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* اإلطار العام ومنهجية الخطة
تشك ككليةلاآلك ككاةعة عوةاج بك ككاةهك ككشرجةةوج لجتجت ك ككجةعاوش ك ك آلاةش و عت ك ككجة ك ك ة اك ككجيةعاوحك ككش ة
شعا عهككجاةعاباآلككجةاهجهككجةاتدك اةعا عهككجاةعي وآلككاةشتت آلككاةعاعلك ةشعاتعجمككية ككةةعا ات ككةةعا حككآل ةو آلككاة
اةعاوآلئاةشعا ات ةةعااذآلنةآلت آلزعنةو آلزعاةذعاة كجوةة كجفة كلةتاكبةعاودبكاة كنةا

ة

ك ة

ا شعا اةتح آلجاةعياعآلاةعاثجاثا،ةشعآل جتكجة كنةعالاآلكاةورك ش طة وك ةعااج بكجاةش كجةتد ك ة كنةوحكش ة
وجحتآلجا ك ككجاةعا ات ك ككةة ك ككةةعي ك ككذة ك ك ك ةعجمتو ك ككج ةعه ك ككت عتآلاآلاةش ك ككاةعاوحك ك ك ةواج ب ك ككاةه ك ككشرجة

قج اةعالاآلاةوب ية

اةوحثآلاةااهتشعاةعي وةةة-9002ة9023ا

أولا :مقدمة عن الكلية
 .2اتشئاةلاآلاةعة عوةوهشرجةة لةمجاة2291اةوجاد ع ةعاش عز ية قاة(،)962
شق ةو ااةعا عهاةعاعباآلاةو جةمجاة/91ة2296اة لةعيقهجاةعةتآلا:ةة
 .9قهاةعاا اةعاب وآلاةشآ عو ج.ة
 .3قهاةعاا اةعإلتااآلزآلاةشآ عو ج.
 .4قهاةعاا اةعاع تهآلاةشآ عو ج.
قهاةعاتج آلخةشعا عهجاةعإل آلدآلا.ة
كجبرجةتجوبككجةااج بككاةاهككآلش ة ككلةعاو عآلككاةشلجتككاةعالاآلككاةعاشحآل ك طةا ك عوة
ةشلككجنةاتشك
م
واج بككاةاهككآلش ،ةشقك ك ةةاككاةعالاآل ككاةت ك اةق جمككجةم آلر ككجة ككنةات ككشوة ك ة ككلة
عا عهككجاةعي وآلككاةشته ك ةحجاككاةعا ات ككةةو آلاآل ككجة ككلةعات

ككجاةعاتككلةت ك ك اة

ق ككجاةعاتباككآلاةشعةثككج ةشعاهككآلجحاةشعإلمككتاةشعابتقككجاةعابج ككا،ةثككاةتداككاةتوبآلككاةعالاآلككاة
ااك ك ةاج ب ككاةات ككشوةعاك كشع ي،ةشش ككج لت جةعا ه ككباآلاةلاآل ككاةعة عوةودت ككجةشلاآل ككاةعة عوة
وأهشعن.ة

شت كةش اةاقهككجاةعالاآلككاةشع تتحككاةاقهككجاةا ك ،ةشا ككوحاةعةنة()26ةهككتاةمش ك ة
قه م ج،ةش حااةعا عهاةعااج بآلاةعيشا ةتدشاةما ةتةجاةعاع اآلنةعا عهآلآلن،ةا طةا وكةة
هتشعا.ةة

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

ت ج.ة

ةةةةشعالاآلا ة تذةتأهآله جةتهبلةاجر طةوليةقشطةاالةتعبآليةا لجتآلجت جةشق عت جةشعث عءة و عاة تو جة
ش آلاآل ج ة بت ط ة ل ةذاب ةلا ةمال ةعا و عا ةعابا آلا ةشعاعل آلا ةيهجتذت ج ةش هتت ط ة ل ةذاب ةالج اة
عا ق ةعابا آلا ةشعاتلتشاشاآلا ةعا تجحا ةاال ةاجتو ةعا ب ةعجات جمآلا ةعاعجماا ة ن ةااي ة
ق جمجاةعا ات ةةذعاةعا ااة ةشه ةعابازة لةعات

ا ةلج اة

جاةعا اشواة لةهشقةعاب ي.ةة

ةةةةشتهبل ةعالاآلا ة شعي ة هآل ت ج ةاال ةت شآل ةو ع ا ج ةش د عت ج ةوجهت ع ةشذاب ةوت آلآل ةعاتئحاة
عا عهآلا ةا حااةعااآلهجتس ةالث ة نة ط ةشعهتح ع ةو ع جةش د عا ةا آل ط ةمال ةتحشةآلتتجهو ة ةة
آلاةشعاحجاجاةعا ات بآلاةل جةانةعالاآلاةح آل اةمالة اقةت
عا ت آل عاةعابا ة

جاةشو ع جةا آل طة

تتتجهوة ةةعجحتآلجاجاةعابا آلاةشعا ت اوجاةعا ات بآلا ةعا تاعا،ةاذعة د ةاتشئاة لةعيمشعاةعاثتثاة
عا ت

اةو تج جةاات ا اةشو تج جةااتباآلاةعا عتشحة.ةة

ةة ةشترا ةعالاآلا ةثتثا ةق جمجا ةشرل ةق جا ةشئشن ةعاتباآلا ةشعا تو ،ةشق جا ةعا عهجا ةعاباآلجة
شعاوحش ة ،ةشق جا ةشئشن ة
ش مجآلاةاراةمت

ا ةعا ات ة ة ةشتت آلا ةعاوآلئا ،ةش ةتب ي ةعالاآلا ةاجر ط ة ن ةااي ة

اة

ة لةعاب اآلاةعاتباآل آلا ةاجةشرشةعا جاو ةو ءعة نة اقةوآلئاةاج بآلاةشت وشآلاةتب ية

مال ة دي ةشتت آلا ةعاش

آلا ةعا تلج اا ةش شج ةاال ةعات شآل ةشعجهتح ع ة ل ةعاو ع ج ةعيلج آل آلاة

عا تاعاة نةحآل ةعا تجرجةش قةعات آلسةشعاو ع جةعا د ا،ة ةشت ت ةرذهةعا مجآلاةاالةعا ت آلزآلن ةل جة
عا تبث آلنة نةاوتجئ جةو جةتش هة نة

اةاج بآلاةتتشع ة آل جةهويةعا مجآلاة نةاقج اةشت ذآلاةشتشاآل ة

تعهلةشلذابة مجآلاة وآلاةش ج آلاةاحآلجتج.ة

ةةة ةشتتأافةلاآلاةعة عوة–ةاج باةهشرجةة نةهتاةمش ةقه جةالج آل آلاةآل ثاشنةتهباةمش ةو تج اجة
الج آل آلاةشرلةلجاتجال:ة

 .2قهاةعاا اةعاب وآلاةشآ عو ج.ة
 .9قهاةعا عهجاةعإلهت آلا.
 .3قهاةعاا جاةعاش قآلاةشآ عو ج.
وتتفرع الدراسة به من الفرقة الثانية الى ثالث شعب ،هي:
ةا -شبواةعاا اةعاعج هآلاةشآ عو ج.
ةو -شبواةعاا اةعات لآلاةشآ عو ج.
ةة -شبواةعاا اةعابو آلاةشآ عو ج.
 .4قهاةعاا اةعإلتااآلزآلاةشآ عو ج.
 .1قهاةعاا اةعاع تهآلاةشآ عو ج.
 .6قهاةعا عهجاةعاآلشتجتآلاةشعاتتآلتآلا.
 .9قهاةعاتج آلخ.
 .9قهاةعاا ع آلج.
 .2قهاةعاعاهعا.
 .20قهاةمااةعاتعس.
 .22قهاةمااةعجات جا.
 .29قهاةعإلمتا.ة
وتتفرع الدراسة به من الفرقة الثانية الى شعبتين:
ةا .شبواةعا حج ا.ة
و .شبواةعابتقجاةعابج اةشعإلمتاةعاهآلجحل.
ة
 .23قهاةعةثج ةعا

آلا.

