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جامعة المنصورة من الجامعات المصرية الحديثة ولكنها تحاول جاهدة توويير ييةوة ينيوة يكريوا 
تووودام اكيتكوووار واكيوووداع واتكتمووواا ا تعتمووود  اااوووا اموووح مجتمووون العمموووا  واليووواحثين الووو ين 
يماركون يح األنمطة اليحثية التح تعطح الامة المميزة لميحث العممح يالجامعة ا وقود تتحو  

جيدا يح رؤيتها الطموحة التح تدام اكرتقا  يجودة اليحث العممح لموصوول تلوح الماوتو    لك
العالمح والتميز اليحثح و لك ألن اليحوث المتميزة تدام الفهم وتخمق معارا وتطييقات جديودة 

 وتنمر نتاةجها امح نطاق واان وتطييقاتها ياتفيد منها المجتمن .
جية لمدرااات العميا واليحوث لجامعة المنصورة والتو  تهودا يوح تنطالقا من الخطة اكاتراتي و

المقام األول تلح التنمية الماممة لممجتمن والعمل امح حل القحايا الهامة يفكر امم  متكامول 
ومن راالة كمية اآلداب التوح تعنوح يسراوال القويم اكناوانية وتقوديم المعريوة يالثقايوات والفنوون 

يمانووا منووا يالوودور الهووام الوو   يووالفكر العممووح يووح مووتح المجوواتت  واآلداب وموون ثووم اكرتقووا  ا وا 
دراكووا لهوو و ال ايووة . يمقوود حاولنووا تاووداد خطووة  يمعيووة اليحووث العمموو  المتميووز يووح ترتقووا  األمووم وا 
يحثية لكمية اآلداب تهدا يوح المقوام األول تلوح الماواهمة يوح تثورا  اليحوث العممو  يوح مجوال 

  تحظ  كمية اآلداب منها يأريعة امور يرنوامل لكول مونهم دورو الفعوال الدرااات اكناانية والت
 يح تنمية الفكر والوجدان .

يأقاام الم ات تهدا من خالل درااة الم ات المختمفة وآدايها تلح اكلمام يالححارات المختمفة 
قايوة لممعوب لتحقيق التواصل يين الثقايات .  ما ان األقاام األخر  يه  تهدا تلوح نمور الث

كاوواب الطالووب المعمومووات والمهووارات اكاالميووة و يحووا تقووديم  الج راييووة والمعريووة التاريخيووة وا 
المعرية والرؤية الاواويولوجية لمطوالب حوول العالقوات اكجتماايوة يوين  احوا  المجتمون مموا 

كتاواب المهوارات الالزموة لمتعامول  مون ياهم يح خدمة المجتمن والثقاية واكيتكار يح التعمويم وا 
اآلليووات والتقنيووات الحديثووة لموصووول تلووح مصووادر المعمومووات لمواكيووة اكتجاهووات الحديثووة يووح 

 اليحث العمم  .
 األقاام العممية يالكمية :

 –الم ووات الموورقية  –الفرناووية  –اكنجميزيووة  – قاووام الم ووات وآدايهووا ة الم ووة العرييووة  -
 اليونانية ( .

 الوثاةق والمكتيات . –كاالم ا –الج راييا  –اكجتماع  –امم النفس  -

 الفمافة . –التاريخ  –اآلثار اكاالمية  –اآلثار المصرية القديمة  -

-  

 

 -مقــدمــة :
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 تشعى جامعة امليصورة فى اخلنص سيوات القادمة إىل :

 تحتالل مكان الصدارة والريادة يين  يحل ثالث جامعات مصرية واريية معتمدة . -
ماووتو   يحوول ثالثماةووة جامعووة مرموقووة االميووا يووح تووويير ييةووة متميووزة  الوصووول تلووح -

 لمتعميم والتعمم واليحوث حاب مقاييس الجودة العالمية .

الريادة والتفوق يح تقديم خدمات مهنيوة وينيوة متخصصوة لمختموا قطااوات المجتمون  -
 اكقميم  والقوم  .

