes). 

o .اإلحصاء التطبيقي بصفة عامة وبصفة خاصة في مجاالت التنمية 

(Applied Statistics in general and in Development Fields in particular( 
o ( اإلحصاء الحيويBiostatistics). 

o الدراسات اإلحصائية بأسلوب المحاكاة. 

. (Statistical Studies Using the Simulation Technique) 

o .)بحوث العمليات )نماذج التخزين 

o (  تحليل متعدد المتغيراتMultivariate Analysis). 
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o )اإلحصاء الالمعلمي )اختبارات الفروض الالمعلمية. 

 Non-parametric Statistic (Non-parametric Hypothesis Testing) 

o ات ثنائيززة متصززلة باسززتخدام ال نظريززة التوزيعززات االحتماليززة )اشززتقاق توزيعزز
Copula). 

Probability Distributions Theory (Derivation of Bivariate 

Continuous Distributions Using a New Copula) 
o تقدير معلمات التوزيعات االحتمالية. 

(Estimating the Probability Distributions Parameters) 

o  المعاينة )وخاصًة العينات الطبقية البرمجة الرياضية في أساليب
 .العشوائية(

Mathematical Programming in Sampling (and Stratified 

 Random Sampling) 
o البرمجة الرياضية في التحليل العنقودي 

(Mathematical Programming for Cluster Analysis) 

o البرمجة الرياضية في اختبارات الفروض 

(Mathematical Programming in Hypothesis Testing) 

o ( البرمجة العشوائيةStochastic Programming)          

o ( نظرية التقديرGeneral Parameter Estimation 

Problem) 
o ( نظرية التوزيعات التقاربيةAsymptotic Distribution 

Theory) 

o تصميم تجارب (Design of Experiments) 

o تحليل السالسل الزمنية (Time Series Analysis) 

o ( اإلحصاء االمعلميNon-parametric Statistic) 
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o ( الضبط اإلحصائي للجودةStatistical Quality Control) 

o ( موثوقية البرمجياتSoftware Reliability ) 

o ( التقدير الالمعلمي لدالة الكثافةNon-parametric Density 

Estimation) 

o   دراسات الفقر 

(Poverty including Income Poverty and Inequality, Child Poverty 

– Multidimensional Poverty ) 
o ( .نظم االستهدافTargeting Systems) 

-2112اجملاالت البحثية البينية )املشرتكة( خالل الفرتة  -3
 م.2117

الجامعزة والتزي تتضزمن تشزجيع البحزوث البينيزة  وأهزداف ورسالة في إطار رؤية
يمكززن أن تقززوم بهززا فززرق بحثيززة تضززم أعضززاء مززن تخصصززات أخززرى بالكليززة أو والتززي 

خارجها، والتي يمكن من خاللها دراسة قضايا ترتبط بجهود التنمية البشرية والقتصادية 
واالجتماعية، فقد سعى قسم اإلحصاء إلى حصر تلك الموضوعات التي أبدي أعضاء 

يمزا يلززي أهززم هززذه الموضززوعات المقترحززة هيئزة تززدريس القسززم إمكانيززة االشززتراك فيهززا. وف
 :2102–2102خالل الفترة 
o ( االقتصاد القياسيEconometrics) 

o التطبيقات اإلحصائية في المجال االقتصادي واالجتماعي 

(Statistical Applications in Social and Economic Fields) 

o  اإلحصززززززاءات المسززززززتخدمة فززززززي حززززززل بعززززززض المشززززززكالت التطبيقيززززززة فززززززي
 ت المختلفةالمجاال
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(Statistical Methods to Solve Applicable Problems in Different Fields) 

o ( دراسات الفقر في المجاالت المختلفةPoverty Studies in 

Different Fields ) 
o ( موضوعات خاصة بالتنميةDevelopment Related Issues  ) 
o إستراتيجية تطوير التعليم الجامعي 

(Development Strategy of Higher Education) 

o ( التحليل العنقودي، والبرمجة الجينيةCluster Analysis, Genetic 

Programming) 
o استخدام البرمجة الرياضية في التخطيط 

 (Application of Mathematical Programming in Planning) 

o استخدام خرائط التحكم في مراقبة سوق األوراق المالية 

(Using Control charts to monitor the stock market) 

o استخدام خرائط التحكم في التطبيقات الطبية 

(Using Control charts in Medical Applications) 
o ( دراسات الفقر وعدم المساواةIncome Poverty and Inequality) 

o ( العائد من التعليمPrivate Return to Education) 

o برامج االستهداف ا( الجتماعيTargeting Social Programs) 
  

 

 موضوعات قسةةةةةةةةةةم علوم سياسية:

 أوال : ختصص النظرية السياسية والفكر السياسى:
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تم إقتراح عدة  بالنسبة لتخصص النظرية السياسية و الفكر السياسى،
موضوعات متعلقة بكليهما و بجوانبهما المختلفة. كما تم إقتراح مشاريع بحثية فى هذا 

 التخصص تأخذ فى إعتبارها القضايا الوطنية و التغيرات الجذرية الراهنة.   
 تتعدد الموضوعات المقترحة للبحث فى هذا التخصص و تتمثل فى :

  :يةموضوعات متعلقة بالنظرية السياس - 1

الممارسة بالنظرية فى الفعل  دراسة فلسفة العلوم اإلجتماعية )مع إدماج -
 اإلجتماعى(.

 األصولى(.  التعددية الثقافية ) خصوصا تنوع الثقافات ومابعد الفكر -

 مدرسة مابعد البنائية )خصوصا فكر دريدا(. -

 تحليل الخطاب السياسى. -

 نظريات الديمقراطية. -

 الحضرى والمكانى.الدراسات المتعلقة بالتنوع  -

 نظريات خاصة بالسياسة اإلمبريالية.  -

 والعولمة. فى سياق الكونية تقييم ونقد الجدل الدائر -

 المختلفة.  مفاهيم الحق واإلنسان والمجتمع فى الثقافات -

 و خصوصا لألنساق المعرفية غير الغربية. الدراسات البينية -

ما الذى يرسخ  دراسة السلطوية و الديمقراطية و ضرورة البحث حول -
 السلطوية فى مجتماعتنا و ما الذى يعيق الديمقراطية. 

 المواطنة.  -

 عالقة المجتمع المدنى بالدولة.  -

 دور المجتمع المدنى فى دفع التحول السياسى.  -
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 الدراسات اإلمبريقية. -

 :موضوعات متعلقة بالفكر السياسى  - 2

 تطور الفكر السياسى الغربى.   -

 العربى واإلسالمى.موضوعات فى الفكر  -

 دراسة الفكر السياسى األفريقى.  -

 دراسة الفكر السياسى الالتينى.  -

 دراسة الفكر السياسى اآلسيوى. -

 ةالنظري فىالبحث المختلفة  نبأخرى متعلقة بجوا موضوعاتتم إقتراح   كما
 تتمثل فى :    سىالسيا لفكرو ا سيةالسيا
 
 :موضوعات متعلقة باجلانب التنظريى - 3

 مقارنة التراث العربى بغيره من تراث اإلنسانية.  -

 الدراسات النقدية للنظريات المعاصرة فى الحرية و العدالة و المساواة.  -

 تنظير الحركات اإلحتجاجية.  -

 تنظير التغير السلمى و التغير الثورى.   -

 دراسات مقارنة لمدارس الفكر المختلفة.  -

 

 :موضوعات متعلقة باجلانب الواقعى  - 4

 دراسة أفكار و نظم فكر المعاصرين و القدامى من العرب.     -

 دراسات تطبيقية فى الحرية و العدالة و المساواة.  -
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 دراسة حركات إحتجاجية محددة كحركات العمال و ثورات الربيع العربى.  -

 قياس و تقويم التغيير نتيجة الثورات العربية.  -

  :موضوعات متعلقة باملقارنة  - 5

مقارنة مفكر عربى )أو نظام فكر عربى( ب خر غير غربى أو أسيوى أو  -
 التينى. 

كيفية قياس الحرية و المساواة و العدالة فى مجتمعات مختلفة، و تقويم  -
 نظمها. 

مقارنة الحركات اإلحتجاجية العربية بغيرها فى العالم سواء كانت قديمة  -
 أو معاصرة. 

 ها. مقارنة تقويمات التغيير و تطبيقات -

 مقارنة نظم الفكر المسيطرة فى بلدين أو إقليم أو إقليمين.    -

باإلضافة إلى ذلك، هناك مشاريع بحثية مقترحة فى النظرية السياسية و 
 الفكر السياسى تتمثل فى :  

 مشاريع بحثية فى الفكر السياسى المقارن.  -0

 مشروع بحثى فى نظريات التغيير و المفاهيم الجديدة. -2

 المقايس فى العلوم السياسية.بناء  -3

 األيديولوجيات و المذاهب السياسية.  -4

 القيم السياسية من منظور مقارن.  -3

 :ثانيا : ختصص العالقات الدولية و القانون الدوىل
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هناك عدة مقترحات للبحث فى تخصص العالقات الدولية و القانون الدولى. 
ت الدولية و موضوعات متعلقة تم إقتراح عدة إتجاهات حديثة فى البحث فى العالقا

بالجوانب المختلفة للبحث في العالقات الدولية و السياسة الخارجية. كما تم إقتراح 
مشروع بحثى فى العالقات الدولية فى ظل التغيرات الجذرية الراهنة. بالنسبة للقانون 

تم إقتراح عدة موضوعات للبحث فيه و موضوعات أخرى متعلقة بجوانب  الدولى،
حث المختلفة فيه و فى المنظمات الدولية. تم إقتراح أيضا مشروع بحثى فى القانون الب

 الدولى و المنظمات الدولية فى ظل التغيرات الجذرية الراهنة.            
تتمثل اإلتجاهات الحديثة المقترحة في البحث فى العالقات الدولية فى 

 ارتباطاتها  بفروع العلوم السياسية  فى :  
 القة بني النظرية و التطبيق فى العالقات الدولية .الع -1

 إشكاليات العالقة بني الداخل واخلارج يف قضايا العالقات الدولية . -2

 الدراسات االسرتاتيجية . -3

من المفيد أن يكون هناك اهتمام بعدة اتجاهات فيها مثل: االتجاهات الحديثة 
في دراسة القوة العسكرية في العالقات الدولية، االتجاهات الحديثة في 
الدراسات االستراتيجية عامة )حرب المعلومات و التكنولوجيا(، االتجاهات 

هذا اإلطار أيضا  الحديثة في األزمات الدولية والتفاوض الدولي. يدخل فى
خاصة دراسة األمن فى منطقة الشرق Security studies دراسات األمن 

 األوسط. 
 

 دراسات املناطق و عالقات دولية: -4
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هناك إقتراح بالتركيز على آسيا )القوى الصاعدة الجديدة كباكستان والهند(، 
 أوروبا الشرقية، أمريكا الالتينية، و إسرائيل. 

