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 تقــديــــــــم
 

ٟ  7591حسصت داًعٞ أضٚ٘ط ًِر إُشا٢ٔا عاَ  أْ تلىْ٘ لوعىٞ هوعوىٍ     عوى

ٗاملعسفٞ ًِٗازٝ هوجقافٞ ٗاهتِ٘ٙس ميتد ضٚاؤٓا إىل كافٞ زب٘ع اجلٌٔ٘زٙىٞ   ٗلوىت   

ٞ تتقدَ خبط٘ات ثابتٞ ٗزاضخٞ فٟ طسٙق اهتقدَ ٗاهتط٘ٙس  ط٘اي اهطتٞ عق٘د املاضٚ

 ٗذهم بفطى أبِا٢ٔا ٗإخالصٍٔ هلا عرب األدٚاي املتعالبٞ.

 ّ خدًىىٞ تعوٌٚٚىىٞ ٗ جٚىىٞ عوىىٟ ً٘اكبىىٞ  ٗضىعت داًعىىٞ أضىىٚ٘ط عىىرب ًىىا تقدًىىٕ ًىى

اهتط٘زات اهلا٢وٞ ٗاهطسٙعٞ ٗاهيت جتس٠ داخى ٗخازج ًصس ٗحسصت أْ تطع إضرتاتٚذٚٞ ًتط٘زٝ تطت٘عب 

ًٗتطوبات ض٘ق اهعٌى ٗتطآٍ فٟ حى ًشاكى   توم املتغريات اجلازٙٞ ٗتٔدف إىل توبٚٞ حادات اجملتٌع

 اه٘طّ ٗتتِاٗي لطاٙاٖ فٟ رلتوف اجملاالت .

 را حاٗهِا أْ ُقدَ هلىٍ فىٟ ضوطىوٞ ًىّ اهلتىب اهصىادزٝ ًىّ لطىاع اهدزاضىات اهعوٚىا ٗاهبخى٘خ            ٗه

ٗاهتٟ تسضٍ بعض املالًح اهس٢ٚطٚٞ هتوم اإلضرتاتٚذٚٞ ٗتشري إىل تفاصٚى اخلطٞ اهبخجٚٞ املتعوقٞ بلى 

طٌ٘حىات   لطاع داخى اجلاًعٞ ٗاهىر٠ ٙطىٍ عىدد ًىّ اهلوٚىات ذات اهصىوٞ املتشىابٔٞ ٗاهلادفىٞ إىل  قٚىق         

داًعٞ أضٚ٘ط  ًٗطاعٚٔا فٟ أْ تصبح داًعٞ ًّ اجلٚى اهجاهح تعٌى عوىٟ تطىخري إًلاُٚاتٔىا اهعوٌٚىٞ     

 ٗاهبخجٚٞ فٟ خدًٞ اه٘طّ ٗ قٚق تقدًٕ ٗتط٘ٙس احلسكٞ اهصِاعٚٞ ٗاهتٌِ٘ٙٞ فٟ رلتوف اجملاالت.

ًٞ عاهٚٞ   ذلتفظٞ مبلاُتٔا املسً٘لٞ بني اجلا ات املصسٙٞ ىىىىىىىىىىًعٗهتظى زاٙٞ داًعٞ أضٚ٘ط خفال

              ٞ مبا ٙوٚق بتازخئا اهعسٙق ًٗا تتٌتع بىٕ ًىّ كى٘ادز بشىسٙٞ ُابغىٞ ٗإًلاُٚىات ًتقدًىٞ  لِٔىا         ىىىىىىىٗاهعسبٚ

 فٟ رلتوف اجملاالت . ًّ شزع برٗز اهسخا١ ٗاالشدٓاز ملصسُا احلبٚبٞ ٗاملشازكٞ فٟ بِا١ اهتٌِٚٞ املطتداًٞ

 احل الوطن وتقدمهوفقنا اهلل وإياكم لص

  جلامعة أسيوط الغالية الرفعة واالزدهار ،،،  

 أ.د./ طارق عبد اهلل اجلنال

 رئيـس اجلامعـة   



 

  



 

 

 تقــديــــــــم

 

                 دٔىٕ اهى٘طّ ًىّ أشًىات ٗ ىدٙات      اداًعٞ أضٚ٘ط تدزن بلى ٗعٟ إْ ًا ٙ٘

ٙ عىد اهطىالو األلى٠٘ ٗاألضىسع         ال                   ٙطتطٚع جتاٗشٓا مبِأ٠ عّ اهعوىٍ ٗاهعوٌىا١ ٗاهىرٜ 

يف بِىا١ األًىٍ ٗهىرهم ٙطىعٟ لطىاع اهدزاضىات اهعوٚىا ٗاهبخى٘خ داخىى اجلاًعىٞ بلىىى           

ٝ ٗطِٚٞ ٗإخالص يف                 ِخى٘ اهقىا٢ٍ   اهلىاطسٝ اهعٌىى اهبخجىٛ داخىى اجلاًعىٞ عوىٟ        لٚىاد

ٕ داًعٞ أضٚ٘ط عوٟ اإلب ًٞ مبا  ول داع ٗاالبتلاز ال عوٟ اهعٌى اهٌِطٛ اهتقوٚدٜ ٗثق

ًّ إًلاُٚات عوٌٚٞ ًتقدًٞ ٗك٘ادز بشسٙٞ ًتٌٚصٝ يف كافٞ اجملاالت ال ِٙقصٔا ض٠٘ ت٣ٚٔىٞ املِىاهل هلىٍ    

ٍٔ هوعٌى عوٟ اهِخ٘ املجٌس ٗاهفعاي ٗزضٍ إضرتاتٚذٚٞ ٗاضخٞ املعامل ٗاخلط٘ات هتٚطري اهطسٙق أًاَ عٌو

 أٗ ٙٔدز اجلٔد . حتٟ ال تتٖ٘ اخلطٟ

               ا كىىاْ حىىسص لطىىاع اهدزاضىىات اهعوٚىىا ٗاهبخىى٘خ عوىىٟ إصىىداز ضوطىىوٞ ًىىّ اهلتىىب املتِ٘عىىٞ     رٗهلىى

ٗاهيت تٔدف فٟ دلٌؤا هت٘ضٚح إضرتاتٚذٚٞ اجلاًعٞ خالي اهفىرتٝ احلاهٚىٞ ٗاملقبوىٞ فىٟ لىى ًطىاعٚٔا       

ٗاهىىيت تت٘حىىد اٚعٔىىا يف  قٚىىق زضىىاهٞ داًعىىٞ أضىىٚ٘ط    ٖهتطىى٘ٙس أدٗات اهعٌىىى يف كىىى لطىىاع عوىىٟ حىىد

ٞ ٗاجملتٌعٚٞ ٗاحلسٙصٞ عوٟ اهقٚاَ باهدٗز املِ٘ط بٔا هوٌطآٌٞ يف  قٚق اهتٌِٚٞ املطتداًٞ ٗٗضع  اهعوٌٚ

ّ   إًلاُٚاتٔا املتقدًٞ ٗتازخئىا اهعسٙىق   ٗحىى ًشىاكوٕ ٗاهِٔى٘ه بىٕ ٗصى٘اًل إىل ًصىاف         يف خدًىٞ اهى٘ط

 اهدٗهٞ املتقدًٞ .

ظى كوٌٞ اهعوٍ عاهٚٞ صادلٞ ٗٙظىى عوٌىا١ ًصىس األدىال١ حىاًوني اىعوٞ املعسفىٞ ٗاهتِى٘ٙس         ٗهت

                      ٗاهتقىىىدَ ملصىىىسُا اهغاهٚىىىٞ ٗاهعٌىىىى ًعىىىًا هوخفىىىال عوىىىٟ ًنضطىىىتِا اهعسٙقىىىٞ ًٗلاُتِىىىا املتٌٚىىىصٝ اهساضىىىخٞ       

 بني املنضطات اهعوٌٚٞ يف اهعامل اهعسبٛ ٗاألدِيب .

 وأهلمنا السداد والعمل الصاحلوفقنا اهلل وإياكم 

 أمحد املهشاوى /أ.د.

 نائب رئيس اجلامعة

 لشئون الدراسات العليا والبحوث
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 لللية الرتبية البحثية اخلطة

 مسئولية التهفيذ الهحاحاملخزجات ومؤشزات  اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

مأواًلم:مذبالمعـاػج

وررقمتدرؼسمم

 اظرؼاضقات

تصؿقؿمبرغااعجمظؿادرؼممععؾؿالماظرؼاضاقاتمسؾاكماداؿكدا مممممممم-م1

ماظذطاءاتماٌؿعددةمأثـاءمتدرؼلفؿمظؾرؼاضقاتم

اٌـؾـاتميفمضقءمغظرؼةماظذطاءاتماٌؿعاددةممتصؿقؿموحدةمتطابؼمم-2

مىاردغر

بااراعجمتدرؼؾقااةمظؿـؿقااةمعفاااراتمععؾااؿماظرؼاضااقاتميفمإدارةمم-3

ماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةمم

ابؿؽااااارمبااااراعجمحدؼـااااةميفمتعؾااااقؿماظرؼاضااااقاتمتعؿؿاااادمممممممممممممممممممممممممم-4

ماظؿعؾؿماظـشط.مإدرتاتقفقاتسؾكم

ؼاضاااقاتموتعؿؿااادممممممممممممممإغؿااااجمباااراعجمعؿطاااقرةميفمتعؾاااقؿماظرممم-5

مسؾكمتؽـقظقجقاماظؽؿؾققترمواإلغرتغت

صاسؾقااةمادااؿكدا مععؾااؿماظرؼاضااقاتمباااظؽؿؾققترميفمضاساااتممممم-6

اظؿدرؼسمظؿدرؼمماظطاببمسؾاكمحاؾماٌشاؽبتماظرؼاضاقةموشا ممممممم

ماظرؼاضقةم

معـمغظؿماظؿعؾقؿمسـمبعدميفمتعؾقؿماظرؼاضقاتمماإلدؿػادة-7

مممتدرؼسماظرؼاضقاتادؿكدا ماظؽؿؾققترميفمهلنيم-8
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

أواًلم:ذبالمعـاػجموررقم

 تدرؼسماظرؼاضقات

عـماٌقاضعماظؿعؾقؿقةماإلظؽرتوغقةميفمهدؼثماظؿعؾقؿمماإلدؿػادةم-9

مواظؿعؾؿ
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مإعاؿب موماإلباداسلمماظاؿػؽ ممسؾاكمماظرؼاضقاتمععؾؿلمتدرؼمم-12

ممتـؿقؿافممأدااظقمموماألصااظةموماٌروغاةموماظطبضاةم)مماٌكؿؾػاةممضدراتف

ماظطبب(مظدى

مإعاؿب موماٌعريفمصققماظؿػؽ مسؾكماظرؼاضقاتمععؾؿلمتدرؼمم-13

ماظطببمظدىمتـؿقؿفموأداظقمماٌكؿؾػةمعفاراتف

ممممممممممممممممممممظؾؿعااؾ ماظرؼاضااقاتمظغااةمادااؿكدا مسؾااكماٌعؾؿاانيمتاادرؼمم-14

مممممممممممممممممممممممممتـؿقؿفااامموأداااظقممواضااقةممبطرؼؼااةماظرؼاضااقةمماألصؽااارمسااـ

ماظطببمظدى

ممممممممممممممممممممممطؿشاا مإلاماٌؾـاكمسؾاكممماٌعؿؾمادرتاتقفقةمادؿكدا مصعاظقةم-15

ماظطببمظدىماإلبداسلماظرؼاضلماظؿػؽ متـؿقةميف
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012 فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

أواًلم:ذبالمعـاػجموررقم

 تدرؼسماظرؼاضقات

محاؾممإدرتاتقفقاتمدؿكدا إمسؾكماظرؼاضقاتمععؾؿلمتدرؼمم-16

موعفااراتمماظؿدرؼلاقةممعفاارتفؿممسؾاكمموأثرػاماظرؼاضقةماٌشؽبت

ماظطبب

ممممممممممممممممممداؿكداعفمإمأثروماألداءمتؼققؿمسؾكماظرؼاضقاتمععؾؿلمتدرؼمم-17

م اظؿعؾقؿميف

صاسؾقااةمادااؿكدا مععؾؿاالماظرؼاضااقاتمظيتدااؽؾةماظاا متااـ ممم-18

ماظؿلعؾمواظؿػؽ ميفمأثـاءمتعؾؿماظرؼاضقات

متدرؼممععؾؿلماظرؼاضقاتمسؾكماظؿؼقؼؿماظشاعؾم-19

مممممممممممممممممممدااؿكدا ماظؿؼااقؼؿماألعـااؾمإتاادرؼممععؾؿاالماظرؼاضااقاتمسؾااكم-20

ميفمتعؾقؿماظرؼاضقات

اٌػاااػقؿماظرؼاضااقةماظبزعااةمٌرحؾااةمرؼاااضماألرػااالموعاادىممم-21

متضؿنيماٌـفجمهلا

ماًاصةمماإلحؿقاجاتميتطقؼرمعـاػجماظرؼاضقاتمظذوم-22

اغؼرائقااةماظؽؿاامماظدرادااقةمظؾرؼاضااقاتمتراحااؾماظؿعؾااقؿمممم-23

ماٌكؿؾػةمم
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012 فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

أواًلم:ذبالمعـاػجموررقم

 اظرؼاضقاتمتدرؼس

دراداااتمحااقلمربااطمعااادةماظرؼاضااقاتمباااٌقادماظدرادااقةمممممم-24

ماٌكؿؾػةمإلجيادمعؼرراتمبقـقةمعشرتطةمعـمخبهلا

عاـماجاؾممممظؾؿاقادماظدراداقةمممرؼاضاقةمأحباثمسـموضعممناذجمم-25

تقل متعؾؿفاموصؼمػذهماظـؿاذجمعـفام:ممنقذجمرؼاضالميفمرباقرممم

ممنقذجمرؼاضلمظؾكرؼطةماىغراصقةمواظشعرم

بلحباااثمراارقمتاادرؼسماظرؼاضااقاتمسبااقماٌػاااػقؿمماإلواااهم-26

عـؾمحؼاققماإلغلاا مممماإلغلاغقةماظ مؼؿزاؼدماالػؿؿا ماظعاٌلمسؾقفا

مواظؾقؽةمواظرتبقةماظدوظقة

إذاارا مباااحـنيمعااـماظؽؾقاااتماألطاد قااةممممسبااقمماإلواااهم-27

ماٌؿكصصةمميفمأحباثمررقمتدرؼسماظرؼاضقاتم

ماألغشطةماظبصػقةميفمتعؾقؿمعادةماظرؼاضقاتمتراحؾماظؿعؾقؿم-28

سبقمرباطمرارقمتادرؼسمعاادةماظرؼاضاقاتمبايقااةمممممممماإلواهم-29

 اظققعقةمحؿكمتصؾحمجزءامعـمثؼاصؿفم

اىدؼاادةمظطااببممععقضاااتمورؼاامماألداااظقمماظؿدرؼلااقةمم-30

مذعؾةماظرؼاضقات
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

أواًلم:ذبالمعـاػجموررقم

 تدرؼسماظرؼاضقات

تطقؼرمباراعجمإسادادمععؾاؿماظرؼاضاقاتمبشاعؾةماظرؼاضاقاتمممممممم-31

مبؽؾقةماظرتبقةم

متطقؼرمعؼرراتموعـاػجماظرؼاضقاتمبشعؾةماظرؼاضقاتمم-32

ماظؿدرؼؾقةمٌعؾؿلمععؾؿماظرؼاضقاتمماإلحؿقاجاتدرادةمم-33

مظؾؿبعقذماظققعقةمبايقاةموربطفاماظرؼاضقاتمعؼرراتمتطقؼرم-34

ماظؼقاا ممموعادىمماظرؼاضاقاتممٌعؾؿماىدؼدةماألدوارمسـمأحباثم-35

م.بفا

تاادرؼممععؾؿاالماظرؼاضااقاتمسؾااكمتـؿقااةمعفاااراتماظااؿػؽ مم-36

مظؿبعقذماٌراحؾماظؿعؾقؿقةماٌكؿؾػةماإلبداسل

أثـااءماًدعاةممميفماظؿدرؼؾقةمٌعؾؿلماظرؼاضاقاتممماإلحؿقاجاتم-37

مٌراحؾماظؿعؾقؿماٌكؿؾػة

قاتمتراحاؾمماظؽػاؼاتماإلذاراصقةماظبزعاةمٌاقجفلماظرؼاضاممممم-38

 اظؿعؾقؿ
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012 فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ثاغقًام:ممذبالمعـاػجممممممممممممممممممممم