 

 
 

 -ة حكوميـة مشـلقلة تَـدىل إىل ققيـو ا ـودة واللنيـز فـى اللعلـيه         جامعة امليصورة مؤسشـ 
وخدمة اجمللنع مبشلوى يؤٍل ا امعة ألٌ تكوٌ فى مصاىل أفطـل ا امعـات املصـزية     –البخح 

 والعزبية , ٍذا يلخقو مً خالل عدة إٍلنامات ميَا :

اتح والعمول تنمية مخصوية الطالوب يموا يجعمود قوادرا اموح اكيتكوار والتحود  والوتعمم الو  -
 الجماا  والمناياة تقميميا واالميا .

تحديث وتطوير اليرامل الدرااية يح حو  اكتجاهوات العالميوة الحديثوة وويقوا لممعوايير  -
العالميووة موون مرااوواة الظووروا المحميووة ا وكوو لك اكهتمووام يووالتعميم الماووتمر والتعموويم 

 تت اليحثية المختمفةاكلكترونح وتكنولوجيا التعمم الحديثة وكعمما  يح المجا

اكرتقووا  ياليحووث العممووح وداووم التعوواون موون الجامعووات األخوور  ومراكووز اليحووث العممووح  -
قميميا واالميا .  مصريا وا 

جامعوووة المنصوووورة كمركوووز تموووعاع وتنووووير تهوووتم يتنميوووة وتطووووير الرصووويد الثقووواي  و  -
لممهوون اكجتمووااح والخوودم  لممجتموون المحمووح واكقميموو  موون  اووداد كوووادر متخصصووة 

 المختمفة وتدايم التخصصات التح تتميز يها كميات الجامعة .

نموور وتعميووق ثقايووة الجووودة الموواممة والتطوووير الماووتمر يووح منظومووة التعموويم واليحووث  -
 العممح وخدمة المجتمن يح الجامعة طيقا لممعايير الدولية المعتمدة .

ات الل المعرية لصال  المجتمون مون خوالل تحاوين خودما - ت الراايوة الصوحية تطييق وا 
 وتقوية المراكة المجتمعية .

 
 

 -رؤية جامعة امليصورة :
 

 -رسالة جامعة امليصورة :
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تحقووق الخطووة اليحثيووة راووالة جامعووة المنصووورة يتقووديم مجتموون موون العممووا  معتريووا يوود دوليووا 
وممتزما ياككتماا ونقل المعرية وخدمة المجتمن من خالل القيادة يوح مجوال اليحوث واكيتكوار 

ة اكاتراتيجية لمدولوة وممتزموة يوالقيم والميوادم المعموول يهوا يوح المؤااوات ا ومرتيطة يالخط
األكاديمية والمجتمن . ه ا ويتمثل الهدا األااا  لمخطة اليحثية لجامعة المنصوورة يوح داوم 

 جهود التنمية اكقتصادية واكجتمااية وحل الممكالت القومية .
 

 
 

يصورة مؤسشة تعلينية حبجية بالدرجة األوىل تلفاعل مع امللغريات اجمللنعية ولدى إٌ جامعة امل
القيادة ا امعية قياعات بأٍنية اللخطيط امليظه فى احلاضز واملشلقبل معلندا على ديياميكية 

 اللغري وتَدىل اخلطة اإلسرتاتيجية بصفة عامة إىل :

وتحديود الهودا وكيفيوة تحقيوق وحن خريطة توحو  اكتجواو الو   تاوير ييود الجامعوة  -
  لك .

تعجيل النمو يالتطوير وتعظيم الفاةدة يح كاية محاور التعميم واليحوث وخدموة المجتمون  -
 وتحديد األولويات يما يتفق من تحتياجات الجامعة .

 تطوير التنايق والتكامل الداخم  يين األنمطة وامميات اكتصال . -

اتيعاد  -   و  األدا  الحعيا . رين  دا  العاممين يالجامعة وا 

 

 
 

 0205-0202يعد جودة اليحث العمموح اليعود الثالوث لمخطوة اكاوتراتيجية لجامعوة المنصوورة 
وال   يتم تنفي و من خالل مجمواة من اليرامل اكاتراتيجية لإلرتقا  يمنظومة اليحوث العمموح 

موح اودد مون األهوداا واألنموطة التوح تودام الحفواظ ا وه ا وقد تمتممت الخطة اكاوتراتيجية ا
امووح األنمووطة اليحثيووة الحاليووة وينووا  القوودرات اليحثيووة لمكميووات وتمووجين زيووادة الفوورق اليحثيووة 

