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 جامعة سوهاج -الخطة البحثية لكلية اآلداب 
 م9023 -9002للسنوات 

 اإلطار العام ومنهجية الخطة* 

حكككككش ةتشككككليةلاآلكككككاةعة عوةاج بكككككاةهكككككشرجةةوج لجتجت كككككجةعاوشكككك آلاةش و عت كككككجة ككككك ة اكككككجيةعاو
شعا  عهككجاةعاباآلككجةاهجهككجةاتدكك اةعا  عهككجاةعي وآلككاةشتت آلككاةعاعلكك ةشعاتعجمككية ككةةعا ات ككةةعا حككآل ةو آلككاة
   اةعاوآلئاةشعا ات ةةعااذآلنةآلت آلزعنةو  آلزعاةذعاة كجوةة كجفة كلةتاكبةعاودبكاة كنةا  ة  ك ة

آل جتكجة كنةعالاآلكاةورك ش طة وك ةعااج بكجاةش كجةتد  ك   كنةوحكش ةةا شعا اةتح آلجاةعياعآلاةعاثجاثا،ةشع 
 وجحتآلجاككككككجاةعا ات ككككككةة ككككككةةعي ككككككذة كككككك ةعجمتوككككككج ةعهككككككت عتآلاآلاةش  ككككككاةعاوحكككككك ةواج بككككككاةهككككككشرجة

 ا9023ة-9002قج اةعالاآلاةوب ية  اةوحثآلاةااهتشعاةعي وةةة

 عن الكلية مقدمة: أولا 

 ،(962)اةوجاد ع ةعاشزع ية قاة2291اتشئاةلاآلاةعة عوةوهشرجةة لةمجاة .2

ة:ةاة لةعيقهجاةعةتآلا2296/ة91جاةشق ةو ااةعا  عهاةعاعباآلاةو جةم
ة.قهاةعاا اةعاب وآلاةشآ عو ج .9
 .قهاةعاا اةعإلتااآلزآلاةشآ عو ج .3

 .قهاةعاا اةعاع تهآلاةشآ عو ج .4

ة.قهاةعاتج آلخةشعا  عهجاةعإل  آلدآلا
شلكككجنةاتشكككجبرجةتجوبمكككجةااج بكككاةاهكككآلش ة كككلةعاو عآلكككاةشلجتكككاةعالاآلكككاةعاشحآلككك طةاككك  عوةة

اةق جمكككجةم آلركككجة كككنةاتكككشوة  ككك ة كككلةواج بكككاةاهكككآلش ،ةشقككك ةةاكككاةعالاآلكككاةت ككك 
عا  عهكككجاةعي وآلكككاةشتهككك ةحجاكككاةعا ات كككةةو  آلاآل كككجة كككلةعات   كككجاةعاتكككلةت ككك اة
ق ككجاةعاتباككآلاةشعةثككج ةشعاهككآلجحاةشعإلمككتاةشعابتقككجاةعابج ككا،ةثككاةتداككاةتوبآلككاةعالاآلككاة
ااككك ةاج بكككاةاتكككشوةعاكككشع ي،ةششكككج لت جةعا هكككباآلاةلاآلكككاةعة عوةودتكككجةشلاآلكككاةعة عوة

ة.وأهشعن



هكككتاةمشككك ة(ة26) اةاقهكككجاةعالاآلكككاةشع تتحكككاةاقهكككجاةا ككك  ،ةشا كككوحاةعةنةشت كككشة
قه مج،ةش  حااةعا  عهاةعااج بآلاةعيشا ةتدشاةما ةتةجاةعاع اآلنةعا  عهآلآلن،ةا  طةا وكةة

ة.ةهتشعا
شق ةلجنةا شقب جة لةهشرجةة  زعهةعاشعرح،ةشذابةحت ةتلشنة لةقاوةعا ت داةعاا  ع آلاةعا تش ة

ة.و جة   ت ج

ث عءة و عاة تو جةةآلالاشعاةةةة  تذةتأهآله جةتهبلةاجر طةوليةقشطةاالةتعبآليةا لجتآلجت جةشق  عت جةشع 

ة ة لةذابةالج اةش  آلاآل ج ةش هتت ط ةيهجتذت ج ةشعاعل آلا ةمالةعا و عاةعابا آلا ة لةذابةلا   بت  ط

ةةا  قع ةشعاتلتشاشاآلا ةعابا آلا ةلج اعا تجحا ة   ا ةااي ة ن ةعاعجماا ةعجات جمآلا ةاجتوةعا ب  ةاال

ةة.عا  اشواة لةهشقةعاب يةعات   جاه ةعابازة لةشةعا ات ةةذعاةعا ااةق جمجاة

ةعاةةةة ةوجهت  عةلاآلاشتهبل ةش د  عت ج ةو ع ا ج ةت شآل  ةاال ة هآل ت ج ةعاتئحاة شعي ةوت آلآل  ةشذاب  

ة ةشعهتح ع ةو ع جةش د  عاةا آل ط ةعااآلهجتسةالث ة نة  ط مالةتحشةآلتتجهوة ةةعا  عهآلاةا  حاا

ا آل طةةشو ع جت   جاةة اقح آل اةمالةةلاآلال جةانةعاةعاحجاجاةعا ات بآلاا آلاةشةعا ت آل عاةعاب

 لةعيمشعاةعاثتثاةعا  تاعا،ةاذعة د ةاتشئاةة ات بآلاتتتجهوة ةةعجحتآلجاجاةعابا آلاةشعا ت اوجاةعا

ة.ةعا ت   اةو تج جةاات ا اةشو تج جةااتباآلاةعا عتشحة

ةةعالاآلاةتراشةةة ةشئشنةق جمجاثتثا ةق جا ةشق جاةشرل ةشعا تو، ةعاباآلجةةعاتباآلا عا  عهجا

ة ةشئشن ةشق جا ة، ةشعاوحش  ةشة   ا ةعا ات ة ةعاوآلئاتت آلا ةاجر ط ةعالاآلا ةتب ي ةش ة   اة، ةااي  ن

و ءعة نة اقةوآلئاةاج بآلاةشت وشآلاةتب يةةاجةشرشةعا جاوةتباآل آلاش مجآلاةاراةمت  ة لةعاب اآلاةعا

ةعات ةاال ةش شج ةعا تلج اا ةعاش  آلا ةشتت آلا ةشعجهتح ع ة لةمالة دي ةعيلج آل آلا شآل  ةعاو ع ج

ل جةةت ت ةرذهةعا مجآلاةاالةعا ت آلزآلن،ةشةعا  تاعاة نةحآل ةعا تجرجةش  قةعات  آلسةشعاو ع جةعا د  ا

 نةاوتجئ جةو جةتش  هة نة   اةاج بآلاةتتشع  ة آل جةهويةعا مجآلاة نةاقج اةشت ذآلاةشتشاآل ةةعا تبث آلن

ة.جش ج آلاةاحآلجتةتعهلةشلذابة مجآلاة وآلا



اج باةهشرجةة نةهتاةمش ةقه جةالج آل آلاةآل ثاشنةتهباةمش ةو تج اجةة–لاآلاةعة عوةتتأافةشةةةة

