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 احملور الخبلج : قضبيب وإشكبليبت من تبريخ مصر عرب العصور 

 
 المجاالت البحثية

 
 المخرجات / العائد

 
 األنشطة

 
 مؤشرات متابعة األداء

 
 المسئولية عن التنفيذ

 )القسم العممي( 

 التكمفة فترة التنفيذ
تمويل  النياية البداية

خارجي 
 )منح(

تمويل ذاتي 
 )جامعة(

 اإلجمالي

 التاريخ السياسي:
 تتطوير العالقا

السياسية لمصر في 
 قميميالمحيط اإل

إصدار دراسات تكشف 
عن شكل ميزان القوى 

مصر ودول المحيط بين 
 قميمياإل

إعداد الخطة والحصول 
جمع  ةعمى المصادر الالزم
 المادة العممية

االنتياء من النشاط 
وجزئيات الدراسة في 
الزمن المحدد وفق 
 الخطط المحددة

 

رئيس القسم أعضاء 
 شعب:القديم،الوسيط
 ،اإلسالمي ، الحديث .

1/5/6116 01/6/6116  
 

51.111 

 
 

01.111 

 
 

 ألف 81
1/7/6116 01/1/6117 

البحث في أسباب ىذه 
 العالقات

 الكتابة
 التحميل والنتائج 

1/6/6117 01/5/6117 

1/6/6117 01/7/6117 

 
العالقات السياسية 
بين مصر والعالم 

 الخارجي 
 
 
 

الكشف عن وجود عالقات 
إستراتيجية مع دول العالم 

 الخارجي.

ول إعداد الخطة والحص
جمع  ةعمى المصادر الالزم
 المادة العممية

االنتياء من النشاط 
وجزئيات الدراسة في 
الزمن المحدد وفق 
 الخطط المحددة

 

رئيس القسم أعضاء 
 شعب:القديم،الوسيط
 ،اإلسالمي ، الحديث .

1/5/6116 01/6/6116 61.111 
 
 

 ألف 81 610111

1/7/6116 01/1/6117 

وجود إصدار دراسات عن 
مصالح سياسية واقتصادية 
 كانت وراء ىذه العالقات

 

 الكتابة
 التحميل والنتائج 

1/6/6117 01/5/6117 

1/6/6117 01/7/6117 

وجود أىمية مستديمة  التاريخ العسكري:
 لوجود جيش قوي

 ألف 81 610111 61.111 01/9/6117 1/8/6117   إعداد الخطة
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 المجاالت البحثية

 
 المخرجات / العائد

 
 األنشطة

 
 مؤشرات متابعة األداء

 
 المسئولية عن التنفيذ

 )القسم العممي( 

 التكمفة فترة التنفيذ
تمويل  النياية البداية

خارجي 
 )منح(

تمويل ذاتي 
 )جامعة(

 اإلجمالي

تطور الجيش 
المصري عبر 

العصور ) التشكيل 
 –التسميح  –

 التكتيك (

البحث في فضل الجيش 
 عمى السياسة الخارجية

  جمع المادة العممية
االنتياء من النشاط 

 المحدد

 
رئيس القسم أعضاء 
 شعب:القديم،الوسيط
 ،اإلسالمي ، الحديث .

1/1/6117 01/4/6117  

ضرورة االىتمام بالتسميح 
 والتكتيك العسكري

 تابةالك
 التحميل والنتائج

1/5/6117 01/8/6117 

1/9/6117 01/11/6117 

دور العسكرية 
المصرية في التاريخ 

المصري عبر 
 العصور

ضرورة وجود قوة 
 عسكرية تحمي البالد

 إعداد الخطة
 جمع المادة العممية

 الكتابة
 التحميل والنتائج

 لفأ 111 01.111 71.111 01/9/6117 1/8/6117  

1/11/6117 01/4/6118 

إصدار الدراسات التي 
تثبت وجود روح 

 االنتماء إلى تراب مصر

1/5/6118 01/8/6118 

1/9/6118 01/11/6118 

 التاريخ االقتصادي:
تطور النشاط 

الزراعي :النباتات 
زراعية ال لالمحاصي

، الري، حيازة 
 رىا.األرض وتطو 

أىمية  إصدار دراسات عن
المحاصيل الزراعية 
والنباتية وكذا أىمية 

 المياهمصادر 

النتياء من النشاط ا إعداد الخطة
 المحدد

 1/11/6117 01/16/6117  
61.111 

 
61.111 

 
 ألف 81

بيان تطوير نظام حيازة 
األرض وأنواع الممكية 

 الزراعية .

    01/7/6118 1/1/6118  جمع المادة العممية

 ألف 81 61.111 61.111 01/16/6117 1/11/6117 النتياء من النشاط ا إعداد الخطةإصدار دراسات عن تطور النشاط 
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 المجاالت البحثية

 
 المخرجات / العائد

 
 األنشطة

 
 مؤشرات متابعة األداء

 
 المسئولية عن التنفيذ

 )القسم العممي( 

 التكمفة فترة التنفيذ
تمويل  النياية البداية

خارجي 
 )منح(

تمويل ذاتي 
 )جامعة(

 اإلجمالي

لصناعي: الوارد ا
الطبيعية ، أنواع 
الصناعات ، اثر 

الثورة الصناعية في 
 أوربا عمى الصناعة 

توافر الظروف الطبيعية 
 التي وفرت ىذا النشاط

 المحدد

بيان تأثير الثورة 
 ى الدولة .الصناعية عم

    01/7/6118 1/1/6118  جمع المادة العممية

 
 تطوير النشاط

 التجاري *الداخمي:
 و*الخارجي:

 الصادرات ،الواردات

إصدار دراسات عن النشاط 
التجاري الداخمي من خالل 

 السمع واألسواق

 ألف 81 61.111 61.111 01/16/6117 1/11/6117  االنتياء من النشاط المحدد إعداد الخطة -1

  01/7/6118 1/1/6118  جمع المادة العممية -6
 

15.111 

 
 

5.111 

 
 