 رج ا و يحا دام اليحوث التطييقية .متعددة التخصصات يالداخل والخا
 
 
 
 

 : 2105 -2101ربط اخلطة البخجية باخلطة اإلسرتاتيجية  امعة امليصورة 
 

 -األٍداىل اإلسرتاتيجية للخطة البخجية  امعة امليصورة :

 

 -اهلدىل األساسي مً اخلطة البخجية :
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طن ميدع ومهنو  ولود القودرة اموح التفااول يكفوا ة يوح اوالم تاعح كمية اآلداب تلح تخريل موا
مت يوور ا كمووا تتطموون تلووح المموواركة اكيجاييووة يووح اليحووث العمموو  يووح مجووال العموووم اكناووانية 
واكجتمااية والم ات ويت  قنووات امميوة مون جامعوات االيوة ا كموا تصويو تلوح تقوديم الخودمات 

تمفة يح مصر والعالم العري  ا يحال ان اوعيها اكاتمارية واليحثية لمؤااات المجتمن المخ
تلووح تثوورا  الحيوواة الثقاييووة والفكريووة يووح الجامعووة والمجتموون يالتووأليا والترجمووة والنموور ا وموون 
خالل الندوات والمؤتمرات ويرامل التعميم والتدريس يير التقميدية والتواصول مون واواةل اكاوالم 

. 
 

 
 

ز امح تكتااب المعارا التخصصية وتنمية المهارات المرتيطة يها ا وتفعيول دور الم وات التركي
يووح التواصوول اكناووان  يمووا يحقووق التنميووة الموواممة والماووتدامة ا وتكووريس اكمكانووات الفكريووة 
والتعميميووة واليحثيووة لتطوووير العموووم اكناووانية واكجتماايووة يمووا يخوودم المجتموون ا ونموور ثقايووة 

كتموواا الوو ات ا كمووا تقوووم ينموور ثقايووة المواطنووة والوووا  يوواألخر المعريووة  وتنميووة اكيووداع وا 
والتعايش المتنايم معد ا وتحرص امح تحترام القيم اكناانية واكجتماايوة واألخالقيوة وحقووق 

 اكناان . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -:رسالة كلية اآلداب 

 

  -:رؤية كلية اآلداب 
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 -جودة البخح العلنى :

 

تدديم تدتدددين هد ادددث  د    ددد د -1
د طالبد  ين سثتد  عل ثد.

لد    دد دصدد ثاأدويت تدتتسددث  -2
   عل ىد  قث  أد.

شدددددددن مد ا ددددددديد ددددددد د  يت تد -3
ت  جهددددددداددت   عدددددددي تد  دددددددثد
 ت ثشدددىد دددةد  بطدددأد      دددأد

  لكل أد

 ت س  دقين تد     د  عل ى -1

د مضثمد   أد  تين هد.ددددد
  سددد ثتدتت سددد ندتا  ددديد دددن د -2

    ددد د  عل دددىد مضدددثمد   دددأد
   تين هد.

ت ي ددديد جدددثزتدت  ددداد  كل دددأد  د -3

 تجيتد.

  طثند لبطأد      أد لكل أ -1

تشددج ةد  تعددثت د دد  د  تبصصددثتد -2
 أقسددثتد دىد جدثزتد    د د  عل دىد

   كل أد  عل  أ

  قسثتد  عل  أدتشج ةد  تعثت د ةد -3
 .د ىدم لد    ث د    ا أ

تشج ةد  تعثت د   د  كل دأدتكل دثتد -4
   جث عأد ع لدو  ث د شتنكأد.

ت س  داظتد إلتصدثلد عمدال دمد د -5
  ن د     دت  اشند  عل ىد.

 

 

 

 

 

 

 الربامج واألٍداىل اإلسرتاتيجية
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 قدرات أعطاء ٍيئة اللدريص البخجية  أوال : 
 

 قدرات أعطاء ٍيئة اللدريص -أ الربىامج

 األهداا

 

تحاين قدرات اليحث العمموح  -0
 ألاحا  هيةة التدريس .

 

الاماح وتياير تزايد يورص اليحوث  – 0
 العممح ألاحا  هيةة التدريس .