 اظعؾق وررقمتدرؼسم

 تقزقػماظقدائطماظؿعؾقؿقةميفمهلنيمتدرؼسماظؿعؾقؿم-1

مادؿكدا ماظؽؿؾققترميفمتدرؼسماظعؾق ممم-2

معـمغظؿماالتصالمسـمبعدميفمتدرؼسماظعؾق ممماإلدؿػادةم-3

مإغؿاجماظقدائؾماظؿعؾقؿقةمعـمخاعاتماظؾقؽةمظؿدرؼسماظعؾق ممم-4

مابؿؽارمررقمتدرؼسمحدؼـةمظؿعؾقؿماظعؾق مظؾػؽاتماًاصةمم-5

ادااؿكدا ماإلثااراءمواظدراداااتماٌلااؿؼؾةميفماظعؾااق موتعؾااقؿممممممم-6

ماٌؿػقضني

مادؿكدا معراطزماظؿعؾقؿميفمتعؾقؿماظؿبعقذماٌعاضنيمم-7

ماظعؾق مواظرتبقةمايقاتقةم-8

 اظعؾق مواظرتبقةماٌفـقةم-9

مظقةاظعؾق مواظرتبقةماالدؿؼبم-10

ميفمعادةماظعؾق مأحباثمودراداتمٌقاجفةماألخطاءماظشائعةمم-11

تاادرؼممععؾؿاالماظعؾااق مظؿـؿقااةمعفاااراتميفمإدارةماظعؿؾقااةمممم-12

ماظؿعؾقؿقةمم
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012 فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ثاغقًام:ممذبالمعـاػجممممممممممممممممممممم

 وررقمتدرؼسماظعؾق 

يفمتعؾقؿماظعؾق متعؿؿدمسؾاكماظعصاػممممةبراعجموأداظقممحدؼـم-13

ماظذػين

ممممممممممممممممممق مسؾاكماألدااظقمماظؿدرؼلاقةمايدؼـاةممممؾامتدرؼممععؾؿلماظعم-14

ميفمذبالمتدرؼسماظعؾق 

تدرؼممععؾؿلماظعؾق مسؾكماظؿؼقؼؿماظشاعؾميفمعراحؾماظؿعؾاقؿممم-15

ماٌكؿؾػة

متدرؼممععؾؿلماظعؾق مسؾكمتـقؼعمأداظقمماظؿؼقؼؿمٌادةماظعؾق م-16

ماألداءتدرؼممععؾؿلماظعؾق مسؾكمتؼققؿمم-17

اٌػاػقؿماظعؾؿقةماظبزعةمٌرحؾةمرؼاضماألرػالموعدىمتضؿنيمم-18

معجمهلاماظربا

وعادىموقظقاةمممماإلبؿدائقةاٌػاػقؿماظعؾؿقةماظبزعةمظؾؿرحؾةمم-19

ماٌـفجمهلا

متطقؼرمعـاػجماظعؾق ميفمضقءماٌؿغ اتماظعصرؼةم-20

ماغؼرائقةمطؿمماظعؾق متراحؾماظؿعؾقؿماٌكؿؾػةم-21
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 مسئولية التهفيذ ومؤشزات الهحاحاملخزجات  اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012 فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ثاغقًام:ذبالمعـاػجممممممممممممممممممممم

 وررقمتدرؼسماظعؾق 

مدورمعـاػجماظعؾق ميفماظرتبقةمايقاتقةم-22

األغشاطةماظبصاػقةميفمتعؾااقؿمعاادةماظعؾااق متراحاؾماظؿعؾااقؿمممممم-23

ماٌكؿؾػة

متطقؼرمررقمتدرؼسمعادةماظعؾق ميفمضقءمعؿطؾؾاتماظعصرم-24

مربطمررقمتدرؼسماظعؾق مبايقاةماظققعقةمظؾؿبعقذم-25

دؾقبماظؿدرؼسماٌصغرميفمتـؿقةمعفاراتمتدرؼسمإدؿكدا مإم-26

ماظعؾق 

قماظؿادرؼسماظا متاـ ماظؿلعاؾمممممدؿكدا مععؾؿلماظعؾق مورارمإم-27

مواظؿػؽ مواظؿػل 

حؿقاجاتماظؿدرؼؾقةمٌعؾؿلماظعؾق مأثـاءماًدعةمتراحؾمإلام-28

ماظؿعؾقؿماٌكؿؾػة

برغاعجمظؿدرؼممععؾؿلماظعؾق مسؾكمتـؿقةمعفاراتماظؿػؽ مم-29

ماإلبداسلمظؾؿبعقذ
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح البحثى الدقيقاجملال  اجملال البحثى العام
 (2020-2012 فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ثاغقًام:ممذبالمعـاػجممممممممممممممممممممم

 وررقمتدرؼسماظعؾق 

تماإلذراصقةماظبزعةمٌقجفلماظعؾق متراحؾماظؿعؾاقؿممؼااظؽػام-30

ماٌكؿؾػة

برغاعجمظؿدرؼممععؾؿلماظعؾق مسؾكماظؿػؽ ماظـاضادموأدااظقممممم-31

 تـؿقؿفمظدىماظطبب

تااادرؼممععؾؿااالماظعؾاااق مسؾاااكماظاااؿػؽ مصاااققماٌعاااريفمممممم-32

 تـؿقؿفمظدىماظطببمإدرتاتقفقاتو

 تطقؼرمبرغاعجمإسدادمععؾؿلماظعؾق مبؽؾقةماظرتبقةممم-33

تطااقؼرمعؼاارراتماظعؾااق مبؿكصصاااتماظطؾقعااةمواظؽقؿقاااءمممممم-34

 واألحقاءمبؽؾقةماظرتبقةم

 األدوارماىدؼدةمٌعؾؿلماظعؾق ميفمضقءماٌؿغ اتماظعصرؼة-35

 اظؿدرؼؾقةمٌعؾؿماظعؾق مبؽؾقةماظرتبقةمبلدققطماإلحؿقاجاتم-36

 صرتاضلميفمتدرؼسماظعؾق إلدؿكدا ماٌعؾؿماإم-37
م
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012 فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ثاظـًام:ممذبالمعـاػجممممممممممممممممممممم

وررقمتدرؼسماظؾغةم

 اظعربقة

اٌلااؿقسةميفمهلاانيمعفاااراتمممتقزقااػماظقدااائطماظؿعؾقؿقااةمم-1

 دؿؿاعإلاظؼراءةموا

دااؿكدا ماظؽؿؾقااقترميفمتـؿقااةمعفاااراتماظؽؿابااةمواظؿااذوقممممإم-2

ماىؿاظل

دراداتمحقلمإغؿاجمودائؾمتعؾقؿقةمظؿادرؼسماظؾغاةماظعربقاةمممممممممممممممممممممممممم-3

معـمخاعاتماظؾقؽة

سااـمبعاادموأثرػاااممممممممممممممممممممممماإلنؾقزؼااةأحباااثمحااقلمتاادرؼسماظؾغااةمم-4

ميفمتـؿقةمعفاراتماظؼراءةمواظؽؿابة

مبراعجمتشكقصقةمظعبجماظضعػميفماظؼراءةمم-5

مبراعجمتشكقصقةمظعبجماظضعػميفماإلعبءم)اظؽؿابة(م-6

مم-7 ماظؾغة مٌعؾؿل متدرؼؾقة مأداظقممماإلنؾقزؼةبراعج سؾك

ماظؿدرؼسمايدؼـة

مم-8 ماظؾغة مإدارةممزؼةاإلنؾقتدرؼممععؾؿل ميف معفاراتفؿ ظؿـؿقة

ماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقة
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012 فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ممممممممممممممثاظـًام:ممذبالمعـاػجممممممم

وررقمتدرؼسماظؾغةم

 اظعربقة

مأحباثميفماظؿعؾقؿماظـشطموعفاراتماظؼراءةمم-9

 أحباثميفماظؿعؾؿماظـشطموعفاراتماظؿذوقماألدبلم-10

مأحباثميفماظؿعؾؿماظـشطموعفاراتماظؽؿابةم-11

 أحباثميفماٌـفجماظؿؽاعؾلميفمتعؾقؿمعفاراتمماظؾغةماظعربقةم-12

مقاتقةموتعؾقؿماظؾغةماظعربقةأحباثميفماٌفاراتمايم-13

مدورماظؾغةماظعربقةميفمتـؿقةماظؿػؽ ماظـاضدم-14

مدورماظؾغةماظعربقةميفمتـؿقةماظؿػؽ ماظؿؾاسديم-15

مدورماظؾغةماظعربقةميفمتـؿقةمعفاراتماظؿػؽ م-16

ماظؿؼقؼؿماظشاعؾميفمذبالماظؾغةماظعربقةم-17

مأداظقمماظؿؼقؼؿمايدؼـةميفماظؾغةماظعربقةم-18

ماألداءتؼققؿمم-19

مظؿعؾقؿمعؾادئماظؼراءةمواظؽؿابةماإلدؿعدادتؼقؼؿمم-20
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012 فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ثاظـًام:ممذبالمعـاػجممممممممممممممممممممم

وررقمتدرؼسماظؾغةم

 اظعربقة

اظؿدرؼؾقةمٌعؾؿلماظؾغةماظعربقاةمأثـااءماًدعاةممممماإلحؿقاجاتم-21

متراحؾماظؿعؾقؿماٌكؿؾػة

برغاعجمعؼرتحمظؿدرؼممععؾؿالماظؾغاةماظعربقاةمسؾاكمتـؿقاةممممممم-22

معفاراتماظؿػؽ ماإلبداسلمظؾؿبعقذ

ماإلنؾقزؼااةاظؽػاؼاااتماإلذااراصقةماظبزعااةمٌااقجفلماظؾغااةمممم-23

 تراحؾماظؿعؾقؿ

دراداتمسـمععاؼ ماظزؼارةماظصػقةماىقدةمعـموجفاةمغظارمممم-24

 عقجفلماظؾغةماظعربقةمم

ظبزعاةمٌرحؾاةمرؼااضماألرػاالمواٌرحؾاةمممممماماٌػاػقؿماظؾغقؼاةمم-25

 وعدىمتضؿنيماٌـاػجمهلامماإلبؿدائقة

رمعـاػجماظؾغاةماظعربقاةمبػروسفااماٌكؿؾػاةمممممأحباثمسـمتطقؼم-26

 تراحؾماظؿعؾقؿ
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012 فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

عـاػجمممممممممممممممممممممثاظـًام:ممذبالم

وررقمتدرؼسماظؾغةم

 اظعربقة

م

 أحباثمسـمتطقؼرمعـاػجماظؾغةماظعربقةمظؾػؽاتماًاصةمم-27

ماغؼرائقةمطؿمماظؾغةماظعربقةمتراحؾماظؿعؾقؿماٌكؿؾػةمم-28

أحباثمسـماألخطاءماظؾغقؼةميفمطؿمماظؾغةماظعربقاةمتراحاؾمممم-29

ماظؿعؾقؿ

أحباثمسـماألخطاءماظشائعةميفمتعؾاقؿمصاروعماظؾغاةماظعربقاةمممممم-30

ماإلبؿدائقةباٌرحؾةم

دراداااتمسااـماألغشااطةماظبصااػقةميفمتعؾااقؿماظؾغااةماظعربقااةممم-31

 تراحؾماظؿعؾقؿمم

مدورماٌكؿربماظؾغقيميفمتعؾقؿمأحؽا ماظؿبوةم-32

أحباثمسـمادؿكدا مضقائؿماألصؽارمظؿـؿقةمعفااراتماظاؿػؽ مممم-33

 دىمتؼرراتماظؾغةماظعربقةاظؿؾاس

مأحباثمسـمبراعجمإسدادمععؾؿلماظؾغةماظعربقةمبؽؾقةماظرتبقةم-34
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ثاظـًام:ممذبالمعـاػجممممممممممممممممممممم

وررقمتدرؼسماظؾغةم

 اظعربقة

م

اظؿدرؼؾقااةمٌعؾؿاالمععؾااؿماظؾغااةممماإلحؿقاجاااتأحباااثمسااـمم-35

ماظعربقةمبؽؾقةماظرتبقة

أحباثمسـماألدوارماىدؼدةمٌعؾؿماظؾغةماظعربقةموعدىماظؼقا مم-36

مبفا

اظؾغاةماظعربقاةمممدراداتمسـمتطقؼرمعؼرراتموعـااػجمذاعؾةمممم-37

مبؽؾقةماظرتبقة

مادؿكدا مايؼائمماظؿعؾقؿقةميفمتدرؼسماظؾغةماظعربقةم-38

منااقذجماظااؿعؾؿمومحباااثميفمغظرؼااةماظااؿعؾؿماٌلااؿـدمإديماٌاا مأم-39

مضؾعاتماظؿػؽ ماظلتمإدرتاتقفقاتواظؿقظقديم
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

معـاػجمذبالم:ممرابعًا

ماٌقادمتدرؼسموررق

ماالجؿؿاسقة

م

موعاادىماألرػاالممرؼااضممٌرحؾااةماظبزعاةمماالجؿؿاسقاةمماٌػااػقؿمم-1

مهلاماظرباعجمتضؿني

م اٌعاضنيمظؾطببمجؿؿاسقةإلاماظدراداتمعـاػجمتطقؼرم-2

ماظؿعؾقؿقااةمباٌراحااؾاإلجؿؿاسقااةمماظدراداااتمطؿاامماغؼرائقااةم-3

ماٌكؿؾػة

ماظدراداااتمعـاااػجميفماإلغلااا محؼااققمأبعااادمتااقاصرمعاادىم-4

ماإلجؿؿاسقةم

 دورمعـاػجماظؿارؼ ميفمايدمعـمعشؽؾةماظـلرمتقاصظةمأدققطم-5

باٌراحاؾمماإلجؿؿاسقاةمماألغشطةماظبصػقةميفمتعؾاقؿماظدرادااتمممم-6

  اٌكؿؾػة

  ادؿكدا ماظلقدققجرا مميفمتؼقؼؿمتػاسبتماظؿبعقذماظصػقةم-7

ادااؿكدا مضااقائؿماألصؽااارمظؿـؿقااةمبعااضمعفاااراتماظااؿػؽ مممممم-8

ماإلجؿؿاسقةمماظؿؾاسدىميفماظدراداتم

اظااؿػؽ ممظؿـؿقااةمبعااضمعفاااراتمادااؿكدا ماٌؼارغااةماظــائقااةم-9

 اإلجؿؿاسقةمماظؿؼاربكميفماظدراداتم
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