 .24قهاةعةثج ةعإلهت آلا.
 .21قهاةعات آلا.

ة

 .26قهاةعا لتوجاةشعا باش جا.ة
البرامج الجديدة:

عتشح.ة
.2ةو تج جةعةثج ةشعإل شج ةعاهآلجحلةة وتةجاةعاتباآلاةعا ة
.9ةو تج جةعات ا اةةةة

ةشآل ي ةعاب

وتةجاةعاتباآلاةعاا آل .ةة

ةعإلا جال ةيمرجء ةرآلئا ةعات آلس ةش بجشتآل ا ةوجالاآلا ة ل ةعابجا ةعااج بلة

مرشعةش ة 26ة بجشتج ة( بآل ةش سة هجم )ةحت ة و عآل ة9002اة
9002/9009اة ةاالة 269ة ة
شرذعة بش ةاترجمع اةالث ة نة ط.ةة

ثانيا :فلسفة الكلية في إعداد الخطة البحثية
تتوت ةعالاآلا ة اهعا ةتدشا ةما ةتشاآل ةلج ا ةعيتش ا ةعيلج آل آلا ةشعإل ع آلا ةشعا جاآلا ةتحش ةتحدآلقة
رجءةعاب تءةشعي عفةذعاةعا

احاة ةةعات شآل ةشعاتحهآلنةعا هت ةااش طةعا

اةعاوحثآلاة

ااش شيةاا ةعا هتشآلجاةعات ةتحدقةعات آلزةعاتتج ه ة ةهشقةعاب يةعا حا ةشعإلقاآل لةشعابجا ل،ة
شذاب ة ن ة تي ةثدج ا ةتتةآل آلا ةتدشا ةما ةعجاتزعا ةوجاتشا ةتحش ةعا هتعآل  ،ةشعاتحهآلن ةشعات شآل ة
عا هت ،ةش شج لاةعإل ع طةشعابج اآلنة ةتحدآلقةعااش طةشعات آلزة ةعي عء،ة ةةشرةةتةجاةاتدشآلاة
عي عءةعااج ب ة ةلج اةاشعتو ةو جةآلحدقةعا بجآلآل ةعيلج آل آلاةعادآلجهآلاةاا عهجاةعاباآلج.ة

وقد وضعت الكلية النقاط التالية في العتبار:
 -ةعات آل ةعا هت

ة

ةعحتآلجاجا ةش ت اوجا ةهشق ةعاب ي ة ج ةآلت او ةعادآلجا ةوجاب اآلا ةعاتباآل آلاة

وأهجاآلوةا آل طةش ت ش ط ة ةةيةعاتتج هآلاةشعابشا اة ةةعوتلج ةآاآلجاةا آل طةاحيةعا شلتاةعات ة
تشعا ة هآل طةعات ش ةعا ات ب .ة

ةعاوش ةعا بريةشعا

 -تبجةاة ش ةعابت

وةشعادج ةما ةعجوتلج ةشعإلو عاة لةعاتبج ية ةة

عاتةجاةعابجا ةعاا آل ةشتح آلجت .ةة
 اه جا ةعا بههجا ةعاتباآل آلا ة ةتد ا ةشت ش ةعا ات ة ةوتأثآل رج ةما ةتشمآلا ةش ج ط ةشع لجتآلجاةعا آلاآلن.
 -عاتد ا ةعاه آلة ة

ةتلتشاشاآلج ةعا باش جا ةشعجت ججا ة ج ةآلهتازا ةر ش ط ةعهت عا ة آلغة

ت ش طة لةعاتباآلاة ثيةت وآلقةتةاةعاتباآلاةمنةوب ةشعاتباآلاةعجالت شت .
 عإله جاة لةحيةلثآل ة نةعا شلتاةعات ةتبشقةعاب اآلاةعاتباآل آلاةوجااج باة جةآلحهنة نةتة طةعا ات ةةاالاآلا.
 ابيةو ع جة ةش تجرجةعالاآلاةعاتباآل آلاة لة حااةعا عهجاةعاباآلجةشوحش ةامرجءةرآلئاةعات آلسةتتهاةوجاشعقبآلاةا دجوااةعاتشعزنةوآلنةتشقبجاةعي عفةعا بتآلاةش ت اوجاةعاتت آلاةعا هت ع ا.
 -ر ش طةعاوح ةمنة

ج ةت شآليةذعتآلاة تب طةاتحهآلنةشت شآل ةعاب اآلاةعاوحثآلا.ة

ومن ثم فإن الكلية تلتزم باآلتي -:
 عجاتزعاة لةا ع طةعالاآلاةشاقهج جةعيلج آل آلاةشعإل ع آلاةو هجات جةشغجآلجت جةشقآل جةشار ع ج. تعبآليةعاب اآلاةعاوحثآلاةو جةآل اةعا ات ةةشعاوآلئا. تحدآلق ةعا هجشعط ةشعاب عاا ةشعاشعج آلا ةشعا شتا ةعاتز ا ةعحتآلجاجاةشتشقبجاةا حجوةعا

ةاهاشو ةتد آلا ةعا

ا ةو ج ةآلدجوية

احا.

 عاتبج ية ةةعاتعجشتجاةوآلنةعا توة لة حااةعا عهجاةعاباآلجةهشعءةما ةعا هتش ةعجات جم ةاشةعاثدج ةو جةآلحدقةتشقبجت اةشآلدجويةعحتآلجاجت ا.
 -تح آل ةعا اججاةعا حت ااةشعا لتاةاتحدآلقةعات آلزةشعإلو عاةشعجوتلج .

 عجاتزعاةوجاتحهآلنةشعات شآل ةعا هت ةااشعتوةعا تةش اةعاوحثآلاةوجالاآلا. عتوجاة ت اآلاةقجئ اةما ةعا وج طةشعاتتوبةوججحتآلجاجاةعا هتدواآلاةاا ات ة. -عا تجوباةشعا عاباةعا هت طةاأل عءة ةرشءةعير عفةشعا بجآلآل ةعا شرشما.

ثالثـا  :الفتراضات األساسية للخطة البحثية
ا ةعالاآلا ةعاوحثآلا ةما ة ا شما ة ن ةعج ت عرجا ةعيهجهآلا ةعاتل ةآل لن ةاآلاجزرج ةما ة

تدشا ة

عاتحشةعاتجال:
 -وتجء ةعا

ا ةما ةتحاآلي ةعاشرة ةعا عرن ةوجهت عا ةتحاآلي ة) (SWOTةاتح آل ةتدج ةعادشطة

شعاربفةعا ع اآلا،ةشعاع فةشعات آل عاةعا ج اآلا.
 عاشقشفةما ةعاعاشطةوآلنةعي عءةعاعبالةشار عفةعا -شرة ةو ع ج ةش

ا.