 

مجووووووواتت تميوووووووز  تحديوووووود – 3
 الكمية تن وجدت .

 

األنمووطة الخواصة يالهووودا
 

توووووودريب  احووووووا  هيةووووووة  -0. 0
 التدريس .

 المهارات العامة . - 
 المهارات التخصصية . -ب

وحوون آليووة لتووويير موون  ويعثووات  -0. 0
 داخمية وخارجية .

 تفعيل المراكز اليحثية . -0. 3

ممووووواركة  احوووووا  هيةوووووة  -0. 0
 مؤتمرات.التدريس يح ال

التوودريب امووح تجوورا ات اكلتحوواق  -0. 0
 وكتاية الممرواات اليحثية .

 

اكاوووتفادة مووون القووودرات  -0. 3
 . لألقاام العمميةالواادة 

النمووووووور يوووووووح الووووووودوريات  -3. 0
 الدولية .

حوووايز لميوواحثين لتمووجين التميووز  -3. 0
 وتمويل الجامعة من  يحثية .

 

 

توووويير الووودوريات العمميوووة  -4. 0
 يح التخصصات الدقيقة .

المموواركة يووح الجمعيووات العمميووة  -4. 0
 ويااميتها .

 

 

تصووووووودار مجموووووووة امميوووووووة  -5. 0
محكمووووووووة واكرتقووووووووا  يماووووووووتو  

 المجاتت الحالية .

المووراكة العمميووة موون المؤااووات  -5. 0
 اليحثية يالداخل والخارج .

 

تفعيوول نظووام تيووادل  اووات ة  -6. 0
زاةوووووورين موووووون موووووودارس االميووووووة 

 خصصة .مت

اكاوووووتفادة مووووون خطوووووة الدولوووووة  -6.  0
 لتحفيز اليحث العممح .

 

وحوووون آليووووة تاووووم  لمؤااووووات  -7. 0
القطووواع العوووام والخووواص تمويووول اليحوووث 

 العممح .

 

 

 

 

 

 

  

 -بخح العلني  :األٍداىل واألىشطة اخلاصة بال



 - 9 - 

 العلني : فزص البخح واليشز: ثاىيا 
 

  فزص البخح واليشز العلنى –ب  الربىامج

 األهداا

 

وحوووون الخطووووة اليحثيووووة  -0
 كمية .لم

 

تمووووووجين التعوووووواون يووووووين  – 0
التخصصووات يووح مجووال اليحووث 

 .العممح 
 

 

تمووجين التعوواون موون  – 3
 األقاام العممية المختمفة 

 

 

تحاوووووين نظووووووم اكتصووووووال  -4
لإلاووووالن اوووون يوووورص اليحووووث 

 والنمر العممح .

األنمووطة الخواصة يالهووودا
 

قااوودة ييانووات لميحووث  -0. 0
 العممح .

يحوووث جماايووة يالكميووة  -0. 0
. 

الموووووووووووراكة يوووووووووووح  -0. 3
اكمووووراا امووووح الراووووواةل 

 وتأليا الكتب العممية .
 

تفعيوووووووووووووووول اليوايووووووووووووووووة  -0. 4
 اكلكترونية .

 

تحديوووووووووود  ولويووووووووووات  -0. 0
مووون  مكميوووةالخطوووة اليحثيوووة ل

التركيووووووز امووووووح تحتياجووووووات 
 المجتمن .

مموووووووووورواات امميووووووووووة  -0. 0
 . ياألقاام العمميةممتركة 

 

دة لإلتصوووال تنموووا  وحووو -0. 4 تتفاقات التعاون . -0. 3
الخارجح لخدمة اليحوث العمموح 
وتفعيمهوووووا موووووون خووووووالل نظووووووام 

 تلكترون  متكامل .

وحون وتفعيول الخطووط  -3. 0
 لمكمية .اليحثية 

لقا  اونو  اون اليحوث  -3. 0
 العممح " الواقن والماتقيل " .

 تاداد دليل . -3. 4 

ت تنظووووووووووويم الموووووووووووؤتمرا -4. 0
 .والندوات والايمنارات العممية 

 

 أدوات ووسائل البخح العلنى: الجا ث
 

  أدوات ووسائل البخح العلنى –ج  الربىامج

 األهداا

 

تدايم تدريس مناهل  -0
اليحوووث لطوووالب الدرااوووات 

 العميا .