ة:الج آل آلاةشرلةلجاتجال

ة.قهاةعاا اةعاب وآلاةشآ عو ج .2
 .قهاةعا  عهجاةعإلهت آلا .9

 .قهاةعاا جاةعاش قآلاةشآ عو ج .3

 
 : وتتفرع الدراسة به من الفرقة الثانية الى ثالث شعب، هي

 .عاعج هآلاةشآ عو جشبواةعاا اة -اة

 .شبواةعاا اةعات لآلاةشآ عو ج -وة

 .شبواةعاا اةعابو آلاةشآ عو ج -ةة

 .قهاةعاا اةعإلتااآلزآلاةشآ عو ج .4

 .قهاةعاا اةعاع تهآلاةشآ عو ج .1

 .قهاةعا  عهجاةعاآلشتجتآلاةشعاتتآلتآلا .6

 .قهاةعاتج آلخ .9

 .قهاةعاا  ع آلج .9

 .قهاةعاعاهعا .2

 .قهاةمااةعاتعس .20

 .قهاةمااةعجات جا .22

ة.قهاةعإلمتا .29
 : تتفرع الدراسة به من الفرقة الثانية الى شعبتينو  

ة.شبواةعا حج ا .ةا
 .شبواةعابتقجاةعابج اةشعإلمتاةعاهآلجحل .ةو

 .قهاةعةثج ةعا   آلا .23

 .قهاةعةثج ةعإلهت آلا .24

 .قهاةعات  آلا .21



 .ةقهاةعا لتوجاةشعا باش جا .26

ة
 : البرامج الجديدة

ة.حوتةجاةعاتباآلاةعا عتشةةو تج جةعةثج ةشعإل شج ةعاهآلجحلة.ة2
ة.ةوتةجاةعاتباآلاةعاا آل ةةةو تج جةعات ا اة.ة9

ةوشة ةش بجشتآل ا ةعات  آلس ةرآلئا ةيمرجء ةعإلا جال ةعاب   ةعااج بلةةجالاآلاآل ي ةعابجا  ل

ةا9002حت ة و عآل ة(ة بآل ةش   سة هجم )ة بجشتجة26ةعةشمرشةة269االةةاة9009/9002

ة.ةالث ة نة  طةاشرذعة بش ةاترجمع 

 البحثية الخطة فلسفة الكلية في إعداد: ثانيا

ةتحدآلقةةتتوت ةعالاآلا ةتحش ةشعا جاآلا ةشعإل ع آلا ةعيلج آل آلا ةعيتش ا ةلج ا ةما ةتشاآل  ةتدشا  اهعا

ةعا   اة عاوحثآلاة رجءةعاب تءةشعي  عفةذعاةعا  احاة ةةعات شآل ةشعاتحهآلنةعا هت  ةااش ط

،ةقاآل لةشعابجا لعاب يةعا حا ةشعإلاا ةعا هتشآلجاةعات ةتحدقةعات آلزةعاتتج ه ة  ةهشقةااش شية

ةما ةتدشا ةتتةآل آلا ةثدج ا ة تي ة ن ةشعات شآل ةشذاب ةشعاتحهآلن ةعا هتعآل ، ةتحش ةوجاتشا  ةعجاتزعا  

،ة ةةشرةةتةجاةاتدشآلاةتحدآلقةعااش طةشعات آلزة  ةعي عء،ةش شج لاةعإل ع طةشعابج اآلنة  ةعا هت  

ة.اةاا  عهجاةعاباآلجعادآلجهآلةعي عءةعااج ب ة  ةلج اةاشعتو ةو جةآلحدقةعا بجآلآل ةعيلج آل آلا

 :وقد وضعت الكلية النقاط التالية في العتبار

ةعاتباآل آلاةة- ةوجاب اآلا ةعادآلجا ةآلت او ة  ج ةعاب ي ةعحتآلجاجاةش ت اوجاةهشق ة   ةعا هت   عات آل 

  ةةيةعاتتج هآلاةشعابشا اة ةةعوتلج ةآاآلجاةا آل طةاحيةعا شلتاةعات ةةوأهجاآلوةا آل طةش ت ش ط

ة.ات ب تشعا ة هآل طةعات ش ةعا 



تبجةاة ش ةعابت  ةعاوش  ةعا بريةشعا   وةشعادج  ةما ةعجوتلج ةشعإلو عاة لةعاتبج ية ةة -

ة.ةعاتةجاةعابجا  ةعاا آل ةشتح آلجت 

ةشع  لجتآلجاةةاه جا - ةش  ج ط ةتشمآلا ةما  ةوتأثآل رج ةعا ات ة ةشت ش ةتد ا ة   عا بههجاةعاتباآل آلا

 .عا  آلاآلن

ةشعج - ةعا باش جا ةتلتشاشاآلج ة   ةعاه آلة ة آلغةعاتد ا ةعهت  عا ةر ش ط ةآلهتازا ة  ج ت ججا

 .شعاتباآلاةعجالت شت ة ت ش طة لةعاتباآلاة ثيةت وآلقةتةاةعاتباآلاةمنةوب 

عإله جاة لةحيةلثآل ة نةعا شلتاةعات ةتبشقةعاب اآلاةعاتباآل آلاةوجااج باة  جةآلحهنة نة -

 .تة طةعا ات ةةاالاآلا

ةعاباآلجةشوحش ةامرجءةرآلئاةعات  آلسة لة  حااةعا  عهجاة تجرجةعالاآلاةعاتباآل آلاو ع جةشةابية -

 .عي  عفةعا بتآلاةش ت اوجاةعاتت آلاةعا هت ع اتشقبجاةعاتشعزنةوآلنةتتهاةوجاشعقبآلاةا دجوااة

ة.عاوحثآلااتحهآلنةشت شآل ةعاب اآلاةةر ش طةعاوح ةمنة  ج  ةت شآليةذعتآلاة تب  ط -

- :تلتزم باآلتي  ومن ثم فإن الكلية

 .جةعيلج آل آلاةشعإل ع آلاةو هجات جةشغجآلجت جةشقآل  جةشار ع  جعجاتزعاة لةا ع طةعالاآلاةشاقهج   -

 .عاوحثآلاةو جةآل  اةعا ات ةةشعاوآلئاتعبآليةعاب اآلاة -

ةآلدجوية - ةو ج ةعا   ا ةتد آلا ةاهاشو ة   ةعاتز ا ةشعا  شتا ةشعاشعج آلا ةشعاب عاا ةعا هجشعط تحدآلق

 .عحتآلجاجاةشتشقبجاةا حجوةعا  احا

هشعءةما ةعا هتش ةعجات جم ةة  حااةعا  عهجاةعاباآلج لةةعاتبج ية ةةعاتعجشتجاةوآلنةعا تو -

 .اشةعاثدج  ةو جةآلحدقةتشقبجت اةشآلدجويةعحتآلجاجت ا

 .تح آل ةعا اججاةعا حت ااةشعا  لتاةاتحدآلقةعات آلزةشعإلو عاةشعجوتلج  -



 .عاوحثآلاةوجالاآلاةش اةعجاتزعاةوجاتحهآلنةشعات شآل ةعا هت  ةااشعتوةعا ت -

 .ا وج  طةشعاتتوبةوججحتآلجاجاةعا هتدواآلاةاا ات ةعتوجاة ت اآلاةقجئ اةما ةع -

 .عا تجوباةشعا  عاباةعا هت  طةاأل عءة  ةرشءةعير عفةشعا بجآلآل ةعا شرشما -

  اضات األساسية للخطة البحثيةالفتر : ثالثـاا 

ةعاوحثآلاتد ةعالاآلا ة  ا ةما ةةشا ةاآلاجزرج ةعاتلةآل لن ةعج ت عرجاةعيهجهآلا ة ن ما ة ا شما

 :عاتحشةعاتجال

ة - ةتحاآلي ةوجهت  عا ةعا عرن ةعاشرة ةتحاآلي ةما  ةعا  ا ةعادشطةاتة(SWOT)وتجء ةتدج  ح آل 

 .،ةشعاع فةشعات  آل عاةعا ج اآلاشعاربفةعا ع اآلا

 .وآلنةعي عءةعاعبالةشار عفةعا  اةعاشقشفةما ةعاعاشط -

ةاش ط - ةاتحهآلن ة هتدواآلا ة ب  ةذعا ة تشعزتا ةش    ةو ع ج ةش   اةةشرة ةعاوحثآلا عاب اآلا

 .عا ات ة

 .ةةا آلةةعابج اآلنةما ةلج اةعا هتشآلجاةوجاحقة لةعا شج لاةشعا هئشاآلات ت -

ةعا - ةعا ات ةعا تجوبا ةعاوحثآلاةش   ا ةعا  ا ةاتتعآلذ  ةشعا   ةعاتتعآلذآلاةاب اآلجاةعات شآلة هت  ط

ةشعاوحش ةششلآليةعالاآلاةاشئشنةعاوآلئاةةشعاتحهآلن  نةقويةشلآليةعالاآلاةاشئشنةعا  عهجاةعاباآلج

 .ش   اةعا ات ة

ةتت - ةشعاتدآلآلاتش  ةةجئجةعا تجوبا ةشعاربفةشعاع فةشعات  آل عاةعا ج اآلا ةة  عابا ةتدج ةعادشط

((SWOTة. 