توضيح حجم النشاط  ألف 61
التجاري الخارجي وتأثيره 
 عمى الحياة االقتصادية

 01/11/6118 1/8/6118  الكتابة -0

 01/1/6119 1/16/6118  التحميل والنتائج -4

 
 

 التاريخ االجتماعي 
 لعقيدة الدينيةنشأة ا

 
*إصدار دراسات تبين 
كيفية التطور الخاص 

 بالبناء االجتماعي 

إعداد الخطة والحصول  
 عمى المصادر الالزمة

 
االنتياء من النشاط 
المحدد في الزمن 

 المحدد لو

رئيس القسم أعضاء 
 شعب:القديم،الوسيط
 ،اإلسالمي ، الحديث

1/6/6119 01/0/6119  
 
 

51.111 

 
 
 

01.111 

 
 
 

 01/11/6119 1/4/6119 جمع المادة العممية  ألف 81

 68/6/6161 1/11/6119 الكتابة 

 01/4/6161 1/0/6161 التحميل والنتائج 

    01/0/6119 1/6/6119  إعداد الخطة والحصول  إصدار الدراسات * نشأة العقيدة 
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 المجاالت البحثية

 
 المخرجات / العائد

 
 األنشطة

 
 مؤشرات متابعة األداء

 
 المسئولية عن التنفيذ

 )القسم العممي( 

 التكمفة فترة التنفيذ
تمويل  النياية البداية

خارجي 
 )منح(

تمويل ذاتي 
 )جامعة(

 اإلجمالي

الدينية عند 
 المصرين القدماء

التي توضح اآلراء 
التي تتناول نشأة 
العقيدة الدينية في 

 ديمة .مصر الق

 عمى المصادر الالزمة
جمع المادة العممية  

 والكتابة

االنتياء من النشاط 
المحدد في الزمن 

 المحدد لو

رئيس القسم أعضاء 
 شعب:القديم
 والوسيط 
 واإلسالمي
 والحديث

1/4/6119 01/11/6119  
 

15.111 

 
 

5.111 
 
 
 

 
 

 68/6/6161 1/11/6119 ألف 61

 01/4/6161 1/0/6161 التحميل والنتائج

اثر النسق الديني 
عمى المجتمع 
المصري عبر 

 العصور

بيان أثر الدين عمى 
 المجتمع المصري

إعداد الخطة والحصول  
 عمى المصادر الالزمة

جمع المادة العممية  
 والكتابة

 التحميل والنتائج

 
 
 من النشاطاالنتياء 

رئيس القسم أعضاء 
 شعب:القديم،الوسيط
 ،اإلسالمي ، الحديث

1/6/6119 01/0/6119  
 
 

 ألف 61

 
 
 

 ألف 61

 
 
 

 ألف 81
1/4/6119 01/11/6119 

1/11/6119 68/6/6161 

1/0/6161 01/4/6161 

 
 

عادات وتقاليد 
المجتمع المصري 

 عبر العصور

 * إصدار دراسات
ح أشكال العادات توض

والتقاليد في المجتمع 
 المصري عبر العصور 

إعداد الخطة والحصول 
 عمى المصادر الالزمة
 جمع المادة العممية

 
 
 

 االنتياء من النشاط

رئيس القسم أعضاء 
 شعب:القديم،الوسيط
 ،اإلسالمي ، الحديث

1/6/6119 01/0/6119  
 
 

 ألف 51

 
 
 

 ألف 01

 
 
 

 ألف 81
1/4/6119 01/11/6119 

مى إلقاء الضوء ع
مدى تأثير المجتمع 

 خرالمصري باآل

 الكتابة
 التحميل والنتائج

1/11/6119 68/6/6161 

1/0/6161 01/4/6161 
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 المجاالت البحثية

 
 المخرجات / العائد

 
 األنشطة

 
 مؤشرات متابعة األداء

 
 المسئولية عن التنفيذ

 )القسم العممي( 

 التكمفة فترة التنفيذ
تمويل  النياية البداية

خارجي 
 )منح(

تمويل ذاتي 
 )جامعة(

 اإلجمالي

 
الفن المصري 
وتطوره عبر 

 العصور

*إصدار دراسات عن 
 تاريخ الفن وتطوره

إعداد الخطة والحصول 
 عمى المصادر الالزمة

 المادة العمميةجمع 

 
 
 

 االنتياء من النشاط

 
رئيس القسم أعضاء 
 شعب:القديم،الوسيط
 ،اإلسالمي ، الحديث

 ألف 81 ألف 61 ألف 61 01/0/6119 1/6/6119

*توضيح اثر البيئة في 
 الفن 

1/4/6119 01/11/6119  
 
 ألف 51

 
 
 ألف 01

 
 
 ألف 81

* إلقاء الضوء عمى 
العالقة بين اإلنسان 

  والفن

 الكتابة
 التحميل والنتائج

1/11/6119 68/6/6161 

1/0/6161 01/4/6161 

 
الحياة اليومية 

لإلنسان المصري 
 عبر العصور

* البحث في تفاصل 
الحياة اليومية لإلنسان 
المصري وكيف ساىم في 

 قراءة شخصيتو.

إعداد الخطة والحصول 
 عمى المصادر الالزمة

 

 
 
 

 شاطاالنتياء من الن

 ألف 81 ألف 61 ألف 61 01/0/6119 1/6/6119 

1/4/6119 01/11/6119  
 
 ألف 51

 
 
 ألف 01

 
 
 ألف 81

* تحديد التغيرات التي 
طرأت عمى الشخصية 

 المصرية

جمع المادة العممية 
 الكتابة

 التحميل والنتائج

1/11/6119 68/6/6161 

1/0/6161 01/4/6161 
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 رابع: تنمية البيئة ورصد املشكالت واألخطبر والكوارث  احملور ال
 

 المجاالت البحثية
 

 المخرجات / العائد
 

 األنشطة
 

 مؤشرات متابعة األداء
 

 المسئولية عن التنفيذ
 )القسم العممي( 

 التكمفة فترة التنفيذ
 البداية
 شير

 النياية
 شير

تمويل 
 خارجي 

 اإلجمالي تمويل ذاتي 

رد تنمية الموا
الطبيعية 
 والبشرية 

بيان حصر الموارد 
الطبيعية والبشرية 
 لمحافظة سوىاج

تحميل  –جمع البيانات 
 –المرئيات الفضائية والخرائط 

 إعداد الدراسة.