 

صوووووويانة  دوات وواوووووواةل اليحوووووووث  – 0
 العممح القاةمة .

 

مووورا  مزيووود مووون األدوات واألجهوووزة  – 3
والمعووووودات يموووووا يتماموووووح مووووون الخطوووووة 

 كميةاليحثية لم

األنمووطة الخواصة يالهووودا
 

تاووتخدام " تطوووير  -0. 0
 " مقررات مناهل اليحث .

  

موورا  الخامووات والموووارد اليحثيووة  -0. 3 تقييم الوحن الحالح . -0. 0
 المتخصصة .

موووووووووووووووورا  األجهووووووووووووووووزة واألدوات  -0. 3 يرامل صيانة متخصصة . -0. 0
ةووة التوودريس توودريب الفنيووين و احووا  هي -3. 0 المتخصصة .

 ومعاونيهم .
 تنما  مركز صيانة األجهزة العممية  -4. 0
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 معايير الخطة اليحثية

 تنمية المهارات الم وية واألديية والترجمة . .0
 تحميل قحايا المجتمن والفكر والاموك اكناان  . .0

مكاليات من تاريخ مصر اير العصور . .3  قحايا وا 

 طا  والكوارث .تنمية الييةة ورصد الممكالت واألخ .4

 اكرتقا  ياألدا  اكاالم  واكتصال والتوثيق . .5
 

 
 

  تووم اكاووتفادة موون التجووارب الاووايقة لمجامعووات األخوور  موون خووالل يحووث متعمووق لمعديوود موون
 الخطط الاايقة .

  الجامعوة وتوم  ادت الخطة اليحثيوة يموزيل مون المونهل التصوااد  والتنوازل  يوين الكميوات و
اقد العديد مون ورش العمول والمقوا ات يححوور وكوال  الدرااوات العميوا يالكميوات وممثموين اون 

 الكميات .

  تهدا الخطة تلح تطوير منظومة العمول يوح المجوال اليحثو  لحول المموكالت يوح المجواتت
 ليحثيةالمختمفة وقد  ادت حاب تحتياج الكميات والمماكل الواردة منها يخصوص األنمطة ا

 

 
 

تركز جامعة المنصورة يوح الفتورة القادموة واموح مود  الخموس اونوات اموح الممواكل التوح يوتم 
تناولها امح ماتو  دول  يين الفرق العممية يح التخصصوات المختمفوة وتعتمود اموح مقوموات 

نهووض يوالعمم  و النهووض رةياية هح الجودة والتميز من التركيوز اموح خموق معوارا جديودة لم
 يالتعميم وتعزيز المجتمن يصفة اامة وتمجين ودام المراكة المحمية واكقميمية والدولية .

 

 
 

 

 ققو اخلطة البخجية رسالة جامعة امليصورة فى اجملال البخجى مً خالل أربعة أركاٌ أساسية :
 

 ا وجد . ينم ةدام ومكايأة التميز اليحثي -0
 تحديد مجاتت التميز اليحثح الحالية والنامةة والمحتممة . -2

 ينا  جاور يحثية جديدة من خالل التعددية يح التخصصات والتعاون والمراكة . -3

 تعزيز مجاتت القيادة والتميز اليحثح من خالل األولويات التنموية لكميات الجامعة . -4

 

 -األركاٌ األساسية للخطة البخجية :

 

 -اللوجُ العاو للخطة البخجية :

 

 -ة إعداد اخلطة البخجية :ميَجي
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ة امح  ن ياير العمل اليحث  من خالل خطة يحثية منيثقة من الخطة اكاوتراتيجية تعمل الكمي
المقترحووة موون الجامعووة ا حيووث يووتم وحوون خطووة يحثيووة يووح األقاووام العمميووة المختمفووة يالكميووة 
لمتاووجيل لوودرجت  الماجاووتير والوودكتوراو والمموورواات اليحثيووة الممولووة موون الجامعووة ا خطووة 

ةوليات والمخرجوات المرجووة مون العمميوة التعميميوة وخدموة المجتمون تممل امح األهداا والماو
 و لك يح يترة الانوات الثالث المقيمة .