 منهجية إعداد الخطة : رابعـاا ا 



ةعالاآلا ة  ا ةةعاوحثآلاةتدشا ةر  ة  لوا ة ت اآلا ةعا هتدوا "ما  ةعاتحاآلي "Prospective 

Analysisاالاآلاةجهتد عءة"ةعا ج اآلاعاوآلئاة"شتل نةار آلاةرذهةعا ت اآلاة  ةق  ت جةما ةتحاآلية.ة

ة ةشتحاآلي ةعا ع اآلا"عاع فةشعات  آل عاةعا حت اا، ةعاوآلئا ةعاذعتآل" ةشق  عت ج ة نةحآل ةلعجءت ج اةاالاآلا

تتجهقة،ةهبآلجمةتحشةاح ع ةعااتح آل ةتدج ةعادشطةشعاربفة لة اجيةعاوح ةعابا لةش   اةعا ات ة

،ة ح  طش دجمةاا بجآلآل ةعات جذةعاد ع اةاآلاةجل جةات جةت  تجةوأهجسةه.ةشعاتبجشنةوآلنةا آلةةعيتش ا

ةعاب ية ةشهشق ةووآلئت ج ةمتقت ج ة   ةوجالاآلا ةعجهت عتآلا  ةاات  آل  ةاهجهآلجم ة   تم ةتبتو  شوجاتجا 

ة.شعحتآلجاجاةعاتت آلاةعا ات بآلاةشح لاةعا هتا عاةما ةعا هتش ةعابجا  

ة ة ت ج ةما  ةعاحجاآلا ةعا  ا ةعمت  ا ة د  ةا    ةتجحآلا ةعا ر شن"ش ن ةتحاآلي "Content 

Analysisةل جةة ةعااج بل، ةوجاتباآلا ةعا ت اا ةعاشثجئقةشعااشعئح ةتحاآلي ةعهت  عا ةما  ةآلدشا شعاذ 

عمت  اةعا ت اآلاةما ةم  ة نةعي شعاةعاوحثآلاةلججهتوآلجتجاةشعهت ج عاةعا ا ةشا شعاةعا دجوااة

ة.ةةلاآلاعت جاةم اآلاةعا هحةعاوآلئ ةااعا عتشحاةشعا  اداة  ةهوآلية

قد اعتمد على ما  بالكلية سبق فإن أسلوب العمل فى الخطة البحثيةا وتأسيساا على م

 :يلى

ة نةوحش ةش   جاة ات بآلاتحاآلية ر شنة - ةعالاآلا ةتد    وتشا جاةش ت اوجاةعاتت آلاةة ج

جةشهشقةعاب ي،ةشلذابةعا دج تجاةعا  ابآلاةااتاج وةعا حاآلاةشعإلقاآل آلاةشعابجا آلاةشاهسةتدشآل  

ذابةانةعالاآلاة)طةم  ة نةعاشح عاةعيهجهآلاة ع يةعالاآلاةزآلج ةاا ةاجتو.ةشعجهتعج هة ت ج

 (ة-عالشع ي–و   ةعجتتدجيةاا ة د ةعااج باةعاا آل ةو  آلتاةهشرجةةعاا آل طة

تح آل ةا ج ةحجلاةاا بآلاةعا تةش آلاةآلهتت ةاا ة ت ادجاةاهجهآلاةتواش رجة عجرآلاةحجل ا،ةشذابة -

عا    ةشار ع  ةشت ش هةش شقةةلاآلاةعة عوةة نة تية  اةشعهتآلبجوةاعاهعاةعاتباآلاةعااج ب 



ةاح لاة ةتحاآلا  ةا ج  ةتح آل  ة ة ة آل ، ةشعا  ن ةعاب جاا ةشرآللي ةعاب ي ةهشق ة  ا ةشاآلرجم  آل ،

ةعا ات بآلاة ةعاد جمجا ةما  ةعا تتشما ةشت عمآلجت ج ةشعابجا آلا ةشعإلقاآل آلا ةعا حاآلا عا هتا عا

 .جهآل جةعااج بآلا

ج ةعادشطةشعاربفة  ةعاوآلئاةعا ع اآلاةاالاآلا،ةاتح آل ةتدةةSWOT Analysisعا هحةعاوآلئ ة -

 .شعاع فةشعات  آل عاةعا حت ااةعا ج اآلاةاالاآلا

لتوكيد  دوات التالية عند إعداد الخطة البحثيةكما تم التركيز بشكل خاص على األساليب واأل 
 -:الجودة بالكلية

اآلاةاا ات ة،ةشحجااة ج عاةشعهتوآلجتجاةي وجوةعاب يةشعا ات ةةعا  تل،ةشعجحتآلجاجاةعاعبعهت -

 .عيقهجاةعيلج آل آلاةعاعباآلا

شعات ةعهت   اة ةةم  ة نةقآلج عاةةBrain Storming Method  آلداةعاب فةعاذرت ة -

 .ش بهجءةعيقهجاةو جةعالاآلا

واتساقاا مع رؤية الكلية ومنهجية الخطة المستهدفة فإن إجراءات التنفيذ مرت بالمراحل     

  -:التالية

 اةوشليةآلتر نةلج اةعات   جاةعا بتآلاةوجااش طةشعات  آل ةعجهت عتآلا ةتشلآلية  آلقةعا  -

 .تشزآلةةامرجءةعاع آلقةش دجمةاا ت اآلاةعا ح  طة  ةتابةعا  اة،ةثاعااج ب 

 .تح آل ةاراةعا  ج  ةشو عآلاةا ةةعا ج طةعابا آلا -

 .عادآلجاةوجا هحةعاوآلئ ةالاآلاةعة عوةاج باةهشرجةةشعاوآلئاةعا حاآلاةشعإلقاآل آلا -

 (.عا هحآلاةشعاتحاآلاآلاة ت جةشعا دجوتا)اةشت وآلقةا شعاةعا  عهاةعا آل عتآلاةت  آل -

 (. هش طةاشا ةاا  اة)ةتحاآليةعاتتجئجةش   رجة  ةتد آل ةاشا ة -



 .ةشمآلتاة نةعي  عفةعا بتآلاةمد ةعات شعاةعاتدجشآلاةشعاب فةعاذرتلةوآلنةامرجءةعاع آلق -

  اب المصلحة في الخطة البحثيةاألطراف أصح: خامساا 

ةةة - ةعي  عفةا حجوةعا  احا ةار جنةة Stakeholdersآلبتو ةتح آل   نةعابشع يةعا ج ا

 جماآلاةعا  ا،ةشق ةتاةتح آل ةعاهج طةا حجوةعا  احاةو  ج واةعيقهجاةشعاو ع جةعيلج آل آلاة

عا بتآلا،ةحآل ةانة دجوااةعحتآلجاجاةشتشقبجاةتابةعي  عفة نةاشا ةعار جتجاةعاتلةتشرحة

 جاةعاتلةتد   جةعالاآلاةجهجر  ةعإلعاوحثآلاةش  دت حاة لةت آلزةعا   اة ةشعقبآلاةعا  اةعا  