معـاػجمذبالم:ممرابعًا

ماٌقادمتدرؼسموررق

ماإلجؿؿاسقةم

م

أثـااءمماإلجؿؿاسقاةمماظؿدرؼؾقةمٌعؾؿلماظدرادااتممماإلحؿقاجاتم-10

ماًدعةمباٌراحؾماظؿعؾقؿقةماٌكؿؾػة

ممممممممممممممممماإلجؿؿاسقااةمبرغاااعجمعؼاارتحمظؿاادرؼممععؾؿاالماظدراداااتممممم-11

مسؾكمتـؿقةمعفاراتماظؿػؽ ماالبداسكمظدىماظؿبعقذم

ماإلجؿؿاسقاةمماظؽػاؼاتماإلذراصقةماظبزعةمٌقجفلماظدرادااتممم-12

متراحؾماظؿعؾقؿماٌكؿؾػة

ـمماىقادةمماظصػقةماظزؼارةمععاؼ مسـمأحباثم-13 مغظارمموجفاةممعا

ماظرتبقؼنيماٌشرصني

بـظا ماظلااساتممماإلجؿؿاسقةمبرغاعجمإسدادمععؾؿلماظدراداتمم-14

ماٌعؿؿدةم

ممممممممممممممممممممماٌؿارداتماإلذاراصقةماًارؽاةميفماظرتبقاةماظعؿؾقاةموأثرػااممممممم-15

مسؾكماظطببماٌعؾؿنيمم

ممممممممممممممممممسـدمتطؾاقؼفؿممماظعؿؾقةاظصعقباتماظ متقاجفمرببماظرتبقةمم-16

مٌامتعؾؿقهميفمطؾقاتماظرتبقة
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

معـاػجمذبالم:ممرابعًا

ماٌقادمتدرؼسموررق

ماإلجؿؿاسقةم

م

ماإلجؿؿاسقاةممتؼقؼؿمبرغاعجماظرتبقةماظعؿؾقةمظطببماظدراداتمم-17

مبؽؾقةماظرتبقةمبلدققطم

ظؾؽؿؾقاقترممممممممممممممممممممممماإلجؿؿاسقاةممدؿكدا مععؾؿلماظدرادااتممإصعاظقاتم-18

ميفماظؿدرؼس

تصااالمسااـمبعاادميفمتعؾااقؿماظدراداااتمإلعااـمغظااؿماماإلدااؿػادةم-19

ممماإلجؿؿاسقةم

ماعاتماظؾقؽقةماًإغؿاجماظقدائؾماظؿعؾقؿقةمعـمم-20

سؾاكمإغؿااجممماإلجؿؿاسقاةممتدرؼممرببمدبصاصماظدرادااتمممم-21

مغرتغتعقاضعماإل

داارتاتقفقةمإاظؼؾعاااتماظلااتموممإداارتاتقفقاتدااؿكدا مإم-22

مدرتاتقفقةماظؾقتماظدائريإاٌـظؿاتماظؾقاغقةمو
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012التهفيذ )فرتة 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

خاعلًام:معـاػجموررقم

متدرؼسمسؾؿماظـػس

م

 تقزقػماظقدائطماظؿعؾقؿقةميفمهلنيمتدرؼسماظؿعؾقؿممم-1

مدؿكدا ماظؽؿؾققترميفمتدرؼسمسؾؿماظـػسمإم-2

متصالمسـمبعدميفمتدرؼسمسؾؿماظـػسمإلعـمغظؿماماإلدؿػادة-3

إغؿاااجماظقدااائؾماظؿعؾقؿقااةمعااـمخاعاااتماظؾقؽااةمظؿاادرؼسمممممممممممممممممممممممممممممممم-4

مسؾؿماظـػسم

مبؿؽارمررقمتدرؼسمحدؼـةمظؿعؾقؿمسؾؿماظـػسمظؾػؽاتماًاصةمإم-5

داااؿكدا ماإلثاااراءمواظدرادااااتماٌلاااؿؼؾةميفمسؾاااؿماظاااـػسمممممممممممممممممممممممإم-6

موتعؾقؿماٌؿػقضني

ميفمتعؾقؿماظؿبعقذماٌعاضنيمدؿكدا معراطزماظؿعؾقؿمإم-7

مسؾؿماظـػسمواظرتبقةمايقاتقةم-8

مسؾؿماظـػسمواظرتبقةماٌفـقةم-9

مدؿؼبظقةسؾؿماظـػسمواظرتبقةماإلم-10

أحبااااثمودرادااااتمٌقاجفاااةماألخطااااءماظشاااائعةميفمعاااادةمممممممممممممممممممممم-11

مسؾؿماظـػس
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

خاعلًام:معـاػجموررقم

 تدرؼسمسؾؿماظـػس

تدرؼممععؾؿلمسؾؿماظـػسممظؿـؿقةمعفاراتميفمإدارةماظعؿؾقاةممم-12

 اظؿعؾقؿقةمم

ممممممممممممممممممممممميفمتعؾااقؿمسؾااؿماظااـػسمتعؿؿاادممممةحدؼـاابااراعجموأداااظقمممم-13

مسؾكماظعصػماظذػين

سؾااؿماظااـػسمسؾااكماألداااظقمماظؿدرؼلااقةمممممتاادرؼممععؾؿاالمم-14

مايدؼـةميفمذبالمتدرؼسمسؾؿماظـػس

تدرؼممععؾؿلمسؾؿماظاـػسمسؾاكماظؿؼاقؼؿماظشااعؾميفمعراحاؾممممممم-15

ماظؿعؾقؿماٌكؿؾػةم

مممممممممممممممممممممممممتاادرؼممععؾؿاالمسؾااؿماظااـػسمسؾااكمتـقؼااعمأداااظقمماظؿؼااقؼؿممم-16

مٌادةمسؾؿماظـػس

ماألداءتدرؼممععؾؿلمسؾؿماظـػسمسؾكمتؼققؿمم-17

اٌػاػقؿماظعؾؿقةماظبزعةمٌرحؾةمرؼاضماألرػالموعدىمتضؿنيمم-18

ماظرباعجمهلام

وقظقاةممموعادىمماإلبؿدائقةاٌػاػقؿماظعؾؿقةماظبزعةمظؾؿرحؾةمم-19

ماٌـفجمهلا
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

خاعلًام:معـاػجموررقم

 تدرؼسمسؾؿماظـػس

 اظـػسميفمضقءماٌؿغ اتماظعصرؼةتطقؼرمعـاػجمسؾؿمم-20

ماغؼرائقةمطؿممسؾؿماظـػسمتراحؾماظؿعؾقؿماٌكؿؾػةم-21

 دورمعـاػجمسؾؿماظـػسميفماظرتبقةمايقاتقةم-22

األغشطةماظبصػقةميفمتعؾقؿمعادةمسؾؿماظـػسمتراحؾماظؿعؾاقؿممم-23

ماٌكؿؾػة

متطقؼرمررقمتدرؼسمعادةمسؾؿماظـػسميفمضقءمعؿطؾؾاتماظعصرممم-24

مربطمررقمتدرؼسمسؾؿماظـػسمبايقاةماظققعقةمظؾؿبعقذمم-25

ادؿكدا مأدؾقبماظؿدرؼسماٌصغرميفمتـؿقةمعفاراتمتادرؼسممم-26

مسؾؿماظـػسم

دؿكدا مععؾؿالمسؾاؿماظاـػسمورارقمماظؿادرؼسماظا متاـ ممممممممإم-27

ماظؿلعؾمواظؿػؽ مواظؿػل 

اظؿدرؼؾقاةمٌعؾؿالمسؾااؿماظاـػسمأثـااءماًدعااةمممممماإلحؿقاجااتمم-28

محؾماظؿعؾقؿماٌكؿؾػةممترا

برغاعجمظؿادرؼممععؾؿالمسؾاؿماظاـػسمسؾاكمتـؿقاةمعفااراتممممممممم-29

 اظؿػؽ ماإلبداسلمظؾؿبعقذ
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

خاعلًام:معـاػجموررقم

 تدرؼسمسؾؿماظـػس

اظؽػاؼاتماإلذراصقةماظبزعاةمٌاقجفلمسؾاؿماظاـػسمتراحاؾممممممم-30

ماظؿعؾقؿماٌكؿؾػةم

برغاااعجمظؿاادرؼممععؾؿاالمسؾااؿماظااـػسمسؾااكماظااؿػؽ ماظـاضاادمم-31

 وأداظقممتـؿقؿفمظدىماظطببمم

اٌعااريفمتاادرؼممععؾؿاالمسؾااؿماظااـػسمسؾااكماظااؿػؽ مصااققمممممم-32

متـؿقؿفمظدىماظطببممإدرتاتقفقاتو

متطقؼرمبرغاعجمإسدادمععؾؿلمسؾؿماظـػسمبؽؾقةماظرتبقةم-33

تطاااقؼرمعؼااارراتمسؾاااؿماظاااـػسمبؿكصصااااتماظطؾقعاااةممممممم-34

مواظؽقؿقاءمواألحقاءمبؽؾقةماظرتبقة

األدوارماىدؼاادةمٌعؾؿاالمسؾااؿماظااـػسميفمضااقءماٌااؿغ اتمممممم-35

ماظعصرؼة

ماظرتبقااةمبؽؾقااةماظااـػسمسؾااؿمٌعؾااؿماظؿدرؼؾقااةماإلحؿقاجاااتم-36

مبلدققط

 اظـػسمسؾؿمتدرؼسميفماظؿقظقديماظؿعؾؿمدرتاتقفقةإمدؿكدا إم-37
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

داددًام:مذبالمعـاػجم

وررقمتدرؼسماظؾغةم

 اإلنؾقزؼة

تقزقااػماظقدااائطماظؿعؾقؿقااةماٌلااؿقسةميفمهلاانيمعفاااراتمممم-1

 اظؼراءةمواالدؿؿاع

ادااؿكدا ماظؽؿؾقااقترميفمتـؿقااةمعفاااراتماظؽؿابااةمواظؿااذوقممممم-2

ماىؿاظل

دراداااتمحاااقلمإغؿاااجموداااائؾمتعؾقؿقااةمظؿااادرؼسماظؾغاااةممممم-3

معـمخاعاتماظؾقؽةماإلنؾقزؼة

سااـمبعاادموأثرػاااممممممممممممممممممماإلنؾقزؼااةأحباااثمحااقلمتاادرؼسماظؾغااةمم-4

ميفمتـؿقةمعفاراتماظؼراءةمواظؽؿابة

م براعجمتشكقصقةمظعبجماظضعػميفماظؼراءةم-5

مبراعجمتشكقصقةمظعبجماظضعػميفماإلعبءم)اظؽؿابة(م-6

ظقممسؾااكمأدااامماإلنؾقزؼااةبااراعجمتدرؼؾقااةمٌعؾؿاالماظؾغااةمممم-7

ماظؿدرؼسمايدؼـة

مممممممممممممممممممممعفااااراتفؿممظؿـؿقاااةماإلنؾقزؼاااةماظؾغاااةمععؾؿااالمتااادرؼمم-8

 اظؿعؾقؿقةماظعؿؾقةمإدارةميف
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

داددًام:مذبالمعـاػجم

وررقمتدرؼسماظؾغةم

 اإلنؾقزؼة

ماظؼراءةموعفاراتماظـشطماظؿعؾقؿميفمأحباثم-9

 أحباثميفماظؿعؾؿماظـشطموعفاراتماظؿذوقماألدبلم-10

مأحباثميفماظؿعؾؿماظـشطموعفاراتماظؽؿابةم-11

تعؾاااقؿمعفااااراتماظؾغاااةممأحبااااثميفماٌاااـفجماظؿؽااااعؾلميفممم-12

 اإلنؾقزؼة

مأحباثميفماٌفاراتمايقاتقةموتعؾقؿماظؾغةماإلنؾقزؼةم-13

مدورماظؾغةماإلنؾقزؼةميفمتـؿقةماظؿػؽ ماظـاضدم-14

مدورماظؾغةماإلنؾقزؼةميفمتـؿقةماظؿػؽ ماظؿؾاسديم-15

مدورماظؾغةماإلنؾقزؼةميفمتـؿقةمعفاراتماظؿػؽ م-16

مذبالماظؾغةماإلنؾقزؼةاظؿؼقؼؿماظشاعؾميفمم-17

مأداظقمماظؿؼقؼؿمايدؼـةميفماظؾغةماإلنؾقزؼةم-18

ماألداءتؼققؿمم-19

 ظؿعؾقؿمعؾادئماظؼراءةمواظؽؿابةماإلدؿعدادتؼقؼؿمم-20

م- 2020 2015م-م-

 

 

 

  



 

24 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 كلية التربية- قطاع العلوم التربوية  –الخطة البحثية     
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012التهفيذ )فرتة 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

داددًام:مذبالمعـاػجم

وررقمتدرؼسماظؾغةم

 اإلنؾقزؼة

اظؿدرؼؾقاةمٌعؾؿالماظؾغاةماإلنؾقزؼاةميفمأثـااءممممممماإلحؿقاجاتم-21

ماًدعةمتراحؾماظؿعؾقؿماٌكؿؾػة

تـؿقاةممبرغاعجمعؼرتحمظؿدرؼممععؾؿلماظؾغةماإلنؾقزؼةمسؾكمم-22

معفاراتماظؿػؽ ماإلبداسلمظؾؿبعقذ

اظؽػاؼاااتماإلذااراصقةماظبزعااةمٌااقجفلماظؾغااةماإلنؾقزؼااةمممم-23

 تراحؾماظؿعؾقؿ

دراداتمسـمععاؼ ماظزؼارةماظصػقةماىقدةمعاـموجفاةمغظارممممم-24

معقجفلماظؾغةماإلنؾقزؼة

اٌػاػقؿماظؾغقؼاةماظبزعاةمٌرحؾاةمرؼااضماألرػاالمواٌرحؾاةمممممممم-25

معدىمتضؿنيماٌـاػجمهلاموماإلبؿدائقة

أحباااثمسااـمتطااقؼرمعـاااػجماظؾغااةماإلنؾقزؼااةمبػروسفااامممممم-26

ماٌكؿؾػةمتراحؾماظؿعؾقؿ

مأحباثمسـمتطقؼرمعـاػجماظؾغةماإلنؾقزؼةمظؾػؽاتماًاصةمم-27
م

م- 2020 2015م-م-

 

 

 

  

 

 



 

25 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 كلية التربية- قطاع العلوم التربوية  –الخطة البحثية     
 

7413- 7474  Scientific Research plan 

 

 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

داددًام:مذبالمعـاػجم

وررقمتدرؼسماظؾغةم

 اإلنؾقزؼة

مغؼرائقةمطؿمماظؾغةماإلنؾقزؼةمتراحؾماظؿعؾقؿماٌكؿؾػةمإم-28

أحباااثمسااـماألخطاااءماظؾغقؼااةميفمطؿاامماظؾغااةماإلنؾقزؼااةمممم-29

 اظؿعؾقؿتراحؾم

أحباثمسـماألخطاءماظشائعةميفمتعؾقؿمصروعماظؾغةماإلنؾقزؼةمم-30

 اإلبؿدائقةباٌرحؾةم

ماإلنؾقزؼاةمدراداتمسـماألغشطةماظبصاػقةميفمتعؾاقؿماظؾغاةممممم-31

متراحؾماظؿعؾقؿمم

مدورماٌكؿربماظؾغقيميفمتعؾقؿمأحؽا ماظؿبوةم-32

أحباثمسـمادؿكدا مضقائؿماألصؽارمظؿـؿقةمعفااراتماظاؿػؽ مممم-33

ماإلنؾقزؼةتؼرراتماظؾغةمماظؿؾاسدي

ممممممممممممممممممممماإلنؾقزؼاااةأحبااااثمساااـمباااراعجمإسااادادمععؾؿااالماظؾغاااةممم-34