 : Global studiesالدراسات الكونية  -5

وهو مجال يتحقق فيه التعاون بين العالقات الدولية وباقى فروع 
العلوم السياسية االخري وكذلك التعاون مع العلوم االجتماعية االخري ، 
يتجاوز المنظور التقليدي )انطالقا من مستوي الدولة القومية او النظام الدولي 

ة والعسكرية ( ونحو منظور جديد او انطالقا من القضايا التقليدية السياسي
يستدعي مستويات تحليل جديدة واجندة قضايا وانماط عمليات دولية جديدة 
ايضَا على سبيل المثال المجتمع المدنى العالمى، واألمن اإلنسانى، 

 والتجمعات اإلقليمية الجديدة.

و اإلقليمية اجلديدة و الدراسات عرب   Regionalismاإلقليمية  -5
تتناول من منظور مقارن تجارب    regionalism Cross:االقليمية

التكامل والتعاون اإلقليمى مع التركيز على المنطقة العربية و خاصة منطقة 
 الخليج.   

 

كما تم إقتراح موضوعات أخرى متعلقة بالجوانب المختلفة للبحث فى 
 العالقات الدولية و السياسة الخارجية  : 

موضوعات متعلقة بالجانب التنظيرى فى البحث العالقات الدولية و السياسة  -0
 الخارجية. 

موضوعات متعلقة بالجانب  الواقعى فى البحث فى العالقات الدولية و  -2
 السياسة الخارجية.  
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 موضوعات متعلقة بالمقارنة فى العالقات الدولية و السياسة الخارجية.  -3

  قضايا و مشكالت دولية معاصرة. -4

 نظريات العالقات الدولية.  -3

 قضايا و أبحاث السالم.   -5

تم إقتراح مشروع بحثى فى العالقات الدولية فى ظل  باإلضافة إلى ذلك،
التغيرات الجذرية الراهنة متعلق بالثورة و السياسة الخارجية. يقوم هذا المشروع 

 البحثى على اإلجابة على أربعة أسئلة رئيسية : 
لماذا تأخرت الثورات العربية من أجل التحول الديمقراطى مقارنة بشرق  -0

أوروبا و أمريكا الالتينية ؟  و ما هى عالقة هذه الثورات بحركات اإلحتجاج 
فى أوروبا و أمريكا كتعبير عن نقض سياسات العولمة و الديمقراطية 

 التمثيلية ؟ 

ى أنماط هذا التدخل ماهية التدخل الخارجى فى الثورة المصرية و ما ه -2
 إلحتواء هذه الثورة؟ 

و ما هى آفاق التغيير  ما هى محددات نجاح الثورة الداخلية و اإلقليمية، -3
المطلوب فى توجهات السياسة الخارجية المصرية بعد الثورة لتكون سياسة 

 مستقلة ؟ و كيف يمكن أن تدعم سياسة خارجية نشطة أهداف الثورة ؟

قترحة فى القانون الدولى المرتبط بالعالقات الدولية بالنسبة للموضوعات الم
   :و المنظمات الدولية  فتتمثل  فى

  .دراسة الفروع الجديدة فى القانون الدولى -0

 مثل القانون الدولى للمياة وللبيئة وللتنمية ودراسة قضايا حقوق اإلنسان. 

 سلحة. القانون الدولى الجنائى والمبادئ الحاكمة الستخدامات القوة الم -2
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موضوعات متعلقة بالجانب التنظبرى فى البحث فى القانون الدولى  -3
 املنظمات الدولية و

 وظيفية المنظمات الدولية.  -
 توظيف القانون الدولى.  -
 اإلتصاالت( وفاعليته وحدوده.   التعامل الدولى )المؤتمرات، المحادثات، -

الدوىل موضوعات متعلقة باجلانب الواقعى فى البحث فى القانون  -4
 :واملنظمات الدولية

 وظيفية المنظمات الدولية العربية )حكومية و غير حكومية(. -

 توظيف القانون الدولى فى قضايا الوطن العربى وفى خدمة مصر.  -

 إعداد الفاعلين العرب للمسرح الدولى.  -

موضوعات متعلقة باملقارنة  فى القانون الدوىل و املنظمات  -5
  :الدولية

غير عربية ) فى آسيا و أفريقيا مقارنة بين منظمات دولية عربية و  -
 أوروبا و األمريكتين(. و 

وظيفية المنظمات الدولية )حكومية و غير حكومية( سواء إقليمية  -
 عالمية. و أ

 برامج الدول )البلدان( األخرى فاعليتها على المستوى الدولى.  -
مقترح فى القانون الدولى و المنظمات تم إقتراح مشروع بحثى  باإلضافة إلى ذلك،

الدولية فى ظل التغيرات الجذرية الراهنة. يقوم هذا المشروع على دراسة أهم القضايا 
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القانونية الدولية المتفرعة عن الثورات أو القالقل الداخلية التى شهدتها المنطقة العربية 
الصعيدين النظرى يا على عموما و مصر على وجه التحديد. و لعل أبرز تلك القضا

  والعملى.

 مبدأ المسئولية الجماعية للحماية.   -0

  اإلعتراف بالمجالس اإلنتقالية الوطنية.  -2

أثر الثورات أو التغير فى الحكومات على اإلتفاقيات الدولية، و ال سيما  -3
 معاهدات السالم.  

تجميد أرصدة وودائع القيادات السابقة لدى البنوك األ جنبية و كيفية  -4
 داد تلك الودائع، و ما يرتبط بذلك من قضايا قانونية و سياسية.  إستر 

 القانون الدولى و حقوق اإلنسان.  -3

 

 :ثالثا: ختصص النظم السياسية  

تم إقتراح موضوعات و مجاالت للبحث  بالنسبة لتخصص النظم السياسية،
فيه و موضوعات أخرى متعلقة بالجوانب المختلفة للبحث فى النظم السياسية و 
ديناميات الحياة السياسية. كما تم إقتراح مشروعين بحثيين فى ظل التغيرات الجذرية 

 الراهنة.   
ى يمكن التمييز بين نوعين من الموضوعات و المجاالت المقترحة للبحث ف

 :التخصص  هذا
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 :موضوعات و جماالت مازالت على االجندة البحثية -1

 التحول الديمقراطي . -

 الثقافة السياسية. -

 دراسات المرأة و السياسة. -

 المؤسسات السياسية )االحزاب وجماعات المصالح، وجماعات الضغط(. -

 المجتمع المدني.  -

 العالقات المدنية العسكرية . -

 الدين والسياسة . -

 المثقف والسلطة. العالقة بين -

 الحوكمة الرشيدة. -

 جدلية العالمية و الخصوصية فى النظم المقارنة.  -

 

  :موضوعات و جماالت جديدة -2

الهجرة واالنتقاالت البشرية بين الشمال والجنوب وتأثيرها على االمن  -
 القومي. 

 ااالنتماءات االثنية والصراعات المترتبة عليها.   -

 التصويتي. دراسات الرأى العام و السلوك  -

 خصوصا دور رجال االعمال في السياسة(.العالقة بين المال والسياسة ) -

 دراسات الفقر والفقراء.  -

 السياسات البيئية وعالقتها بالنظم السياسية.  -
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 تكنولوجيا االتصال وتداعياتها على النظم السياسية. -

 الحركات االجتماعية الجديدة وتأثيرها على التطورات السياسية في دول -
 الجنوب.

 الحركات اإلجتماعية و السياسية.  -

 الحوكمة الرشيدة والتقنيات التكنولوجية الحديثة.  -

 االحزاب وتأثيرها على التطورات السياسية.   -

 الثقافات الفرعية.  -

 االصالح السياسي.  -

 العملية الثورية.  -

 اإلقتصاد السياسى و النظم السياسية.  -

 األبعاد الثقافية للنظم السياسية.  -

 السياسة و العالقة بين المجال اإلفتراضى و الواقعى. -

 الدين و السياسة.   -

كما تم إقتراح موضوعات أخرى متعلقة بالجوانب المختلفة للبحث فى النظم 
 السياسية و ديناميات الحياة السياسية تتمثل فى : 

موضوعات متعلقة بالبحث فى اجلانب التنظريى للنظم  -1
 السياسية: 

 تنمية و إنتقاد األطر التنظيرية فى النظم السياسية.  -
تنمية و إنتقاد النظريات الجزئية للفاعلين فى النظم السياسية )مثل  -

 األحزاب، جماعات المصلحة، و منظمات المجتمع المدني(.
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 فحص نظريات  اإلتصال و الثقافة و كيفية توظيفها.  -

 تقديم و نقد نظم القيم و اإليديولوجيات.  -

ضوعات متعلقة بالبحث فى اجلانب الواقعى فى النظم مو -2
 السياسية :

 إختبار إطار تنظيرى فى المنطقة العربية أو على نظام عربى.  -

 دراسة إمبريقية للفاعلين فى النظم السياسية العربية.  -

فحص واقع اإلتصال فى المنطقة العربية مع التركيز على األشكال  -
 المعاصرة لإلتصال الجماهيرى.

فحص نظم القيم و األيديولوجيات المسيطرة فى الوطن العربى و  -
 إمكانيات التوفيق و التعاي  بينها.  

 

 موضوعات متعلقة باملقارنة فى النظم السياسية: -3

 أفريقيا، مقارنة اإلطر التنظيرية فى الوطن العربى بأخرى فى العالم )آسيا، -

 أوروبا،األمريكتين(. 

 مقارنة الفاعلين فى النظم العربية بالفاعلين فى نظم غير عربية.  -

فحص واقع اإلتصال فى مناطق أخرى و/أو مقارنتها بواقعه فى المنطقة  -
 العربية. 

 فحص تغير منظومة القيم و اإليديولوجيات فى المناطق األخرى.  -

 موضوعات متعلقة بالبحث فى ديناميات احلياة السياسية.  -4
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 اطق فى النظم السياسية:  دراسات املن -5

كيفية توظيف البلدان األخرى )فى آسيا، أفريقيا، أوروبا، األمريكتين(  -
 تحليل المضمون.

 كيف توظف البلدان األخرى دراسات الجماعة.  -

 كيف تدرس و توظف البلدان األخرى السلوك الجماهيرى.  -

 كيف يوظف اإلتصال الجماهيرى فى البلدان غير العربية.  -

إتجاهات و إعتقادات و نوايا الفاعلين و المواطنين فى بلدان غير مقارنة  -
 عربية.