ة تشعزتا ةذعا ة ب ة هتدواآلا ةاتحهآلن ةاش ط ةعاب اآلا ةعاوحثآلا ةش

اة

عا ات ة.
 ت تةةا آلةةعابج اآلنةما ةلج اةعا هتشآلجاةوجاحقة لةعا شج لاةشعا هئشاآلا. -عا تجوبا ةعا هت طةاتتعآلذ ةعا

ا ةعاوحثآلا ةش

ا ةعا ات ة ةشعا

ةعاتتعآلذآلاةاب اآلجا ةعات شآل ة

شعاتحهآلن ة نةقوي ةشلآليةعالاآلاةاشئشن ةعا عهجاةعاباآلج ةشعاوحش ةششلآليةعالاآلاةاشئشن ةعاوآلئاة
ش

اةعا ات ة.

 تش ةتتجئج ةعا تجوبا ةشعاتدآلآلا ة ة ة عابا ةتدج ةعادشط ةشعاربف ةشعاع ف ةشعات آل عا ةعا ج اآلاة((SWOTة.

رابعـاا  :منهجية إعداد الخطة

تدشا ة

ا ةعالاآلا ةعاوحثآلا ةما ة ت اآلا ة لوا ةر ة"عاتحاآلي ةعا هتدوا " ة Prospective

.Analysisةشتل نةار آلاةرذهةعا ت اآلاة ةق ت جةما ةتحاآلية"عاوآلئاةعا ج اآلا"ةاالاآلاةجهتد عءة
عاع ف ةشعات آل عا ةعا حت اا ،ةشتحاآلي ة"عاوآلئا ةعا ع اآلا" ةاالاآلا ة ن ةحآل ةلعجءت ج ةشق عت ج ةعاذعتآلاة
اتح آل ةتدج ةعادشطةشعاربفة لة اجيةعاوح ةعابا لةش

اةعا ات ة،ةهبآلجمةتحشةاح ع ةعاتتجهقة

شعاتبجشنةوآلنةا آلةةعيتش ا.ةل جةات جةت تجةوأهجسةهاآلاةجت جذةعاد ع اةش دجم ةاا بجآلآل ةعا ح ط،ة
شوجاتجا ةتبتو ة

تم ةاهجهآلجم ةاات

آل ةعجهت عتآلا ةوجالاآلا ة

ةمتقت ج ةووآلئت ج ةشهشق ةعاب ية

شعحتآلجاجاةعاتت آلاةعا ات بآلاةشح لاةعا هتا عاةما ةعا هتش ةعابجا .ة
ش ن ةتجحآلا ةا

ة د ةعمت ا ةعا

ا ةعاحجاآلا ةما ة ت ج ة"تحاآلي ةعا ر شن" ة Content

 Analysisة شعاذ ةآلدشا ةما ةعهت عا ةتحاآلي ةعاشثجئق ةشعااشعئح ةعا ت اا ةوجاتباآلا ةعااج بل ،ةل جة
عمت اةعا ت اآلاةما ةم ة نةعي شعاةعاوحثآلاةلججهتوآلجتجاةشعهت ج عاةعا ا ةشا شعاةعا دجوااة
عا عتشحاةشعا اداة ةهوآليةعت جاةم اآلاةعا هحةعاوآلئ ةاالاآلا.ةةة
وتأسيسا على ما سبق فإن أسلوب العمل فى الخطة البحثية بالكلية قد اعتمد على ما
يلى:
 -تحاآلي ة ر شن ة ج ةتد

ةعالاآلا ة ن ةوحش ةش

جا ة ات بآلا ةوتشا جا ةش ت اوجا ةعاتت آلاة

شهشقةعاب ي،ةشلذابةعا دج تجاةعا ابآلاةااتاج وةعا حاآلاةشعإلقاآل آلاةشعابجا آلاةشاهسةتدشآل جة
شعجهتعج هة ت ج.ةاا ةاجتو ةزآلج طةم ة نةعاشح عا ةعيهجهآلاة ع يةعالاآلاة(ذابةانةعالاآلاة
و

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

 تح آل ةا ج ةحجلاةاا بآلاةعا تةش آلاةآلهتت ةاا ة ت ادجاةاهجهآلاةتواش رجة عجرآلاةحجل ا،ةشذابةنة تية اةشعهتآلبجوةاعاهعاةعاتباآلاةعااج ب ةعا

ةشار ع ةشت ش هةش شقةةلاآلاةعة عوة

آل  ،ةشاآلرجم ة ا ةهشق ةعاب ي ةشرآللي ةعاب جاا ةشعا ن ة آل  ،ة ة ةتح آل ةا ج ةتحاآلا ةاح لاة
عا هتا عا ةعا حاآلا ةشعإلقاآل آلا ةشعابجا آلا ةشت عمآلجت ج ةعا تتشما ةما ةعاد جمجا ةعا ات بآلاة
جهآل جةعااج بآلا.
 عا هحةعاوآلئ ة SWOT Analysisةةاتح آل ةتدج ةعادشطةشعاربفة ةعاوآلئاةعا ع اآلاةاالاآلا،ةشعاع فةشعات آل عاةعا حت ااةعا ج اآلاةاالاآلا.
كما تم التركيز بشكل خاص على األساليب واألدوات التالية عند إعداد الخطة البحثية لتوكيد

الجودة بالكلية-:

 عهت ج عاةشعهتوآلجتجاةي وجوةعاب يةشعا ات ةةعا تل،ةشعجحتآلجاجاةعاعباآلاةاا ات ة،ةشحجااةعيقهجاةعيلج آل آلاةعاعباآلا.
آلداةعاب فةعاذرت ةBrain Storming Methodةشعات ةعهت

-

اة ةةم ة نةقآلج عاة

عالاآلاةش بهجءةعيقهجاةو ج.
واتساق ا مع رؤية الكلية ومنهجية الخطة المستهدفة فإن إجراءات التنفيذ مرت بالمراحل
التالية-:
 -تشلآلية آلقةعا

اةوشليةآلتر نةلج اةعات

جاةعا بتآلاةوجااش طةشعات

عااج ب ،ةثاةتشزآلةةامرجءةعاع آلقةش دجمةاا ت اآلاةعا ح طة ةتابةعا
 -تح آل ةاراةعا

آل ةعجهت عتآلا ة

ا.

ج ةشو عآلاةا ةةعا ج طةعابا آلا.

 عادآلجاةوجا هحةعاوآلئ ةالاآلاةعة عوةاج باةهشرجةةشعاوآلئاةعا حاآلاةشعإلقاآل آلا. -ت

آلاةشت وآلقةا شعاةعا عهاةعا آل عتآلاة(عا هحآلاةشعاتحاآلاآلاة ت جةشعا دجوتا).

 -تحاآليةعاتتجئجةش

رجة ةتد آل ةاشا ة(ة هش طةاشا ةاا

اة).

 -مد ةعات شعاةعاتدجشآلاةشعاب فةعاذرتلةوآلنةامرجءةعاع آلقةشمآلتاة نةعي عفةعا بتآلاة.