 بؽؾقةماظرتبقة
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 مسئولية التهفيذ ومؤشزات الهحاحاملخزجات  اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

داددًام:مذبالمعـاػجم

وررقمتدرؼسماظؾغةم

 اإلنؾقزؼة

اظؿدرؼؾقااةمٌعؾؿاالمععؾااؿماظؾغااةممماإلحؿقاجاااتأحباااثمسااـمم-35

منؾقزؼةمبؽؾقةماظرتبقةاإل

نؾقزؼاةموعادىمممٌعؾاؿماظؾغاةماإلممأحباثمسـماألدوارماىدؼدةمم-36

مماظؼقا مبفا

نؾقزؼةمدراداتمسـمتطقؼرمعؼرراتموعـاػجمذعؾةماظؾغةماإلم-37

مبؽؾقةماظرتبقة

ممصرتاضلمواظؿعؾؿماٌدعجبراعجمتدرؼؾقةمعلؿـدةمسؾكماظؿعؾؿماإلم-38

 طقلماٌبحظةمظؾؿعؾقؿماحملؿلقدراداتميفمبروتم-39
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق البحثى العاماجملال 
 (2020-2012فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ـاػجمعدابعًام:مذبالم

وررقمتدرؼسماظؾغةم

 اظػرغلقة

تقزقااػماظقدااائطماظؿعؾقؿقااةماٌلااؿقسةميفمهلاانيمعفاااراتمممم-1

 دؿؿاعإلاظؼراءةموا

دااؿكدا ماظؽؿؾقااقترميفمتـؿقااةمعفاااراتماظؽؿابااةمواظؿااذوقممممإم-2

ماىؿاظل

دراداتمحقلمإغؿاجمودائؾمتعؾقؿقةمظؿدرؼسماظؾغةماظػرغلاقةمممممممممممممممممممممم-3

معـمخاعاتماظؾقؽة

أحباثمحقلمتدرؼسماظؾغةماظػرغلقةمسـمبعدموأثرػاميفمتـؿقةمم-4

معفاراتماظؼراءةمواظؽؿابة

مظعبجماظضعػميفماظؼراءةبراعجمتشكقصقةمم-5

مبراعجمتشكقصقةمظعبجماظضعػميفماإلعبءم)اظؽؿابة(م-6

براعجمتدرؼؾقةمٌعؾؿلماظؾغةماظػرغلقةمسؾكمأداظقمماظؿادرؼسممم-7

مايدؼـة

تادرؼممععؾؿالماظؾغاةماظػرغلاقةمظؿـؿقاةمعفاااراتفؿمميفمإدارةممممممم-8

ماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقة
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق البحثى العاماجملال 
 (2020-2012فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

دابعًام:مذبالمعـاػجم

وررقمتدرؼسماظؾغةم

 اظػرغلقة

 أحباثميفماظؿعؾقؿماظـشطموعفاراتماظؼراءةم-9

موعفاراتماظؿذوقماألدبلمأحباثميفماظؿعؾؿماظـشطم-10

 أحباثميفماظؿعؾؿماظـشطموعفاراتماظؽؿابةم-11

مأحباثميفماٌـفجماظؿؽاعؾلميفمتعؾقؿمعفاراتماظؾغةماظػرغلقةم-12

مأحباثميفماٌفاراتمايقاتقةموتعؾقؿماظؾغةماظػرغلقةم-13

مدورماظؾغةماظػرغلقةميفمتـؿقةماظؿػؽ ماظـاضدم-14

ماظؿػؽ ماظؿؾاسديمدورماظؾغةماظػرغلقةميفمتـؿقةم-15

مدورماظؾغةماظػرغلقةميفمتـؿقةمعفاراتماظؿػؽ م-16

ماظؿؼقؼؿماظشاعؾميفمذبالماظؾغةماظػرغلقةم-17

مأداظقمماظؿؼقؼؿمايدؼـةميفماظؾغةماظػرغلقةم-18

متؼقؼؿماإلدؿعدادمظؿعؾقؿمعؾادئماظؼراءةمواظؽؿابةم-19

ًدعاةمماإلحؿقاجاتماظؿدرؼؾقةمٌعؾؿلماظؾغةماظػرغلقةمأثـاءمام-20

متراحؾماظؿعؾقؿماٌكؿؾػةمم
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ـاػجمعمدابعًام:مذبال

وررقمتدرؼسماظؾغةم

 اظػرغلقة

برغاعجمعؼرتحمظؿدرؼممععؾؿلماظؾغةماظػرغلاقةممسؾاكمتـؿقاةممممم-21

معفاراتماظؿػؽ ماإلبداسلمظؾؿبعقذ

اظؽػاؼاااتماإلذااراصقةماظبزعااةمٌااقجفلماظؾغااةماظػرغلااقةممممممم-22

متراحؾماظؿعؾقؿ

دراداااتمسااـمععاااؼ ماظزؼااارةماظصااػقةماىقاادةمعااـموجفااةممممممممممممممممممم-23

 غظرمعقجفلماظؾغةماظػرغلقةم

ػاػقؿماظؾغقؼاةماظبزعاةمٌرحؾاةمرؼااضماألرػاالمواٌرحؾاةممممممماٌم-24

 وعدىمتضؿنيماٌـاػجمهلامماإلبؿدائقة

أحباثمسـمتطقؼرمعـاػجماظؾغةماظػرغلقةمبػروسفااماٌكؿؾػاةمممم-25

 تراحؾماظؿعؾقؿ

مأحباثمسـمتطقؼرمعـاػجماظؾغةماظػرغلقةممظؾػؽاتماًاصةم-26

مؿعؾقؿماٌكؿؾػةمغؼرائقةمطؿمماظؾغةماظػرغلقةمتراحؾمماظإم-27

أحباثمسـماألخطاءماظؾغقؼةميفمطؿمماظؾغةماظػرغلقةمتراحؾمم-28

 اظؿعؾقؿ

م- 2020 2015م-م-



 

31 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 كلية التربية- قطاع العلوم التربوية  –الخطة البحثية     
 

7413- 7474  Scientific Research plan 

 

 

 

 

 
 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ـاػجمعدابعًام:مذبالم

وررقمتدرؼسماظؾغةم

 اظػرغلقة

أحباثمسـماألخطاءماظشائعةميفمتعؾقؿمصاروعماظؾغاةماظػرغلاقةممممم-29

 اإلبؿدائقةباٌرحؾةم

درادااتمساـماألغشاطةماظبصاػقةميفمتعؾاقؿماظؾغاةماظػرغلااقةمممممممم-30

متراحؾماظؿعؾقؿمم

مدورماٌكؿربماظؾغقيميفمتعؾقؿمأحؽا ماظؿبوةم-31

أحباثمسـمادؿكدا مضقائؿماألصؽارمظؿـؿقةمعفااراتماظاؿػؽ مممم-32

ماظؿؾاسديمتؼرراتماظؾغةماظػرغلقة

 براعجمتشكقصقةمظؿـؿقةمعفاراتماالدؿؿاعم-33

أحباثمساـمباراعجمإسادادموععؾؿالماظؾغاةماظػرغلاقةمبؽؾقاةممممممممم-34

ماظرتبقة

اظؾغااةممماظؿدرؼؾقااةمٌعؾؿاالمععؾااؿماإلحؿقاجاااتأحباااثمسااـمم-35

 ظرتبقةاظػرغلقةمبؽؾقةما

وعادىمممأحباثمساـماألدوارماىدؼادةمٌعؾاؿماظؾغاةماظػرغلاقةممممممم-36

 اظؼقا مبفا

دراداتمسـمتطقؼرمعؼرراتموعـاػجمذاعؾةماظؾغاةماظػرغلاقةممممم-37

مبؽؾقةماظرتبقة

م- 2020 2015م-م-
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012التهفيذ )فرتة 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ثاعـًام:مذبالمعـاػجم

وررقمتدرؼسمتؽـقظقجقام

 اظؿعؾقؿ

دااؿكدا ماظااؿعؾؿماًؾااقطميفمتـؿقااةمعفاااراتمإغؿاااجماظقدااائؾمإم-1

 اظؿعؾقؿقةماإلظؽرتوغقة

تدرؼلاافاممممممممممممممممممممإداارتاتقفقاتدااؿكدا ماظربذبقاااتماظؿعؾقؿقااةموإم-2

ماتاإلواػيفمضقءماظـظرؼةماٌقضػقةمسؾكمتـؿقةماظؿقصقؾمو

داااؿكدا ماظاااـظؿماًاااؾ ةميفمتـؿقاااةمعفااااراتممممإصاسؾقاااةمم-3

متصالمتؽـقظقجقاماظؿعؾؿميفمإغؿاجموتصؿقؿماٌقاضعماظؿعؾقؿقةإ

دااؿكدا مإدااؿكدا ماظااؿعؾؿماإلظؽرتوغاالميفمتـؿقااةمعفاااراتمممإم-4

مرتوغقةممعصادرماظؿعؾؿماإلظؽ

اٌلاؿقدثاتماظؿؽـقظقجقاةمممم-ايؼائمماإلظؽرتوغقةماظؿعؾقؿقةمم-5

متصؿقؿماٌؼرراتماإلظؽرتوغقةمم-ماٌلؿقدساتماإلظؽرتوغقةم–

ساادادموتاادرؼممأخصااائلماظؿطااقؼرمواظؿؽـقظقجقاااميفمضااقءمممممإم-6

ماظعاٌقةاتماإلواػ

واظقؼممم2طلدواتماظقؼممةمدؿكدا ماٌلؿقدثاتماظؿؽـقظقجقإم-7

ميفمتعؾقؿماظؿؽـقظقجقااظدالظلم
 

م- 2020 2015م-م-
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ثاعـًام:مذبالمعـاػجم

وررقمتدرؼسمتؽـقظقجقام

 اظؿعؾقؿ

دااؿكدا ممناااذجمععاصاارةميفماظؿصااؿقؿماظؿعؾقؿاالمواظؿاادرؼسممإم-8

 ظؿعؾقؿماظؿؽـقظقجقاماظؿعؾقؿقة

دااؿكدا ماظااؿعؾؿماظؼااائؿمسؾااكماٌشااروساتماظؾقـقااةمظؿعؾااقؿممممإم-9

ماظؿؽـقظقجقاماظؿعؾقؿقة

تـؿقاااةمعفااااراتمأخصاااائلمتؽـقظقجقااااماظؿعؾاااقؿميفمضاااقءمم-10

 ععاؼ ماىقدة

م- 2020 2015م-م-
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

اػجمتادعًام:مذبالمعـ

موررقمتدرؼسماظؿعؾقؿم

 اظصـاسل

اظؿااادرؼسمايدؼـاااةمميفماظؿعؾاااقؿممإدااارتاتقفقاتاداااؿكدا مم-1

 اظصـاسل

مصاسؾقةمادؿكدا ماظؿعؾؿماإلظؽرتوغلميفماظؿعؾقؿماظصـاسلم-2

مصاسؾقةمادؿكدا معقاضعماظقؼمماظؿعؾقؿقةميفماظؿعؾقؿماظصـاسلم-3

اٌلاااؿقدثاتمم-صاسؾقااةمايؼائاامماإلظؽرتوغقاااةماظؿعؾقؿقااةممممم-4

تصااؿقؿمماٌؼاارراتممم-اٌلااؿقدساتماإلظؽرتوغقااةم–اظؿؽـقظقجقااةم

ماإلظؽرتوغقةميفماظؿعؾقؿماظصـاسل

اتماإلواػامإسدادموتادرؼممععؾاؿماظؿعؾاقؿماظصاـاسلميفمضاقءمممممممم-5

ماظعاٌقة

ماظعاٌقةاتماإلواػتطقؼرمعـاػجماظؿعؾقؿماظصـاسلميفمضقءممم-6

صاسؾقةماٌـاػجماظؼائؿةمسؾاكماظؽػاؼااتمواىاداراتميفماظؿعؾاقؿمممممم-7

ماظصـاسلميفمتـؿقةماٌفاراتماظعؿؾقة

اظؿعؾقؿقااةممممممممممممممممممممهدؼاادماحؿقاجاااتمدااققماظعؿااؾموبـاااءماظاارباعجمممم-8

ميفمضقئفا

مأداظقمماظؿؼقؼؿمظطببماظؿعؾقؿماظصـاسلميفماظؿدرؼمماٌزدوجم-9

إسدادمبراعجماالرذاادماٌفاينمواظاقزقػلمواظصاقةمواظلابعةممممممم-10

 اٌفـقةموعشارؼعماظؿكرجموربطفامتـاػجماظؿعؾقؿماظصـاسل

م- 2020 2015م-م-
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ـاػجمعذبالم:ساذرًا

وررقمتدرؼسماظرتبقةم

 اظػـقة

 

  طػاؼاتمععؾؿماظرتبقةماظػـقةم-1

ماظؿعؾؿماظـشطمواظرتبقةماظػـقةم-2

ماظؿدرؼسموصؼمذباالتماظرتبقةماظػـقةمإدرتاتقفقاتم-3

م اظؿدرؼسماإلبداسلميفماظرتبقةماظػـقةم-4

ماٌدخؾماظؾقؽلموسبضؿفمبؿدرؼسماظرتبقةماظػـقةم-5

م اظؿعؾؿماإلظؽرتوغلميفماظرتبقةماظػـقةم-6

ادؿكدا معؾادئمغظرؼاتماظؿعؾقؿمواظاؿعؾؿميفمتادرؼسماظرتبقاةممممم-7

ٌعرصقااةمواظـظرؼااةمماظػـقااةمعـااؾماظـظرؼااةماظلااؾقطقةمواظـظرؼااةمامم

م اظؾـائقةموغظرؼةماظؿعؾؿماٌلؿـدمإديماٌ موغظرؼةماظؿعؾؿماٌقضػك

اظؿعؾؿماٌؾـكمسؾاكماٌشاروعم.)تصاؿقؿمعشاارؼعمصـقاةمعرتؾطاةمممممممم-8

مباظؿكصص(

واظقؼامممم2ادؿكدا ماٌلؿقدثاتماظؿؽـقظقجقةمطلدواتماظقؼممم-9

ماظدالظلميفمتعؾقؿماظرتبقةماظػـقة

اتماإلواػااظرتبقااةماظػـقااةميفمضااقءمإساادادموتاادرؼممععؾااؿمام-10

ماظعاٌقة

 تؼقؼؿموتطقؼرمعـاػجماظرتبقةماظػـقةم-11

م- 2020 2015م-م-
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 املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
مسئولية 