 حمور السياسات العامة. -6

 السياسة على املستوى احمللى:   -7
 

هناك مشروعان بحثيان مقترحان فى ظل التغيرات  باإلضافة إلى ذلك،
 الجذرية الراهنة :  

 بناء المؤسسات فى النظم السياسية العربية.   -0

 مجال الرأى العام  والدراسات اإلتصالية.    -2

 موضوعات قسم اإلدارة العامة

 .القيم المجتمعية وتأثيرها على التوجه نحو الالمركزية فى مصر -
 .دور اإلدارة العامة تجاه األزمة المالية العالمية -
 .الوسائل الحكومية) اإلدارة العامة( لمواجهة األزمة المالية العالمية -
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 .2118، 0931مقارنة مواجهة اإلدارة العامة لألزمة المالية العالمية سنتى  -
 .دور اإلدارة العامة المصرية فى مواجهة األزمة المالية العالمية -
 .دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة على أعمال اإلدارة العامة -
 .ىع دوره فى مواجهة الفساد اإلدار 9جهاز الكسب غير المشرو -
 أثر الخصخصة على وظيفة الدولة فى مصر. -
 .نحو جودة برامج دراسات اإلدارة العامة فى مصر -
 .االستجواب كأداة للرقابة التشريعية على أعمال اإلدارة -
تقييم لجان تقصى الحقائق فى مواجهة الفساد اإلدارى فى مصر مع التطبيق على حالة  -

 .98العبارة 
 .2113-2111فى الرقابة على أعمال اإلدارة العامة  تقييم دور مجلس الشعب -
 .2101-2113تقييم دور مجلس الشعب فى الرقابة على أعمال اإلدارة العامة  -
 .دور هيئة الرقابة اإلدارية فى الرقابة على أعمال اإلدارة العامة: حالة مصر -
 .مصرتحليل دور مؤتمرات اإلدارة العليا فى تطور الدراسة اإلدارية فى  -
 .الفساد اإلدارى: حالة مصر وضعه ومواجهة -
 .التكوين الوزارى فى مصر -
 .دور منظمات المعرفة فى مواجهة الفساد اإلدارى -
 .المخابرات....( -المطارات -إدارة المنش ت المتخصصة) المستشفيات -
 .اذجفى المنظمات العامة: المتطلبات والنم Governanceتطبيق أسلوب الحكم الموسع  -
 .العقالنية والرشادة فى صنع واتخاذ القرارات فى المنظمات العامة -
 .تقييم استخدام األساليب الكمية فى البحث العلمى فى مجال اإلدارة العامة -
 مهارات الموظف العام فى ظل إعمال الشفافية فى أجهزة اإلدارة العامة. -
 .صون البيئة -الخدمة -والخدمة إلى الحمايةالتحول فى دور اإلدارة العامة من الحماية  -
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 .العدالة واإلنصاف فى برامج المنظمات الحكومية -
 .التمكين... إلخ فى التراث الحضارى العربى -الشفافية –قيم المساءلة  -
 فكرة الصالح العام فى أداء المنظمات العامة. -
 .العامل الثقافى فى إدارة الشركات دولية النشاط -
 .قيات فى اإلدارة العامة.. البعد الثقافىاألخال -
 .إدارة الذات... تقييم طريقة األداء -
 .اختبار القرار من خالل النتائج -
 .التدرج الوظيفى والمساواة -
 القدرة التنافسية كأساس لتقييم األداء. -

 موضوعات قسم تطبيقات احلاسب اآللي يف العلوم اإلجتماعية

1. Theoretical framework of social science computing: theory, 

history and thought evolution 

2. Information, knowledge and society: information flow 

channels and information-based societies, knowledge 

management and knowledge societies, knowledge discovery 

and data mining, decision support systems and business 

intelligence, applications of geographic information systems 

3. The networked society: E-government, E-politics, digital 

economy and E-commerce  
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4. Social complexity: chaos and fractals in social patterns, 

dynamics of social systems, socio-cybernetics, social network 

analysis, complex systems, metasystem transitions and 

evolutionary social processes 

5. Computational social sciences: agent-based modeling of 

social phenomena, artificial societies, computational 

economics, computational statistics, computational modeling, 

social science simulation 

 :التوجهات البحثيةةةةةةةةةةة للكلية

 أواًل: التوجهات البحثية املستقبلية لقسم الصحافة:

إجراء الدراسات المقارنة بين التجارب الصحفية المصرية والتجارب المناظرة فى  -0
 الثالث.الدول العربية والغربية ودول العالم 

دراسة اإلعالم الجديد فى المجال الصحفي من حيث خصائص المحتوى وقائمة  -2
 األولويات.

رصد وتحليل التأثيرات المتبادلة بين الصحافة الورقية ووسائل اإلعالم التقليدية  -3
 )مثل: الصحافة التليفزيونية( ووسائل اإلعالم الجديدة.

ية حقوق الملكية الفكرية فى المجال دراسة االتجاهات المتعلقة بأوضاع قض -4
 الصحفي بشقيه الورقي واإلليكتروني.

 دراسة قضايا أخالقيات الممارسة الصحفية وأبعادها واالتجاهات الحديثة فيها. -3
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رصد األوضاع اإلدارية للصحف الورقية واإلليكترونية على مستوى الهياكل  -5
 اإلدارية والتمويلية والبشرية.

دراسة اإلعالن الصحفي، وتطور أدواته وأشكاله وأساليب تحريره االهتمام ب -2
 وتصميمه عبر الصحف الورقية واإلليكترونية.

دواسة التحرير الصحفي للصحف اإلليكترونية والطبعات اإلليكترونية للصحف  -8
 المطبوعة الورقية.

 دراسة دور اإلخراج فى تحقيق التفاعلية على الصحف اإلليكترونية. -9
االهتمام بدراسات الرضاء الوظيفى للعاملين بالصحف المصرية )القومية  -01

 والحزبية والخاصة(.
إجراء دراسات تجريبية وشبه تجريبية النقرائية المادة الصحفية الخبرية  -00

 واالستقصائية والتفسيرية.
 دراسة المسئولية االجتماعية للصحافة المصرية. -02
 خصصة على الصحف العامة.دراسة تأثير الصحافة المت -03
 دراسة العوامل المؤثرة على مصداقية الصحف لدى القراء. -04
 رصد دور الصحف العربية الدولية فى مخاطبة اآلخر. -03
 دراسة معالجة الصحافة لقضايا حقوق اإلنسان. -05
دراسة مستقبل المجالت والعوامل المؤثرة فى ذلك، وتأثيره على السياسات  -02

 .التحريرية
 رصد دور الصحافة فى معالجة األزمات. -08
 -تحليل وتفسير االتجاهات الحديثة للكتابة الصحفية )تيار الكتابة الوصفية  -09

 تيارات السرد(.
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دراسة الموضوعات التى ترتبط بالبنية التشريعية الحاكمة للعمل الصحفي فى  -21
اإلنترنت، وقوانين تداول ظل التحوالت التكنولوجية الحديثة، مثل تشريعات 

المعلومات وتأثيرها على األداء الصحفي، والقضايا القانونية والتشريعية التى 
 تحكم ظاهرة صحافة المواطنين.

االهتمام بدراسات المستوى الثانى فى بعض األفرع المعرفية فى مجال  -20
 الدراسات الصحفية والتى تتميز بوجود تراكم بحثى.

 .د تداعياته وتأثيراته السياسيةاإلعالم الجدي -22

 ثانيا: التوجهات البحثية املستقبلية لقسم اإل اعة:

 دراسة الثأثيراث السياسية )الكفاءة السياسية والسخط السياسي والثقة السياسية -0
 والقلق السياسي والتسامح السياسي( لوسائل اإلعالم الجديدة.

حديثة وانعكاساتها على عالقاتهم استخدامات األطفال لتكنولوجيا االتصال ال -2
 بوسائل اإلعالم التقليدية، إضافة إلى تأثيرها على أنماط تفاعلهم داخل األسرة.

 إدمان اإلنترنت وتأثيراته على المراهقين. -أ 
 تبنى واستخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة )مثل: الجيل الثالث المحمول(. -ب
 On-Line)لدعم الصحي واالجتماعي دور وسائل اإلعالم الحديثة فى ا -جز

health support groups). 
 دراسات وضع األجندة، وتندرج تحتها: -3

 عالقة اإلنترنت بوضع األجندة. -أ 
 .(Agenda Setting of Attributes)المستوى الثانى لوضع األجندة  -ب

 .Media Educationالتعليم اإلعالمي  -4
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 والنواحي الوجدانية، مثل:العالقة بين وسائل اإلعالم  -3
 دراسة تأثيرات الخوف التى تخلقها وسائل اإلعالم. -أ 
االستمتاع ببرامج الترفيه والمنوعات مل الدراما والكوميديا فى إطار  -ب

 نظريتي:
Mood Management Theory & Disposition Theory 

 دور التليفزيون فى تشكيل االتجاهات نحو العلوم. -5
 الخطاب الرئاسي والحكومي.تحليل  -2
 تحليل األساليب الدعائية التى تستخدمها األحزاب المختلفة. -8
صورة األقليات فى وسائل اإلعالم وعالقتها بتفاعلهم مع اآلخرين. )نظرية  -9

Informational Social Influence) 
 Socialدور وسائل اإلعالم فى تشكيل الهوية الثقافية والقومية )نظرية  -01

Identity Theory) 
 مع الشخصيات التليفزيونية. Para Socialالتفاعل االجتماعى  -00
إدراك الجمهور لنشرات األخبار )فى ضوء نظرية التمثيل  -02

Exemplification.) 
 المكون السلوكى لنظرية تأثير الشخص الثالث )تأييد الرقابة(. -03
 Socialقارنة االجتماعية )فى ضوء نظرية الم Body Imageصورة الجسم  -04

Comparison Theory. 
 التأثيرات المقارنة ما بين وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة. -03
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مدى فهم وتذكر المعلومات المقدمة على مواقع االنترنت )فى إطار نظريات  -05
 Limited Capacityتمثيل المعلومات، ومنها نظرية السعة المحدودة 

Model) 
 الحسية بالفضائيات واإلنترنت وتأثيراتها. المواد -02
قضايا حقوق اإلنسان ودور اإلذاعة والتليفزيون فى وضع أولويات هذه  -08

 القضايا.
دراسة آليات تطوير الخطاب المقدم فى القنوات التليفزيونية المصرية الموجه  -09

 إلى كل من:
مح التطور المستقبلي دول االتحاد األوروبي والواليات المتحدة القتراح مال -أ 

 لمواكبة ما يثار حول الحوار الثقافى وحوار األديان.
 القارة األفريقية لدراسة كيفية تفعيل الدور المصري في أفريقيا. -ب

 العالقة بين السمات الشخصية والنفسية وتأثيرات وسائل اإلعالم -21
 دراسات تحليل األطر، ويندرج تحتها دراسات: -20

 األخبار المحلية على الرأى العام. تأثير أطر -أ 
 أطر معالجه القضايا الصحية وتأثيرها على اتجاهات الرأى العام. -ب
 تأثير أطر معالجة قضية الهجرة غير الشرعية على االتجاهات نحوها. -ج

 دراسة اإلشكاليات المنهجية فى بحوث اإلعالم: -22
 تأثير ترتيب األسئلة على استجابات المبحوثين. -أ
 عدم االستجابة على نتائج استطالعات الرأى. -ب
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ثأثير السياق الثقافى على معدل االستجابة فى األنواع المختلفة من  -ج
 المسوح )التليفونية والبريدية والمنزلية... إلخ(.