خامسا  :األطراف أصحاب المصلحة في الخطة البحثية
 ةةآلبتو ةتح آل ةعي عف ةا حجو ةعاجماآلاةعا

احا ة  Stakeholdersة ن ةعابشع ي ةعا ج ا ةار جنة

ا،ةشق ةتاةتح آل ةعاهج طةا حجوةعا

احاةو ج واةعيقهجاةشعاو ع جةعيلج آل آلاة

عا بتآلا،ةحآل ةانة دجوااةعحتآلجاجاةشتشقبجاةتابةعي عفة نةاشا ةعار جتجاةعاتلةتشرحة
ةشعقبآلاةعا
ا

اةعا دت حاة لةت آلزةعا

اةعاوحثآلاةش

اةعا ات ةةشعاوآلئا.ةشآل لنةتح آل ةعي عفةا حجوةعا

ةعإلهجرج جاةعاتلةتد

جةعالاآلاة

احاةما ةعاتحشةعاتجالة-:

*ة آل آلاةعات وآلاةشعاتباآلاةش ت داةعيزر ةوهشرجة.ة
*ةعا ااسةعيما ةا ثج .ة
* ةعإلذعما ةشعاتاآلعزآلشن ةشعا حف ةشعا اتا ةشع ع عا ةعابتقجا ةعابج ا ةولج ا ةعا

جاح ةعاحلش آلاة

شغآل ةعاحلش آلا.ة
*ة آل آلجاةعاشبشنةعجات جمآلاةش حجلاةعيه طةوش عزةطةعاب ي.ة
*ة آل آلجاةعا هجحا.ة
*ةش عز طةعيشقجف.ة
*ة لجتوةعات ا اةشا جزةعا جو عاةعابج ا.ة

سادسا  :تحديد الحتياجات:

Need Assessment

ةةةاتش آل ة دش جا ةعاتاجح ةاا

ا ة ن ةعاتزا ةتح آل ةشتدآلآلا ةعجحتآلجاجا ةعاتز ا ةشعاتل ةآل لنة

تشرآلح جة آل جةآلالة:
 .2اتوجا ةعهت عتآلاآلاةتلج اآلاة ت ش طةتهب ةاات آلآل ةشعاتحهآلنةعا هت ةوأهاشوة وج ةو فة
احا ة ة ةعجاتزعا ةوتشلآل ةعااش ط ةشعاشعج آلا ةشعا هجءااة

ا رجء ةا آلة ةعي عف ةذعا ةعا

شعا هئشاآلاةشتحدآلقةعات آلزة لةعي عءة.
 .9شرةةتةجاة ع الةاا تجوباةشعا عاباةاتدآلآلاةا ش ةعالاآلاةشعاو ع جةعيلج آل آلا ة لة اجية
عاوح ةش

اةعا ات ةةشعت جذةاا عءعاةت حآلحآلاةمت ةشاش ةعتح ع جاة لةعي عء.

 .3شرةةتةجاةاتشاآلةةش لج أطةعات آلزة لةعي عءةشتش ةعاتاج وةعاتجاحا.
.20ةتش آل ةعا ماةعاتزاةاتحدآلقةعجهت ع آلاة لةا ش ةعاتحهآلنةشعات شآل ةشعالاآلا.
ة

سابعـ ا  :تقييم المخاطر:

Risk Assessment

ةةةةاتحدآلقةعاتاجحة لةت شآل ةشتتعآلذةعا
عا تو اةوب اآلاةت

اةعاوحثآلاةوجالاآلاةآلاوةتح آل ةشتدآلآلاةعا ج

آلاةشت شآل ةشتتعآلذةعا

شعابدوجا ةشتش آل ةعا ما ةش دش جا ةعاتاجح ةاا

اةجت جذةعا

ةشعابدوجاة

شعاةعاتز اةااتبج ية ةةتابةعا ج

ا ،ةشآل لن ةتشرآلح ةتاب ةعا ج

ة

ةشعابدوجا ة آل جة

آلال:ة
-

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

 ةم اةلعجآلاةعا شع ةعاتز اةااتتعآلذ.-

م ا ةتش ةتةجا ةا تجوبا ةتتعآلذ ةشت وآلق ةآاآلجا ةعااش ط ةجت جذ ةعإلا عءعا ةعات حآلحآلاة
عا تجهوا.

-

عت عج

ةلعجءطةش جماآلاةتةجاةعجت ججاةشعا باش جا.

 -عهتتعجذةعاشقاةشعاو ءة لةعاتتعآلذة.

ثامنـا :أولويات الكلية خالل فترة إعداد الخطة
 ر ش طةتأرآليةعالاآلاةااتد اةاتمت ج ةعيلج آل .
 تعبآلي ةشمد ةعتعجقجا ةاابتقجا ةعاثدج آلا ة ة ةعا بههجا ةعاتباآل آلا ةشعاوحثآلا ةما ة
عا هتشآلجاةعا حاآلاةشعإلقاآل آلاةشعابجا آلا.
 عاتشهةة ةعاوحش ةذعاةعا ااةو

اةعا ات ة.

أهداف الخطة
 شرةة

اة دتتاةاألوحج ة لةعات

جاةعا تب طةعاتلةتحترت جةعالاآلا.ة

 شر ككةة ب ككجآلآل ةاألوح ككج ةعي وآل ككاةشذا ككبةا ككةةا ككش طةعي عءة ككلةعاوح ككش ةش حجشا ككاة و ككجة
وجا ات ةةق ةعا هت جا.ة

 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
شعا عهك ككجاةعاتج آل آل ك ككاةشعةثج آل ك ككاةشعا عهك ككجاةعادجئ ك ك كاةماآل ك ككجةلك ككجات آلا،ةشل ك ككذابةعا عه ك ككجاة
عاا ع آلاةشعا عهجاةعجات جمآلاةلبااةعاكتعسةشعجات كجاةشعاعاهكعاةشلكذابة عهكجاةعجمكتاة

شتة آلجتك ةشعابتقككجاةعابج ككا،ةشا آلك عةعا عهككجاةعاحآلجتآلككاةعا تبادككاةوبتقككاةعا ات ككةةعا شحآلككاة

لجا عهجاةعإلهت آلا.

مجالت البحث
اذعةلجتكاة تكاةعا ككوةتةعمك ةعجتهككجنة كنةعاتكشعح ةعاوآلشاشاآلكاةة ككلنة تكاةعا عهككجاةعي وآلكاةتبتككلة
وجإلتهجنة نةعاتجحآلاةعاتعهآلاةشعجات جمآلكاةشعاثدج آلكاةشاركاة اكججاةعاوحك ةعاتك ةهكشفةت لكزةماآل كجة

عالاآلاة تيةعاهتشعاةعي وةةة9002ة–ة9023ةر  :ة
*ةتشلآل ةعااش طة

شاش ةعا عجاةعادآلج آلاةر ش طة ةعادجئ آلنةما ة تاةعاوح ةعابا لة لةعا اججاةعاعل آلاةاتش آل ة

عالعجءعاةعاوحثآلاة ةعا اججاةعا تاعاةشآلش يةوحش ة تباداةو جةآلال:ة
-عا باش جتآلاة ةعاوح ةعابا ل:ةعاتح آلجاةشعا ت اوجا

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

جاة

عهت تيةعا شع ةعا تاعاة ةوآلئاةعاب يعيهجاآلوةعا تاعاةشعا ج ش ةعادآلج طةااحعجةةما ةاش طةعاوح ةعابا ل-عاتت آلكاةعاشكج ااةي ك ع ةعاع آلكقةعاوحثكلة(عا جاكوة–ة بكجشنةمركشةرآلئكاةعاتك آلسة–ةامركجءةرآلئكاة

عات آلس)ة

سياسات الكلية في مجال البحث العلمي:
-ةح

ةوح ةش ةعاهج طةامرجءةرآلئاةعات آلسةشاشمآلاةتش رجة تيةعابج آلنةعا جرآلآلن.ة

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

سياسات الكلية في مجال خدمة المجتمع:
 -ح

ةعاا جاةعا هتعآل طة نة آلالةعالاآلا.ة

-ةعاشقشفةما ةآ عءةا وجوةعاب ية آل جةتد

ةعالاآلاة نة

-ةاش عبةا وجوةعاب يةشعا هتعآل آلنة لةعا اية لة

جا.ة

اةعاتحهآلنةشعاتبزآلز.ة

* البحوث الممولة ذاتيا أو لها مصادر تمويل أخرى الفردية والمشتركة:
آلا ةعاوجحثشنة لة اججاةعا عهجاةعي وآلاة بةاةوحشث اةوت شآليةذعتلةشوشلية ية لةغجاوة
عي ،ةش اججاةعاوح ةعابا لة لةلاآلاةعة عوة–ةاج باةهشرجةةل جةآلال:ة