 -:شآل لنةتح آل ةعي  عفةا حجوةعا  احاةما ةعاتحشةعاتجالة.ةا   اةعا ات ةةشعاوآلئا

ة.وهشرجةة  آل آلاةعات وآلاةشعاتباآلاةش ت داةعيزر ة*

ة.ما ةا ثج عا ااسةعية*

ةشعاتاآلعزآلشنةشعا حفةشعا اتاةشع  عة* ةعا  جاحعإلذعما ةولج ا عاحلش آلاةة عاةعابتقجاةعابج ا

ة.شغآل ةعاحلش آلا

ة.طةعاب ي  آل آلجاةعاشبشنةعجات جمآلاةش حجلاةعيه طةوشزع ةة*

ة.  آل آلجاةعا هجحاة*

ة.شزع طةعيشقجف*ة

ة.اةعابج ا لجتوةعات ا اةشا جزةعا  جو ع*ة

 Need Assessment             :   تحديد الحتياجات: سادساا 



ةآل لنةاتش آلةةة ةشعاتل ةعاتز ا ةعجحتآلجاجا ةشتدآلآلا ةتح آل  ةعاتزا ة ن ةاا  ا ةعاتاجح ة دش جا  

 :تشرآلح جة آل جةآلالة

و  فةوأهاشوة وج  ةتهب ةاات آلآل ةشعاتحهآلنةعا هت  ةتلج اآلاة ت ش طةعهت عتآلاآلاةةاتوجا .2

ةعا  احاا ةعي  عفةذعا ةا آلة ةشعا هجءااةة رجء ةشعاشعج آلا ةعااش ط ةوتشلآل  ةعجاتزعا  ة

 .ئشاآلاةشتحدآلقةعات آلزة لةعي عءةشعا ه

 لة اجيةةلج آل آلاشرةةتةجاة ع الةاا تجوباةشعا  عاباةاتدآلآلاةا ش ةعالاآلاةشعاو ع جةعي .9

 .شعت جذةاا عءعاةت حآلحآلاةمت ةشاش ةعتح ع جاة لةعي عءعاوح ةش   اةعا ات ةة

 .شرةةتةجاةاتشاآلةةش لج أطةعات آلزة لةعي عءةشتش ةعاتاج وةعاتجاحا .3

 . ةعا ماةعاتزاةاتحدآلقةعجهت  ع آلاة لةا ش ةعاتحهآلنةشعات شآل ةشعالاآلاتش آل.ة20

ة

 Risk Assessment     :تقييم  المخاطر: سابعـاا 

وجالاآلاةآلاوةتح آل ةشتدآلآلاةعا  ج  ةشعابدوجاةعاتاجحة لةت شآل ةشتتعآلذةعا  اةعاوحثآلاةاتحدآلقةةةةة

  شعاةعاتز اةااتبج ية ةةتابةعا  ج  ةعا  تو اةوب اآلاةت  آلاةشت شآل ةشتتعآلذةعا  اةجت جذةعا

ةشعابدوجاة آل جة ةعا  ج   ةتاب ةتشرآلح ةشآل لن ةاا  ا، ةش دش جاةعاتاجح ةعا ما شعابدوجاةشتش آل 

ة:آلال

 .م اةلعجآلاةعا ماة نةاجتوةعإل ع طةعاباآلج،ةاشةعات آل ة لةاشاشآلجت جةشعتاجرجت ج -

 .م اةلعجآلاةعا شع  ةعاتز اةااتتعآلذة -

ةا تجوبا - ةتةجا ةتش   ةعات حآلحآلاةةم ا ةعإلا عءعا ةجت جذ ةعااش ط ةآاآلجا ةشت وآلق تتعآلذ

 .عا تجهوا

 .عت عج ةلعجءطةش جماآلاةتةجاةعجت ججاةشعا باش جا -



 .عهتتعجذةعاشقاةشعاو ءة لةعاتتعآلذة -

 أولويات الكلية خالل فترة إعداد الخطة: ثامنـاا 
   ر ش طةتأرآليةعالاآلاةااتد اةاتمت ج ةعيلج آل. 

 ةعتعجقجا ةشمد  ةما ةةتعبآلي ةشعاوحثآلا ةعاتباآل آلا ةعا بههجا ة ة ةعاثدج آلا اابتقجا

 .حاآلاةشعإلقاآل آلاةشعابجا آلاعا هتشآلجاةعا 

 عاتشهةة  ةعاوحش ةذعاةعا ااةو   اةعا ات ة. 

  أهداف الخطة

 ة.عاتلةتحترت جةعالاآلاةشرةة  اة دتتاةاألوحج ة لةعات   جاةعا تب  ط
 ي عءة كككلةعاوحكككش ةش حجشاكككاة و  كككجةشركككةة بكككجآلآل ةاألوحكككج ةعي وآلكككاةشذاكككبةا  كككةةاكككش طةع

 .ةوجا ات ةةق  ةعا هت جا

  عاتب فةما ةعا تةش ةعاثدج لةشعجات جملةاا ات ةةعا حآل ةش حجشااةعاهآل ة لة شعلوت. 

 ات ية هتش ة  آلةة نة و ةوحكش ةعالاآلكاةوكجات ش عاةعا هكت  طة كلة اكجيةعاا كجاةشآ عو كجة
اةماآل كككككجةلكككككجات  آلا،ةشلكككككذابةعا  عهكككككجاةشعا  عهكككككجاةعاتج آل آلكككككاةشعةثج آلكككككاةشعا  عهكككككجاةعادجئ ككككك

عاا  ع آلاةشعا  عهجاةعجات جمآلاةلبااةعاكتعسةشعجات كجاةشعاعاهكعاةشلكذابة  عهكجاةعجمكتاة
شتة آلجتكك ةشعابتقككجاةعابج ككا،ةشا آلكك عةعا  عهككجاةعاحآلجتآلككاةعا تبادككاةوبتقككاةعا ات ككةةعا شحآلككاة

 .لجا  عهجاةعإلهت آلا

 
  مجالت البحث

عمك ةعجتهككجنة كنةعاتككشعح ةعاوآلشاشاآلكاةة ككلنة  تكاةعا  عهككجاةعي وآلكاةتبتككلة  تكاةعا ككوةت ةاذعةلجتكاة
وجإلتهجنة نةعاتجحآلاةعاتعهآلاةشعجات جمآلكاةشعاثدج آلكاةشاركاة اكججاةعاوحك ةعاتك ةهكشفةت لكزةماآل كجة

ة: ر ة9023ة–ة9002عالاآلاة تيةعاهتشعاةعي وةةة
ةتشلآل ةعااش طة*



  تاةعاوح ةعابا لة لةعا اججاةعاعل آلاةاتش آل ةةشاش ةعا عجاةعادآلج آلاةر ش طة  ةعادجئ آلنةما 
ة:عالعجءعاةعاوحثآلاة  ةعا اججاةعا  تاعاةشآلش يةوحش ة تباداةو جةآلال

 عاتح آلجاةشعا ت اوجا:ةعا باش جتآلاة  ةعاوح ةعابا ل -

 

ةشرةة بجآلآل ةتشلآل ةعااش طة  ة  تافة اججاةعاوح ةعابا لةش لةلج اةعات   جا -
  

  عهت تيةعا شع  ةعا  تاعاة  ةوآلئاةعاب ي -

 

  عيهجاآلوةعا  تاعاةشعا  ج   -

 

   ش ةعادآلج طةااحعجةةما ةاش طةعاوح ةعابا ل -

 

امركجءةرآلئكاةة– بكجشنةمركشةرآلئكاةعاتك  آلسةة–عا جاكوة)عاتت آلكاةعاشكج ااةي ك ع ةعاع آلكقةعاوحثكلة -
ة(عات  آلس

 :سياسات الكلية في مجال البحث العلمي
ة. ةعاهج طةامرجءةرآلئاةعات  آلسةشاشمآلاةتش رجة تيةعابج آلنةعا جرآلآلنح  ةوحشةة-
ةعا  ةةتحشةوحش ةت  اةعحتآلجاجاةعا ات ةةعا حالة-
ة  قة شرشمجاةوحثآلاةا آل طةتتشعلوة ةةعات ش عاةعاب  آلاةعا تتحداة-
ة و ةعيقهجاةعيلج آل آلاةشو ع ا جةوتةجئ رجةعا حاآلاةشعإلقاآل آلاةشعابجا آلاة-