 التهفيذ

 (2020-2012فرتة التهفيذ )
التنويل قينة 

 باجلهيه
  

ماحملقرماألول

مسؾؿماظـػسماظؿعؾقؿلم

 دراداتميفمغظرؼاتماظؿعؾؿموغظرؼاتماظؿعؾقؿم-1

ماظؿعؾؿمإدرتاتقفقاتدراداتمحقلمم-2

مدراداتمظؿـؿقةمداصعقةماإلنازمظدىماٌؿعؾؿنيم-3

ماظعقاعؾماٌقلرةمظؾؿعؾؿم-4

ماظؼدراتماظعؼؾقةمواظؿػؽ م-5

ماٌقػقبق مواٌؿػقضق مواظعادؼق مم-6
م

م- 2020 2015م-م-
 احملقرماظـاغل

ماظػؽاتماًاصةم

ماًصائصماظلؾقطقةمظؾؿقػقبنيم-1

ماظؿعؾؿمظغ ماظعادؼنيمإدرتاتقفقاتأحباثمسـمم-2

ماٌقػقبق مواٌؿػقضق مذومصعقباتماظؿعؾؿم-3

 دورماٌعؾؿنيميفمرساؼةماألرػالمش ماظعادؼنيم-4

م اظـاظثماحملقر

 سؾؿماظـػسماظػلققظقجلم

ماظـػلقةماظعصؾقةمضطراباتأحباثمسـماإل م-1

 دراداتمسـماظعؼاض ماٌمثرةميفماظؿعؾؿمواظؿذطر -2

مأحباثمسـماألعاطـماظؿشرحيقةمباٌ ماٌرتؾطةمباظؿعؾؿ -3

 أحباثمسـمععاىةماٌعؾقعاتميفماىفازماظعصيبم-4

 

 



 

36 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 كلية التربية- قطاع العلوم التربوية  –الخطة البحثية     
 

7413- 7474  Scientific Research plan 

 

 املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
مسئولية 

 التهفيذ

 (2020-2012فرتة التهفيذ )
قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماحملقرماظرابعم

سؾؿماظـػسماٌعريفمم

مواظػارضل

 أحباثمسـماظعؿؾقاتماظعؼؾقةماٌعرصقةم-1

ماٌعرصقةأحباثمسـماإلدرتاتقفقاتماٌعرصقةموصققمم-2

مأحباثمسـماظذطاءمعـمعـظقرمععريفمم-3

ماظؼدراتماظعؼؾقةمظدىماألرػالم-4

مأحباثمسـمادؿـارةماإلبداعمظدىماألرػالموسؼؾاتفم-5
م

م- 2020 2015م-م-

ماحملقرماًاعسم

ماظؼقاسمواظؿؼقؼؿ

 أحباثميفماظؼقاسمظغ ماظعادؼني -1

 أحباثميفمضقاسماظؼدراتماًاصة -2

اظــائقةمواظـبثقاةميفمغظرؼااتماظؼقااسمممممأحباثميفماظـؿاذج -3

مايدؼـة

مأحباثميفماظؿؼقؼؿماظرتبقيمواظؾدؼؾم-4

مأحباثميفمدعجماالخؿؾاراتماظـػلقةم-5

ميفماظؿعؾقؿماىاععلماألداءتؼقؼؿم -6

مضقاسماىقدةمداخؾمعمدلاتماظؿعؾقؿماٌكؿؾػة -7

 أداظقمماظؿؼقؼؿمواالعؿقاغاتمتراحؾماظؿعؾقؿم-8
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماحملقرماألول

مسؾؿماظـػسماظـؿقم

مممممممممممممممممممماإلجؿؿاسقاااةمدراداااةماظاااؿغ اتماىلاااؿقةمواالغػعاظقاااةموممم-1

 ظدىماألرػالمترحؾةمرؼاضماألرػال

ظاادىمماإلجؿؿاسقااةدرادااةماظااؿغ اتماىلااؿقةمواالغػعاظقااةموم-2

ماٌراػؼني

ماإلحؿقاجااتمدرادةماظؿغ اتماظـؿائقةماٌؿقازةمظيترػاالمذوىمممم-3

ماًاصة

إجااراءمدراداااتمرقظقااةموعلؿعرضااةمظاادىمتبعقااذماٌرحؾااةمم -4

مواإلسدادؼةمواظـاغقؼةماإلبؿدائقة

مظدىمطؾارماظلـاإلجؿؿاسقةمدرادةماظؿغ اتماظـػلقةموم-5
م

م- 2020 2015م-م-

ماحملقرماظـاغل

ماظػؽاتماًاصة

 درادةمعشؽبتماألرػالماٌعاضنيممسعقًاموبصرؼًا-1

مدرادةمعشؽبتماألرػالماٌؿكؾػنيمسؼؾقًام-2

مدرادةمعشؽبتماألرػالماٌؿػقضنيمسؼؾقًام-3

ماًاصةماإلحؿقاجاتبراعجمظؿعدؼؾمدؾق ماألرػالمذوىمم-4

 ظؾؿقػقبنيمواٌؿػقضنيماإلجؿؿاسقةاظرساؼةماظـػلقةموم-5
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماحملقرماظـاظثم

ماإلرذادمواظؿقجقف

ماإلحؿقاجااتمدراداتمحاقلماإلرذاادماظـػلالمظيترػاالمذوىمممممم-1

 اًاصةمواظعادؼني

دراداااةمحاااقلماإلرذاااادماظـػلااالمظقاظااادىماألرػاااالمذويمممم-2

ماًاصة،موععؾؿقفؿماإلحؿقاجات

مدرادةمسـماإلرذادماظـػللمظقاظدىماألرػالماٌؿػقضنيمسؼؾقًام-3

مدرادةمسـماإلرذادماظـػللمٌعؾؿلماألرػالماٌؿػقضنيمسؼؾقًام-4
م

م- 2020 2015م-م-

 احملقرماظرابعم

مجؿؿاسلإلسؾؿماظـػسمام

 اٌشؽبتماظـػلقةماظ متعاغلمعـفاماٌرأةموطؾارماظلـ -1

ماواػاتماجملؿؿعمسبقمبعضماظؿغ اتماحملؾقةمواظعاٌقة -2

مدرادةمحقلمضضاؼاماظزواجماظعريفم-3

اٌشااؽبتماظـػلااقةمسـاادمأبـاااءماٌطؾؼاااتماظعاااعبتموشاا مممممم-4

ماظعاعبت

بعضماٌشؽبتماظـػلقةمسربماظـؼاصااتماٌكؿؾػاةمظادىمراببمممممم-5

 اىاععة
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماحملقرماًاعسم

سؾؿماظـػسماظعبجلمم

م)اإلطؾقـقؽل(

درادةمبعضماياالتماٌرضقةمظدىمرببماىاععةمبادؿكدا مم-1

 تؼـقةمايرؼةماظـػلقة

 درادةمررقموسبجماٌدعـنيم-2

مغػصا مظدىمبعضمأصرادماجملؿؿعإلدرادةمررقموسبجمام-3

ماظـػلقةمضطراباتاظطرقماظعبجقةمظإلدرادةمأصضؾموأحدثمم-4

متعدؼؾماظلؾق مظيترػالمواظؽؾارمم-5

ماٌشؽبتماظلؾقطقةموسبجفام-6

م- 2020 2015م-م-
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 أص٘ي اهرتبٚٞفٌٚا خيص اخلطٞ اهبخجٚٞ أٗاًل : 
 

 مسئولية التهفيذ ومؤشزات الهحاحاملخزجات  اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

مأواًل

 ذبالمصؾلػةماظرتبقة

 

م

احملقرماألولم:هؾقاؾماٌػااػقؿماألداداقةميفماظرتبقاةمواٌقجفاةمظؾػؽارممممممم

ماظرتبقي

ممممممممممممصااكمػااذاماحملااقرم ؽااـماضاارتاحمدرادااةمبعااضماٌػاااػقؿماظلااائدةمممممممممم-

 يفمذبالماظرتبقة

احملقرماظـاغل:ماظدرادةماظـؼدؼةمظقجفاتماظـظارماظػؾلاػقةمسباقمبعاضممممم

ماظؼضاؼاماظرتبقؼة

صكمػذامماحملاقرم ؽاـماخؿقاارمبعاضماظؼضااؼاماظرتبقؼاةموهؾقؾافامممممممممممممممممممممممممم-

ميفمضقءماظؿقاراتماظػؾلػقةمسربماظؿارؼ مواٌعاصرة

هؾقؾقةمغؼدؼةمظؾؼضاؼاموظؾؿشؽبتماظرتبقؼةماحملقرماظـاظث:متؼدؼؿمرؤىم

ماٌعاصرة

ماحملقرماظرابع:ماظؿفدؼدمواإلصبحماظرتبقي

ماحملقرماًاعس:ممصؾلػاتماظرتبقةمواظؿعؾقؿميفماظعاملماٌعاصر

ماحملقرماظلادس:ماظعبضةمبنيمصؾلػةماظرتبقةموصؾلػاتماظعؾق ماألخرى

ماحملقرماظلابع:صؾلػةماظرتبقةماألخبضقة

 اظـاعـ:اظػؽرماظرتبقيماٌصريمواظعربلماٌعاصراحملقرم

- - 2015 2020 - 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

مثاغقًا

ذبالمتعؾقؿماظؽؾارمم

مواظرتبقةماٌلؿؿرةم

 احملقرماألول:مصؾلػةمتعؾقؿماظؽؾارمواظرتبقةماٌلؿؿرة

بؿضؿـمػذاماحملقرمدرادةماظـظرؼاتمواظؿقاراتموطاذظؽمأداسممممم-

موعؾادئمتعؾقؿماظؽؾارمواظؿعؾقؿماٌلؿؿر

م احملقرماظـاغل:ربقماألعقة

ماحملقرماظـاظث:ماظرتبقةمماٌلؿؿرة

ظؿلػقااؾمواظؿاادرؼمميفمذبااالمتعؾااقؿماظؽؾااارمممماحملااقرماظرابااع:مام

مواظرتبقةماٌلؿؿرة

احملااقرماًاااعس:مإساادادماظؼقاااداتميفمتعؾااقؿماظؽؾااارمواظرتبقااةممم

ماٌلؿؿرة

ماحملقرماظلادس:عمدلاتمتعؾقؿماظؽؾارمواظرتبقةماٌلؿؿرة

ماحملقرماظلابع:متارؼ متعؾقؿماظؽؾارمواظرتبقةماٌلؿؿرة

مؽؾارمواظرتبقةماٌلؿؿرةاحملقرماظـاعـ:ماضؿصادؼاتمتعؾقؿماظ

ماحملقرماظؿادع:معلؿؼؾؾمتعؾقؿماظؽؾارمواظرتبقةماٌلؿؿرة

م- 2020 2015م-م-
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

مثاظـًا

مذبالماظؿكطقطماظؿعؾقؿلمم

 احملقرماألول:اظدراداتماظؿكطقطقة

اٌكؿؾػةمظعؿؾمعمدلااتممماإلحؿقاجاتوػلماظدراداتماظ متفؿؿمبؿقدؼدم

ماظؿعؾقؿموتؼققؿمأدائفاماٌمدللمبفد ماإلصبحمواظؿفدؼد

ماحملقرماظـاغل:ماظدراداتماإلدرتاتقفقة

ماظرتبقياحملقرماظـاظث:معـاػجماظؾقثميفماظؿكطقطم

ماحملقرماظرابع:مأداظقمماظدراداتماٌلؿؼؾؾقة

موتفؿؿمبدرادةمعـاػجموأداظقممدرادةماٌلؿؼؾؾ 

ماحملقرماًاعس:درادةموتؼققؿماظلقاداتماظؿعؾقؿقة 

م- 2020 2015م-م-

مرابعًا

مذبالماضؿصادؼاتماظؿعؾقؿمم

 احملقرماألول:ماالدؿـؿارماظؾشري

 اظؿعؾقؿ/اظؿعؾؿاحملقرماظـاغل:متؽاظقػمسؿؾقاتم

ماحملقرماظـاظث:معقزاغقاتماظؿعؾقؿ/اظؿعؾؿ

احملقرماظرابع:متؼـقاتموأداظقمماضؿصادؼاتماظؿعؾاقؿم)مهؾقاؾماظؽؾػاة/مممم

م(اإلدؼاراتمواظؿـؾمموهؾقؾماظـظؿموماظؽؾػة/ماظػاسؾقةوماظعائد

ميماالجؿؿاسلمظؾؿعؾقؿاإلضؿصاداحملقرماًاعس:ماظؿقؾقؾم

ماظعؿؾماحملقرماظلادس:ماضؿصادؼاتمدقق

ماحملقرماظلابع:ممتقؼؾماظؿعؾقؿ

 احملقرماظـاعـ:ماظؿقؾقؾماظؽؿلمواظؽقػلمظؾؿعؾقؿ
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

مخاعلاًًً

ذبالماجؿؿاسقاتمم

ماظرتبقة

  احملقرماألول:متلث مثقرةمودائؾماالتصالموايادم

مظؾرتبقةماإلجؿؿاسقةاحملقرماظـاغل:متطقرماظدرادةم

ماحملقرماظـاظث:ماظػؽرماٌعاصرميفماجؿؿاسقاتماظرتبقة

احملااقرماظرابااع:معـاااػجماظؾقااثميفمسؾااؿماجؿؿاسقاااتماظرتبقااةمممم

موأداظقؾفموأدواتف

مممممممممممممممممماحملقرماًاعس:اظعبضاةمبانيماظـظاا ماظرتباقيمموغظاؿماجملؿؿاعممممممم

اظاـظؿمماإلجؿؿاسقاةموماظاـظؿممومؼةاإلضؿصاادماظـظؿموم)ماظـظؿماظلقادقة

م(ماظـؼاصقة

احملاااقرماظلاااادس:ماظؿقاااقالتماجملؿؿعقاااةمبؿااالث ماظعقٌاااةممم

ممواظؿكصصقة

مخرىاألماجملؿؿعموعمدلاتماٌدردةمبنيماظلابع:اظعبضةماحملقر

مواألغدؼةمودوراظعؾادةماإلسب موودائؾمدرةاأل:معـؾ

ماجؿؿاسقةموضضاؼامعشؽبتماظـاعـ:ماحملقر

ماٌعؾؿماظؿادع:ماحملقر

م- 2020 2015م-م-
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ )

التنويل قينة 

 باجلهيه
  

مخاعلاًًً

مذبالماجؿؿاسقاتم

ماظرتبقة

مواٌؽقغااتممظؾؿصاادرممتربقؼاةممتشارحيقةممدراداةمماظعاذر:ماحملقر

ماظـؼاصقة

مواظرتبقةمواظؿـؿقةماٌرأةمسشر:ماياديماحملقر

مظؾؿرأةماإلجؿؿاسقةمسشر:اٌلموظقةماظـاغلماحملقر

مممممممممممممممموععقضاتفااامظؾؿاارأةماظلقادااقةماٌشااارطةمسشاار:ماظـاظااثماحملااقر

معقاجفؿفاميفماظرتبقةمودور

ممممممممممممممممممماظرتبقااةممودورماٌصااريماظطػااؾمسشاار:مثؼاصااةمماظرابااعماحملااقر

مبفاماظقصاءميف

مواظـؼاصةماٌدردةمسشر:ماًاعسماحملقر

مواظـؼاصكماالجؿؿاسلمواظؿغ ماٌدردةمسشر:ماظلادسماحملقر

م- 2020 2015م-م-

 دادداًًً

ذبالمتارؼ ماظرتبقةم

موتارؼ ماظؿعؾقؿ

 احملقرماألول:ماظؿلرؼ مظؾؿعؾقؿميفمعصر

ماحملقرماظـاغل:ماظؿلرؼ مظؾرتبقة
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

مدابعًا

ذبالماظؿعؾقؿماظعاظلم

 واىاععل

ماحملقرماألول:ممصؾلػةماظؿعؾقؿماىاععلموأػداصف

اظعاٌقااةماٌعاصاارةموتطااقؼرماظؿعؾااقؿماتماإلواػاااحملاقرماظـاااغل:مم

ماىاععل

احملقرماظـاظثم:مادرتاتقفقاتمتطاقؼرماظؿعؾاقؿماىااععلمووضاعممممم

 اًططماإلدرتاتقفقة

ماظرابع:ممناذجموواربمساٌقةميفمتطقؼرماظؿعؾقؿماىاععلاحملقرم

احملقرماًااعس:مماظؿعؾاقؿماىااععلموععااؼ ماىاقدةماظشااعؾةممممممم

موغظؿماالسؿؿاد

ماحملقرماظلادس:متـؿقةمضدراتمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼس

احملقرماظلابعم:ماظؿعؾقؿماىاععلموعؿطؾؾاتمدققماظعؿؾماحملؾقةم

مواظؼقعقةمواظعاٌقة

اعـ:ماظشاراطةماجملؿؿعقاةموتطاقؼرماظؿعؾاقؿماىااععلمممممماحملقرماظـ

مومتقؼؾف

ماحملقرماظؿادع:معصادرمجدؼدةمظؿؿقؼؾماظؿعؾقؿماىاععل
م

 

م- 2020 2015م-م-
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

مدابعًا

ذبالماظؿعؾقؿماظعاظلم

 واىاععل

ماىاععلماألداءاحملقرماظعاذر:متؼقؼؿم

احملاااقرمايااااديمسشااار:اظؿعؾقؿماىااااععلماٌػؿاااقحمواظاااؿعؾؿمم

ماالظؽرتوغل

 احملقرماظـاغلمسشر:اظؿعؾقؿماىاععلموتؽاصمماظػرصماظؿعؾقؿقة

ماظؿققؼؾلاحملقرماظـاظثمسشر:ماظؿدرؼمماىاععلم

 احملقرماظرابعمسشر:معشؽبتموضضاؼاماظؿعؾقؿماىاععل

احملااقرماظلااادسمسشاار:مأصاااقمجدؼاادةميفماظؿعؾااقؿماىاااععلمممممم

ماظؿؽـقظقجل

احملقرماظلاابعمسشار:متطاقؼرمطؾقااتماظرتبقاةميفمضاقءمععااؼ مممممممم

ماىقدةماظشاعؾة
 

م- 2020 2015م-م-

مثاعـًا

ذبالمإسدادماٌعؾؿم

 وتدرؼؾف

ماٌؿغ مظؾؿعؾؿماحملقرماألول:ماظدور

 احملقرماظـاغل:إسدادماٌعؾؿمبؽؾقاتماظرتبقة

ماحملقرماظـاظث:ماظؿـؿقةماٌفـقةمظؾؿعؾؿ

 احملقرماظرابع:مغظؿمتؼقؼؿماٌعؾؿ
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اخلطٞ اهبخجٚٞ فٌٚا خيص اإلدازٝ اهرتب٘ٙٞثاًُٚا : 
 

 مسئولية التهفيذ الهحاحاملخزجات ومؤشزات  اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماظدراداتمواظؾققث

اٌرتؾطةمباإلواػاتم

 اٌعاصرة

مإدارةماظرتبقةمواإلدارةماظؿعؾقؿقةم-

ماإلدارةماٌدردقةم-

 دبطقطماظؿعؾقؿمواضؿصادؼاتفممم-

مغظؿماٌعؾقعاتماإلدارؼةم-

ماظؿعؾقؿمواإلذرا ماظرتبقيمتقؼؾمم-

 اظؿؼقؼؿماٌمدللموضؿا ماىقدةم-

- - 2015 2020 - 
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اخلطٞ اهبخجٚٞ فٌٚا خيص اهرتبٚٞ املقازُٞثاهجًا : 
 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ )

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماظدراداتمواظؾققث

اٌرتؾطةمبـظؿماظؿعؾقؿم

وتارخيفمواظدراداتم

ماٌؼارغة
 

مدراداتماياظةمم-

ماظدراداتماٌـطؼقةموسربماظـؼاصةم-

 اظرتبقةماظدوظقةم-

 غظؿماظؿعؾقؿماٌلؿؿرم-

- - 2015 2020 - 
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 ةالرياضي الرتبية لللية البحثية خلطةا

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

مأواًل:اظؼضاؼامواٌشؽبت

ماٌؿعؾؼةمباٌؿعؾؿني

معشؽبتماظرتبقةماظرؼاضقةماظـػلقةمصكماظؼطاعماظؿعؾقؿكمم-1

مرساؼةماٌقػقبنيمواٌؾدسنيمرؼاضقًاميفمإرارماظؿقجفاتماٌعاصرةم-2

 اظؿعؾؿمصكماجملالماظرؼاضكمإضطراباتتشكقصموسبجمم-3

- 

طؾقةماظرتبقةم

ماظرؼاضقة

ضلؿماظعؾق ماظرتبقؼةم

 واظـػلقةماظرؼاضقة

5/10/2016 4/10/2019 - 

مواٌشؽبتماظؼضاؼا:مثاغقًا

مباٌعؾؿنيماٌؿعؾؼة

مطػاءةموصعاظقةماٌعؾؿم-1

مماألخصائقنياالرذادماظـػللمصكماجملالماظرؼاضكممظؾؿعؾؿنيموم-2

ماظرضامسـماٌفـةموضغقطماظعؿؾممم-3

عشاؽبتمممةاظرؼاضقةمموتدرؼؾفؿمٌقاجفتلػقؾمععؾؿكماظرتبقةمم-4

ماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقة

اظؿعؾااقؿميفمضااقءمغظرؼاااتمممإداارتاتقفقاتتطااقؼرمأداااظقممومم-5

 اظؿعؾقؿمايدؼـة
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماظؼضاؼامم:مثاظـًا

مواٌشؽبت

اٌؿعؾؼةمباألخصائقنيم

ماظرؼاضقني

تقاجافماظعااعؾنيمصاكماظـشااطممممماظؿاكممدرادةماٌشؽبتماظـػلاقةممم-1

 اظرؼاضلمباىاععاتماٌصرؼة

مظيتخصاائكمحبثماظدورماظرتبقىماظذىمؼارتؾطمبندبااذماظؼارارممممم-2

ماظرؼاضكم

ماإلجؿؿااااسكدراداااةماىقاغااامماٌؿعؾؼاااةمبااااىقماظـػلاااكمممم-3

ممظيتخصائقنيماظرؼاضقني

 درادةمدقدققظقجقةماجملؿؿعماظرؼاضكمعـمطاصةماألوجفم-4

م-

طؾقةماظرتبقةم

ماضقةاظرؼ

ضلؿماظعؾق ماظرتبقؼةم

 واظـػلقةماظرؼاضقة

5/10/2016 4/10/2019 - 

مرابعًام:اظؼضاؼام

واٌشؽبتماٌؿعؾؼةم

 باٌدربني

درادةمواضعماٌـاخماظرتبقىمظؾؾقؽةماظرؼاضقةموذظاؽموصاؼمغلاؼممممم-1

ماظـشاطماظرؼاضكماظؿكصصكم

سؾااكماظؾقؽااةماإلجؿؿاسقااةمحبااثمتاالث ماظعبضاااتماظـػلااقةمومم-2

ماظرؼاضقةم

مدرادةماٌشؽبتماظـػلقةمظؾؿدربنيماظرؼاضقنيم-3

حاارتا مممممممممممممممظإلدرادااةماظعبضاااتماظلااؾؾقةمواظؿاالث اتماٌؿـقسااةمم-4

مسؾكمعلؿقىماإلغؿاجماظرؼاضك

 درادةماظـظرؼاتماظضؿـقةماظلائدةمظدىماٌدربنيم-5
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7411- 7477 Scientific Research plan 

 

 مسئولية التهفيذ ومؤشزات الهحاحاملخزجات  اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

خاعلًا:ماظؼضاؼام

مواٌشؽبتماٌؿعؾؼة

 باٌـفجم

ماألدسماظـػلقةمٌـاػجماظرتبقةماظرؼاضقةمواًقاصم-1

مممممممممممممتؼقؼؿماٌاـفجمعاـموجفاةمغظارماٌعؾاؿمواٌاؿعؾؿموذويماظعبضاةمممممممممممممم-2

ميفمضقءمغظرؼاتماظؿعؾؿموغظرؼاتماظـؿق

عـاػجماألغشطةماظرؼاضقةمودورػاميفمبـاءماظشكصقةمبلبعادػااممم-3

ماإلجؿؿاسقةمماظـػلقةمو

غااقاتجماظااؿعؾؿماٌلااؿفدصة:مضقاداافاموهلاانيموتعزؼاازمصاارصمم-4

 تعؾؿفا
- 

طؾقةماظرتبقةم

ماظرؼاضقة

ضلؿماظعؾق ماظرتبقؼةم

مواظـػلقةماظرؼاضقة

 -م4/10/2019م5/10/2016

داددًا:ماظؼضاؼام

واٌشؽبتمواٌقضقساتم

 اٌؿعؾؼةمباظؾقؽةماٌدردقة

ماٌـاخماٌدردلموبقؽةماظؿعؾؿم-1

 ىقدةماٌـاخماٌدردلماإلجؿؿاسقةاألبعادماظـػلقةموم-2

مضؾطماظؾقؽةماٌدردقةميفمإرارمتعزؼزمداصعقةماظؿعؾؿمواالنازمم-3

واالدارةماٌدردقةميفمسبضؿفامباٌـاخماٌدردكماظؼقادةماظؿعؾقؿقةمم-4

موتعزؼزمصرصماظؿعؾؿ

ظااإلدارةماٌدردااقةمواإلدارةمماإلجؿؿاسقااةماألبعااادماظـػلااقةمومم-5

 اظصػقة
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

التنويل قينة 

 باجلهيه
  

مدابعًا:ماظؼضاؼام

 واٌشؽبتماجملؿؿعقة

عقاجفةماٌشؽبتموابعادػامصكمضقءماجملؿؿاعمممإدرتاتقفقاتم-1

ماٌعاصرم

ماظؿؿلؽماالجؿؿاسلمصكمضقءمآظقاتماظـشاطماظرؼاضكمم-2

ماألعـماظـػللمواالجؿؿاسلميفمسصرمدرؼعماظؿغ -3

ظبدعا مبؽؾمصقرةموأذؽاظفمتااممماإلجؿؿاسقةاألبعادماظـػلقةموم-4

 يفمذظؽمإدعا ماظؿؼـقةمواالغرتغت

- 

طؾقةماظرتبقةم

ماظرؼاضقة

ضلؿماظعؾق ماظرتبقؼةم

مواظـػلقةماظرؼاضقة

 -م4/10/2019م5/10/2016
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7411- 7477 Scientific Research plan 

 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

يل قينة التنو

 باجلهيه
  

مضقاغنيم

موتشرؼعاتمرؼاضقة

 ايقطؿةميفماجملالماظرؼاضلم-1

ماظؿـظقؿماظؼاغقغلمظروابطماألغدؼةم-2

اظؿشاارؼعاتمواظؼااقاغنيماظرؼاضااقةمم)ماظؾفـااةماالوٌؾقااةم/ماالهاااداتمم-3

مغدؼةم(ماألم/اظرؼاضقةم

ذيعقااةمبقااقتماظؿشاارؼعاتمواظؼااقاغنيماظشااؾابقةم)معراطزاظشااؾابم/ممم-4

االهااادماظعااا مظؾؽشاااصةمواٌرذاادات/ماهااادماٌعلااؽراتمممممم/ماظشااؾابم

واظاارحبتمواالدااػارم/ماهااادماًدعااةماظعاعااةماظؿطقسقااةم/ماالهاااداتمم

 اظـقسقةم/ماهلقؽاتماظشؾابقةماالخرىم(

- 

طؾقةماظرتبقةم

ماظرؼاضقة

ضلؿماإلدارةماظرؼاضقةم

مواظرتوؼح

 -م2022م2018

ماظعبضاتماظعاعة

 اجملالماظرؼاضكيفم

 اظعبضاتماظعاعةم-1

محبقثماظرأيماظعا م-2

ماألتصالميفماظعبضاتماظعاعةم-3

ماظلؾق ماالغلاغكميفماظرأيماظعا م-4

ماإلسب ماظرؼاضكم-5

ماظصقاصةماظرؼاضقةم-6

ماظـؼدماظرؼاضلم-7

ماظعقٌةمواظرؼاضةم-8

 األحداثماظرؼاضقةمواإلسب مواٌممتراتماإلخؾارؼةم-9
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماظؿلقؼؼماظرؼاضك

مضكااظؿلقؼؼماظرؼم-

ماظؿؿقؼؾماظرؼاضكم-

ماظرساؼةماظرؼاضقةم-

ماظرؼاضك.اإلدؿـؿارميفماجملالمم-

مإضؿصادؼاتماظرؼاضةم-

متلقؼؼماٌـشكتماظرؼاضقةم-

متلقؼؼماظعبعاتماظؿفارؼةم-

مصـاسةماظرؼاضةم-

ماإلغؿاجمواإلدؿفب ميفماجملالماظرؼاضكم-

ماظؿقاز ماظؿـاصلكم-

مػزؼقغكقتلقؼؼمحؼققماظؾثماظؿؾم-

متلقؼؼمايؼققماإلسبعقةم-

متلقؼؼماألغشطةماظرتوحيقةم-

ماظرتوحيقةإدؿـؿارماألغشطةمم-

 متقؼؾماألغشطةماظرتوحيقةم-

- 

طؾقةماظرتبقةم

ماظرؼاضقة
م

ضلؿماإلدارةماظرؼاضقةم

 واظرتوؼح

2018 2022 - 
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7411- 7477 Scientific Research plan 

 

 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماإلدارةماظرؼاضقة

 اظؿكطقطمظؾؿعلؽراتماظرؼاضقةم-

 تـظقؿماٌـاصلاتماظرؼاضقةم-

 اظؿكطقطمظؾؿـشكتماظرؼاضقةم-

 اٌؾؽقةماظػؽرؼةميفماجملالماظرؼاضكم-

 اظؿدرؼؾقةمظؾعاعؾنيميفمذبالماإلدارةماظرؼاضقةماإلحؿقاجاتم-

 اظؿـؿقةماظؾشرؼةم-

 اإلحرتا ماظرؼاضكم-

 تماظرؼاضقةلاٌـشإدارةمم-

 اتماظرؼاضقةقؽإدارةماهلم-

 إدارةمرساؼةماظشؾابم-

 إدارةمعـاػجماظرتبقةماظرؼاضقةم-

 إدارةمبراعجماظؿدرؼمماظرؼاضكم-

 إدارةماٌـاصلاتماظرؼاضقةم-

 اإلتصالماإلداريماظرؼاضلم-

متطقؼرماظـظؿماإلدارؼةمظؾؿمدلاتم-

- 

طؾقةماظرتبقةم

ماظرؼاضقة
م

ضلؿماإلدارةماظرؼاضقةم

 واظرتوؼح

2018 2022 - 
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7411- 7477 Scientific Research plan 

 

 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع

ماإلدارةماظرؼاضقة

ماإلدارؼةماظؼقادةم-

ماإلداريماظؿقجقةم-

ماظشؾابمعراطزمإدارةم-

ماظرؼاضقةماألحداثمإدارةم-

مظؾربحمػادصةماظغ ماظرؼاضقةماٌمدلاتمإدارةم-

ماظرؼاضكماجملالميفماظؿلعنيم-

ماظرؼاضقةماٌبسممودبعةموأعـمإدارةم-

ماظرؼاضقةمحداثاألميفماٌؿطقسنيمإدارةم-

ماظرؼاضقةماإلدارةمخبضقاتأم-

ماإلدارؼةماظؿـؿقةمبراعجم-

ماظؿـظقؿقةماظضغقطم-

ماظرؼاضقةمظؾؿمدلاتماظؿـظقؿكماظقالءم-

مايدؼـةماإلدارؼةماألداظقمم-

ماظرؼاضقةماإلدارؼةماٌعؾقعاتمإدارةم-

 غظؿماٌعؾقعاتماإلدارؼةماظرؼاضقةم-

- 

طؾقةماظرتبقةم

ماظرؼاضقة
م

ضلؿماإلدارةماظرؼاضقةم

 واظرتوؼح

2018 2022 - 
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7411- 7477 Scientific Research plan 