 

ثالثًا: التوجهات البحثية املستقبلية لقسم العالقات العامة 
 واإلعالن:

 المتكاملة والشركات متعددة الجنسيات.دراسة االتصاالت التسويقية  -0
 استراتيجيات التسويق. -2
 استراتيجيات التخطيط للوسائل اإلعالنية. -3
 دراسة العالقات العامة من منظور تسويقي. -4
 التسويق الدولى واستراتيجياته االتصالية. -3
 توظف اإلعالن والعالقات العامة فى التسويق االجتماعى والسياسي. -5
 ظيف اإلعالن والعالقات العامة فى إدارة األزمات.تو  -2
 أنشطة العالقات العامة واإلعالن على اإلنترنت. -8
 الصور الذهنية للمنظمات المحلية واإلقليمية والدولية. -9

 إدارة الحمالت االنتخابية والرأي العام. -01
 دور العالقات فى إدارة الصراعات الدولية. -00
 دعم النشاط االقتصادي فى المجتمع.دور اإلعالن فى  -02
 دور العالقات العامة فى التنمية المستدامة. -03
 دور العالقات العامة فى إدارة األزمات المالية واالقتصادية. -04
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 دور العالقات العامة فى حوار الحضارات. -03
 االتصال السياسي والتحوالت الديموقراطية. -05

 

 الدبلوماسية الشعبة.االتصال الثقافى الدولى و  -02
 االهتمام باالتجاه الكيفي فى بحوث العالقات العامة واإلعالن. -08

 

 

 

 

 

موضوعات مقرتحة للدراسات البينية يف قطاع العلوم 
 االجتماعية:

 القانون الدولي لقضايا المياه 
 القانون الدولي والبيئة 
 القانون الدولي وحقوق اإلنسان 
  والتدخل العتبارات إنسانيةالمسؤولية الجماعية للحماية 
 أثر الثورات والتغير في الحكومات على االتفاقيات الدولية 
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  القضايا القانونيزة والسياسزية المرتبطزة بتجميزد أرصزدة وودائزع القيزادات
 السابقة لدى البنوك األجنبية وكيفية استردادها.

 التعديالت الدستورية: رؤية سياسية وقانونية مقارنة 
  السلطات:رؤية سياسية وقانونية مقارنةالعالقة بين 
 قوانين االستثمار وأثرها على تشجيع االستثمار األجنبي 
  االستقرار السياسي وأثره على االستثمارات األجنبية 
 اإلعالم وتوجهات السياسة الخارجية المصرية بعد الثورة 
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 الغايات واألهداف اإلسرتاتيجية والفرعية :  - 9

البحزززث العلمزززى بالجامعزززة ورسزززالته بصزززورة رئيسزززية كزززي مزززن أجزززل تحقيزززق رؤيزززة 
تصبح الجامعة بيت خبرة لمؤسسات المجتمع وشزريكا فزى عمليزة التغييزر والتطزوير بمزا 
يؤدى إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة، يمكن بلورة مجموعة من األهزداف 

ي بكليزززات قطزززاع االسزززتراتيجية العامزززة ومجموعزززة مزززن األهزززداف الفرعيزززة  للبحزززث العلمززز
 العلوم االجتماعية وذلك على النحو التالى :

تحديد األولويات البحثية لقطاع العلوم االجتماعية وبناء  الغاية األولي:
قائمة تشكل أطر عامة للبحوث خالل السنوات الخمس 

 القادمة

العمل على تطوير مستوى وجودة األداء البحثي   الغاية الثانية:
 البحثية بكليات القطاعوالممارسات 

وضع آليات لتحقيق التنسيق والتكامل بين الممارسات  الغاية الثالثة: 
 اتيالبحثية على كافة المستو

 تطوير مستوى وجودة النشر العلمي بكليات القطاع الغاية الرابعة:

العمل على تعميق االستفادة من نتائج البحوث االجتماعية  الغاية اخلامسة:
 التنمية االجتماعية والثقافيةفى مجال 

العمل على تعميق  المسئولية العلمية فى تصميم وتنفيذ  الغاية السادسة:
 البحوث وااللتزام بالمبادئ والمواثيق األخالقية
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 حتديد األولويات البحثية لقطاع العلوم االجتماعية الغاية األولي:
السنوات خالل  بناء قائمة تشكل أطر عامة للبحوثو

 .اخلمس القادمة

 األهداف االسرتاتيجية  الفرعية : 

وضع األسس التى تتحدد بناء عليها األولويات البحثية ) رؤية الجامعة ورسالتها،  -
 التخصص العلمى، االحتياجات المجتمعية(

بناء قائمة موضوعات بحثية تشكل أطر عامة للبحوث فى الخمس سنوات  -
 القادمة.

 

العمل على تطوير مستوى وجودة األداء البحثي  الغاية الثانية :
 .واملمارسات البحثية  لكليات القطاع
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 األهداف االسرتاتيجية الفرعية : 

 التنمية البشرية  لطالب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس. -

 العمل على تطوير آليات لضبط جودة األداء البحثي والممارسات البحثية. -
العمل على تشجيع المبادرات الجماعية وثقافة العمل البحثي الجماعى والبحوث  -

 البينية متعددة التخصصات .

 توفير البنية التحتية الداعمة للبحث العلمى المتميز. -

 توسيع قاعدة الدعم المالى الخارجى للبحث العلمى. -

وضع آليات لتحقيق التنسيق والتكامل بني املمارسات  :الغاية الثالثة
 .البحثية على كافة املستويات
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 :األهداف االسرتاتيجية  الفرعية

 .خطة بحثية متكاملة  لكل قسم علمى 

  .خطط بحثية متكاملة على مستوى القطاع داخل الجامعة 

  .خطة بحثية قومية متكاملة  للكليات المرتبطة بكل قطاع علمى
 

 .تطوير مستوى وجودة النشر العلمى بكليات القطاع الغاية الرابعة:
 

 األهداف االسرتاتيجية  الفرعية : 

 تطوير المجالت العلمية والعمل على االرتقاء بها إلى المستوى الدولى .  -

 تطوير المؤتمرات والملتقيات العلمية والمهنية  -
 وضع آليات لتشجيع النشر العلمى الدولى . -

 .ين على إيجاد قنوات لنشر بحوثهممساعدة الباحث -
 

العمل على تعميق االستفادة من نتائج البحوث  الغاية اخلامسة :
 االجتماعية فى جمال التنمية االجتماعية والثقافية.

 

 األهداف اإلسرتاتيجية  الفرعية : 

وضززززع آليززززات لضززززمان وصززززول المخرجززززات البحثيززززة إلززززى صززززناع القززززرار  )تسزززززويق  -
 .(البحوث

العمل على مشاركة " أصحاب المصلحة" من الجهات المستفيدة  فى رعاية البحوث  -
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 االجتماعية وتمويلها .

 

خلق أطر للتعاون التنظيمي داخل الكلية والجامعة من أجل نشر البحوث واالستفادة  -
 منها. 

 

العمل على تعميق  املسئولية العلمية فى تصميم  :الغاية السادسة
 وتنفيذ البحوث وااللتزام باملبادئ واملواثيق األخالقية

 

 األهداف االسرتاتيجية  الفرعية : 

العمززل علززى إشززاعة الززوعي بأخالقيززات البحززث العلمززى  فززى أوسززاط البززاحثين بكليززات  -
 القطاع

 القطاع . التعريف  بالمواثيق األخالقية الدولية فى تخصصات -

العمزززززل علزززززى وضزززززع معزززززايير ومبزززززادئ للمسزززززئولية األخالقيزززززة فزززززى البحزززززث العلمزززززى  -
 االجتماعى.
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 الربنامج التنفيذي للخطة البحثية االسرتاتيجية : -11

ونقزززدم فيمزززا يلزززى تحليزززل تفصزززيلى ألهزززداف الخطزززة البحثيزززة وبرامجهزززا ومؤشزززرات 
 األداء فيها، والمسئول عن التنفيذ.
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 الغاية األولي : -

تحديد األولويات البحثية لقطاع العلوم االجتماعية وبناء قائمة  
 موضوعات بحثية تشكل أطر عامة للبحوث فى الخمس سنوات القادمة: 

 
األهداف 

االسرتاتيجية 
 الفرعية

األنشطة واخلطط 
 والربامج

 مؤشرات األداء
املسئول عن 

 التنفيذ

تحديززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززد  0-0
األولويزززززززززات البحثيزززززززززة 
لقطزززززززززززززززززززاع العلزززززززززززززززززززوم 

 االجتماعية

تطززوير المجززال البحثززي  -
 فى كليات القطاع.

ربززززززط الخطززززززة البحثيززززززة  -
برؤيزززززززة الجامعزززززززة مزززززززن 
جهزززززززة ورؤيزززززززة كليزززززززات 
القطززززززززززاع مززززززززززن جهززززززززززة 
أخززززززززززرى، واحتياجززززززززززات 

 الجهات المستفيدة 
االهتمززززززززززززززام باإلبززززززززززززززداع  -

 والتجديد.
خدمة السياسات العامة  -

 للدولة

عززززززززززززززززززززززززدد طززززززززززززززززززززززززالب  -
 الماجستير والدكتوراه

 عدد البحوث المنشورة -
 عدد الجوائز والمنح -
عزززززززززززززززززززززدد البحززززززززززززززززززززززوث  -

 التطبيقية.
عززززززززززززززززدد المززززززززززززززززؤتمرات  -

 العلمية
عزززززززززززززدد ور  العمزززززززززززززل  -

 والملتقيات المهنية

األقسزززززززززززززززززززززززززززززززززام  -
 العلمية.

وكالزززززززة الكليزززززززة  -
لشزززززززززززززززززززززززززززززززززززززئون 
الدراسزززززززززززززززززززززززززات 

 العليا.
إدارة الجامعزززززززة  -

لشزززززززززززززززززززززززززززززززززززززئون 
الدراسزززززززززززززززززززززززززات 
 العليا والبحوث

بناء قائمة  0-2
موضوعات بحثية 
 تشكل أطر عامة

للبحوث فى الخمس 
 سنوات القادمة

 -  حسززب الموضززوعات
التفصززززززززززززيلية المرفقززززززززززززة 
داخل الخطة لكل كليزة 
مززززززززززن قطززززززززززاع العلززززززززززوم 
االجتماعيزززززززززززة بعزززززززززززض 
الموضوعات المشزتركة 

 علي سبيل المثال: 
    بحزززززززززززوث السياسزززززززززززات

واالسزززززززززززززززززززززززززززززززززززتراتيجيات 
 اإلعالمية والسياسية

  بحززززززززززوث اقتصززززززززززاديات
دارة المؤسسززززززززززززززززززززززززززات   اإلعالميةوا 

 بحززززززززززززززززززوث اإلعززززززززززززززززززالم 
 التنموي والسياسي

  بحززززززززززززززززوث التززززززززززززززززأثيرات
االجتماعيزززززززة والنفسزززززززية  
لوسززززززززززززززائل االتصززززززززززززززال 

عززززدد البحززززوث المقدمززززة  -
فززززززى كززززززل كليززززززة  مززززززن 

 كليات القطاع.
معززدل التقززدم فززى إعززداد  -

قائمززززززززة الموضززززززززوعات 
البحثيزززة فزززى كزززل كليزززة  

 من كليات القطاع.
نسزززبة إسزززهام كزززل كليزززة   -

فززززززى الخطززززززة البحثيززززززة 
 العامة للقطاع.