 :ية في مجال خدمة المجتمعسياسات الكل
ة.ح  ةعاا جاةعا هتعآل طة نة  آلالةعالاآلا  -

ة. آل جةتد   ةعالاآلاة نة   جاةعاشقشفةما ةآ عءةا وجوةعاب ية-
ة.اش عبةا وجوةعاب يةشعا هتعآل آلنة لةعا اية لة  اةعاتحهآلنةشعاتبزآلزة-
 :البحوث الممولة ذاتيا أو لها مصادر تمويل أخرى الفردية والمشتركة* 

آلا  ةعاوجحثشنة لة اججاةعا  عهجاةعي وآلاة بةاةوحشث اةوت شآليةذعتلةشوشلية   ية لةغجاوة
ة:اج باةهشرجةةل جةآلالة–عي  ،ةش اججاةعاوح ةعابا لة لةلاآلاةعة عوة



 .اللغة العربية وآدابها قسم  .2

ش لة اجية   ت ةاا ات ةةآلبتزاةقهاةعاا اةعاب وآلكاةوجالاآلكاةتشقآلكةةو شتشلكشيةم كية
ا آلئكاةعادش آلكاةا حكشةعي آلكاةشتباكآلاةعالوكج ةآلكتاةو دتركجهة شكج لاةامركجءةرآلئكاة ةةع

عاتك  آلسةش بككجشتآل اةوجادهكاة ككلةامك ع ة  ككاةوججتعكجقة ككةةرآلئكاة حككشةعي آلكاةشتباككآلاة
ة.عالوج ةوهشرجةةشذابةاابيةهشرجةة جاآلاة نةعي آلآلنة ةةت جآلاةرذهةعا  ا

  ككجاةعا قآلدككاةعاتجاآلككا،ةش ككلة اككجيةعاوحكك ةعابا ككلةآلاكك يةعادهككاةوحشثككجة ككلةعات 
ة:شآلبتو رجة آل عتجةاوحشث ة لة  طةتتعآلذةعا  اةعاوحثآلا

  ةعاتحشةشعا  فةشعاب ش
 مااةعاا اةشمااةعاا اةعا دج ن 

 عي وةعااكككككككجرال،ةشا وة ككككككك  ةعإلهكككككككتا،ةشعاب كككككككش ةعإلهكككككككت آلا،ةشعاح آلثكككككككاة
 .شعا بج  ط

  عاشب ةشعاشب عءة لةعاب ش ةهجاعاةعاذل. 

  ولمااةعاوتغاةشعاتد ةعي. 

 عا  عهجاةعي وآلاةعا دج تا. 

ة
ة

ة
 .قسم الدراسات اإلسالمية  .9

 كلة اككجية   كاةعا ات ككةة دك ةتدكك  ةانةآلبكك ةعادهكاةو تج اككجة ج كجةاكك مجطةعا هككجا ة
اتككككشمآلت اةو ككككحآلحةعاعلكككك ةعإلهككككت لةعا بتكككك يةعاشهكككك ،ةشذاككككبةو آلككككاةامكككك ع ة مككككجطة

ج عطةآلت تبككككشنةو دكككك  طةماكككك ة  ج وككككاةحكككك عبةعاثدج ككككجاةعا  تاعككككاةشلككككوحةا ككككجحة بكككك
عإلهككتا،ةشلككذابةتباككآلاةعا ات ككةةعاشهكك آلاةشثدج ككاةتدوككيةعة كك ة ككنة ككتية ككحآلحة
ةعادككك آنةشثشعوكككاةعادشعمككك ةعاعد آلكككاةشعاهكككتاةعاتوشآلكككاةشذاكككبةوجاتبكككجشنة كككةةشزع طةعيشقكككجف
  ثاكككاة كككلة  آل آلكككاةعيشقكككجفةوهكككشرجة،ةل كككجةآلبتكككزاةعادهكككاةمدككك ة ش عاةتثدآلعآلكككاةمكككنة



 ش عاةت  آلوآلككككاة ككككلةماككككاةعاتاشآلككككك ةةشهكككك آلاةعإلهككككتا،ةشعا ككككذعروةعاعد آلككككا،ةشلككككذاب
ةش  ج ةةعاح شف

شاادهككاة  ككاةوحثآلككاة ككلةعا  عهككجاةعاباآلككجةشعاوحككش ةآلبتككزاةتتعآلككذرجة ككلة تكك طةعا  ككاة
ة:عاوحثآلاةعاحجاآلا،ةش اججاةعاوح ةل جةآلال

 ةعاعد ةشعاعد ةعا دج ن
  عاح آل 

  عاتاشآل 

 عاد آنةعال آلا 

 عا مشطةشعا  جوةعإلهت ل 

 ةعابدآل طةشعاعاهعا
ة
 

 .غات الشرقية وآدابهاقسم الل .3

 : وتتفرع الدراسة به من الفرقة الثانية إلى ثالث شعب، هي
a. شعبة اللغة الفارسية وآدابها. 

  :في مجال خدمة المجتمع
 :وفي مجال البحث العلمي

b. شعبة اللغة التركية وآدابها. 

 :في مجال خدمة المجتمع
 :وفي مجال خدمة المجتمع

c. شعبة اللغة العبرية وآدابها. 

 جال خدمة المجتمع في م
 وفي مجال البحث العلمي

 .قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها .4

 : في مجال خدمة المجتمع



آلزش ةعادهاةعا ات ةةوحجات ة نة با لةعاا كاةعإلتااآلزآلكاة كلة  عحكيةعاتباكآلاة كجة
قويةعااج بلةعا  تاعا،ةشآلب يةاجر عةوجاتتهآلقة ةة  آل آلاةعات وآلاةشعاتباكآلاةماك ة دجواكاة

شقةعاب ي،ةل كجةآلشكج بةعادهكاة كلةعاك ش عاةعات  آلوآلكاةعاتكلةتبدك ة كلة  لكزةعحتآلجاجاةه
عاا ككاةعإلتااآلزآلككاةوجااج بككاةابدكك ة ش عاة ككلةعاا ككاةعإلتااآلزآلككاةا آلكك ةعا  ت ككآلنةشلككذابة

ة. ش عاةت  آلوآلاة لةعاا اةعإلتااآلزآلاةاألغ ع ةعا ج ا
 :وفي مجال البحث العلمي

ة
 

 .قسم اللغة الفرنسية وآدابها .5

 :ة المجتمعفي مجال خدم
 ككلة  عحككيةعاتكك  آلسة ككجةقوككيةعادهككاةوتككش آل ة ككنةآلدش ككشنةوتكك  آلسةعاا ككاةعاع تهككآلاةةآلتب كك 

عااج بل،ةل جةآلب يةعادهاةاجر عةوجاتتهآلقة ةة  آل آلاةعات وآلاةشعاتباآلاةما ةهك ةعاباكزة
،ةشآلبدك ةعادهكاة ش عاة لةت   جاةعاا اةعاع تهآلاة لة با لة  حااة جةقويةعااج با

ة.ت آلنة لةعاا اةعاع تهآلات  آلوآلاةا آل ةعا  
 :وفي مجال البحث العلمي

آلاكك يةعادهككاةوحشثككجة ككلةعات   ككجاةعا قآلدككاةعاتجاآلككا،ةشآلبتو رككجة آلكك عتجةاوحشثكك ة ككلة كك طة
ة:تتعآلذةعا  اةعاوحثآلا

 تد ةا ولة  تهلةح آل ةشق آلا 

 مااةعي شعاةPhonology. 

 ا وةعاع تلش شتآلا. 

 مااةا اة جاا. 