 

 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح الدقيقاجملال البحثى  اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع

ماإلدارةماظرؼاضقة

 غظؿماٌعؾقعاتماظؿلقؼؼقةماظرؼاضقةم-

 دارةماظرؼاضقةمإلاظؿطقرماظؿارخيكمظم-

 أدارةماٌعلؽراتممم-

ماظرؼاضكدارىمإلاظؿدرؼمماٌقداغكمظم-

طاصاااةماٌاااؿغ اتماٌرتؾطاااةمباظؿـؿقاااةماإلدارؼاااةميفماجملاااالمممم-

 عراطزمذؾاب(م-غدؼةأم-اظرؼاضك)اهادات

 ةممقإدارةماٌشروساتماظرتوحيم-

 غدؼةموعراطزماظشؾاباظؿطقؼرماإلداريمباالهاداتمواألم-

 إدارةمودبطقطمسؿؾقاتماظؿدرؼمم-

ماظرؼاضقةدارةمإلاباإلدارةماٌاظقةمظرواتمماظبسؾنيمم-
 

- 

طؾقةماظرتبقةم

ماظرؼاضقة
م

ضلؿماإلدارةماظرؼاضقةم

 واظرتوؼح

2018 2022 - 

 اٌشؽبتماٌفـقة

ذبالماظرتوؼحصكم  

 اظؿدرؼمماٌقداغكمباٌمدلاتماظرتوحيقةم-

 اظؿطؾقؼاتماظؿؽـقظقجقةميفمذبالماظرتوؼحم-

ماظعؿؾماظؿطقسكمألسضاءماٌمدلاتماظرتوحيقةم-

ماظرتوؼحمذبالميفمطاد قةاألمواٌعاؼ ماىقدةمدراداتم-
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

 إضؿصادؼاتماظرتوؼح

مواًدعةمواظلؾعة(اٌـؿجماظرتوحيك)اظػؽرةمم-

مجقدةماًدعاتماظرتوحيقةم-

ماظلقاحةماظرتوحيقةم-

ماظلقاحةماظرؼاضقةم-

ماظرتوؼحماٌائكم-

 األغدؼةماظصققةم-

- 

طؾقةماظرتبقةم

ماظرؼاضقة
م

ضلؿماإلدارةماظرؼاضقةم

 واظرتوؼح

2018 2022 - 

 اظرتوؼحمظؾكقاص

 اإلساضةماظرتوؼحموذوىم-

 اظرتوؼحموطؾارماظلـم-

مظؾؿرضمطعبجاظرتوؼحمم-

 اظرتوؼحمواٌراةم-

ماظرتوؼحمظيترػالم-

 اظرتوؼحمظؾؿقػقبنيم-
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

 اظرتوحيقةاظرباعجم

 اظرباعجماظرتوحيقةمظؾرؼاضاتمواألظعابماٌكؿؾػةم-

 اظرباعجماظرتوحيقةمظؾؿراحؾماظلـقةماٌكؿؾػةم-

 اتمواٌمدلاتماظرؼاضقةقؽاظرباعجماظرتوحيقةمظؾفم-

 اظرباعجماظرتوحيقةمطعبجم-

 األظعابماظرتوحيقةماظرتبقؼةم-

 األظعابماظرؼػقةم-

 األظعابماظشعؾقةم)اظػؾؽؾقر(م-

 ععلؽراتماًبءم-

ماٌعلؽراتماظرؼاضقةم-

- 

طؾقةماظرتبقةم

ماظرؼاضقة

ضلؿماإلدارةماظرؼاضقةم

 واظرتوؼح

2018 2022 - 

ماٌعرصقةماظؾـقة

ماظػراغمألوضات

 اتمواظدواصعاإلواػم-

 ذباالتمدققماظعؿؾم-

 صؾلػةماظرؼاضةمظؾفؿقعم-

 أدسماظرتبقةماظؽشػقةم-

 اٌؿغ اتماظد قشراصقةمواظػراغم-

مصؾلػةموضتماظػراغم-
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع

ماظؾـقةماٌعرصقة

مألوضاتماظػراغ

 اظؿـظقؿماظذاتلمظيتغشطةماظرتوحيقةم-

 سبضةماظرتوؼحمباجملاالتماألخريم-

 اظعبضةماٌؿؾادظةمبنيماظرتوؼحموأوضاتماظػراغم-
 

- 

طؾقةماظرتبقةم

ماظرؼاضقة

ضلؿماإلدارةماظرؼاضقةم

 واظرتوؼح

2018 2022 - 

ماظؿكصصاتم

 اظػردؼةمواىؿاسقة

مظؾعؾةماٌـظؿةمباظؼقاغنيماٌرتؾطةماىقاغممذيقعم-

ماظبسااؾني،مػعااـممبؽااًبماٌؿعؾؼااةمواظػـقااةماإلدارؼااةماٌلااؿقدثات

ممسذبااظممأسضااءمماإلدارؼاني،ممايؽا ،ماٌدربني، ماإلهاادم)اإلدارة

مؼاالغدؼةماظشؾاب،معراطزم،(صرعواأل
م
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 التهفيذمسئولية  املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماظرؼاضقةماظصقةمسؾق 

مواظػلااققظقجقةماظصااققةماًصااائصمظؼقاااسمحبـقااةمدراداااتم-

مواالغـربقعرتؼاةم موظؾفـلانيمماٌكؿؾػاةمماظلاـقةممظؾؿراحاؾممواظؾدغقة

ماظرتبقاةمماظرؼاضقةموطؾقاتمظؾػرقماظرؼاضكمغؿؼاءإلظمبقاغاتمطؼاسدة

ممماظعلؽرؼةماظرؼاضقةمواظؽؾقات

مظؾـاذؽنيموايرطلمواظقزقػلماظؾدغلماظـؿقمعشؽبتم-

مظذوىماظلـقةماٌراحؾمخبلمايققؼةمظيتجفزةماظقزقػقةماظؽػاءةم-

 اًاصةماإلحؿقاجات
 

ماٌاجلاااؿ مرداااائؾمحبااااثأمغؿاااائجم-

ماظدطؿقراهو

مممممممممممممممممممممماٌـشااااااقرةماظعؾؿقااااااةمحباااااااثاألم-

مواظدوظقةماحملؾقةماٌممتراتمصك

ماحملؾقةمواظدوظقةماجملبتمصكماظـشرم-

ـممعؿابعاةممتؼارؼرم- مماألمعا ماظؾفاا م)مضلاا 

 (اظعؾقاماظدراداتمسضقم-ضلا باألماٌعقـة

طؾقةماظرتبقةم

ماظرؼاضقة

ماظصقةمسؾق مضلؿ

ماظرؼاضقة

ماىقـقااةمواظؿؼـقاااتماظقراثقااةماهلـددااةمسؾااق ميفمتطؾقؼاااتم- -م2020م2017

ممبلدائفؿمواالرتؼاءماٌقػقبنيماغؿؼاءمذبالميفموتقزقػاتفا

ـممتطؾقؼاتم- مباياظاةمموسبضؿفاامماظػلاققظقجقةمماظؽػااءةممتؼقاقؿممسا

ماظرؼاضقةماألغشطةميفمنازاإلموععدالتماظؿدرؼؾقة

موزاائػممسؾاؿممذباالمميفمايدؼـاةممواظؾقثماظؼقاسموودائؾمررقم-

ممرؼاضقًامواٌقػقبنيمواظـاذؽنيماألسضاء

ماظشاؾابممٌرحؾاةممايققؼاةممظيتجفازةمماظقزقػقاةمماظؽػاءةمضقاداتم-

مواٌلـني
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع

ماظرؼاضقةمسؾق ماظصقة

ماظقزقػقاةمماظؽػااءةممسؾالممتلث ػااموماٌـشطاتمسـمسؾؿقةمدراداتم-

مممظؾرؼاضقني

ماظرؼاضلماألداءمسؾلماٌكؿؾػةماظؾقؽقةماظعقاعؾمتلث م-

ماظدطؿقراهموماٌاجلؿ مردائؾمحباثأمغؿائجم-

ماٌاممتراتممصاكممماٌـشاقرةمماظعؾؿقةمحباثاألم-

ماظدوظقةموماحملؾقة

ماحملؾقةمواظدوظقةماجملبتمصكماظـشرم-

ماٌعقـاةمماظؾفا )مضلا ماألمعـمعؿابعةمتؼارؼرم-

 (اظعؾقاماظدراداتمسضقم-باالضلا 

طؾقةماظرتبقةم

ماظرؼاضقة

ماظصقةمسؾق مضلؿ

ماظرؼاضقة

 -م2020م2017

مصااااباتإلظمايرطااالمظؾؿلػقاااؾمورؼؾقاااةمحبـقاااةمدرادااااتم-

مذيقاعممصاكمماظشاؾابممومءاظاـشممظادىمماٌـؿشرةماظؼقاعقةمواظؿشقػات

ماالسؿاارممىؿقاعمماٌكؿؾػةمايقاتقةماجملاالتموصكماظلـقةماٌراحؾ

مواىـلني

معادىمموماظرؼاضاقةمماظصاقةممسؾق مضلؿمٌؼرراتمتؼق قةمدراداتم-

موصؼًاماٌفـكمسدادإلظماظؿطقؼرؼةماًططمووضعمعـفاماظطببمادؿػادة

ماظعؿؾمدققمٌؿطؾؾات

اظرؼاضقةموصؼاًامممظؾقدمعـماإلصاباتمرذادؼةإلاظرباعجماظقضائقةموام-

حباقثممومكصائصماظؾـائقاةمظؾفلاؿمواٌراحاؾماظلاـقةماٌكؿؾػاةمممممظؾ

ظإلصاااباتمماظااؿغ اتماٌصاااحؾةمظؾاارباعجماظؿلػقؾقااةمايرطقااةمممم

ماظرؼاضقة
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع

ماظرؼاضقةمسؾق ماظصقة

مممممممممممممممممممبـاااءماخؿؾاااراتموعؼاااؼقسمظؾؿشااكقصمواالغؿؼاااءمواظؿقجقاافمممم-

ميفمذباالتمسؾق ماظصقةمم

ممممممممممممممممممحباااقثميفمذباااالمتطاااقؼرمخطاااطماظؿااادرؼممتاااامؼؿـاداااممممم-

صلااققظقجقامموعؿطؾؾاااتماظـشاااطمعااـمعـظااقرعااعماياظااةماظصااققةم

اظؿاادرؼممعااعمعراساااةماٌااؿغ اتماٌكؿؾػااةم)مطاااظطؼسمواظعقاعااؾمم

مماظؾقؽقةماٌكؿؾػة(

درادااااتمععؿؾقاااةميفمذباااالمهؾقاااؾماهلرعقغااااتمواٌـاساااةممم-

واىقـاتموعضاداتماألطلدةمظؿؼـنيماألريالماظؿدرؼؾقةمواخؿقاارمم

مممكصصةمبؽؾقاتماظطموتقجقفماظبسؾنيمباظؿعاو مععماألضلا ماٌؿ

مممممممممممممممممظإلعؽاغاتماٌؿاحةمدقاءممدراداتمهؾقؾقةموعؼارغةموغؼدؼةموصؼًام-

مميفمإسدادماظرباعجمأومغظؿماظؿلػقؾمأوماٌؿغ اتمايققؼةم

حبقثميفمذبالماظقدائؾماٌكؿؾػةمظبدؿشاػاءموباراعجماظؿلػقاؾممممم-

مايرطلمظعبجماآلال ماٌزعـةمواإلجفاد

مأحباثمردائؾماٌاجلؿ مواظدطؿقراهغؿائجممم-

األحباثماظعؾؿقةماٌـشاقرةممصاكماٌاممتراتمممم- 

ماحملؾقةمواظدوظقة

ماظـشرمصكماجملبتماحملؾقةمواظدوظقةم-

تؼارؼرمعؿابعةمعـماالضلا م)ماظؾفا ماٌعقـاةممم-

 سضقماظدراداتماظعؾقا(م-ضلا باأل

طؾقةماظرتبقةم

ماظرؼاضقة

ضلؿمسؾق ماظصقةم

ماظرؼاضقة

 -م2020م2017
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع

ماظرؼاضقةمسؾق ماظصقة

ممممممممممممممممممممممماٌـؿشااارةماألعاااراضعشاااارؼعمحبـقاااةمضقعقاااةمظؾقضاؼاااةمعاااـمم-

م(مممأعراضماظؿدخنيم-اظضغطم-اظلؽرم–)ماظلررا م

براعجمحبـقاةمدبصصاقةمىؿقاعمصؽااتماجملؿؿاعمومظؾفـلانيمممممممم-

محملاربةمايقاةماًاعؾةموأخطارػامورصعماظؾقاضةمعـمأجؾماظصاقةمم

مواظعاصقة

مؿائجمأحباثمردائؾماٌاجلؿ مواظدطؿقراهغم-

اٌاممتراتمماألحباثماظعؾؿقةماٌـشاقرةممصاكممم- 

ماحملؾقةمواظدوظقة

ماظـشرمصكماجملبتماحملؾقةمواظدوظقة - 

تؼارؼرمعؿابعةمعـماالضلا م)ماظؾفا ماٌعقـةممم-

 سضقماظدراداتماظعؾقا(م-باألضلا 

طؾقةماظرتبقةم

ماظرؼاضقة

ماظصقةمسؾق مضلؿ

ماظرؼاضقة

 -م2020م2017
متلث ػاااودراداااتمومأحباااثمخاصااةمباظؿغذؼااةمظؾرؼاضااقنيممممم-

مسؾكماظؽػاءةماظػلققظقجقةموماظؾدغقةمصكماظرؼاضاتماٌكؿؾػة

مواإلصااباتمماظؼقاعقةماالسبراصاتوماإلصابةمبعدماظؼقاعلماظؿقؽؿم-

ماظرؼاضقة

مماظرؼاضقةمواإلصاباتمواظؿؽقػماألضؾؿةم-م

ـمموسقاعاؾمماظصاققةمماًادعاتممذباالمميفمحبقثم– مواظلابعةمماألعا

ماظرؼاضلماألداءوماظؾقؽلمواظؿؾقث
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماظؿدرؼؾقةماألريالمتؼـني

ماظرؼاضااتمميفمواظـاذاؽاتممظؾـاذاؽنيمماظؿدرؼؾقاةمماألرياالممتؼـنيم-

ماٌكؿؾػة

ماظرؼاضاااتميفمواظلااقداتمظؾرجااالماظؿدرؼؾقااةماألريااالمتؼااـنيم-

ماظعاظقةماظرؼاضقةمظؾؿلؿقؼات

ماًاصاااةمممممممممممماإلحؿقاجااااتمظاااذويماظؿدرؼؾقاااةماألرياااالمتؼاااـنيم-

ماٌعدظةماظرؼاضاتميف

مفؿقعظؾماظرؼاضةمٌؿاردلماظؿدرؼؾقةماألريالمتؼـنيم-

مضاؾطمم-اظؿكلاقسم)ماًاصةمظؾقاالتماظؿدرؼؾقةماألريالمتؼـنيم-

ماألجاااقاءميفم-مواٌـكػضااااتماٌرتػعااااتميفم-اظـقاصاااة–ماظاااقز 

م(اٌكؿؾػة

- 

طؾقةماظرتبقةم

ماظرؼاضقة

ماظؿدرؼممضلؿ

موسؾق ماظرؼاضل

مايرطة

 -م2020م2016

ماظرؼاضلماٌدرب

ماظرؼاضلمظؾؿدربماٌفينماإلسدادم-

ماظرؼاضلماٌدربمتؼقؼؿم-

ماظرؼاضلماٌدربمصؼؾم-
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ممممممممممواظؼقاسماظؿؼقؼؿ