درجززززززززززة ارتبززززززززززاط هززززززززززذه  -
الموضززززوعات البحثيززززة 
برؤية ورسالة الجامعزة 
مززززززززززززن ناحيززززززززززززة، ورؤى 
الكليزززززززززة مزززززززززن ناحيزززززززززة 
ثانيزززززة، ورؤى األقسزززززام 
العلميزززززززززة مزززززززززن جهزززززززززة 

 ثالثة.

األقسزززززززززززززززززززززززززززززززززام  -
 العلمية.

وكالزززززززة الكليزززززززة  -
لشزززززززززززززززززززززززززززززززززززززئون 
الدراسزززززززززززززززززززززززززات 

 العليا.
إدارة الجامعزززززززززززززززة -

لشزززززئون الدراسزززززات 
 حوثالعليا والب
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االجتماعي ودورها فزي 
خلززززق فززززرص األعمززززال 

 للشباب
  بحززززززززززززززززوث االتصززززززززززززززززال

 والتسويق الدولى
  بحزززززززززززززززززززززوث التربيزززززززززززززززززززززة

 اإلعالمية
  بحززززززززززززززززوث الجمهززززززززززززززززور

والمسززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززتمعين 
 والمشاهدين

  بحززوث اإلعززالم الجديززد
واسزززززززززززتخداماته وآثزززززززززززاره 
االجتماعيززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززة 

 ادية والسياسيةواالقتص
  كلية االقتصاد 
  بحزززززززززززززززوث العالقزززززززززززززززات

 الدولية.
  بحزززززززززززززززززززوث التحزززززززززززززززززززول

الززديموقراطي والمجتمززع 
 المدني.

 .بحوث حقوق اإلنسان 
 .بحوث التجارة الدولية 
  بحزززززززززززززززززوث السياسزززززززززززززززززة

 النقدية.
  بحززززززززززوث اقتصززززززززززاديات

 البيئة والطاقة.
 بحوث التمويل 
  بحززززززززززوث اقتصززززززززززاديات

 العمل.
  بحززززززززززوث اقتصززززززززززاديات

 الصحة.
  اقتصززززززززززاديات بحززززززززززوث

 المعرفة.
  بحززززززززززززززوث اإلحصززززززززززززززاء

التطبيقززي فززي مجززاالت 
 التنمية.

  بحززززززززززززززوث اإلحصززززززززززززززاء
السززززززززززززززكاني ومنززززززززززززززاهج 

 تحليل الديموغرافية.
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تحديد متطلبات  0-3
تنفيززززززززززززززززذ هززززززززززززززززذه 
األجنززززززززززززززززززززززززززززززدات 
البحثيززززززة خزززززززالل 
 خمس سنوات .

  توفير عدد كزاف مزن
 الباحثين 

  تزززززوفير أجهززززززة ونظزززززم
 معلومات 

 تحديث المكتبات 
  تززززززوفير دعززززززم مززززززادي

 كاف للباحثين 

  إنشزززاء قواعزززد بيانزززات
للبحزززوث العلميزززة فزززى 

 كل مجال بحثى

 عدد الباحثين 
  عزدد المعامزل واألجهززة

 المضافة
  عززززززززززززززززززززدد الززززززززززززززززززززدوريات

 المشترك فيها
  حجززززززززززززززززززززززم األمززززززززززززززززززززززوال

المخصصزززززززززة للبحزززززززززث 
العلمزززززززي فزززززززى المجزززززززال 

 االجتماعي

  األقسززززززززززززززززززززززززززززززززززام
 العلمية.

  وكالزززززززة الكليزززززززة
لشززززززززززززززززززززززززززززززززززززززئون 
الدراسززززززززززززززززززززززززززات 

 العليا.

  إدارة الجامعززززززززة
لشززززززززززززززززززززززززززززززززززززززئون 
الدراسززززززززززززززززززززززززززات 
 العليا والبحوث

 الغاية الثانية :

 بكليات القطاع:تطوير مستوى وجودة األداء البحثي واملمارسات البحثية 
 

األهداف 
اإلسرتاتيجية 

 الفرعية

األنشطة واخلطط 
 والربامج

 مؤشرات األداء
املسئول عن 

 التنفيذ

 2-0-   بناء
وتطوير القدرات  
لطالب الدراسات 

العليا وأعضاء هيئة 
 التدريس.

 -  ور  عمزززززل لرفزززززع
الكفززززززززززززززاءة العلميززززززززززززززة 
 لشباب الباحثين . 

 -   تزويد عدد المزنح
 بالخارج .الدراسية 

 -   تزويد كل معيد
جديد بجهاز حاسب 

 آلى .

  عدد ور  العمل
 . 

  عدد المنح
 الخارجية . 

  عدد الحواسب
الشخصية لدى 

 الباحثين.  

 األقسام العلمية 
  مجالس الكليات 
  قطززززاع الدراسززززات

العليززززززا والبحززززززوث 
 بالكلية

  قطززززاع الدراسززززات
العليززززززا والبحززززززوث 

 بالجامعة

 2-2  العمل على
 تطوير آليات

لضبط جودة األداء 
البحثي والممارسات 

 البحثية

 -  تشزززززززززززززكيل لجزززززززززززززان
 تحكيم موضوعية 

 -  اللجزززززززززززززززززوء إلزززززززززززززززززى
 التحكيم الخارجى .

 -  وضزززززززززززع معزززززززززززايير
قياسزززززززززززززية للبحزززززززززززززوث 
العلميززززززة فززززززى مجززززززال 

  عززززززززززدد البحززززززززززوث
المحكمزززززززززززة فزززززززززززى 

 الخارج .
  عزززدد النسزززخ مزززن

المعايير القياسزية 
المطبوعزززة باللغزززة 

 العربية .

 األقسام العلمية 
  مجالس الكليات 
  قطززززاع الدراسززززات

العليززززززا والبحززززززوث 
 بالكلية

  قطززززاع الدراسززززات
العليززززززا والبحززززززوث 
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اإلنسززززززانيات والعلززززززوم 
 االجتماعية .

 -  تشزززززجيع البزززززاحثين
علزززززى نشزززززر أبحزززززاثهم 
فى المجالت العلميزة 

 الدولية المميزة .
 -  نظزززززززززززززززام وضزززززززززززززززع

تبويزززززززززززززب وتسزززززززززززززجيل 
الكترونززززززي لألبحززززززاث 

 السابقة .

 بالجامعة

 2-3  العمل على
تشجيع المبادرات 
الجماعية وثقافة 
العمل البحثي 

الجماعى والبحوث 
البينية متعددة 
 التخصصات .

 -  تفضززززززززززيل تمويززززززززززل
 البحوث الجماعية

 -  عقززززززد ور  عمززززززل
حزززززول ثقافزززززة البحزززززث 

 العلمي .
 -  تشزززززززززززجيع النشزززززززززززر

 الجماعي .
 -  حث الشباب علزى

التعزززززززاون مزززززززع فزززززززرق 
 بحثية في الخارج . 

 -  مشزززروعات إعزززداد
بحثيزززززززززززززززززة متعزززززززززززززززززددة 

 التخصصات .
 -  تنظززيم سلسززلة مززن

الحلقززززززززززززات البحثيززززززززززززة 
)سزززززززززيمنارات ( بزززززززززين 
كليزززززززززززززززات/ معاهزززززززززززززززد 
القطزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززاع ذات 
االهتمامززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززات 
المشزززززززززتركة وربطهزززززززززا 
بالخطزززززززززززززة البحثيزززززززززززززة 

 للجامعة .

  عززززززززززدد البحززززززززززوث
الممولززززة والمنفززززذة 
عزززن طريزززق فزززرق 

 بحثية . 
  عدد ور  العمزل

حززززززول مشززززززكالت 
 النشر .

 األقسام العلمية 
 جالس الكليات م 
  قطززززاع الدراسززززات

العليززززززا والبحززززززوث 
 بالكلية

  قطززززاع الدراسززززات
العليززززززا والبحززززززوث 

 بالجامعة

 2-4  توفير البنية
التحتية الداعمة 
للبحث العلمى 

 المتميز

 -  حصززززززززر األجهزززززززززة
والمعزززززززززدات البحثيزززززززززة 

 المتاحة حاليا.
 -  نشزززززززززززززززززر قائمزززززززززززززززززة

بزززززالتجهيزات البحثيزززززة 

  عزززززدد التجهيززززززات
والمعدات البحثية 

 الحديثة.
  نسزززززززززززب الشزززززززززززراء

لألجهززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززة 

 األقسام العلمية 
  مجالس الكليات 
  قطززززاع الدراسززززات

العليززززززا والبحززززززوث 
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 المتاحة بالجامعة.
 -  تززززززززززززززوفير الززززززززززززززدعم

اإلدارى والمززززززززززززززززززززززززالي 
والتسزززززززززززززويقي علزززززززززززززى 
مسزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززتوى 

 الكلية/والجامعة

والمعززززززدات التززززززى 
تخزززززززززززدم البحزززززززززززث 
العلمززززززززززززززى فززززززززززززززى 
العلزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززوم 
االجتماعيزززززززززززززززززززززززززززة 

 واإلنسانية

 بالكلية
 قطززززاع الدراسززززات 

العليززززززا والبحززززززوث 
 بالجامعة

 2-3  توسيع قاعدة
الدعم المالى 

الخارجى للبحث 
 العلمى

 -  إيجززاد مززوارد بديلززة
 للتمويل.

 -  تززززززدريب البززززززاحثين
على كيفية الحصزول 
علززززى الززززدعم المزززززالى  
من الجهزات الداعمزة 
المانحززززززززززززة المحليززززززززززززة 

 والعالمية

  مقزززززززدار التمويزززززززل
المتززززززززاح للبحززززززززث 
العلمززززززززززززززى فززززززززززززززى 

 كليات القطاع

 األقسام العلمية 
  مجالس الكليات 
  قطززززاع الدراسززززات

العليززززززا والبحززززززوث 
 بالكلية

  قطززززاع الدراسززززات
العليززززززا والبحززززززوث 

 بالجامعة

 

 الغاية  الثالثة:

وضع آليات لتحقيق التنسيق والتكامل بني املمارسات البحثية على كافة 
 املستويات:

 

األهداف اإلستراتيجية 
 الفرعية

األنشطة والخطط 
 والبرامج

 مؤشرات األداء
المسئول عن 

 التنفيذ
خطة بحثية  3-0

متكاملة  لكل قسم 
 علمى

 ور  عمل.   -
الملتقيات العلمية   -

 لألقسام.
 

  الرسائل العلمية
 المسجلة

  البحوث المنشورة
 سنويا

  المشروعات
 البحثية الممولة 

  االستشارات
والخدمات البحثية 

 المقدمة 

  األقسزززززام العلميزززززة
. 
  قطزززاع الدراسزززات

 العليا بالكليات .
  قطززززززاع خدمززززززة .

المجتمززززع وتنميززززة 
 البيئة 

خطط بحثية   3-2
متكاملة على مستوى 

إشراف علمى  ور  عمل.  -
مشترك بين 

  العلميزززززة األقسزززززام
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ملتقيات علمية   - القطاع داخل الجامعة 
مشتركة بين كليات 

 القطاع 

أساتذة من كليات 
 القطاع

بحوث جماعية 
مشتركة بين 

 كليات القطاع .  
 