 
 نتائج الدراسة

 
 
 
 

الييئة  /قسم الجغرافيا 
/ بعد عنالقومية لالستشعار 

 ىيئة المساحة

 5.111 6.511 6.511 م1/5/6116 م1/4/6116

 5.111 6.111 6.511 م1/7/6116 م1/6/6116

 11.111 5.111 5.111 م1/11/6116 م1/8/6116

 قاعدة بيانات لمموارد
 الطبيعية والبشرية
 لمحافظة  سوىاج

 جمع البيانات
 تحميل البيانات

 إنشاء قاعدة بيانات

 
 إنتاج قاعدة البيانات

 5.111 6.511 6.511 م1/16/6116 م1/11/6116

 5.111 6.511 6.511 م1/6/6117 م1/1/6117

 11.111 5.111 5.111 م1/4/6117 م1/0/6117

إنتاج خرائط الموارد 
الطبيعية لمحافظة 

 سوىاج

دراسة وتحميل المرئيات 
والخرائط معالجة المرئيات 
 الفضائية إنتاج الخرائط

 
 خرائط لمموارد

 5.111 6.511 6.511 م1/7/6117 م1/5/6117

 5.111 6.511 6.511 م1/9/6117 م1/8/6117

 11.111 5.111 5.111 م1/11/6117 م1/11/6117

  
دراسة تنمية الظيير 
الصحراوي لمحافظة 

 سوىاج

 جمع البيانات
تحميل المرئيات الفضائية 

 والخرائط
 إعداد الدراسة.

 
خرائط تنمية الظيير 

 الصحراوي

 
قسم الجغرافيا / كمية 

 الزراعة

 5.111 6.511 6.511 م1/5/6116 م1/4/6116

 5.111 6.511 6.511 م1/7/6116 م1/6/6116

 5.111 6.511 6.511 م1/9/6116 م1/8/6116
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رصد المشكالت 
 البيئية

دراسة المشكالت 
السكانية في محافظة 

 سوىاج

 إعداد استبيان
 تحميل االستبيان
 إعداد الدراسة

 
 الدراسة نتائج

 
 غرافيا قسم االجتماعقسم الج

 5.111 6.511 6.511 م1/5/6116 م1/4/6116

 5.111 6.511 6.511 م1/7/6116 م1/6/6116

 11.111 5.111 5.111 م6116/ 1/9 م6116/ 1/8

دراسة مشكالت 
 العشوائيات

 جمع البيانات
 إعداد استبيان وتحميل النتائج

 

 
 الدراسة تائج

 
 ماعقسم الجغرافيا قسم االجت

 5.111 6.511 6.511 م6116/ 1/16 م6116/ 1/11

 4.111 6.111 6.111 م6117/ 1/6 م6117/ 1/1

 11.111 5.111 5.111 م6117/ 1/4 م6117/ 1/0 إعداد الدراسة

دراسة مشكالت ارتفاع 
 منسوب الماء األرضي

 

  جمع عينات الماء األرضي
 الدراسة تائج

 
 بقسم الجغرافيا كمية اآلدا

 6.111 1.111 1.111 م6117/ 1/6 م6117/ 1/5

 11.111 5.111 5.111 م6117/ 1/9 م6117/ 1/7 تحميل العينات

 11.111 5.111 5.111 م6117/ 1/11 م6117/ 1/11 إعداد الدراسة

دراسة األخطار 
 والكوارث

دراسة أخطار التعديات 
البشرية عمى نير النيل 

 في محافظة سوىاج

رافيا الييئة القومية قسم الجغ طنتائج الدراسة والخرائ رائط والمرئيات تحميل الخ
 ن بعدلالستشعار ع

 11.111 5.111 5.111 م6117/ 1/16 م6117/ 1/11

 6.111 1.111 1.111 م6117/ 01/16 م6117/ 1/16 معالجة المرئيات الفضائية 

غرافيا الييئة القومية قسم الج طنتائج الدراسة والخرائ إعداد دراسة ميدانية   
 ن بعدعلالستشعار 

 5.111 6.511 6.511 م6118/ 1/0 م6118/ 1/1

 11.111 5.111 5.111 م6118/ 1/6 م6118/  1/4 الدراسةإعداد 
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 احملور اخلبمس: االرتقبء ببألداء اإلعالمي واالتصبل .  
 

 المجاالت البحثية
 

 المخرجات / العائد
 

 األنشطة
 
 ة األداءمؤشرات متابع

 
 المسئولية عن التنفيذ

 )القسم العممي( 

 التكمفة فترة التنفيذ
 البداية
 شير

 النياية
 شير

 اإلجمالي تمويل ذاتي  تمويل خارجي 

تنمية وتطوير 
 قميمياإلعالم اإل

وجود عنصر بشري 
كفء يجيد مينو العمل 

 قميميالصحفي اإل

إعداد استبيانات لموضع الراىن 
ة بمحافظة يميقملمصحافة اإل

 سوىاج

التعرف عمى مدى رضاء -1
العاممين في الصحافة 

 ة بمحافظة سوىاج قميمياإل
التعرف عمى إرضاء -6

جميور القراء لمصحف 
 ة بمحافظة سوىاجقميمياإل

 قسم اإلعالم 
 قسم االجتماع

 5111 جنيو11111 01/6/6118 1/1/6118
 جنيو

15111 
 جنيو

 7511 6511 5111 01/4/6118 1/0/6118 ج االستبيانات تحميل نتائ

إعداد دراسة إلصالح واقع 
ة بمحافظة قميميالصحافة اإل

 سوىاج

1/5/6118 01/9/6118 01111 61111 51111 

التعرف عمى أىم 
المشكالت التي 
تواجو الصحافة 

ة بمحافظة قميمياإل
 سوىاج

وضع حمول ىذه 
 المشكمة

لمتعرف عمى أىم  تإعداد استبيانا
ت التي تواجو الصحافة المشكال
 ة بمحافظة سوىاجقميمياإل