 .2قسم اللغة العربية وآدابها.
ت ةاا ات ةةآلبتزاةقهاةعاا اةعاب وآلكاةوجالاآلكاةتشقآلكةةو شتشلكشيةم كية

ش لة اجية

ةةعا آلئكاةعادش آلكاةا حكشةعي آلكاةشتباكآلاةعالوكج ةآلكتاةو دتركجهة شكج لاةامركجءةرآلئكاة
عاتك آلسةش بككجشتآل اةوجادهكاة ككلةامك ع ة

ككاةوججتعكجقة ككةةرآلئكاة حككشةعي آلكاةشتباككآلاة

عالوج ةوهشرجةةشذابةاابيةهشرجةة جاآلاة نةعي آلآلنة ةةت جآلاةرذهةعا
ش ككلة اككجيةعاوح ك ةعابا ككلةآلا ك يةعادهككاةوحشثككجة ككلةعات
شآلبتو رجة آل عتجةاوحشث ة لة طةتتعآلذةعا
فةشعاب ش

 عاتحشةشعا

ا.ة

ككجاةعا قآلدككاةعاتجاآلككا،ة

اةعاوحثآلا:ة

ة

 مااةعاا اةشمااةعاا اةعا دج ن
 عي وةعاا ك ك ككجرال،ةشا وة ك ك ك ك ةعإله ك ك ككتا،ةشعاب ك ك ككش ةعإله ك ك ككت آلا،ةشعاح آلث ك ك ككاة
شعا بج

ط.

 عاشب ةشعاشب عءة لةعاب ش ةهجاعاةعاذل .
 مااةعاوتغاةشعاتد ةعي ول.
 عا عهجاةعي وآلاةعا دج تا.
ة
ة
ة

 .9قسم الدراسات اإلسالمية.
كلة اككجية

كاةعا ات ككةة دك ةتدك ةانةآلبك ةعادهكاةو تج اككجة ج كجةاك مجطةعا هككجا ة

اتك ككشمآلت اةو ك ككحآلحةعاعل ك ك ةعإلهك ككت لةعا بت ك ك يةعاشه ك ك ،ةشذاك ككبةو آلك ككاةام ك ك ع ة مك ككجطة
آلت تبك ككشنةو د ك ك طةما ك ك ة ج وك ككاةح ك ك عبةعاثدج ك ككجاةعا تاعك ككاةشلك ككوحةا ك ككجحة ب ك كج عطة
عإلهككتا،ةشلككذابةتباككآلاةعا ات ككةةعاشه ك آلاةشثدج ككاةتدوككيةعة ك ة ككنة ككتية ككحآلحة
عاد ك آنةشثشعوككاةعادشعم ك ةعاعد آلككاةشعاهككتاةعاتوشآلككاةشذاككبةوجاتبككجشنة ككةةش عز طةعيشقككجفة
ثا ككاة ككلة آل آل ككاةعيشق ككجفةوه ككشرجة،ةل ككجةآلبت ككزاةعاده ككاةمدك ك ة ش عاةتثدآلعآل ككاةم ككنة

شه ك ك آلاةعإلهك ككتا،ةشعا ك ككذعروةعاعد آلك ككا،ةشلك ككذابة ش عاةت آلوآلك ككاة ك ككلةماك ككاةعاتاشآل ك ك ة
ش ج ةةعاح شفة
شاادهككاة

ككاةوحثآلككاة ككلةعا عهككجاةعاباآلككجةشعاوحككش ةآلبتككزاةتتعآلككذرجة ككلة ت ك طةعا

عاوحثآلاةعاحجاآلا،ةش اججاةعاوح ةل جةآلال:ة
 عاعد ةشعاعد ةعا دج نة
 عاح آل
 عاتاشآل
 عاد آنةعال آلا
 عا مشطةشعا

جوةعإلهت ل

 عابدآل طةشعاعاهعاة
ة

.3قسم اللغات الشرقية وآدابها.
وتتفرع الدراسة به من الفرقة الثانية إلى ثالث شعب ،هي:

 .aشعبة اللغة الفارسية وآدابها.
في مجال خدمة المجتمع:

وفي مجال البحث العلمي:

.bشعبة اللغة التركية وآدابها.
في مجال خدمة المجتمع:
وفي مجال خدمة المجتمع:

 .cشعبة اللغة العبرية وآدابها.
في مجال خدمة المجتمع
وفي مجال البحث العلمي

.4قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها.
في مجال خدمة المجتمع:

ككاة

آلزش ةعادهاةعا ات ةةوحجات ة نة با لةعاا كاةعإلتااآلزآلكاة كلة عحكيةعاتباكآلاة كجة
قويةعااج بلةعا تاعا،ةشآلب يةاجر عةوجاتتهآلقة ةة آل آلاةعات وآلاةشعاتباكآلاةماك ة دجواكاة
عحتآلجاجاةهشقةعاب ي،ةل كجةآلشكج بةعادهكاة كلةعاك ش عاةعات آلوآلكاةعاتكلةتبدك ة كلة لكزة
عاا ككاةعإلتااآلزآلككاةوجااج بككاةابد ك ة ش عاة ككلةعاا ككاةعإلتااآلزآلككاةا آل ك ةعا ت ككآلنةشلككذابة
ش عاةت آلوآلاة لةعاا اةعإلتااآلزآلاةاألغ ع

ةعا ج ا.ة

وفي مجال البحث العلمي:
ة

.5قسم اللغة الفرنسية وآدابها.
في مجال خدمة المجتمع:
آلتب ك ةعادهككاةوتككش آل ة ككنةآلدش ككشنةوتك آلسةعاا ككاةعاع تهككآلاة ككلة عحككيةعاتك آلسة ككجةقوككية
عااج بل،ةل جةآلب يةعادهاةاجر عةوجاتتهآلقة ةة آل آلاةعات وآلاةشعاتباآلاةما ةهك ةعاباكزة
لةت

جاةعاا اةعاع تهآلاة لة با لة حااة جةقويةعااج با،ةشآلبدك ةعادهكاة ش عاة

ت آلوآلاةا آل ةعا ت آلنة لةعاا اةعاع تهآلا.ة
وفي مجال البحث العلمي:
آلاك يةعادهككاةوحشثككجة ككلةعات
تتعآلذةعا

ككجاةعا قآلدككاةعاتجاآلككا،ةشآلبتو رككجة آلك عتجةاوحشثك ة ككلة ك طة

اةعاوحثآلا:ة

 تد ةا ولة تهلةح آل ةشق آلا
 مااةعي شعاة.Phonology
 ا وةعاع تلش شتآلا.
 مااةا اة جاا.
 مااةا اةت علآلو.
 مااةا اة عهاةتدجواآلا.
 اهاشوآلا.ة

.6قسم الدراسات اليونانية والالتينية.