لكل قام امم  راالتة ورؤيتد التح تحدد اكطار العام ألهداية ووااةل تحقيقها ا وحرصا امح 
ودة يوح مجوال تكامل الرؤ  العامة لمكمية واعيا لتوحيد الجهود لتحقيق النهحوة العمميوة المنمو

اليحث العمم  ا وتقدم مجاتت الخطة اليحثية لكل قام امم  من خالل ثالث تتجاهات رةياية 
: 

 أوال : مجال األبحاث األكاديمية للقسم العلمي :
 وما يمممد من مجاتت يحثية  اااية من خالل التخصصات الدقيقة لكل قام .

 ثانيا : مجال األبحاث البينية :
كثوور  و يووين القاووم وكميووة  خوور  ا يقوودم القاووم العمموو  موحووواا  و  كثوور يووح يووين قاوومين  و  

 مجال الدرااات الييةية .
 مجال األبحاث التطبيقية : :ثالثا 

 حيث يقدم القام موحواا  و  كثر يكون لد الطاين التطييق  لد االقة ميامرة يالمجتمن .
 

 
 

 ار  لميونان والرومان .التاريخ الاياا  والحح -
 النظم الايااية واكقتصادية واكجتمااية يح ال رب األوري  والدولة الييزنطية . -

 الحياة الايااية واكقتصادية واكجتمااية والفكرية يح التاريخ اكاالم  . -

الحياة الايااية واكجتمااية يح التاريخ المصر  والعري  واكيريق  الحديث والمعاصر  -
. 

 جاهات الحديثة يح الفمافة اليونانية .اكت -

 اكتجاهات المعاصرة يح المنطق الحديث . -

 اكتجاهات الحديثة يح الفمافة اكاالمية . -

 اكتجاهات الحديثة يح يمافة العموم . -

 -أوال : فى دلال البخح ) ختصصات عامة ( :

 

 -اجملاالت البخجية لألقشاو العلنية :
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 اكتجاهات المعاصرة يح  خالقيات العمم . -

 اكتجاهات الحالية يح الفمافة المعاصرة . -

 يناير . 05من المصر  يعد ثورة الت يرات الحادثة يح المجت -

 ثقاية المياب . -

 المجتمن اكيتراح  والتنمية المجتمعية . -

 امم اكجتماع وموحوااتد . -

 الظواهر الحياتية المختمفة . -

 الصحاية المطيواة . -

 الراديو والتميفزيون . -

 العالقات العامة واكاالم . -

 اكاالم الجديد يح مجاتت الصحاية المطيواة . -

 الجديد يح مجال الراديو والتميفزيون . اكاالم -

 اكاالم الجديد يح مجال العالقات العامة واكاالم . -

 الكوارث الطييعية . -

 ممكالت المياو . -

 ج رايية العمران المصر  . -

 اياحية ( –صنااية  –ج رايية التنمية اكقتصادية ة زرااية  -

 التنمية الاكانية يح مصر . -

 العمارة الممموكية . -

 ة العثمانية .العمار  -

 العمارة اكاالمية يح مصر يح العصور العيااية والفاطمية واأليويية . -

 الفنون العثمانية . -

 التصوير اكاالم  . -

 العمارة الامجوقية . -

 المخصية . -

 امم النفس المرح  . -

 امم النفس اككمينيك  . -

 اكرماد النفا  . -

 امم النفس المعري  . -
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 امم النفس اكيجاي  . -

 س الصيدتن  .امم النف -

 اكتجاهات الحديثة يح األدب الفرنا  . -

 اكتجاهات الحديثة يح المارح الفرنا  . -

 اكتجاهات الحديثة يح الم ويات . -

 اكتجاهات الحديثة يح المعر . -

 اكتجاهات الحديثة يح ححارة يرناا . -

 اكتجاهات الحديثة يح الفرانكفونية . -

 المكتيات . -

 المعمومات . -

 الوثاةق . -

 تعميم اكلكترون  وينا  المقررات اكلكترونية يح مجال المكتيات والمعمومات .ال -

  من وحماية المعمومات اكلكترونية . -

  خالقيات اليحث العمم  يح نطاق الييةة الرقمية . -

 تأهيل وتنمية قدرات  خصاة  المكتيات يح العصر الرقم  . -

 اوومحة وامووارة وينووون صوو ر  اآلثووار المصوورية القديمووة ة راووم ونحووت ونقووش و وانوو  و  -
 وماليس و ثاث وخالية مواقن  ثرية ومتاحا .