مشكالت التعرف عمى أىم 
ة بمحافظة قميميالصحافة اإل

 سوىاج
وضح حمول ليذه المشكالت 

 ة عدم تكرارىالتالفييا بغي

 1/11/6118 01/16/6118 11111 5111 15111 

تطوير الصحافة  االستبيانات جنتائتحميل   
 ةقميمياإل

 قسم اإلعالم 
 االجتماعقسم 

1/1/6119 01/6/6119 5111 0111 8111 

إعداد دراسة لمواجيو مشكمة 
ة بمحافظة قميميالصحافة اإل

 سوىاج
1/0/6119 01/6/6119 01111 61111 51111 
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حصر أىم مقومات 
إنشاء إذاعة وقناة 
تمفزيونية محمية 
 بمحافظة سوىاج 

 
إنشااااء إذاعاااة محمياااة  -

 بمحافظة سوىاج 
ضااااااائية بااااااث قناااااااة ف -

 محمية بسوىاج

إعداد استبيانات لمتعرف عمى 
مدى حاجة مواطني محافظة 

سوىاج إلنشاء إذاعة محمية وقناة 
 تمفزيونية

 
التعرف عمى مدى حاجو 

 لمحطةجماىير اإلقميم 
 إذاعية وقناة تمفزيونية

اتخاذ إجراءات عممية  -
 ئياإلنشا

 
 قسم اإلعالم -1
 كمية اليندسة-6
اعية قطاع اليندسة اإلذ-0

 باتحاد اإلذاعة والتميفزيون

1/7/6119 01/11/6119 11111 5111 15111 

 11111 0111 7111 01/6/6161 1/11/6119 ج االستبياناتتحميل نتائ

إعداد دراسة شاممة عن إنشاء 
 تميفزيونية إذاعة محمية وقناة

1/0/6161 01/9/6161 511111 51111 1111111 
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 : دراسة اآلحبر املصرية واإلسالمية وعلم الرتميم يب وإشكبليبت يف: قضباخلبمس احملور
 المجاالت
 البحثية

/ المخرجات
 العائد

 متابعة مؤشرات األنشطة
 األداء

 عن المسئولية
 القسم) التنفيذ
 (العممي

 التكمفة التنفيذ فترة

 تمويل النياية  البداية
 خارجي

 تمويل
 ذاتي

 اإلجمالي

يل 
سج

ي ت
م ف

سيا
اإل

طر 
مخا

ة ل
رض

لمع
ة ا

صري
الم
ار 

اآلث
رية

لتع
ل ا

وام
 ع
فعل

ر ب
دثا
االن

 

تحديااااااااااد اآلثااااااااااار 
المصرية المعرضاة 
لالناااااااادثار بفعااااااااال 
عوامااااااال التعرياااااااة 

 وتسجيميا 

عمااااال مساااااح اثاااااري  -
 لجميع المناطق األثرية 

صياغة آلية لمتعامال  -
مع تساجيل اآلثاار طبقاًا 

 لألولوية 
عقااااااااااااد اتفاقيااااااااااااات  -

وبروتوكاااااااااااوالت ماااااااااااع 
ية جامعاااااااااااات مصااااااااااار 
ي وأجنبياااة لالشاااتراك فااا

 العمل .
 تنفيذ االتفاقيات  -
 
 
 
 
 

سااجل بااو أىاام اآلثااار 
المصاااارية المعرضاااااة 
لمخاااااااااطر االناااااااادثار 
بفعاال عواماال التعريااة 
مرتبة حسب األولوية 

. 

قسااااام اآلثاااااار 
 المصرية 

أغسطس 
6116 

أكتاااااااااوبر 
6161 

 510111 ااااا 510111
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 المجاالت
 البحثية

/ المخرجات
 العائد

 متابعة مؤشرات األنشطة
 األداء

 عن المسئولية
 القسم) التنفيذ
 (العممي

 التكمفة التنفيذ فترة

 تمويل النياية  البداية
 خارجي

 تمويل
 ذاتي

 اإلجمالي

دلتا
ة ال

طق
بمن

ية 
ألثر

ل ا
لتال

ة ا
صفي

ي ت
ة ف

ارك
مش

ال
 

طر 
مخا

ة ل
رض

متع
ال

مياً 
 عم

جيًل
تس
يا 

جيم
وتس

ي 
مران

 الع
حف

والز
ية 

جوف
ه ال

ميا
 

تحديااااااااااد الااااااااااتالل 
األثريااااااة بمنطقااااااة 
الااااادلتا المتعرضاااااة 
لمخااااااااااطر ميااااااااااه 
الجوفيااااة والزحااااف 
عاااااداد  العمراناااااي وا 
 سجل خاص بيا .

عمااااال مساااااح اثاااااري  -
لمنطقااااااة اثااااااأر الاااااادلتا  
والمناطق المشتبية ليا 
عمااااااااااااااااى مسااااااااااااااااتوى 

 الجميورية 
أولويااااااااااات تحديااااااااااد  -

لمتعاماااااااال مااااااااع ىااااااااذه 
 المنطقة .

عقاد اتفاقياات شاراكة  -
مااااع جامعااااات مصاااارية 

 وأجنبية .
تنفيااااااااااااااااذ ىاااااااااااااااااذه  -

 االتفاقيات.
 
 
 
 

سااجل بااو أىاام الااتالل 
األثرياااااااااة بمنطقاااااااااة 
الاااااااااادلتا المعرضااااااااااة 
لمخااااااااااااطر الميااااااااااااه 
الجوفيااااااااااة وكااااااااااذلك 
الزحااااااااف العمراناااااااااي 
وكاااااااااذلك المنااااااااااطق 

 المشابية .

قسم اآلثاار  -
 المصرية 

ار قسم اآلثا -
 اإلسالمية .

قساااااااااااااااااااام  -
 الترميم .