في مجال خدمة المجتمع:
*ةعادهككاةآل ك ماةعا ات ككةةعا حككآل ةوبتج ك ة ككنة ك آلاآلنةما ك ة هككتش ةمككجالة ككنة
عا ج طةعاا شآلاة لة اجيةعاا جاةعاآلشتجتآلا(ةعاد آل اةشعاح آلثا)ةشلذابةعاا اةعاتتآلتآلكاة
شلككذابةعجآل جاآلككاةاة ككجةآلابككيةعا ات ككةةعا حككآل ةآلت تككةةو زآل ك ة ككنة ع ك عاةعاثدج ككاة
شعابااة لةا ج ةعابشا ا.ة
*ةآلهككجراةعادهككاة ككلةتت كشآل ةعا ات ككةة ككنة ككتية تو ك ةش آلاآل ك ة ككلة اككجيةعاتد ك ة
عي ولةشعاعتل.ة
*ةآلهجراةعادهاة نة تية تو ةش آلاآل ة لةتزشآل ةعا ات كةةو كنةركاةماك ة عآلكاة
ت آلزطة لة اجيةعإل شج ةعاهآلجحلة لةعا اجاآلنةعاآلشتجتلةشعا ش جتلةش جةآل تو ة كنة
تج آلخةعا ات ةةعاد آلاةشعاح آل ةو جتآلنةعاحرج تآلن.ة
*ةآلهجراةعادهاة نة كتية آلاآلك ة كلةتزشآلك ةعا ات كةةو كنةآل لكت اةعادآلكجاةوتك آلسة
عاا ككاةعإلآل جاآل ككاة ككلةعا ك ك ع سةعاثجتشآل ككاةاه ككشطةو ككجةر ككشةق ككجئاة ككلة حج ة ككجاةعاشاك ك ة
عاوح ي.ةة
وفي مجال البحث العلمي:

 .7قسم التاريخ.
في مجال خدمة المجتمع:
ة*ةانة آلالةعادهاةآل

شنةعا ات ةةمنة آلقةعاب ية لة تاةعات آلس.ة

*ة عا شج لاة لةعات شعاةشعاهآل آلتج عاةعاتلةتبد ة لةعااج بجاةعا

ك آلاةشو ج كاة

اج باةمآلنةش سة
*ةعا شج لاة لةت شطةعتحج ةعا ب آلنةعاب وة،ةركذعةعا كبت ةعالوآلك ةعاكذيةآلبدك ةلكية
مجا.ة
*ةعا شككج لاة ككلةعاا بآلككاةعاتج آل آلككاةمككنة آلككقةحرككش ةعات ك شعاةعاتككلةتبد ك ةو ككجة
و عاة هت ط.ة
*ة شج لاةامرجءةعادهاة لة تجقشجاةعا هجئيةعابا آلاةوجااج بجاةعا
*ةعا شج لاة لة اجاسةاوجءةعا ع سةشعإل ع عاةعاتباآل آلا.ة

آلا.ة

*ةعا شككج لاة ككلةااتككا"ةعاتهك آلجا"ة ككلة ااككسة حاك ةعا حج ةككاةشعاتككلةتبدك ةو ككعاة
ش آلككاةلككيةش ك ةاةشذاككبةاعحككفةاه ك جءةعاش كشع اةشعا آلككج آلنةشعا هككجا ةشعا ك ع سة
شغآل ةذابة
*ةعا شككج لاة ككلةااتككا"ةح ك ةعا وككجتلةشعا تش ك اةذعاةعا ك عزةعا ب ككج يةعا ت آلككزة
و حج ةاةهشرجة.ة
وفي مجال البحث العلمي

 .8قسم الجغرافيا.

في مجال خدمة المجتمع:
*ةم ككية عه ككجاةشعهتش ككج عاةم ككنةعي
عاتاش -ةةزحفةعا جي-ةا

ككج ةعاوآلئآل ككاةشعات ككلةتت ث ككية ككلةل ككية ككن:ة

ج ة شاجاةعاح ةشعاو ......عاخ.ة

*ةاتتجةة عئ ةاهجهآلاةا نةشق ةعا حج ةاةو دآلجسة هاةلوآل ةوجهت عاةعا كش ة
عااشآلك ككاةش ئآلك ككجاةعيق ك ككج ةعا ك ككتجمآلاةشاح ك ك

ةو ك ك ع جةتةك ككاةعا باش ك ككجاةعاا ع آلك ككاة

شتدتآلجاةعجهتشبج ةمنةوب .ة
*ةاتتككجةةعا ك عئ ةعجهككتث ج آلاةوحآل ك ةتش ك يةا لجتآلككاةتح آل ك ةعهككت ع جاةعي عرككلة
شعا و ككجتلة(ه ككلت ة–ةتا ككج -ةة ككتجمل)ةشح ك ك ةلج ككيةاا ك ك ع سةشعا هتش ككعآلجاة
شعي جلنةعا تجمآلاةشعاتاج آلاةشعا هجحجاةعا ر عءةوجا حج ةكاةاتهكتعج طة ت كجة كلة
م اآلاةعاتت آلاةشعات

آل ةعا هتدوال.ة

*ةا لجتآلك ككاةم ك ككيةقجم ك ك طةوآلجتك ككجاةاشك ككولاةعا ك ك قةشعا شع ك ككتاةشت ك ككتآلع جةحهك ككوة
ات ك ككجة ك ككةةتشر ك ككآلحةعاوآلجت ك ككجاةعا تباد ك ككاةو ك ككجا قة(ةعتاجر ك ككجاةعا ك ك ك ش ة–ةمك ك ك ة
عا هج عا-ةم

ةعا آلق)ة لةعا حج ةاةشعتتجةةعا عئ ةعا ج اةو ج.ة

*ةاتتكجةةعا ك عئ ةعا ج ككاةوشكولاةعا اككج ةعا جئآلكاة(ةت ك ةعاتآلككيةشعاتك اةشعا

ككج فة

شعا اج ةعا جئآلا)ةشت شآل رجةااحعجةةماآل ج.ة
*ةاتتك ككجةة ك ك عئ ةعاتشزآلبك ككجاةعاهك ككلجتآلاة(ةعا آل شا ع آلك ككا)ةش ك ك عئ ةعا ك ك جاةعا جاآلك ككاة
شعا مجآلكاةعا كحآلاةشعابدككج عاةشعجت كججاةش بك جاةعاا آل ككاةشعا مجآلكاةشعا بههككجاة
ششهجئيةعاتديةشعاح ش ةعإل ع آلاةشعهت عاةعي

.ة

*ةا ك ك ك ع ةعا شك ك ك اةش
عات

ك ك ك ةعاوآلئ ك ككاةعاتحتآل ك ككاةو ك ككجا عئ ةعيهجه ك ككآلاةعاتز ك ككاةاب اآل ك ككاة

آل ةشعاتت آلا.ة

*ةاتتك ككجةةعا آل ك ككاةعاهك ككآلجحآلاةعا ج ك ككاةوجا حج ةك ككاةشم ك ككيةقجم ك ك طةوآلجتك ككجاة ج ك ككاة
ود جاةعاهآلجحاة لةعا حج ةاةشم ية اآليةا شج يةاا شعقةةعيث آلاةوهشرجة.ة
*ةا لجتآلككاةم ككيةوشعوككاةعالت شتآلككاةاا حج ةككاةشعيتش ك اةعا ئآلهككآلاةو ككجةشم ككيةقجم ك طة
وآلجتجاةشج ااةا ج.ة
*ةا لجتآلاةم يةقجم طةوآلجتجاة ج اةوجااج بكاةتحتكش ةماك ة(عالاآلكجا-ةعا كتو-ة
امرجءةرآلئاةعات آلس-ةعا شةعشن.).......-ة
وفي مجال البحث العلمي

.2قسم الفلسفة.