الم ووة المصوورية القديمووة ة يمراحمهووا موون هيرويميفوو  وهيراطيقوو  وديموووطيق  وقيطوو   -
 وخطوط ونحو ( .

تاريخ مصر والمرق األدنح القديم ة  من كول موا هوو معوروا اون هو و الفتورة مون يون  -
 وآثار وديانة ( .

 ر القديمة ة موحواات ححارية وديانة ( .ححارة وديانة مص -
 

 
 

موون التطووور الكييوور لممعووارا والعموووم وموون التطووورات اكجتماايووة والمهنيووة حوواقت الحوودود يووين 
التخصصات و لك معرييا وامميا ومهنيا ا و صي  التداخل والتعواون والتموازج يوين التخصصوات 

لتوح تاوع  معظوم الجامعوات والمراكوز اليحثيوة تلوح تكتاوايها ا وقود المختمفة هو اومة العصور ا
ديعنا  لك تلح تحاية ه و النواية من الدرااات اليينية  و الممتركة تلوح الخطوة اليحثيوة لكميوة 

 -ثاىيا : الدراسات البييية :
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اآلداب لموووا تحظووو  يووود مووون تخصصوووات ويوووروع يمكووون  ن تتكامووول ييموووا يينهوووا ي ووورض مواكيوووة 
 :التطورات العممية والمعريية والمهنية 

 الموارد الماةية اير العصور التاريخية . -
 . اكجتمااحالتاريخ  -

تاريخ مصر يح العصر اليونان  والرومان  يح العصور الرومانية واليونانية والييزنطية  -
 ة درااة يح  وراق اليرد  ( .

 يمافة الطب . -

 امم اكجتماع المعري  . -

 يمافة امم النفس . -

 يمافة الحااوب والمنطق . -

 اكاالم  . امم النفس -

 اكاالم الدول  ييما يخص العالقات الدولية . -

 اموكيات الاكان واكنفالت العمران  امح األراح  الزرااية . -

 األمية الج رايية .  -

 التوثيق المعمار  األثر  لممواقن األثرية اكاالمية . -

 النقوش الكتايية يح العصور اكاالمية كمصدر لممعمومات يالتعاون . -

 ةط لممواقن األثرية يالدقهمية .رام الخرا -

 درااة الترية يح مجال الحفاةر العممية . -

 اكمتراك من مكتية اكاكندرية ووزارة اآلثار يح ممروع لتوثيق التراث يمصر . -
 

 
 

م تيمانا يأهمية ريوط اليحوث العممو  يخدموة المجتمون ورييوة يوح التميوز والمناياوة تتوي  األقاوا
العممية يكمية اآلداب األيحواث والدرااوات التو  تعمول اموح اود الفجووة يوين النظريوات والتطييوق 
و لوك لتوثيووق العالقووة يووين الجامعووة والييةووة المحيطوة يوول وتاوواهم يووح حوول ممووكالتها وتطويرهووا 

 امميا وثقاييا .
 الترجمة تلح الم ة العريية لمدرااات العالمية الحديثة ي  مختما المجاتت . -
 ترجمة الدرااات العريية تلح الم ات األجنيية . -

 درااة تطييقية يح ال كا  اكصطناا  امالة المر ة . -

 لص يرة .الصنااات ا -

 -ثالجا : الدراسات اللطبيقية :
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 درااة  خالقيات الهنداة الوراثية . -

 درااة يح الوا  اليية  والصحة العامة . -

 تكنولوجيا اكتصال والمعمومات يح مجال اكاالم ة الميكات المعموماتية ( . -

 الزحا العمران  امح  طراا مدينة المنصورة . -

 قحايا الييةة والتموث . -

 رين الوا  األثر  يح المجتمن المصر  . -

 المتاحا اكيتراحية يين تتاحة المعمومات وتنميط الاياحة . -

 حفاةر يح تل اليالمون . -

 ممروع لكتاب ان آثار الدقهمية . -

 