قساااااااااااااااااااام  -
 الجغرافيا .

قساااااااااااااااااااام  -
الجيولوجياااااااااااا 
 بكمية العموم.

أغسطس 
6118 

اكتاااااااااوبر
6161 

1110111 510111 1510111 
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 المجاالت
 البحثية

/ المخرجات
 العائد

 متابعة مؤشرات األنشطة
 األداء

 عن المسئولية
 القسم) التنفيذ
 (العممي

 التكمفة التنفيذ فترة

 تمويل النياية  البداية
 خارجي

 تمويل
 ذاتي

 اإلجمالي

إعااااااداد بحااااااوث  -
تواكااااااب اتجاىااااااات 
البحثياااااة العالمياااااة 

 -في مجاالت :
المغاااة المصااارية  -

القديماااااة بمختماااااف 
 مراحميا وخطواتيا.

 العمارة والفنون. -
ضااااااااااااااااااااااااارة الح -

 المصرية القديمة .

بحاااوث ماااا بعاااد  -
الاااااااااادكتوراه فااااااااااي 
 المجاالت السابقة.

بحاااااوث لدرجاااااة  -
الاااااااااادكتوراه فااااااااااي 
 المجاالت السابقة.

بحاااااوث لدرجاااااة  -
الماجساااااااتير فاااااااي 
 المجاالت السابقة.

تعااااااااااديل الالئحاااااااااااة  -
الدراساااااااااااية لمرحماااااااااااة 
 الدراسات العميا بالقسم

طارح موضاوعات بحثياة 
تواكااااااااااب االتجاىااااااااااات 

تسااااااااجيل  –العالميااااااااة 
موضاااااااااوعات بحثيااااااااااة 
لمترقي لمادرجات األعماى 

. 
تسااااااااااجيل بحاااااااااااوث  -

 لخدمة المجتمع .
تسااااااااااجيل درجااااااااااات  -

عمميااااااااة كالماجسااااااااتير 
والاااااااادكتوراه فااااااااي ذات 

 المجاالت السابقة .

الئحاااااااااة معدلاااااااااة  -
لمرحماااااااة الدراساااااااات 

 العميا 
نشر بحوث ما بعد  -

الدكتوراه في مجااالت 
 عممية دولية .

وجود قائمة بحوث  -
وثيقااااااااة  ذات صاااااااامة

 بخدمة المجتمع 
وجااااااااااود قائمااااااااااة  -

برساااااااااااائل عممياااااااااااة 
لاااادرجتي الماجسااااتير 
والااااادكتوراه فاااااي ذات 
 المجاالت السابقة .

قسااااام اآلثاااااار 
 المصرية .

ساااااابتمبر 
6116  

أغسطس 
6161 

510111 510111 1110111 
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/ المخرجات البحثية المجاالت
 العائد

 مؤشرات األنشطة
 األداء متابعة

 عن المسئولية
 القسم) التنفيذ
 (العممي

 التكمفة التنفيذ فترة

 تمويل النياية  البداية
 خارجي

 تمويل
 ذاتي

 اإلجمالي

اإلسيام في تحقيق التراث 
، ساواء أكاان لغوياًا العربي

 أدبيًا  أو

تحقيااق عديااد  -
ماااااااااااااااااااااااااااااان 
المخطوطاااااات 

 والوثائق 
تحديااااااااااااااااااااااد  -

وتوثيق اآلثار 
اإلسااااااااااااالمية 
المعرضااااااااااااااة 

 لالندثار

تحديااااااااااااااااااااااااااااااااااااد  -
المخطوطااات التااي 

يااااتم دراسااااتيا  لاااام
ونشااااااااارىا حتاااااااااى 

 اآلن.
عماال مساااح أثااارى  -

لجمياااااع المنااااااطق 
 األثرية والتراثية

وضااع آليااة مقننااة  -
لتشاااااااامل اآلثااااااااار 

أولوياااااات  عووضااااا
حسااااب حالااااة كاااال 

 أثر

 

دلياااال ألىاااام  -
اآلثااااااااااااااااااااار 
اإلسااااااااالمية 
 ةوالقبطياااااااااااا

وبخاصااااااااااااة 
المعرضااااااااااة 
بفعل عوامال 
مختمفاااااااااااااااة 
منيا العامال 
البشاااااااااااااااري 
وعوامااااااااااااااال 

 التعرية

قساام اآلثاااار 
  اإلسالمية

أغسااااااااااااااااااااااطس 
6118 

 1110111 -     1110111 6161أكتوبر 

المشاركة فاي عمال مساح 
أثاااااارى لمنطقااااااة الااااااوادي 

تحديااااااااااااااااااااااد  -
المناااااااااااااااااطق 

عماال مساااح أثااارى  -
 لممنطقة

دلياااال أثاااارى  -
لممنطقاااااااااااااة 

أغسااااااااااااااااااااااطس  
6118 

 1510111 510111 1110111 6161أكتوبر 
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/ المخرجات البحثية المجاالت
 العائد

 مؤشرات األنشطة
 األداء متابعة

 عن المسئولية
 القسم) التنفيذ
 (العممي

 التكمفة التنفيذ فترة

 تمويل النياية  البداية
 خارجي

 تمويل
 ذاتي

 اإلجمالي

الجدياااد لتساااجيل ماااا بياااا 
مااان آثاااار تساااجياًل عممياااًا 
صاااااحيحًا حياااااث أن ىاااااذه 
المنطقة معرضة لممخااطر 
البشاارية وعواماال التعرياااة 

 1والزحف العمرانى

األثريااااااااااااااااااااة 
الموجاااااااااااااودة 
 ةبيذه المنطق

محاولاااااااااااااااة و 
تساااااااااااااااجيميا 
وتوثيقياااااااااااااااا 
عممياااااااااااااااااااااااًا 
ووصااااااااااااااافيا 
عماااى خريطاااة 
الساااياحة فاااي 