في مجال خدمة المجتمع:
*ةت آلجةلشع ةذعاةمداآلجاة تعتحاةش هتتآل طةت تابة نةعإلم ع ةعاعلك يةشعابا كلة
جةآلتآلحةا جة

اةاما ةااتاجحة لةعقتحج جةا اججاةعاحآلجطةعا تاعاة.ة

*ةتل ك آلسةعا ككت جةعابا ككلة ككلةعاتعلآل ك ةجةما ك ة هككتش ةقجمككجاةعا عهككاة حهككو،ة
شالنةما ة هتش ةعاتبج ية ةة شلتاةعاحآلجطةعاآلش آلا.ة
ةشعاب يةعا عئوةما ةت شآل ةاهجاآلو ةشآاآلجت .ة

*ةتت آلاةعاد طةما ةعاحشع ة ةةعة

*ةعاب ككيةماك ك ةعج تد ككجءةعاك ك عئاةو ه ككتش ةعا ككشملةو وآلب ككاةعا ش ككلتاةعات ككلةتشعاك ك ة
عإلتهجنة لةعابجااةعا بج

ةشلآلعآلاة شعا ت جة شعا اةاذ آلا.ة

*ة حج واةعاتب وةشعات فة لةلية هتشآلجت ةشوا آلةةاشلجا ة
*ةتت آلككاةعاحككسةعي تقككلةشعاا ككجالة ككلةا ككج ة ككنةعحت ك عاةعااشعتككوةعإلآلاجوآلككاة ككنة
عادآلاةعا ش شثا.ة
*ةعاب يةما ةتحدآلقةعاتعجميةعا تقةوآلنة دش جاةعي كجااةعاب وآلكاةشعا آلتآلكاةشوكآلنة
دش جاةعاح عثاةشعا بج

ط.ة

*ةتت آلككاة شحةعإلوك عاةشعجهككتدتيةشعا
عيم ةاا ةعاتداآل ةشعا حجلجطةا
وفي مجال البحث العلمي

آلن.ة

ش ككآلاة ككلةعاك ايةشعاعلك ةشمك اةعجت ككآلجاة

 .20قسم علم النفس.
في مجال خدمة المجتمع:
*ةاقج ك ككاة حجر ك ك عاةشت ك ك شعاةوجا ك ك ع سةعاثجتشآلك ككاةشعإلم ع آلك ككاةو علك ككزةعا حج ةك ككاة
عا تاعككا،ة ككلة شرككشمجاة تب ك طةتتباككقةوتت آلككاةعاككذعاةشعا ككحاةعاتعهككآلاةشعاتتشككئاة
عجات جمآلاةشغآل رج.ة
*ةعهككتدوجيةعي

ككجئآلآلنةعاتعهككآلآلنةش ككتوةش جاوككجاةعا ك ع سةعاثجتشآلككاةاةااتب ك فة

ما ة ب يةمااةعاتعسةشعيا زطةعا تاعاةشاتش اةعادهاةعا تب ط.ة
*ةاا عءةعاوحكش ةعا آل عتآلكاةذعاةعا كااةوجا بههكجاةشعاا بآلكجاةعاتكلةا كجة ش ة كلة
تت آلاةعا ات ة،ة ثيةا بآلاةتت آلاةعا ات ةةاذش ةعجحتآلجاجاةعا ج ا.ةة
*ة هجم طةش ماةعا توةذش ةعا شلتاةعاتعهآلا.ة
وفي مجال البحث العلمي:

 .22قسم علم الجتماع.
في مجال خدمة المجتمع:

*ةقهاةعجات جاةآلدشاةوبدك ة ش عاةت آلوآلكاةشش عةم كيةاابكج اآلنة كلة اكجيةعاب كية
عجات جملةج تم اةميةآ

ةعا هتا عاة لة اجيةعاب يةعجات جمل.ة

*ةتد ك ك آلاةعجهتشك ككج عاة آل ك ككجةآلتباك ككقةوجاتأرآلك ككيةعجات ك ككجملةاا بههك ككجاةعجات جمآلك ككاة
عابج ااة لة حج ةاةهشرجةةشعم ع ةعا توةازآلج طةعا بههجاةعجات جمآلاةعابج اا.ة
*ةمد ةهاهااة نةعا حجر عاةشعات شعاةاتت آلاةعاكشملةعجات كجملةي ك ع ةعا ات كةة
عاهشرجال.ة
*ةعادآل ك ككجاةوتتعآل ك ككذةعاوك ك ك ع جةعاثدج آل ك ككاةشعاتك ك ك شعاةشعا حجرك ك ك عاةعات ك ككلةتبدك ك ك رجةوبك ك ك

ة

عا بههجاةشعاكش عز عاةعاحلش آلكاة كلة آلتكاةهكشرجةة،ة ثكي:ةش عز طةعاشكوجوةشعا آلجركاة
،ةش عز طةعا حاةشعاهلجن،ةشعاشئشنةعجات جمآلاةشغآل رج.ة
*ةعاتبككجشنة ككةةم ك ة ككنةرآلئككجاةعا ات ككةةعا ك تلة ككلةعات ك يةاككوب

ةعاة كشعر ة

عجات جمآلككاةعا شاككش طة ككلة حج ةككاةهككشرجة،ة ثككي:ةعجتح ك عف-ةعاا آل ككا-ةا عككجية
عاششع ا-ةعا تجن-ةعاتح عةعااتهل-ةعابتفةر ةعا اط.ة

*ةعادآل ككجاةوتتعآل ككذةمك ك ة ككنةعيوح ككج ةشعا عه ككجاةعجات جمآل ككاة ع ككية آلت ككاةه ككشرجةة
ا جاحةمك ة كنةعاا كجاةعاحلش آلكاةشعاكش عز عا،ة ثكية"وحك ةعيهك ةعيشاك ةوجا مجآلكاة
لة حج ةاةهكشرجة"ةوججشكت عبة كةةعا لكزةعادكش لةااوحكش ةعجات جمآلكاةشعااتجئآلكاة
شش عز طةعاشئشنةعجات جمآلا.ة
*ةعاتبجشنة ةةعا علزةعاوحثآلاةشما ةعي كفةعا لكزةعادكش لةااوحكش ةعجات جمآلكاة
شعااتجئآلا.ة
وفي مجال البحث العلمي:

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

أ.

شعبة الصحافة.

في مجال خدمة المجتمع
وفي مجال البحث العلمي

ب.

شعبة العالقات العامة واإلعالم السياحي.

في مجال خدمة المجتمع

وفي مجال البحث العلمي

 .23قسم اآلثار المصرية.