 مااةا اةت علآلو. 

 تدجواآلامااةا اة  عهاة. 

 ة.اهاشوآلا
 

 .قسم الدراسات اليونانية والالتينية .6



 : في مجال خدمة المجتمع
عادهكككاةآلككك ماةعا ات كككةةعا حكككآل ةوبتج ككك ة كككنة ككك آلاآلنةماككك ة هكككتش ةمكككجالة كككنة*ة

شلذابةعاا اةعاتتآلتآلكاة(ةعاد آل اةشعاح آلثا)ةعا  ج طةعاا شآلاة لة اجيةعاا جاةعاآلشتجتآلا
عا حككآل ةآلت تككةةو زآلكك ة ككنة عكك  عاةعاثدج ككاةةشلككذابةعجآل جاآلككاةاة  ككجةآلابككيةعا ات ككة

ة.شعابااة لةا ج ةعابشا ا
آلهككجراةعادهككاة ككلةتتككشآل ةعا ات ككةة ككنة ككتية توكك ةش  آلاآلكك ة ككلة اككجيةعاتدككك ة*ة

ة.عي ولةشعاعتل
آلهجراةعادهاة نة تية تو ةش  آلاآل ة لةتزشآل ةعا ات كةةو كنةركاةماك ة  عآلكاة*ة

عاآلشتجتلةشعا ش جتلةش جةآل تو ة كنةة ت آلزطة لة اجيةعإل شج ةعاهآلجحلة لةعا اجاآلن
ة.تج آلخةعا ات ةةعاد آلاةشعاح آل ةو جتآلنةعاحرج تآلن

آلهجراةعادهاة نة كتية  آلاآلك ة كلةتزشآلك ةعا ات كةةو كنةآل لكت اةعادآلكجاةوتك  آلسة*ة
عاا كككاةعإلآل جاآلكككاة كككلةعا ككك ع سةعاثجتشآلكككاةاهكككشطةو كككجةركككشةقكككجئاة كككلة حج ةكككجاةعاشاككك ة

ةة.عاوح ي
 :وفي مجال البحث العلمي

 

 .سم التاريخق  .7

 :في مجال خدمة المجتمع
ة.انة  آلالةعادهاةآل   شنةعا ات ةةمنة  آلقةعاب ية لة  تاةعات  آلس*ةة

عا شج لاة لةعات شعاةشعاهآل آلتج عاةعاتلةتبد ة لةعااج بجاةعا  ك آلاةشو ج كاة*ة
ةاج باةمآلنةش س

يةعا شج لاة لةت شطةعتحج ةعا ب  آلنةعاب وة،ةركذعةعا كبت  ةعالوآلك ةعاكذيةآلبدك ةلك*ة
ة.مجا
عا شكككج لاة كككلةعاا بآلكككاةعاتج آل آلكككاةمكككنة  آلكككقةحركككش ةعاتككك شعاةعاتكككلةتبدككك ةو كككجة*ة

ة.و عاة هت  ط
ة. شج لاةامرجءةعادهاة لة تجقشجاةعا هجئيةعابا آلاةوجااج بجاةعا   آلا*ة
ة.عا شج لاة لة اجاسةاوجءةعا  ع سةشعإل ع عاةعاتباآل آلا*ة



 ةككاةشعاتككلةتبدكك ةو ككعاة ككلة ااككسة حاكك ةعا حج"ةعاتهكك آلجا"ةعا شككج لاة ككلةااتككا*ة
 ش آلكككاةلكككيةشككك  ةاةشذاكككبةاعحكككفةاهككك جءةعاشكككشع اةشعا آلكككج آلنةشعا هكككجا ةشعا ككك ع سة

ةشغآل ةذاب
ح كك ةعا وككجتلةشعا تشكك اةذعاةعا كك عزةعا ب ككج يةعا ت آلككزة"ةعا شككج لاة ككلةااتككا*ة

ة.و حج ةاةهشرجة
 وفي مجال البحث العلمي

 .قسم الجغرافيا  .8

 :في مجال خدمة المجتمع
:ةتشككككج عاةمككككنةعي  ككككج ةعاوآلئآلككككاةشعاتككككلةتت ثككككية ككككلةلككككية ككككنم ككككية  عهككككجاةشعه*ة

ة.عاخ......ا  ج ة شاجاةعاح ةشعاو  ة-زحفةعا  جيةة-عاتاش 
اتتجةة  عئ ةاهجهآلاةا  نةشق  ةعا حج ةاةو دآلجسة هاةلوآل ةوجهت  عاةعا كش ة*ة

عااشآلككككاةش  ئآلككككجاةعيق ككككج ةعا ككككتجمآلاةشاحكككك  ةوكككك ع جةتةككككاةعا باش ككككجاةعاا  ع آلككككاة
ة.بج ةمنةوب شتدتآلجاةعجهتش

اتتككجةةعا كك عئ ةعجهككتث ج آلاةوحآلكك ةتشكك يةا لجتآلككاةتح آلكك ةعهككت  ع جاةعي عرككلة*ة
شح كككك ةلج ككككيةاا كككك ع سةشعا هتشككككعآلجاة(ة ككككتجملةة-تاككككج  ة–هككككلت ة)شعا وككككجتلة

شعي جلنةعا تجمآلاةشعاتاج آلاةشعا هجحجاةعا ر عءةوجا حج ةكاةاتهكتعج طة ت كجة كلة
ة.م اآلاةعاتت آلاةشعات  آل ةعا هتدوال

لجتآلككككاةم ككككيةقجمكككك طةوآلجتككككجاةاشككككولاةعا كككك قةشعا شع ككككتاةشت ككككتآلع جةحهككككوةا *ة
مكككككك  ةة–عتاجرككككككجاةعا كككككك ش ة)ة  ات ككككككجة ككككككةةتشرككككككآلحةعاوآلجتككككككجاةعا تبادككككككاةوككككككجا  قة

تتجةةعا  عئ ةعا ج اةو ج(ةم  ةعا  آلقة-عا هج عا ة. لةعا حج ةاةشع 
ةت ك ةعاتآلككيةشعاتك اةشعا  ككج ف)ةاتتكجةةعا ك عئ ةعا ج ككاةوشكولاةعا اككج  ةعا جئآلكاة*ة

ة.شت شآل رجةااحعجةةماآل ج(ةشعا اج  ةعا جئآلا
ش كككك عئ ةعا كككك  جاةعا جاآلككككاة(ةعا آل شا ع آلككككا)ةاتتككككجةة كككك عئ ةعاتشزآلبككككجاةعاهككككلجتآلاة*ة

شعا مجآلكاةعا كحآلاةشعابدككج عاةشعجت كججاةش بك جاةعاا آل ككاةشعا مجآلكاةشعا بههككجاة
ة.ششهجئيةعاتديةشعاح ش ةعإل ع آلاةشعهت  عاةعي  



آلئكككككاةعاتحتآلكككككاةوكككككجا  عئ ةعيهجهكككككآلاةعاتز كككككاةاب اآلكككككاةا ككككك ع ةعا شككككك اةش   ككككك ةعاو*ة
ة.عات  آل ةشعاتت آلا

اتتككككجةةعا  آل ككككاةعاهككككآلجحآلاةعا ج ككككاةوجا حج ةككككاةشم ككككيةقجمكككك طةوآلجتككككجاة ج ككككاة*ة
ة.ود جاةعاهآلجحاة لةعا حج ةاةشم ية اآليةا شج يةاا شعقةةعيث آلاةوهشرجة

شم كككيةقجمككك طةا لجتآلكككاةم كككيةوشعوكككاةعالت شتآلكككاةاا حج ةكككاةشعيتشككك اةعا ئآلهكككآلاةو كككجة*ة
ة.وآلجتجاةشج ااةا ج

ة-عا كتوة-عالاآلكجا)ا لجتآلاةم يةقجم طةوآلجتجاة ج اةوجااج بكاةتحتكش ةماك ة*ة
ة.......(.-عا شةعشنة-امرجءةرآلئاةعات  آلس