 مصر

عمااال دليااال كامااال  -
لجمياااااااااع اآلثاااااااااار 
اإلساااااااااااااااااااااااااالمية 
والقبطياااااااة دليااااااال 
أثاااااااارى لممنطقااااااااة 
ومقارنتيااااااااا بمااااااااا 

 يماثميا
عقااااااااد اتفاقيااااااااات  -

وبروتوكاااااااااااااااااوالت 
تعاااون بااين القساام 
المعنى وباين وزارة 
اآلثاااار والجامعاااات 

ألجنبياااة العربياااة وا
ماااان أجاااال توثيااااق 
ىاااااااااذه المنطقاااااااااة 

 توثيقًا عمميًا 

وأىم ما بياا 
ماااااان آثااااااار 
إساااااااااااااالمية 
وقبطياااااااااااااااة 
وعماااااااااااااااااااال 
توثياق كاماال  
لكاااااال  أثاااااار 
وترتيب ىاذه 
اآلثار ترتيباًا 
تاريخيااااااااااااااااًا 
واالسااااااتعانة 
بماااا يماثمياااا 
ماااااان آثااااااار 

فاي  ةمشابي
محاولاااااااااااااااة 
التاااااااااااااااااريخ 

 والتوثيق
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/ المخرجات البحثية المجاالت
 العائد

 مؤشرات األنشطة
 األداء متابعة

 عن المسئولية
 القسم) التنفيذ
 (العممي

 التكمفة التنفيذ فترة

 تمويل النياية  البداية
 خارجي

 تمويل
 ذاتي

 اإلجمالي

إعااااداد بحااااوث ودراسااااات 
تواكاااب األبحااااث الحديثاااة 
فااااي دراسااااة عماااام اآلثااااار 
اإلسالمية إقميمياًا وعالمياًا 

 وذلك في مجاالت 
العمااااااااااااااااااااااااااااارة  -1

 اإلسالمية

الفنااااااااااااااااااااااااااااون  -6
 اإلسالمية

النقاااااااااااااااااااااااااوش  -0
 توالكتابا

التصاااااااااااااااااااااااوير  -4
 اإلسالمي

المساااااااااااااااكوكات  -5
 اإلسالمية

 دراسات المدن -6

 التوثيق األثري -7

بحوث عممياة  -
مرحمة ماا في 

بعاااااد مرحماااااة 
الاادكتوراه فااي 
المجاااااااااااااااالت 
البحثياااااااااااااااااااة 

 السابقة
بحاوث لدرجااة  -

الاادكتوراه فااي 
المجاااااااااااااااالت 

 السابقة 
بحاوث لدرجااة  -

الماجسااااااااااتير 
فااي المجاااالت 

 السابقة

تعاااااااااديل الئحاااااااااة  -
 الدراسات العميا

عماال خطااة بحثيااة  -
لمقساام تشاامل أىاام 
الموضااااااااااااااااااوعات 
الحديثة فاي مجاال 
دراسااة عماام اآلثااار 
اإلساااااالمية التااااااي 

 تواكااب االتجاىااات
 العالمية الحديثة 

تساااااااجيل ونشااااااار  -
موضااوعات بحثيااة 
لمترقاااااي لمااااادرجات 

 العممية األعمى
تساااااااجيل بحاااااااوث  -

تساااىم فااي خدمااة 
 1المجتمع

قائمااااااااااااااااااااة  -
بحاااااوث ماااااا 
بعااااااااااااااااااااااااااد 
الااااااااااادكتوراه 

االت فااي مجاا
بحثياااااااااااااااااااة 
مرتبطاااااااااااااااة 
بخطاااااااااااااااااااة 
البحااااااااااااااااااث 
العمماااااااااااااااااي 
لمقسااااااااااااااااااام 
وتواكاااااااااااااااب 

 تاالتجاىاااااااا
العالمياااااااااااااة 

 الحديثة
وجاااااااود خطاااااااة 
بحثياااة تشاااتمل 

قساام اآلثاااار 
 اإلسالمية

أغساااااااااااااااااااطس  6116سبتمبر 
6119 

1110111 510111 1510111 
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/ المخرجات البحثية المجاالت
 العائد

 مؤشرات األنشطة
 األداء متابعة

 عن المسئولية
 القسم) التنفيذ
 (العممي

 التكمفة التنفيذ فترة

 تمويل النياية  البداية
 خارجي

 تمويل
 ذاتي

 اإلجمالي

تسااااااجيل درجااااااات  -
عممياااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
 -)ماجساااااااااااااااااااتير

دكتااااااااااااااااوراه( ذات 
صااااامة بالمجااااااالت 
البحثيااااة السااااابقة 
ومتفقة مع الخطاة 

 البحثية لمقسم

عمااااااى بحااااااوث 
ذات صااااااااااااااااامة 
وثيقااااة بخدمااااة 

 المجتمع
وجااااااود قائمااااااة 
بأساااااااااااااااااااااااماء 
موضااااااااااااااوعات 
تخاااص درجتاااي 
الماجسااااااااااااااتير 
والااادكتوراه فاااي 
ذات المجاااااالت 

 السابقة 
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/ المخرجات البحثية المجاالت

 العائد

 مؤشرات األنشطة
 األداء متابعة

 عن المسئولية
 القسم) التنفيذ
 (العممي

 التكمفة التنفيذ فترة

 تمويل النياية  البداية
 خارجي

 تمويل
 ذاتي

 اإلجمالي

التعاااارف عمااااى كافااااة 
العواماااااااااال والقااااااااااوى 
المااؤثرة بااالتمف عمااى 
آثاااار أقااااليم الصاااعيد 
ومااااااا يشااااااابيا ماااااان 
أقاااااااااليم جميوريااااااااة 

 1مصر العربية

تحدياااااااد قائماااااااة  -
بعوامااااال التماااااف 
الماااااااؤثرة عماااااااى 
آثار الصعيد وما 
شااااااااااابيا ماااااااااان 