ككلة اككجية

ككاةعا ات ككةةآلب ككيةعادهككاةو شككج لاةا ككجاةااتوآلككاةشش تآلككاةماك ةت ككعآلاة

عاكتتيةعيث آلككاةعا ب رككاةا

ك ةعإلتك ثج ةوعبككيةمشع كيةعاتب آلككا،ةل ككجةآلب كيةعادهككاةماك ة

*ةام ع ة ش عاةت آلوآلاةشش عةم كيةاابكج اآلنة كلة اكجيةعةثكج ةعا
ش تحةآلنةج تم اةما ةآ

ك آلاة كنة عتشكآلنة

ة هتا عاةعاوح ةعيث يةشتا آل ة باش جت ا.ة

*ةام ع ة ش عاةت آلوآلاة لةعإل شج ةعاهآلجحلة لةعا شعقةةعيث آلا.ة
*ةمدك ك ةهاه ككاة ككنةعا حجرك ك عاةاتت آل ككاةعا ككشملةعيثك ك يةا ككتوةعا ك ك ع سةو ه ككتشآلجت جة
عا تاعاةش ةعا علزةعإلمت آلا..ة

*ةعجهك ككتب ع ةابد ك ك ةش عةم ك ككيةا ك ك ع سةعات وآلك ككاةعاعتآلك ككاةوجا ك ك ع سةعاثجتشآلك ككاةشعاثجتشآلك ككاة
عا تجمآلاةإلحج ت اةوجا زةعاعتآلاةشعاز آلاة لة اجيةعةثج ةعا

آلا.ة

*ةمدك ك ة ش عاةت آلوآل ككاة ككلة ا ككجيةعاتتدآلو ككجاةعيث آل ككاةااب ككج اآلنة ككلةعا اا ككسةعيماك ك ة
ا ثج .ة
*ةمد ة ش عاةت آلوآلاةاابج اآلنة لة اكجيةعةثكج ة كلةلآلعآلكاةعالشكفةمكنةتزآلآلكفةعاد كةة
عيث آلاةش ب اةعاد ةةعيث آلاةعي اآلاة نةعاد ةةعا دا ط.ة
وفي مجال البحث العلمي:
 عةثج ة(م ج طةش تشن)ة لةلج اةم ش ةعاتج آلخةعا
 عا آلجتاة لةلج اةم ش ةعاتج آلخةعا
 د ك ةعاا ككاةعا

يةعاد آلا.ة

يةعاد آلا.

ك آلاةعاد آل ككاة ككلةلج ككاة عحا كجةعاد آل ككاةشعالتهككآللآلاةشعا تككأ طة

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

 .24قسم اآلثار اإلسالمية.
في مجال خدمة المجتمع

*ةقهككاةعةثككج ةما ك ةعهككتب ع ةإلم ك ع ة ش عاةت آلوآلككاةشش عةم ككيةاابككج اآلنة ككلة اككجية
عةث ككج ةعإله ككت آلاة ككنة عتش ككآلنةش تحة ككآلنةج تم ككاةماك ك ةآ ك ك ة ه ككتا عاةعاوحك ك ة
عيث يةشتا آل ة باش جت ا.ة
*ةتدك ك آلاةعهتش ككج عاة آل ككجةآلتبا ككقةوجاتأرآل ككيةعاه ككآلجحلةاا شعق ككةةعيث آل ككا،ةشعمك ك ع ةعةث ككج ة
عإلهت آلاةاازآلج ط.ة
*ةمدك ك ةهاه ككاة ككنةعا حجرك ك عاةاتت آل ككاةعا ككشملةعيثك ك يةا ككتوةعا ك ك ع سةو ه ككتشآلجت جة
عا تاعا.ة
*ةعجهك ككتب ع ةابد ك ك ةش عةم ك ككيةا ك ك ع سةعات وآلك ككاةعاعتآلك ككاةوجا ك ك ع سةعاثجتشآلك ككاةشعاثجتشآلك ككاة
عا تجمآلاةإلحج ت اةوجا زةعاعتآلاةشعاز آلاة لة اجيةعةثج ةعإلهت آلا.ة

*ةتد آلاةعهتشج عاة آل جةآلتباقةوجاتتشآل ةعاهآلجحلةعادكجئاةماك ةعجهكتعج طة كنةعإل لجتكجاة
عةثج آلاةشعاتج آل آلاة لةعاوآلئاةعاتلةتدةةو جةعااج با..ة
*ةمد ة ش عاةت آلوآلاةاابج اآلنة لة اكجيةعةثكج ة كلةلآلعآلكاةعالشكفةمكنةتزآلآلكفةعةثكج ة
ش ب اةعاد ةةعيث آلاةعي اآلاة نةتابةعا زآلعاةاشةعا دا ط.ة
وفــي مجــال البحــث العلمــي يعتــزم القســم ســد الحتياجــات فــي التخصصــات الدقيقــة
التالية:
 م ج طةش قةعابجااةعإلهت لة
 تشنةاهت آلاة تأ طة( تذةعاد نةعا ج سةمش )
 لتجوجاةعث آلا
 م ج طةعا

وةشعيت اس

 م ج طةش تشنة هآلحآلا


هلشلجاةاهت آلا

 ت شآل ةاهت ل
 تشنةاهت آلا

 .25قسم الترميم.
في مجال خدمة المجتمع:
آلب ةعادهاةوآلاة وك طةآلدك اةعجهتشكج عاةعابا آلكاةا عغوكلةعاب كية كلةعات آل كجاةهكشعءة
ككلةعا وككجتلةعةث آلككاةاشةغآل رككجة ككنة وككجنةح آلثككاةآل غككوة جالشرككجة ككلةم ككيةت آل ككجاة
ش آلجتاةا ج.ة
في مجال البحث العلمي:
آلرككةةعادهككاةه ك ةعاباككزة ككلةعات
آلرةةعات

ككجاةعاتككلةهككتذل ةاهككعا ةت ككوةمآلتآل ك ،ةل ككجة

جاةعاتلةآلحتجا جةهشقةعاب يةعا ج الةعآلرجةت كوةمآلتآلك ،ةشركلة

ل جةآلال:ة

 .26قسم المكتبات والمعلومات.

في مجال خدمة المجتمع:
آلب يةعادهاةما ةتدك آلاةعجهتشكج عاةا ات كةةعااج بكاةشذاكبةو آلكاةتحشآلكيةعا لتوكجاة
اا ك ةعاشككليةعا ق ككلةشلككذابة حجشاككاةامككج طةت تآلككوةش هككاةعا لتوككجاةعا تاعككاة ككلة
ات ككةةعااج بككا،ةل ككجةآلدك اةعادهككاةعجهتشكج عاةعاعتآلككاةاا ك ع سةشعا آلئككجاةعاحلش آلككاة
شوآلككشاةعاثدج ككاةعا عغوككاة ككلةامككج طة هككاةششرككةةعا لتوككجاةعا ج ككاةو ككاة ككلةشككلية
ق ل.ة
في مجال البحث العلمي:

* التكنولوجيا فى الدراسات األدبية
ت شككآلجة ككةةعاتد ك اةعاتلتشاككشا ةعابككجا ةش ككةةعاتد ك اة ك ة ك قةششهككجئيةعاتباككآلاةعاتة ك ية
شعات وآلدككلةل كجنة ككنةعار ك ش ةانةآللككشنةتباككآلاةعة عوآلككجاةاح ك ة اككججاة
شتش يةتدج ةعاوح ة ةرذعةعا اجي ة

ككاةعاوح ك ة

*ةت ك ك ك كشآل ةعا تك ك ك ككجرجةعاتباآل آلك ك ك ككاةو ك ك ك ككجةآلتشعلك ك ك ككوة ك ك ك ككةةعاتد ك ك ك ك اةعاتلتشاك ك ك ككشا ةشعابا ك ك ك ك
*ةش ك ككولاةعا باش ك ككجاةشعيوح ك ككج ةعا بج ك ك ك طةشتةك ك ك طة ه ك ككتدواآلاةاوح ك ككش ةعة عو.
*ةعاتك ك ك آلوةشعاتبا ك ككآلاةعا ه ك ككت ة ك ك ك ةت ك ك كشآل ةعي عءةعاوحث ك ككلةو ك ككجةآلتشعل ك ككوة ك ككةةعاتدك ك ك اة
عاتلتشاشا .
*ةت ك كشآل ة شعقك ككةةعات ك ك آلوةعا آل ك ك عتلةشمد ك ك ةعتعجقك ككجاةشو شتشلك ككشجاةم ك ككية ك ككةةا ك ككجاة
عات آلو.