 وفي مجال البحث العلمي

 .قسم الفلسفة .2

 :في مجال خدمة المجتمع
 يةشعابا كلةت  آلجةلشع  ةذعاةمداآلجاة تعتحاةش هتتآل طةت تابة نةعإلم ع ةعاعلك*ة

ة. جةآلتآلحةا جة   اةاما ةااتاجحة لةعقتحج  جةا اججاةعاحآلجطةعا  تاعاة
تلككك آلسةعا كككت جةعابا كككلة كككلةعاتعلآلككك ةجةماككك ة هكككتش ةقجمكككجاةعا  عهكككاة حهكككو،ة*ة

ة.شالنةما ة هتش ةعاتبج ية ةة شلتاةعاحآلجطةعاآلش آلا
ة.آلو ةشآاآلجت تت آلاةعاد  طةما ةعاحشع ة ةةعة  ةشعاب يةعا عئوةما ةت شآل ةاهجا*ة
عاب ككككيةماكككك ةعج تدككككجءةعاكككك عئاةو هككككتش ةعاككككشملةو وآلبككككاةعا شككككلتاةعاتككككلةتشعاكككك ة*ة

ة.عإلتهجنة لةعابجااةعا بج  ةشلآلعآلاة شعا ت جة شعا اةاذ آلا
ة حج واةعاتب وةشعات  فة لةلية هتشآلجت ةشوا آلةةاشلجا *ة
 ككنةةتت آلككاةعاحككسةعي تقككلةشعاا ككجالة ككلةا ككج ة ككنةعحتكك عاةعااشعتككوةعإلآلاجوآلككا*ة

ة.عادآلاةعا ش شثا
عاب يةما ةتحدآلقةعاتعجميةعا تقةوآلنة دش جاةعي كجااةعاب وآلكاةشعا آلتآلكاةشوكآلنة*ة

ة. دش جاةعاح عثاةشعا بج  ط
تت آلككاة شحةعإلوكك عاةشعجهككتدتيةشعا  ش ككآلاة ككلةعاكك ايةشعاعلكك ةشمكك اةعجت ككآلجاة*ة

ة.عيم  ةاا ةعاتداآل ةشعا حجلجطةا   آلن
 وفي مجال البحث العلمي



 .لم النفسقسم ع .20

 :في مجال خدمة المجتمع
اقج كككككاة حجرككككك عاةشتككككك شعاةوجا ككككك ع سةعاثجتشآلكككككاةشعإلم ع آلكككككاةو  علكككككزةعا حج ةكككككاة*ة

عا  تاعككا،ة ككلة شرككشمجاة تبكك  طةتتباككقةوتت آلككاةعاككذعاةشعا ككحاةعاتعهككآلاةشعاتتشككئاة
ة.عجات جمآلاةشغآل رج

بككك فةعهكككتدوجيةعي  كككجئآلآلنةعاتعهكككآلآلنةش كككتوةش جاوكككجاةعا ككك ع سةعاثجتشآلكككاةاةاات*ة
ة.ما ة ب يةمااةعاتعسةشعيا زطةعا  تاعاةشاتش اةعادهاةعا تب  ط

اا عءةعاوحكش ةعا آل عتآلكاةذعاةعا كااةوجا بههكجاةشعاا بآلكجاةعاتكلةا كجة ش ة كلة*ة
ة.ةتت آلاةعا ات ة،ة ثيةا بآلاةتت آلاةعا ات ةةاذش ةعجحتآلجاجاةعا ج ا

ة. هجم طةش ماةعا توةذش ةعا شلتاةعاتعهآلا*ة
 :العلمي وفي مجال البحث

 .قسم علم الجتماع .22

 :في مجال خدمة المجتمع
قهاةعجات جاةآلدشاةوبدك ة ش عاةت  آلوآلكاةشش عةم كيةاابكج اآلنة كلة اكجيةعاب كية*ة

ة.عجات جملةج تم اةميةآ  ةعا هتا عاة لة اجيةعاب يةعجات جمل
تدكككك آلاةعجهتشككككج عاة آل ككككجةآلتباككككقةوجاتأرآلككككيةعجات ككككجملةاا بههككككجاةعجات جمآلككككاة*ة

م ع ةعا توةازآلج طةعا بههجاةعجات جمآلاةعابج ااعابج ا ة.اة لة حج ةاةهشرجةةشع 
مد ةهاهااة نةعا حجر عاةشعات شعاةاتت آلاةعاكشملةعجات كجملةي ك ع ةعا ات كةة*ة

ة.عاهشرجال
عادآلكككككجاةوتتعآلكككككذةعاوككككك ع جةعاثدج آلكككككاةشعاتككككك شعاةشعا حجرككككك عاةعاتكككككلةتبدككككك رجةوبككككك ة*ة

شزع طةعاشكوجوةشعا آلجركاة:ةهكشرجةة،ة ثكيعا بههجاةشعاكشزع عاةعاحلش آلكاة كلة  آلتكاة
ة.،ةشزع طةعا حاةشعاهلجن،ةشعاشئشنةعجات جمآلاةشغآل رج

عاتبكككجشنة كككةةمككك  ة كككنةرآلئكككجاةعا ات كككةةعا ككك تلة كككلةعات ككك يةاكككوب ةعاةكككشعر ة*ة
ا عكككجيةة-عاا آل كككاة-عجتحككك عف:ةعجات جمآلكككاةعا شاكككش طة كككلة حج ةكككاةهكككشرجة،ة ثكككي

ة.عا  اطةعابتفةر ة-عاتح عةعااتهلة-عا تجنة-عاششع ا



عادآلكككجاةوتتعآلكككذةمككك  ة كككنةعيوحكككج ةشعا  عهكككجاةعجات جمآلكككاة ع كككية  آلتكككاةهكككشرجةة*ة
وحك ةعيهك ةعيشاك ةوجا مجآلكاة"ا جاحةمك  ة كنةعاا كجاةعاحلش آلكاةشعاكشزع عا،ة ثكية

وججشكت عبة كةةعا  لكزةعادكش لةااوحكش ةعجات جمآلكاةشعااتجئآلكاة"ة لة حج ةاةهكشرجة
ة.ششزع طةعاشئشنةعجات جمآلا

 ةةعا  علزةعاوحثآلاةشما ةعي كفةعا  لكزةعادكش لةااوحكش ةعجات جمآلكاةةعاتبجشن*ة
ة.شعااتجئآلا

 :وفي مجال البحث العلمي
 

 .قسم اإلعالم .29
 : وتتفرع الدراسة به من الفرقة الثانية الى شعبتين 

 .شعبة الصحافة . أ

 في مجال خدمة المجتمع
 وفي مجال البحث العلمي

 .شعبة العالقات العامة واإلعالم السياحي . ب

 في مجال خدمة المجتمع
 وفي مجال البحث العلمي

 .قسم اآلثار المصرية .23

 ككلة اككجية   ككاةعا ات ككةةآلب ككيةعادهككاةو شككج لاةا ككجاةااتوآلككاةشش تآلككاةماكك ةت ككعآلاة
عاكتتيةعيث آلككاةعا ب رككاةا  ك ةعإلتكك ثج ةوعبككيةمشع كيةعاتب آلككا،ةل ككجةآلب كيةعادهككاةماكك ة

عةثكج ةعا  ك آلاة كنة عتشكآلنةةام ع ة ش عاةت  آلوآلاةشش عةم كيةاابكج اآلنة كلة اكجي*ة
ة.ش تحةآلنةج تم اةما ةآ  ة هتا عاةعاوح ةعيث يةشتا آل ة باش جت ا

ة.ام ع ة ش عاةت  آلوآلاة لةعإل شج ةعاهآلجحلة لةعا شعقةةعيث آلا*ة
مدككك ةهاهكككاة كككنةعا حجرككك عاةاتت آلكككاةعاكككشملةعيثككك يةا كككتوةعا ككك ع سةو هكككتشآلجت جة*ة