 1آثار

مسح أثرى لكافاة  -
آثاااااااار الصاااااااعيد 
المصاااااااااااااااااااااااارية 

 واإلسالمية
التعااااااارف عماااااااى  -

طاااارق وأسااااااليب 
بنااااااااء المبااااااااني 

 األثرية
التعااااااارف عماااااااى  -

صااااااناعة طاااااارق 
 وزخرفااااااااااااااااااااااااااااة

األثرية  المقتنيات
 المختمفة

أعااااااااداد قائمااااااااة  -
بالعوامااال والقاااوى 

ساااااااجل باااااااو  -
أىاااام عواماااال 
التماااااااااااااااااااااف 
المااؤثرة عمااى 
 مآثاااااار إقماااااي

صااعيد مصاار 
 وما يشابيا

 قسم الترميم
قسااام اآلثاااار 

 المصرية
قسااام اآلثاااار 

 اإلسالمية

أغسااااااااااااااااااااااطس  6116سبتمبر 
6161 

1110111 - 1110111 
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/ المخرجات البحثية المجاالت
 العائد

 مؤشرات األنشطة
 األداء متابعة

 عن المسئولية
 القسم) التنفيذ
 (العممي

 التكمفة التنفيذ فترة

 تمويل النياية  البداية
 خارجي

 تمويل
 ذاتي

 اإلجمالي

الماااااؤثرة باااااالتمف 
عماااى آثاااار إقمااايم 

 1الصعيد

وضااااااااااااااع خطااااااااااااااط 
راتيجيات تياادف واساات

الحفااااظ عماااى التاااراث 
ماان مبااانق ومقتنيااات 

 أثرية زاخرة

خطااااااااااااااااااااااااااااااااط  -
إساااااااااااااااااتراتيجية 
لمحفااااااااظ عماااااااى 
المبااااااااااااااااااااااااااااني 
والمقتنيااااااااااااااااااات 

 1األثرية

مساااااااااح أثاااااااااارى  -
لمبيئااااااة األثريااااااة 

 بإقميم الصعيد 
صااااااياغة خطااااااة  -

إساااااااااااااااااااتراتيجية 
وتحدياااد أولوياااات 
الحفاااااااااظ عمااااااااى 
المباااااااااااااااااااااااااااااني 
والمقتنيااااااااااااااااااااات 
األثريااااااة بااااااإقميم 

 الصعيد

 
 
 

قائماااااااااااااااااااااة  -
راث بااااااااااااااااااالت

والمباااااااااااااااني 
األثريااااااااااااااااااة 
المطماااااااااااااوب 
الحفاااااااااااااااااااظ 

 1عمييا

 قسم الترميم
قسااام اآلثاااار 

 المصرية
قسااام اآلثاااار 

 اإلسالمية
قساااااااااااااااااااااااام 
الجيولوجيااااااا 
 بكمية العموم

 1110111 --    1110111 6161أكتوبر  6118أغسطس 
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/ المخرجات البحثية المجاالت
 العائد

 مؤشرات األنشطة
 األداء متابعة

 عن المسئولية
 القسم) التنفيذ
 (العممي

 التكمفة التنفيذ فترة

 تمويل النياية  البداية
 خارجي

 تمويل
 ذاتي

 اإلجمالي

إعاااااداد بحاااااوث فاااااي 
المكونااااات المختمفااااة 
لمماااااااااااواد األثرياااااااااااة 
ودراسة طارق فحاص 
وتشاااااااخيص الماااااااواد 

األثرياااااة والمقتنياااااات 
ودراسااااااات تجريبيااااااة 
وتطبيقياااااااااة لعاااااااااالج 
وصاااااااااايانة المااااااااااواد 
واآلثاااااااااااار الثابتاااااااااااة 

 1والمنقولة

بحاااوث ماااا بعاااد  -
الاااااادكتوراه فااااااي 
المجاااااااااااااااااااااااالت 

 السابقة
بحااااااوث لدرجااااااة  -

الاااااادكتوراه فااااااي 
المجاااااااااااااااااااااااالت 

 السابقة
بحااااااوث لدرجااااااة  -

الماجسااااتير فااااي 
المجاااااااااااااااااااااااالت 

 السابقة

تعاااااديل الالئحاااااة  -
الدراسااية لمرحمااة 

 الدراسات العميا
ضااوعات طاارح مو  -

بحثياااااااة تواكاااااااب 
االتجاىااااااااااااااااااااات 

 العالمية
تساااااااااااااااااااااااااااااجيل  -

موضاااااااااااااااااااوعات 
 لمترقاااااايبحثيااااااة 

 لمدرجات األعمى
تساااااجيل بحاااااوث  -

 لخدمة المجتمع
تسااااجيل درجااااات  -

عممياااااااااااااااااااااااااااااااة 
كالماجسااااااااااااااااتير 
والاااااادكتوراه فااااااي 

الئحة معدلة  -
لمرحمااااااااااااااااااة 
الدراسااااااااااااات 

 العميا.
نشااار بحاااوث  -

مااااااااااا بعااااااااااد 
الدكتوراه فاي 
مجاااااااااااااااااالت 

 محكمة.
 وجااود قائمااة -

بحااااااوث ذات 
صااامة وثيقاااة 
بخدماااااااااااااااااااة 

 المجتمع.
وجااود قائمااة  -

برساااااااااااااااااائل 
عمميااااااااااااااااااااة 

 611.111 111.111 111.111 6161أكتوبر  6116سبتمبر  قسم الترميم
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/ المخرجات البحثية المجاالت
 العائد

 مؤشرات األنشطة
 األداء متابعة

 عن المسئولية
 القسم) التنفيذ
 (العممي

 التكمفة التنفيذ فترة

 تمويل النياية  البداية
 خارجي

 تمويل
 ذاتي

 اإلجمالي

ذات المجااااااااااالت 
 السابقة

لاااااااااااااااادرجتي 
الماجسااااااااتير 
والاااااااااادكتوراه 
فاااااااااااااااي ذات 
المجاااااااااااااالت 

 السابقة.
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  -احملور السببع: حتقيق الرتاث العربي واإلسالمي واألجنبي
 عبء الوحبئق واملصبدر واملراجع والدراسبت اإلسالميةنظم حفظ واستد            