. 
  قطزززاع الدراسزززات

 العليا بالكليات .
  قطزززاع الدراسزززات

العليزززززا والبحزززززوث 
 بالجامعة .  

خطة بحثية قومية  3-3
متكاملة  للكليات 

المرتبطة بكل قطاع 
 علمى 

إنشززززززززززززززاء قاعززززززززززززززدة   -
بيانزززززززات  للبحزززززززوث 

 المنشورة 
إنشاء قاعدة   -

بيانات للرسائل 
العلمية المسجلة 

 والمناقشة
ور  عمزززززل علزززززى   -

مسززززززززززتوى القطززززززززززاع  
فززى إطززار المجلززس 
األعلزززى للجامعزززات 

. 
شزززبكات بحثيزززة علزززى -

مسزززززززززززززتوى قزززززززززززززومى 
لتخصصات العلوم 
االجتماعيزززززززززززززززززززززززززززززززززززة 
المختلفزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززة 

العلزززززززوم -)اإلعزززززززالم
–السياسزززززززززززززززززززززززززززززززززية 
–االقتصززززززززززززززززززززززززززززززززاد 

 التجارة(

  عدد المؤتمرات
على مستوى 
 القطاع العلمى

  عزززززززززززززدد البحزززززززززززززوث
المشزززززززززتركة علزززززززززى 
مسزتوى قزومى بزين 

 القطاع  .كليات 

  لجزززززززززان القطزززززززززاع
بالمجلس األعلى 

 للجامعات  .
  المجالس النوعية

بأكاديميزة البحززث 
 العلمى   
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 الغاية الرابعة:

 تطوير مستوى وجودة النشر العلمي بكليات القطاع
 

األهداف اإلسرتاتيجية 
 الفرعية

 املسئول عن التنفيذ مؤشرات األداء األنشطة واخلطط والربامج

تطوير المجالت 4-0
العلمية والعمل على 

االرتقاء بها إلى 
 المستوى الدولى . 

اللجوء إلى التحكيم   -
 الخارجي. 

فتح قنوات توزيع   -
جديدة للمجالت 

 العلمية  .
 

عدد المحكمين 
 الخارجيين . 

عدد الجهات التى 
تقوم بتوزيع 

المجلة الخاصة 
 بالكلية . 

عدد ور  العمل 
حول النشر 

 ى . العلم

 األقسام العلمية .
قطزززززززززززاع الدراسزززززززززززات 
 العليا بالكليات .

قطزززززززززززاع الدراسزززززززززززات 
العليززززززا والبحززززززوث 

 بالجامعة .  

وضع آليات 4-2
لتشجيع النشر العلمى 

 الدولى .

يخصص دعم   -
مادي للنشر العلمى 

 الخارجى .
عقد ور  عمل   -

حول سبل االتصال 
بالدوريات األجنبية 

 والنشر فيها . 

حجم األموال 
المخصصة 

للدعم المتعلق 
بالنشر العلمى 

 الدولى .  
 

 األقسام العلمية .
قطزززززززززززاع الدراسزززززززززززات 
 العليا بالكليات .

قطزززززززززززاع الدراسزززززززززززات 
العليززززززا والبحززززززوث 

 بالجامعة .  

مساعدة الباحثين  4-3
على إيجاد قنوات 
 لنشر بحوثهم .

إنشززاء قاعززدة بيانززات   -
للبزاحثين واهتمامززاتهم 

 البحثية  .
إنشاء قاعدة بيانات   -

للمجالت العلمية 
المحلية واإلقليمية 

 والعالمية 
دعم مادي لالشتراك   -

فززززززززززززززززى المززززززززززززززززؤتمرات 
 العالمية .

اسزززززززززززززتخدام وسززززززززززززززائل  -
االتصزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززال  
االلكترونيزززززة الحديثزززززة 

  عدد المؤتمرات
الدولية التى 
شارك فيها 

أعضاء هيئة 
 التدريس . 

  عدد المؤؤتمرات
الدوليؤؤة المقدةؤؤد  

 فى مصر .

 . األقسام الدلمية 

  قطاع الدراسؤات
 الدليا بالكليات .

  قطاع الدراسؤات
الدليؤؤؤا والث ؤؤؤ   

 بالجامدة .  
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للتعريززززززف باألبحزززززززاث 
العلميززززززززززززة الناجحززززززززززززة 
علززززززززززززززززى المسززززززززززززززززتوى 
 األقليمى و الدولي . 

 

 الغاية اخلامسة:

االجتماعية فى اجملاالت العمل على حتقيق  اإلفادة من نتائج البحوث 
 التطبيقية اجملتمعية

 

األهداف اإلسرتاتيجية 
 الفرعية

 املسئول عن التنفيذ مؤشرات األداء األنشطة واخلطط والربامج

وضع آليات  3-0
لضمان وصول 

المخرجات البحثية 
 إلى صناع القرار.

 

عقزززززززززززززززززد مزززززززززززززززززؤتمرات  -
عمززل ونززدوات وور  

تضززززززززززززززززززم بزززززززززززززززززززاحثين 
 .  ومسئولين حكوميين

قنزززززززوات توزيزززززززع فزززززززتح  -
جديززززززززززززدة للمجززززززززززززالت 

 العلمية  .
إرسززززززززال نسززززززززخ مززززززززن  -

البحزززززززززوث المنشزززززززززورة 
إلززززززززى دوائززززززززر صززززززززنع 

 القرار .

   عدد ور
مشتركة العمل ال

بين الجامعة 
 . وصناع القرار

 

 األقسام العلمية. 
  قطاع الدراسات

العليا والبحوث 
 بالجامعة . 

  الوزارات
 المختلفة . 

 

العمززززززززززززززززززل علززززززززززززززززززى  3-2
مشزززززززززاركة " أصزززززززززحاب 
المصزززلحة" فززززى رعايززززة 
البحزززززززوث االجتماعيزززززززة 

 وتمويلها .

إرسززال الخطززة  -
البحثية إلى المؤسسات 

 المعنية بالتمويل .
إيجززززاد آليزززززة لتسزززززويق  -

خطزززززززززززززززط البحزززززززززززززززوث 

حجم التمويل  -
المخصص لتسويق 

 البحث العلمى .
 

  األقسام العلمية
. 
  قطاع الدراسات

العليا والبحوث 
 بالجامعة . 
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ونتائجهزززززززززززززززا )عقزززززززززززززززد 
مزؤتمر سزنوى للبحززث 

 العلمى(.

إقامزززززة شزززززراكة فعليزززززة  -
بزززززززززززززززززززين الجامعزززززززززززززززززززة 
وقطاعزززززززززات التنميزززززززززة 
واإلنتززززززاج والخززززززدمات 

 المختلفة.

ربزززززط خطزززززط البحزززززث  -
العلمزززززززززززززززى بخطزززززززززززززززط 
التنميزززززززززززة وحاجزززززززززززات 

 المجتمع .

  الوزارات
 المختلفة . 

 

خلق أطر للتعاون  3-3
التنظيمي داخل الكلية 

والجامعة من أجل 
نشر البحوث 

 واالستفادة منها. 

المسزززززززززززئوليات  تحديزززززززززززد -
التنظيميززززززززززززززة داخززززززززززززززل 

والجامعززززة فززززى  الكليززززة
 . البحوث العلمية نشر

تخصزززززززززيص تمويززززززززززل  -
سنوي لتنشزيط عمليزة 
تسززززززززززززززززويق البحززززززززززززززززث 
العلمززززي فززززى المجززززال 

 االجتماعي .

تززززدعيم التعززززاون بززززين  -
الجامعززززة والجامعززززات 
األخزززززززززززززرى ومراكزززززززززززززز 
البحوث العلمية على 
المسززززتويين االقليمزززززى 

 والعالمي.

عدد المؤتمرات  -
ية المخصصة السنو 

لتسويق البحوث 
 العلمية .

  األقسام العلمية
. 
  قطاع الدراسات

العليا والبحوث 
 بالجامعة . 

  الوزارات
 المختلفة . 
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 الغاية السادسة: 

 تعميق  االلتزام باملبادئ واملواثيق األخالقية

 
 عن التنفيذاملسئول  مؤشرات األداء األنشطة واخلطط والربامج األهداف االسرتاتيجية الفرعية

العمززززززززززززل علززززززززززززى نشززززززززززززر  5-0
المواثيزززق األخالقيزززة الدوليزززة 
 فى تخصصات القطاع .

 

ترجمززززززززززززة ونشززززززززززززر المواثيززززززززززززق  -
األخالقيزززة الدوليزززة فزززى مجزززال 

االقتصززززززاد  –علزززززم االجتمززززززاع 
 –اإلعززززززززززززززززالم  –السياسززززززززززززززززية 

 اللغويات .. الخ .
تشجيع البزاحثين علزى تأسزيس  -

روابززززززززط أو جمعيززززززززات أهليززززززززة 
 علمية فى مجال التخصص.

تكوين هيكل تنظيمى  -
 ألخالقيات البحث العلمى.

  عززززززززززززززززدد المواثيززززززززززززززززق
األخالقيزززززززززززززززززززززززززززززززززززة 
العالمية المترجمة 

 والمشورة.
  
 

 . األقسام العلمية 
  قطززززززاع الدراسززززززات

العليززززززززا والبحززززززززوث 
 بالجامعة . 

  قطززززززاع الدراسززززززات
العليززززززززا والبحززززززززوث 

 بالكلية .

التنسيق بين كليات  5-2
القطاع للحد من 

 االنحرافات العلمية .

 

تشديد العقاب القانونى على  -
 السرقات العلمية .

تشكيل لجان بالكليات لمراقبة  -
 .الضوابط األخالقية

  عدد السرقات
 العلمية سنويًا .

 

 . األقسام العلمية 
  قطاع الدراسات

العليا والبحوث 
 بالجامعة . 

قطاع الدراسات العليا 
 والبحوث بالكلية .

العمل على وضع  5-3
للمسئولية معايير ومبادئ 

األخالقية فى البحث 
 العلمى االجتماعى .

وضع أسس لإلفصاح عن  -
 أهداف البحوث االجتماعية. 

ضمان حماية حقوق  -
المبحوثين وعدم تعرضهم 
 للخطر من جراء البحوث .

ور  عمل للباحثين للتوعية  -
بضرورة االلتزام بأخالقيات 
البحث العلمى والممارسة 

  عدد المشكالت
اإلعالمية 

والميدانية المثارة 
من تطبيق 
البحوث 

االجتماعية فى 
 القطاع . 

  عدد الجمعيات

 . األقسام العلمية 
  قطاع الدراسات

العليا والبحوث 
 بالجامعة . 

قطاع الدراسات العليا 
 والبحوث بالكلية .
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 العلمية.

دمج مفاهيم أخالقيات البحث  -
العلمى فى مقررات مناهج 
البحث لطالب الدراسات 

 العليا  

األهلية المرتبطة 
بتخصصات 

 القطاع.