ة..عا  تاعاةش  ةعا  علزةعإلمت آلا



عجهككككتب ع ةابدكككك ةش عةم ككككيةا كككك ع سةعات وآلككككاةعاعتآلككككاةوجا كككك ع سةعاثجتشآلككككاةشعاثجتشآلككككاة*ة
ة.عا تجمآلاةإلحج ت اةوجا  زةعاعتآلاةشعاز   آلاة لة اجيةعةثج ةعا   آلا

مدكككك ة ش عاةت  آلوآلككككاة ككككلة اككككجيةعاتتدآلوككككجاةعيث آلككككاةاابككككج اآلنة ككككلةعا ااككككسةعيماكككك ة*ة
ة.ا ثج 

عةثكج ة كلةلآلعآلكاةعالشكفةمكنةتزآلآلكفةعاد كةةمد ة ش عاةت  آلوآلاةاابج اآلنة لة اكجية*ة
ة.عيث آلاةش ب  اةعاد ةةعيث آلاةعي اآلاة نةعاد ةةعا دا ط

 :وفي مجال البحث العلمي
 ة. لةلج اةم ش ةعاتج آلخةعا   يةعاد آلا(ةم ج طةش تشن)عةثج ة
 عا آلجتاة لةلج اةم ش ةعاتج آلخةعا   يةعاد آلا. 

 جةعاد آل كككاةشعالتهكككآللآلاةشعا تكككأ  طة دككك ةعاا كككاةعا  ككك آلاةعاد آل كككاة كككلةلج كككاة  عحا ككك
 .شعا  حااةعاآلشتجتآلاةعا ش جتآلا

 ش ةعاا اةعا   آلاةعاد آل اةعا  تاعاةعا آل شغاآلعآلكاةشعا آل ع آلدآلكاةشعا آل ش آلدآلكاة  
 .شعادو آلاةش جةآلتباقةو ذهةعا  ش ة نةقشعم ةا شآلا

ة
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 في مجال خدمة المجتمع 
مكك ع ة ش عاةت  آلوآلككاةشش عةم ككيةاابككج اآلنة ككلة اككجيةقهككاةعةثككج ةماكك ةعهككتب ع ةإل*ة

عةثكككج ةعإلهكككت آلاة كككنة عتشكككآلنةش تحةكككآلنةج تم كككاةماككك ةآ ككك ة هكككتا عاةعاوحككك ة
ة.عيث يةشتا آل ة باش جت ا

مكككك ع ةعةثككككج ةحلةاا شعقككككةةعيث آلككككاتدكككك آلاةعهتشككككج عاة آل ككككجةآلتباككككقةوجاتأرآلككككيةعاهككككآلج*ة ،ةشع 
ة.عإلهت آلاةاازآلج ط

اتت آلكككاةعاكككشملةعيثككك يةا كككتوةعا ككك ع سةو هكككتشآلجت جةمدككك ةهاهكككاة كككنةعا حجرككك عاة*ة
ة.عا  تاعا

عجهككككتب ع ةابدكككك ةش عةم ككككيةا كككك ع سةعات وآلككككاةعاعتآلككككاةوجا كككك ع سةعاثجتشآلككككاةشعاثجتشآلككككاة*ة
ة.عا تجمآلاةإلحج ت اةوجا  زةعاعتآلاةشعاز   آلاة لة اجيةعةثج ةعإلهت آلا



هكتعج طة كنةعإل لجتكجاةتد آلاةعهتشج عاة آل جةآلتباقةوجاتتشآل ةعاهآلجحلةعادكجئاةماك ةعج*ة
ة..عةثج آلاةشعاتج آل آلاة لةعاوآلئاةعاتلةتدةةو جةعااج با

مد ة ش عاةت  آلوآلاةاابج اآلنة لة اكجيةعةثكج ة كلةلآلعآلكاةعالشكفةمكنةتزآلآلكفةعةثكج ة*ة
ة.ش ب  اةعاد ةةعيث آلاةعي اآلاة نةتابةعا زآلعاةاشةعا دا ط

التخصصــات الدقيقــة وفــي مجــال البحــث العلمــي يعتــزم القســم ســد الحتياجــات فــي 
 :التالية
 ةم ج طةش قةعابجااةعإلهت ل
 ( تذةعاد نةعا ج سةمش ) تشنةاهت آلاة تأ  طة 

 لتجوجاةعث آلا 

 م ج طةعا   وةشعيت اس 

 م ج طةش تشنة هآلحآلا 

 هلشلجاةاهت آلا  

 ت شآل ةاهت ل 

 تشنةاهت آلا  
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 :في مجال خدمة المجتمع
هكشعءةةشكج عاةعابا آلكاةا عغوكلةعاب كية كلةعات  آل كجاآلب ةعادهاةوآلاة وك طةآلدك اةعجهت

 ككلةعا وككجتلةعةث آلككاةاشةغآل رككجة ككنة وككجنةح آلثككاةآل غككوة جالشرككجة ككلةم ككيةت  آل ككجاة
ة.ش آلجتاةا ج

 :في مجال البحث العلمي
آلرككةةعادهككاةهكك ةعاباككزة ككلةعات   ككجاةعاتككلةهككتذل ةاهككعا ةت ككوةمآلتآلكك ،ةل ككجة

عآلرجةت كوةمآلتآلك ،ةشركلةآلرةةعات   جاةعاتلةآلحتجا جةهشقةعاب يةعا ج الة
ة:ل جةآلال
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 :في مجال خدمة المجتمع
آلب يةعادهاةما ةتدك آلاةعجهتشكج عاةا ات كةةعااج بكاةشذاكبةو آلكاةتحشآلكيةعا لتوكجاة
ااكك ةعاشككليةعا ق ككلةشلككذابة حجشاككاةامككج طةت تآلككوةش   هككاةعا لتوككجاةعا  تاعككاة ككلة

ج عاةعاعتآلككاةاا كك ع سةشعا آلئككجاةعاحلش آلككاة ات ككةةعااج بككا،ةل ككجةآلدكك اةعادهككاةعجهتشكك
شوآلككشاةعاثدج ككاةعا عغوككاة ككلةامككج طة   هككاةششرككةةعا لتوككجاةعا ج ككاةو ككاة ككلةشككلية

ة. ق ل
 :في مجال البحث العلمي

 

 التكنولوجيا فى الدراسات األدبية *

ت شككآلجة ككةةعاتدكك اةعاتلتشاككشا ةعابككجا  ةش ككةةعاتدكك اة كك ة كك قةششهككجئيةعاتباككآلاةعاتةكك ية
جنة ككنةعاركك ش  ةانةآللككشنةتباككآلاةعة عوآلككجاةاحكك ة اككججاة  ككاةعاوحكك ةشعات وآلدككلةلكك

ة شتش يةتدج ةعاوح ة  ةرذعةعا اجي
 ت كككككككككشآل ةعا تكككككككككجرجةعاتباآل آلكككككككككاةو كككككككككجةآلتشعلكككككككككوة كككككككككةةعاتدككككككككك اةعاتلتشاكككككككككشا ةشعابا ككككككككك *ة

  .شكككككولاةعا باش كككككجاةشعيوحكككككج ةعا بج ككككك طةشتةككككك طة هكككككتدواآلاةاوحكككككش ةعة عو*ة

 ةعي عءةعاوحثكككككلةو كككككجةآلتشعلكككككوة كككككةةعاتدككككك اةعاتككككك  آلوةشعاتباكككككآلاةعا هكككككت  ة ككككك ةت كككككشآل*ة
  .عاتلتشاشا 

ت ككككشآل ة شعقككككةةعاتكككك  آلوةعا آلكككك عتلةشمدكككك ةعتعجقككككجاةشو شتشلككككشجاةم ككككية ككككةةا ككككجاة*ة
 .عات  آلو

 