 المجاالت
 البحثية

/ المخرجات
 العائد

 المسئولية األداء متابعة مؤشرات األنشطة
 التنفيذ عن
 القسم)

 (العممي

 التكمفة التنفيذ فترة

 تمويل النياية  البداية
 خارجي

 تمويل
 ذاتي

 اإلجمالي

رصاااااااااد األخطااااااااااء 
العقدياااااة المنتشااااارة 

ي الكتااب الحديثااة فاا
والقديماااة وتحميمياااا 
واإلعاااااداد لخطااااااب 
إساااااااااالمي جدياااااااااد 
يوظااااااف المساااااااجد 
في خدمة المجتماع 
ويااااااااادرس الفقاااااااااو 
وقواعااااااااده لعامااااااااة 
الناااااااااس بطريقااااااااة 

 مبسطة 

تحدياااد األخطااااء  -
شاااااائعة االنتشاااااار 
فاي الكتاب الحديثاة 
وكاااااااااذلك الكتاااااااااب 

 القديمة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عماال مسااح ألميااات  -
الكتب القديمة والحديثاة 

رصد األخطااء الشاائعة ل
. 
تسااااااااجيل األخطاااااااااء  -

 وعمل قائمة بيا .
إعااااداد خطااااة لنشاااار  -

الفقااااو وقواعااااده بكافااااة 
 مساجد إقميم الصعيد .

وجااود قائمااة باألخطاااء  -
 الشائعة 

خطاااااااة لنشااااااار الفقاااااااو  -
 اإلسالمي وقواعده 

قسااااااااااااااااام 
 الدراسااااات
 اإلسالمية 

ساااااابتمبر 
6116 

أكتاااااااااوبر 
6161 

 51.111 ااااا 51.111
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 المجاالت
 البحثية

/ المخرجات
 العائد

 المسئولية األداء متابعة مؤشرات األنشطة
 التنفيذ عن
 القسم)

 (العممي

 التكمفة التنفيذ فترة

 تمويل النياية  البداية
 خارجي

 تمويل
 ذاتي

 اإلجمالي

فااااااااي  التوسااااااااع -
دراساااااااة األخطااااااااء 
الشاااااارعية وتنميااااااة 
التااااذوق عنااااد ذوي 
االحتياجااااااااااااااااااااااااات 
الخاصاااااااة وتنفياااااااذ 
الكتاااااااب الخاصاااااااة 
بالدراسااااااااااااااااااااااااااااات 
اإلساااالمية وتحميااال 
النصاااوص القرآنياااة 
 والحديثية والفقيية 

تحدياااد األخطااااء  -
 المطموب نشرىا 

عماااااااال قائمااااااااة  -
باااذوي االحتياجاااات 

 الخاصة 
عماااااااال قائمااااااااة  -

بالنصوص القرآنية 
الفقيياة والحديثية و 

. 

عماااال مسااااح لمبيئااااة  -
المحمية لمعرفة األحكاام 

 المطموب نشرىا .
عماااال مسااااح لااااذوي  -

االحتياجااااااات الخاصااااااة 
 لبيان احتياجاتيم 

مسح ألمياات الكتاب  -
القرآنياااااااااة والحديثياااااااااة 

 والفقيية 
 

وجاااود قائماااة باألحكاااام  -
 المطموب نشرىا 

وجود قائمة باحتياجاات  -
 ذوي االحتياجات الخاصة 

قائماااااة بالكتاااااب وجااااود  -
القرآنياااااااااااااة والحديثياااااااااااااة 

 والفقيية .

قساااااااااااام  -
الدراساااااااات 
 اإلسالمية 

قساااااااااااام  -
 عمم النفس 

قساااااااااااام  -
 المكتبات 

ساااااابتمبر 
6116 

أكتاااااااااوبر 
6161 

 111.111 ااااا 111.111

إعااااااداد بحااااااوث  -
تواكااااب االتجاىااااات 
البحثية الدولية فاي 

 مجاالت :
عماااااااوم القااااااارآن  -

 وتفسيره

بحاااوث ماااا بعاااد  -
الاااااااااادكتوراه فااااااااااي 
 المجاالت السابقة 

بحاااااوث لدرجاااااة  -
الاااااااااادكتوراه فااااااااااي 
 المجاالت السابقة 

تعااااااااااديل الالئحاااااااااااة  -
الدراساااااااااااية لمرحماااااااااااة 

 دراسات العميا ال
طااااااارح موضاااااااوعات  -

بحثية تواكب االتجاىات 
 الحديثة .

الئحاااة معدلاااة لمرحماااة  -
 الدراسات العميا 

قائماااة بحاااوث ماااا بعاااد  -
الاااااادكتوراه منشااااااورة فااااااي 

 مجاالت دولية 
قائمااااااااااااااااة رسااااااااااااااااائل  -

قساااااااااااااااااااام 
الدراساااااااات 
 اإلسالمية 

أغسطس 
 م 6116

ساااااابتمبر 
6161  

111.111 111.111 611.111 



- 60 - 

 المجاالت
 البحثية

/ المخرجات
 العائد

 المسئولية األداء متابعة مؤشرات األنشطة
 التنفيذ عن
 القسم)

 (العممي

 التكمفة التنفيذ فترة

 تمويل النياية  البداية
 خارجي

 تمويل
 ذاتي

 اإلجمالي

الحاااديث النباااوي  -
 وعمومو 

  وأصولوفقو ال -
 العقيدة والتوحيد  -
الااااااااااااااااااااااااااااادعوة  -

 اإلسالمية 
 تحقيق التراث  -
العرباااااااااااااااااااااااااااااي  -

 واإلسالمي 

بحاااااوث لدرجاااااة  -
الماجساااااااتير فاااااااي 
 المجاالت السابقة.

 

بحااااااااااااوث لدرجااااااااااااة  -
الاادكتوراه فااي المجاااالت 

 السابقة 

بحااااااااااااوث لدرجااااااااااااة  -
الماجسااااااااااااااتير فااااااااااااااي 

 المجاالت السابقة 

 دكتوراه .الماجستير و لا

 