 مصادر التمويل والتسويق للخطة البحثية : -11

 مصادر التمويل : 11-1

 يعتمد تمويل الخطة البحثية على مايلى :
  تخصيص موازنة سنوية مالئمة ألنشطة البحث العلمى، وذلك عن طريق إنشزاء

للبحزززث العلمزززى بكليزززات/ معاهزززد القطزززاع، والزززذى يزززنظم الصزززرف علزززى صزززندوق 
 الخطة البحثية للقطاع.

 : توفير موارد بديلة للتمويل، والتى تتمثل فيما يلى 
  تحفيززز هيئززات ومؤسسززات المجتمززع المززدنى )الغيززر حكززومي( علززى المشززاركة فززى

 تمويل البحث العلمى.

 ةتعاقدات بحثية واستشارية مع جهات حكومية وخاص 

 ويتم ذلك من خالل اآلليات التالية:
تحفيز الشركات والمصانع الموجودة فى المجتمزع علزى المشزاركة فزى تمويزل  .0

 البحث العلمى.
تحفيز أعضاء هيئة التدريس على كتابة مشزاريع بحثيزة والتقزدم بهزا للجهزات  .2

 التى تعلن عن استعدادها لتمويل مثل هذه المشاريع البحثية.
متعززززززددة التخصصززززززات لقطاعززززززات المجتمززززززع الحكوميززززززة تقززززززديم مشززززززروعات  .3
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 والخاصة المعنية.
 نشر ثقافة البحث العلمى فى المجتمع الخارجى. .4

وضززع خطززط فعالززة لتسزززويق نتززائج البحززوث وذلزززك لخدمززة المجتمززع المحزززيط  .3
 بالجامعة.

 التسويق : 11-2

  :ويتم ذلك من خالل
بالجامعززززة، تكززززون مهامززززه إنشززززاء مركززززز لتسززززويق األبحززززاث العلميززززة    00-2-0

 كالتالي:
   دراسزززة احتياجزززات المجتمزززع المحزززيط والتزززى علزززى أساسزززها يزززتم وضزززع

 الخطة البحثية.
 .تلبية هذه االحتياجات من خالل األبحاث التى يتم إجراؤها 
  االتفززاق مززع الجهززات المسززتفيدة علززى كيفيززة تمويززل هززذه األبحززاث مززن

 خالل مشاركة هذه الجهات.
 مخرجات هذه البحوث فى الجهات المستفيدة. تقييم نتائج تطبيق 

بواباة اليكترونياة للتعريااف باالبحوث المنجازة والجاريااة فاى كليااات   2 -00-2
 القطاع والنشر االلكتروني لمجالت كليات القطاع.
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 نظام متابعة  وتنفيذ اخلطة البحثية وتقوميها:  -12

لبحثيززة االسززتراتيجية تقززوم ويززتم ذلززك مززن خززالل تشززكيل لجنززة لمتابعززة تنفيززذ الخطززة ا -أ
بأعززداد تقريززر نصززف سززنوى لمعرفززة مززدى التقززدم فززى التنفيززذ والتوصززية بالتعززديالت 
واإلجراءات التحديثية المستمرة للخطزة بنزاء علزى مزا يزرد مزن كليزات  القطزاع أخزذة 

 فى االعتبار المعايير التالية :
ريع واألنشززطة الززواردة المشزا –تقزوم كززل كليزة بالقطززاع والمسزئولة عززن تنفيزذ البززرامج  -

 فى الخطة البحثية بتقديم تقارير شهرية تتعلق بالتقدم واإليجاز.

يززززتم إعززززداد تقززززارير نصززززف سززززنوية، يززززتم مززززن خاللهززززا تقيززززيم التقززززدم الحاصززززل، وأي  -
مقترحزززات متعلقززززة بتصزززحيح المسززززارات، ليززززتم رفزززع هززززذه التقزززارير والتوصززززيات إلززززى 

 قرارات المناسبة بالخصوص.مجلس الدراسات العليا بالجامعة التخاذ ال

 مراجعة وتحديث الخطة البحثية االستراتيجية بشكل دورى. -
 تطوير مجموعة من االستراتيجيات البديلة والعواقب المرتبطة بكل منها. -

 متابعة متطلبات المستفيدين من الخدمة ومتطلبات سوق العمل. -

/ معهزززد ومزززدى مراجعزززة األطزززر الزمنيزززة لتنفيزززذ الخطزززة البحثيزززة الخاصزززة بكزززل كليزززة -
 توافقها مع اإلطار الزمنى للجامعة.

 دراسة كافة مؤشرات النجاح ومردود األنشطة البحثية المختلفة بكل خطة. -

تطززوير وتنظززيم الخززدمات المسززاندة بحيززث توجززه بالعمليززات عبززر الوظززائف لتحقيززق  -
 الجودة والمرونة والسرعة ومقابلة احتياجات األطراف المعنية.

نتائج البحث العلمى بمختلزف كليزات / معاهزد الجامعزة وبشزكل مدى االستفادة من  -
 خاص كليات / معاهد القطاع.

مراجعززة مززدى ارتبززاط الخطزززط البحثيززة بمتطلبززات سزززوق العمززل وبمشززاكل المجتمزززع  -
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 وتنمية البيئة.

 مدى القدرة على تسويق مخرجات الخطة البحثية على كافة المستويات . -

يجاد الحلول المناسبة لها.دراسة المعوقات ذات العالقة  -  بتمويل وتنفيذ الخطة وا 

مراجعزززة مزززدى االسزززتفادة مزززن االتفاقيزززات العلميزززة بزززين جامعزززة القزززاهرة والجامعزززات  -
 والهيئات المحلية واإلقليمية والدولية.

متابعززة تنفيززذ التوصززيات الخاصززة بززالمؤتمرات والنززدوات وور  العمززل ذات الصززلة  -
 بالخطة اإلستراتيجية البحثية.

مراجعزززة مزززدى توافزززق الخطزززة البحثيزززة واألنشزززطة الخاصزززة بكزززل معهزززد / كليزززة مزززع  -
 الخطة البحثية للجامعة.

ويززززتم عززززرض هززززذه التقززززارير علززززى مجلززززس الدراسززززات العليززززا والبحززززوث بالجامعززززة   - ب
 إلقرارها، وكذلك تذليل كافة الصعاب التى قد تواجه تنفيذ الخطة.

سززنوية علززى كززل كليززات القطززاع، وعلززى يززتم نشززر وتعمززيم نتززائج التقززارير النصززف  -ج
أعضززززاء مجلززززس الدراسززززات العليززززا والبحززززوث بالجامعززززة إلدراجهززززا ضززززمن التقريززززر 

 السنوى الخاص بالجامعة.
يززتم مراجعززة وتحززديث الخطززة التنفيذيززة سززنويًا مززع األخززذ فززى االعتبززار نتززائج تقززارير  -د

التاليزززة خزززالل هزززذه المتابعزززة والتقيزززيم والمنجززززات وموازنزززة الجامعزززة الماليزززة للسزززنة 
 المراجعة.
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املوازنة التقديرية املطلوبة لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية البحثية لقطاع 
 (7211-2112العلوم االجتماعية )

 

بناااااااااااااااااااااااااااود بناااااااااااااااااااااااااااود   كودكود
األنشاااااااااااااااطة األنشاااااااااااااااطة 

  الرئيسيةالرئيسية

  أجماليأجمالي  21172117  21162116  21152115  21142114  21132113

عقد مؤتمرات عقد مؤتمرات   00
وندوات وندوات 

  وور  عملوور  عمل

  مؤتمرمؤتمر  44
ورشززززززززززززززة ورشززززززززززززززة   0505

  عمل وندوةعمل وندوة

  مؤتمرمؤتمر  44
ورشززززززززززززززة ورشززززززززززززززة   0505

  عمل وندوةعمل وندوة

  مؤتمرمؤتمر  44
ورشززززززززززززززة ورشززززززززززززززة   0505

  عمل وندوةعمل وندوة

  مؤتمرمؤتمر  44
ورشززززززززززززززة ورشززززززززززززززة   0505

  عمل وندوةعمل وندوة

  مؤتمرمؤتمر  44
ورشززززززززززززززة ورشززززززززززززززة   0505

  عمل وندوةعمل وندوة

  مؤتمرمؤتمر  2121
ورشزززززززززززززززززززة ورشزززززززززززززززززززة   8181

  عمل وندوةعمل وندوة

القيمززززززززززززززززززززززززززززززززززة القيمززززززززززززززززززززززززززززززززززة   
المتوقعززززززززززززززززززززززززة المتوقعززززززززززززززززززززززززة 

  بالجنيهبالجنيه

23111112311111  2311111 2311111 2311111 2311111 0231111102311111  

مهمززززززززززززززززززززززززززززات مهمززززززززززززززززززززززززززززات   22
علميزززززززززززززززززززززززززززززززززة علميزززززززززززززززززززززززززززززززززة 
ألعضززززززززززززززززززززززاء ألعضززززززززززززززززززززززاء 
هيئة التزدريس هيئة التزدريس 

  بالخارجبالخارج

((2121 = =33  
مهمززززززة لكزززززززل مهمززززززة لكزززززززل 
كليزززززة سززززززنويا كليزززززة سززززززنويا 
  55مززززززززززززززززززززززززدة  مززززززززززززززززززززززززدة  

  شهور(شهور(

(21 =3 
مهمة لكل 
كلية سنويا 

 5مدة  
 شهور(

(21 =3 
مهمة لكل 
كلية سنويا 

 5مدة  
 شهور(

(21 =3 
مهمة لكل 
كلية سنويا 

 5مدة  
 شهور(

(21 =3 
مهمة لكل 
كلية سنويا 

 5مدة  
 شهور(

مهززززززززززززززززززة مهززززززززززززززززززة   011011
علميزززززززززززززززززززززززززززززززززززة علميزززززززززززززززززززززززززززززززززززة 
للكليزززززززززززززززززززززززززززززات للكليزززززززززززززززززززززززززززززات 

  األربعةاألربعة

القيمززززززززززززززززززززززززززززززززززة القيمززززززززززززززززززززززززززززززززززة   
المتوقعززززززززززززززززززززززززة المتوقعززززززززززززززززززززززززة 

  بالجنيهبالجنيه

02111110211111  02111110211111  02111110211111  02111110211111  02111110211111  51111115111111  

إنشززاء معامززل إنشززاء معامززل   33
حاسززززززب ألززززززي حاسززززززب ألززززززي 
وشزززززززززززززززززززززززبكات وشزززززززززززززززززززززززبكات 
الكترونيزززززززززززززززززززززة الكترونيزززززززززززززززززززززة 
لتحززززززززززززززززززززززززززديث لتحززززززززززززززززززززززززززديث 
المكتبزززززززززززززززززززززات المكتبزززززززززززززززززززززات 
وقواعززززززززززززززززززززززززززززززد وقواعززززززززززززززززززززززززززززززد 

  البياناتالبيانات

االتجزززاه نحزززو االتجزززاه نحزززو 
المكتبززززززززززززززززززات المكتبززززززززززززززززززات 
الرقميززززززززززززززززززززززززززة الرقميززززززززززززززززززززززززززة 
وشززززززززززززززززززززززززززززززراء وشززززززززززززززززززززززززززززززراء 
حاسززززززززززززززززززززبات حاسززززززززززززززززززززبات 

  آليةآلية

االتجزززاه نحزززو االتجزززاه نحزززو 
المكتبززززززززززززززززززات المكتبززززززززززززززززززات 
الرقميززززززززززززززززززززززززززة الرقميززززززززززززززززززززززززززة 
وشززززززززززززززززززززززززززززززراء وشززززززززززززززززززززززززززززززراء 
حاسززززززززززززززززززززبات حاسززززززززززززززززززززبات 

  آليةآلية

االتجزززاه نحزززو االتجزززاه نحزززو 
المكتبززززززززززززززززززات المكتبززززززززززززززززززات 
الرقميززززززززززززززززززززززززززة الرقميززززززززززززززززززززززززززة 
وشززززززززززززززززززززززززززززززراء وشززززززززززززززززززززززززززززززراء 
حاسززززززززززززززززززززبات حاسززززززززززززززززززززبات 

  آليةآلية

نحزززو نحزززو االتجزززاه االتجزززاه 
المكتبززززززززززززززززززات المكتبززززززززززززززززززات 
الرقميززززززززززززززززززززززززززة الرقميززززززززززززززززززززززززززة 
وشززززززززززززززززززززززززززززززراء وشززززززززززززززززززززززززززززززراء 
حاسززززززززززززززززززززبات حاسززززززززززززززززززززبات 

  آليةآلية

االتجزززاه نحزززو االتجزززاه نحزززو 
المكتبززززززززززززززززززات المكتبززززززززززززززززززات 
الرقميززززززززززززززززززززززززززة الرقميززززززززززززززززززززززززززة 
وشززززززززززززززززززززززززززززززراء وشززززززززززززززززززززززززززززززراء 
حاسززززززززززززززززززززبات حاسززززززززززززززززززززبات 

  آليةآلية

االتجزززززاه نحزززززو االتجزززززاه نحزززززو 
المكتبزززززززززززززززززززززززات المكتبزززززززززززززززززززززززات 
الرقميزة وشززراء الرقميزة وشززراء 
  حاسبات آليةحاسبات آلية

القيمززززززززززززززززززززززززززززززززززة القيمززززززززززززززززززززززززززززززززززة   
المتوقعززززززززززززززززززززززززة المتوقعززززززززززززززززززززززززة 

21111112111111  21111112111111  21111112111111  21111112111111  21111112111111  0111111101111111  
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  بالجنيهبالجنيه

إجززراء أبحززاث إجززراء أبحززاث   44
  ميدانية وبينيةميدانية وبينية

أبحزززززززززاث أبحزززززززززاث   0202
ميدانيززززززززززززززززززززززززززة ميدانيززززززززززززززززززززززززززة 

  وبينيةوبينية

أبحزززززززززاث أبحزززززززززاث   0202
ميدانيززززززززززززززززززززززززززة ميدانيززززززززززززززززززززززززززة 

  وبينيةوبينية

أبحزززززززززاث أبحزززززززززاث   0202
ميدانيززززززززززززززززززززززززززة ميدانيززززززززززززززززززززززززززة 

  وبينيةوبينية

أبحزززززززززاث أبحزززززززززاث   0202
ميدانيززززززززززززززززززززززززززة ميدانيززززززززززززززززززززززززززة 

  وبينيةوبينية

أبحزززززززززاث أبحزززززززززاث   0202
ميدانيززززززززززززززززززززززززززة ميدانيززززززززززززززززززززززززززة 

  وبينيةوبينية

بحززززززززززززززززززززززززززززث بحززززززززززززززززززززززززززززث   5151
ميزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززداني ميزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززداني 
  ومشتركومشترك

القيمززززززززززززززززززززززززززززززززززة القيمززززززززززززززززززززززززززززززززززة   
المتوقعززززززززززززززززززززززززة المتوقعززززززززززززززززززززززززة 

  بالجنيهبالجنيه

81111118111111  8111111 8111111 8111111 8111111 4111111141111111  

تطززوير بززرامج تطززوير بززرامج   33
الدراسززززززززززززززززززززات الدراسززززززززززززززززززززات 
العليززا وادخززال العليززا وادخززال 
  برامج دوليةبرامج دولية

مطزورة مطزورة برامج برامج 
  ودوليةودولية

برامج مطورة 
 ودولية

برامج مطورة 
 ودولية

برامج مطورة 
 ودولية

برامج مطورة 
 ودولية

بززززرامج مطززززورة بززززرامج مطززززورة 
  ودوليةودولية

القيمززززززززززززززززززززززززززززززززززة القيمززززززززززززززززززززززززززززززززززة   
المتوقعززززززززززززززززززززززززة المتوقعززززززززززززززززززززززززة 

  بالجنيهبالجنيه

21111112111111  2111111 2111111 2111111 2111111 0111111101111111  

حضزززززززززززززززززززززززززززور حضزززززززززززززززززززززززززززور   55
مززززززززززززززززززززززؤتمرات مززززززززززززززززززززززؤتمرات 
  محلية ودوليةمحلية ودولية

مززؤتمر مززؤتمر   211211
داخلززززززززززززززززززززززززززززي داخلززززززززززززززززززززززززززززي 

  وخارجيوخارجي

مززؤتمر مززؤتمر   211211
داخلززززززززززززززززززززززززززززي داخلززززززززززززززززززززززززززززي 

  وخارجيوخارجي

مؤتمر  211
داخلي 
 وخارجي

مؤتمر  211
داخلي 
 وخارجي

مؤتمر  211
داخلي 
 وخارجي

  مؤتمرمؤتمر  01110111

القيمززززززززززززززززززززززززززززززززززة القيمززززززززززززززززززززززززززززززززززة   
المتوقعززززززززززززززززززززززززة المتوقعززززززززززززززززززززززززة 

  بالجنيهبالجنيه

21111112111111  2111111 2111111 2111111 2111111 0111111101111111  

إنشزززاء مراكززززز إنشزززاء مراكززززز   22
تنفيزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززذ  تنفيزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززذ  
وتسزززززززززززززززززززززززززويق وتسزززززززززززززززززززززززززويق 
األبحزززززززززززززززززززززززاث األبحزززززززززززززززززززززززاث 
وبززززززززززززززززززززززززززززززرامج وبززززززززززززززززززززززززززززززرامج 
الدراسززززززززززززززززززززات الدراسززززززززززززززززززززات 

  العليا العليا 

إنشززاء مراكززز إنشززاء مراكززز 
بكليززززززززززززززززززززززززززات بكليززززززززززززززززززززززززززات 
قطززاع العلززوم قطززاع العلززوم 
  االجتماعيةاالجتماعية

إنشززاء مراكززز إنشززاء مراكززز 
بكليززززززززززززززززززززززززززات بكليززززززززززززززززززززززززززات 
قطززاع العلززوم قطززاع العلززوم 
  االجتماعيةاالجتماعية

إنشززاء مراكززز إنشززاء مراكززز 
بكليززززززززززززززززززززززززززات بكليززززززززززززززززززززززززززات 
قطززاع العلززوم قطززاع العلززوم 
  االجتماعيةاالجتماعية

إنشززاء مراكززز إنشززاء مراكززز 
بكليززززززززززززززززززززززززززات بكليززززززززززززززززززززززززززات 
قطززاع العلززوم قطززاع العلززوم 
  االجتماعيةاالجتماعية

إنشززاء مراكززز إنشززاء مراكززز 
بكليززززززززززززززززززززززززززات بكليززززززززززززززززززززززززززات 
قطززاع العلززوم قطززاع العلززوم 
  االجتماعيةاالجتماعية

إنشززززاء مراكززززز إنشززززاء مراكززززز 
بكليززات قطززاع بكليززات قطززاع 
العلزززززززززززززززززززززززززززززززززززوم العلزززززززززززززززززززززززززززززززززززوم 

  االجتماعيةاالجتماعية

القيمززززززززززززززززززززززززززززززززززة القيمززززززززززززززززززززززززززززززززززة   
المتوقعززززززززززززززززززززززززة المتوقعززززززززززززززززززززززززة 

  بالجنيهبالجنيه

41111114111111  4111111 4111111 4111111 4111111 2111111121111111  
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واألرشزززززززززززززززززيف واألرشزززززززززززززززززيف 
االلكترونزززززززززززززي االلكترونزززززززززززززي 
للرسززززززززززززززززززززززززززائل للرسززززززززززززززززززززززززززائل 
الجامعيززززززززززززززززززززززة الجامعيززززززززززززززززززززززة 
والمجزززززززززززززززززالت والمجزززززززززززززززززالت 

  العلميةالعلمية

للعلززززززززززززززززززززززززززززززوم للعلززززززززززززززززززززززززززززززوم 
االجتماعيززززززززة االجتماعيززززززززة 
للرسزززززززززززززززززززززززائل للرسزززززززززززززززززززززززائل 

  والدورياتوالدوريات

للعلوم للعلوم 
االجتماعية االجتماعية 
للرسائل للرسائل 
  والدورياتوالدوريات

للعلوم للعلوم 
االجتماعية االجتماعية 
للرسائل للرسائل 
  والدورياتوالدوريات

للعلوم للعلوم 
االجتماعية االجتماعية 
للرسائل للرسائل 
  والدورياتوالدوريات

للعلوم للعلوم 
االجتماعية االجتماعية 
للرسائل للرسائل 
  والدورياتوالدوريات

للعلزززززززززززززززززززززززززززززززززززوم للعلزززززززززززززززززززززززززززززززززززوم 
االجتماعيززززززززززززززة االجتماعيززززززززززززززة 
للرسززززززززززززززززززززززززززززائل للرسززززززززززززززززززززززززززززائل 

  والدورياتوالدوريات

القيمززززززززززززززززززززززززززززززززززة القيمززززززززززززززززززززززززززززززززززة   
المتوقعززززززززززززززززززززززززة المتوقعززززززززززززززززززززززززة 

  بالجنيهبالجنيه

41111114111111  41111114111111  41111114111111  41111114111111  41111114111111  0511111105111111  

اجمززززززززززززززززززززززززززززالي اجمززززززززززززززززززززززززززززالي   
الموازنززززززززززززززززززززززززززة الموازنززززززززززززززززززززززززززة 

  المتوقعةالمتوقعة

2321111123211111  23211111 23211111 23211111 23211111 028311111028311111  
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 فريق عمل

 قطاع العلوم االجتماعية 

 اإلشراف العام

 جمال عصمتأ.د. 

 نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث

 منسق

 قطاع العلوم االجتماعية 

 أ.د. أسامة عبد الخالق األنصاري
 القاهرة للدراسات العليا والبحوثجامعة  - وكيل كلية التجارة

 فريق العمل

 محمود علم الدينأ.د. 
 جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوثاألعالم وكيل كلية 

 هالة سعوديد. أ.
  جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوثاالقتصاد والعلوم السياسية وكيل كلية 

 عمر سالمد. أ.
 القاهرة للدراسات العليا والبحوثجامعة الحقوق وكيل كلية 
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