 اظرؼاضلماظؿدرؼمميف

وضقاسماظصػاتماظؾدغقةمظؾرؼاضقنيمواظـاذاؽنيمواظعؿاقعلمممتؼقؼؿمم-

 )رجالمودقدات(

 ظؾػرقماظرؼاضقةمتؼقؼؿمخططماظؿدرؼمماظرؼاضلم-

اظؿؼقؼؿمواظؼقاسميفماظؿادرؼمماظرؼاضالموصلاققظقجقاماظؿادرؼممممممم-

 اظرؼاضل

يفماظرؼاضااتمممماظؿؼقؼؿمواظؼقاسمظؾؿلاؿقؼاتماٌفارؼاةمواظرضؿقاةمممم-

ماٌكؿؾػة

- 

طؾقةماظرتبقةم

ماظرؼاضقة

ماظؿدرؼممضلؿ

موسؾق ماظرؼاضل

مايرطة

 -م2020م2016

مدبطقطممبراعج

ماظؿدرؼمماظرؼاضل

دبطقطمباراعجماإلسادادماظؾادغلمواٌفااريمواًططالمظؾـاذاؽنيمممممممم-

 واظـاذؽاتميفماظرؼاضاتماٌكؿؾػة

دبطااقطمبااراعجماإلساادادماظؾاادغلمواٌفاااريمواًططاالمظؾرجااالممم-

مواظلقداتمذويماٌلؿقؼاتماظعؾقا

دبطااقطمبااراعجماإلساادادماظؾاادغلمواٌفاااريمواًططاالمظااذويممممم-

ماًاصةماإلحؿقاجات

ممممممممممممممممممممممرقؼؾااةماٌاادي(ممم-دااـقؼةم-)صرتؼااةممإساادادمخطااطمتدرؼؾقااةممم-

ميفماظرؼاضاتماٌكؿؾػة
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7411- 7477 Scientific Research plan 

 

 التهفيذمسئولية  املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

االغؿؼاءميفماجملالم

 اظرؼاضل

ماغؿؼاءماٌقػقبنيميفماجملالماظرؼاضلم)مظؾرؼاضاتماٌكؿؾػةم(م-

اداارتاتقفقةماخؿقااارم)اغؿؼاااء(ماظطااببمواظطاظؾاااتميفمطؾقاااتممم-

 اظرتبقةماظرؼاضقةمجبؿفقرؼةمعصرماظعربقة

- 

طؾقةماظرتبقةم

ماظرؼاضقة

ضلؿماظؿدرؼمم

اظرؼاضلموسؾق م

 ايرطة

2016 2020 - 

 تدرؼمماظـاذؽني

معشؽبتماظؿدرؼمماظرؼاضلمظؾـاذؽنيم-

ماغؿؼاءماظـاذؽنيمعـمعدارسماألظعابمواظرؼاضاتماٌكؿؾػةم-

 عشؽبتمتدرؼمماظؼقةماظعضؾقةمظؾـاذؽنيم-

اظؿدرؼمماظرؼاضلمظذويم

 اًاصةماإلحؿقاجات

ماإلحؿقاجااتمتؼـنيماألريالماظؿدرؼؾقةمظؽاؾمعلاؿقيمعاـمذويممممم-

ماًاصةمسؾلمحده

اًاصااةمممممممممممممممممممماإلحؿقاجاااتتؼااـنيمبااراعجمتدرؼؾقااةمخاصااةمظااذويممم-

 ظؽؾمعلؿقيمسؾلمحده

ماًاصةمماإلحؿقاجاتإسدادمخططمتدرؼؾقةمظذويمم-

ماإلحؿقاجاااتغؿؼاااءماٌقػااقبنيميفماظرؼاضاااتماٌكؿؾػااةمظااذويممإم-

 اًاصة
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7411- 7477 Scientific Research plan 

 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

صلققظقجقاماظؿدرؼمم

 اظرؼاضلمواىفدماظؾدغل

حاظاةماظراحاةموأثـااءمأضصالممممموزائػمأسضاءماىلؿماٌكؿؾػاةميفممم-

مأداءمرؼاضلميفماظرؼاضاتماٌكؿؾػة

اظعبضةمبنيماألريالماظؿدرؼؾقةمواظؿؽقػميفماظؿدرؼمماظرؼاضالممم-

 ظؾرؼاضاتماٌكؿؾػة

األدااااظقمماٌكؿؾػاااةمظبدؿشاااػاءمعاااـماألرياااالماظؿدرؼؾقاااةممممممممممممممممممممممم-

مظؾرؼاضاتماٌكؿؾػة

مؾعضبتاظؿدرؼمماظرؼاضلمواظؿـشقطماىقينمظم-

اٌاااؿغ اتماظػلاااققظقجقةماٌلااااػؿةميفماٌلاااؿقؼاتماظرضؿقاااةممم-

مواٌفارؼةمظؾرؼاضاتماٌكؿؾػة

اإلصاباتماظرؼاضقةماظشائعةمصكماظرؼاضاتماىؿاسقاةمواظػردؼاةمممم-

 ووضعماظرباعجماإلرذادؼةمواظؿدرؼؾقةمظؾقضاؼةمعـفا

- 

طؾقةماظرتبقةم

ماظرؼاضقة

ضلؿماظؿدرؼمم

اظرؼاضلموسؾق م

 ايرطة

2016 2020 - 

هؾقؾماٌؾارؼاتم

 واٌـاصلات

واظلاؾاحةمممىدراداتمهؾقؾقةمظؾلؾاضاتماظرضؿقةميفمأظعابماظؼقم-

مواظدراجات

واًطااطماهلفقعقااةمواظدصاسقااةمظؾرؼاضاااتمماألداءإداارتاتقفقةمم-

ماىؿاسقة

درادااااتمهؾقؾقاااةمًطاااطماهلفاااق مواظااادصاعميفماٌـاااازالتممممم-

 واظرؼاضاتماظػردؼة
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7411- 7477 Scientific Research plan 

 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماظؾقاضةماظؾدغقة

 اظعاعةمواًاصة

اظصااػاتماظؾدغقااةماٌلاااػؿةميفماٌلااؿقؼاتماظرضؿقااةمواٌفارؼااةمممم-

مظؾرؼاضاتماٌكؿؾػة

إسااادادموتؼاااـنيمباااراعجماظؾقاضاااةماظؾدغقاااةماظعاعاااةمواًاصاااةمم-

 باظرؼاضاتماٌكؿؾػة

اًاصةمماإلحؿقاجاتإسدادموتؼـنيمبراعجماظؾقاضةماظؾدغقةمظذويمم-

مباظرؼاضاتماٌكؿؾػةم

تـؿقااةموتطااقؼرماظصااػاتماظؾدغقااةماظعاعااةمواًاصااةمظؿقلاانيمممم-

 اٌلؿقؼاتماظرضؿقةمواٌفارؼةمصكماظرؼاضاتماٌكؿؾػة

- 

طؾقةماظرتبقةم

ماظرؼاضقة

ضلؿماظؿدرؼمم

اظرؼاضلموسؾق م

 ايرطة

2016 2020 - 

سؾؿماظـػسماٌرتؾطم

 باظؿدرؼمماظرؼاضل

تـؿقاااةماٌفااااراتماظـػلاااقةماٌرتؾطاااةمباظؿااادرؼمماظرؼاضااالمممممممممممممممممممممم-

مظبسممواٌدرب

 اظلؾق ماظرؼاضلمظؾؿدربمواظبسمميفماظؿدرؼمماظرؼاضلمم-

مذبالماظؿدرؼمماظرؼاضلمواٌـاصلاتماظذطاءماًططلميفم-

 اظلؾق ماًططلميفمذبالماظؿدرؼمماظرؼاضلمواٌـاصلاتم-
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7411- 7477 Scientific Research plan 

 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماظؿدرؼمماظرؼاضل

 ظؽؾارماظلـ

ماظؿدرؼؾاتماظؾدغقةموتؼـنيماالريالمظؽؾارماظلـممم-

ةماظؾدغقااةممممممممممممممممممممممءإساادادمبااراعجمتاادرؼممترصقفقااةمظؿقلاانيماظؽػااامممم-

 ظؽؾارماظلـمم

إسدادمبراعجمتدرؼممأؼروبقؽسم)معقدقؼقةماؼؼاسقةم(مظؿقلانيممم-

ماظؼدراتماظؾدغقةمواىقاغمماظـػلقةمظؽؾارماظلـمم

دؿكدا ماظقدطماٌائلمظؿقلنيماظؼادراتممنبمؾقةإسدادمبراعجمتدرؼم-

 اظؾدغقةمواظـػلقة

- 

طؾقةماظرتبقةم

ماظرؼاضقة

ضلؿماظؿدرؼمم

اظرؼاضلموسؾق م

 ايرطة

2016 2020 - 

مايرطلاظؿقؾقؾم

 وسؾق مايرطةماظرؼاضقة

ماألدسماٌقؽاغقؽقةماٌرتؾطةمباظؿدرؼمماظرؼاضلمم-

األعـااااؾمممممممممممممممممممممماألداءادااااؿكدا ماظؿقؾقااااؾمايرطاااالميفمهدؼاااادممم-

ميفمرؼاضاتماٌلؿقؼاتماظعؾقا

ادااؿكدا ماظؿقؾقااؾمايرطاالمطداظااةمإلساادادمبااراعجماظؿاادرؼممممم-

ماظرؼاضاتماٌكؿؾػةماظرؼاضلمووضعماظؿدرؼؾاتماظـقسقةميف

ادااؿكدا ماظؿقؾقااؾمايرطاالماٌقؽاااغقؽلميفممتصااققحماألخطاااءممم-

ماٌفارؼةميفماظرؼاضاتماٌكؿؾػة
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7411- 7477 Scientific Research plan 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابعم
م

م

ماظؿقؾقؾمايرطل

 وسؾق مايرطةماظرؼاضقة

ادااؿكدا ماظؿقؾقااؾمايرطاالميفموضااعمإداارتاتقفقةماظلااؾاضاتممم-

ماظرضؿقةماٌكؿؾػةميفماظلؾاحةموأظعابماظؼقيمواظدراجات

ادؿكدا ماظؿقؾقؾمايرطالمطداظاةمظؾؿـؾاممباٌلاؿقؼاتماظرضؿقاةممممممم-

مواٌفارؼةميفماظرؼاضاتماٌكؿؾػة

ممممممممممممممممممممماألداءاظؿقؾقااؾمايرطاالم)اظؾقااقمعقؽاااغقؽل(مبغاارضموصااػممممم-

ميفماظرؼاضاتماٌكؿؾػة

اظؿقؾقؾمايرطلم)اظؾققمعقؽااغقؽل(مبغارضماظؽشاػمساـمسقاقبمممممم

ميفماظرؼاضاتماٌكؿؾػةماألداء

ماألداءاظؿقؾقااؾمايرطاالم)اظؾقااقمعقؽاااغقؽل(مبغاارضمعؼارغااةمممم-

مكؿؾػةباٌـقـقاتماظـظرؼةميفماظرؼاضاتماٌ

اظؿقؾقؾمايرطالم)اظؾقاقمعقؽااغقؽل(مبغارضمتصاؿقؿماظـؿااذجمممممممم-

ماظرؼاضقةمواظؿـؾممباٌلؿقؼاتماظرضؿقةمميفماظرؼاضاتماٌكؿؾػة

 

- 

طؾقةماظرتبقةم

ماظرؼاضقة

ضلؿماظؿدرؼمم

اظرؼاضلموسؾق م

 ايرطة

2016 2020 - 
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7411- 7477 Scientific Research plan 

 

 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
قينة التنويل  (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

 باجلهيه
  

اٌـاػجمواٌؼرراتم

واظرباعجماظدرادقةم

ظؾؿراحؾماظؿعؾقؿقةم

 اٌكؿؾػةموعؽقغاتفا

ؼااقؼؿماظاارباعجماظدرادااقةمواٌؼاارراتماٌؼدعااةمباظؽؾقااةمٌاارحؾ مممت

موصؼمعؿطؾؾاتمدققماظعؿؾم(ماظدراداتماظعؾقام-اظؾؽاظقرؼقسم)

- 

طؾقةماظرتبقةم

ماظرؼاضقة

اٌـاػجموتدرؼسمضلؿم

 اظرتبقةماظرؼاضقة

2017 2022 - 

جاغقفمم–تطؾقؼاتمعؿـقسةمظـظرؼاتماظؿعؾؿماٌعرصقةمعـؾ)مبقاجقفم

عاااـمما(موش ػااا،..........أوزباااؾم–صقفقتلاااؽكمم–بروغااقممم–

اظـظرؼاتمايدؼـة

مبـاءمبراعجمتعؾقؿقةمبادؿكدا ممناذجماظؿقؾقؾماظؽقػل

ادؿكدا مغظرؼااتماظاذطاءاتماٌؿعاددةميفمتادرؼسماٌاقادماٌكؿؾػاةممممممم

متراحؾماظؿعؾقؿماظعا 

ـاػجماٌكؿؾػةمظؾرتبقةماظرؼاضاقةمتراحاؾماظؿعؾاقؿماظعاا ممممماٌتطقؼرم

(متؼقؼؿم–أغشطةمم–ربؿقىمم–وسـاصرهماٌكؿؾػةم)مأػدا م

ماٌدخؾماالدؿؼصائلماظؾقـلماظؼائؿمسؾكماٌشروسات

اظرباعجماظؼائؿةمسؾكماألغشطة

متطؾقؼماظؿؼقؼؿماظشاعؾميفمتدرؼسماظرتبقةماظرؼاضقةموععقضاتف
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7411- 7477 Scientific Research plan 

 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
قينة التنويل  (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

 باجلهيه
  

متابع

اٌـاػجمواٌؼرراتم

واظرباعجماظدرادقةم

ظؾؿراحؾماظؿعؾقؿقةم

 اٌكؿؾػةموعؽقغاتفا

تعؾاقؿمحدؼـاةمظؿـؿقاةمعفااراتماظاؿػؽ مممممممإدرتاتقفقاتادؿكدا م

 اٌكؿؾػةمظؾػؽاتماٌكؿؾػة

- 

طؾقةماظرتبقةم

ماظرؼاضقة

اٌـاػجموتدرؼسمضلؿم

 اظرتبقةماظرؼاضقة

2017 2022 - 

ماظؿػؽ )عاموراءماٌعرصاة(متطؾقؼمأحباثمغظرؼةماظؿعؾؿماٌلؿـدمإظلم

 يفماظؿدرؼس

 اظؿعؾقؿميفمضقءمغظرؼاتماظؿعؾقؿمإدرتاتقفقاتتطقؼرمأداظقممو

 غقاتجماظؿعؾؿماٌلؿفدصة:مضقادفاموهلنيموتعزؼزمصرصمتعؾؿفا

مضائؿةمسؾكماظـؿذجةمواظؿعؾؿماظـشط.مإدرتاتقفقاتادؿكدا م

باااراعجمحبـقاااةمورؼؾقاااةمومعلاااققةميفماظؽشااااصةمواٌرذاااداتم

متلث ػاومبقا مموظؾؿعلؽراتمبلغقاسفا

دراداتمعلققةمظقاضعمعـاػجماظرتبقةماظرؼاضقةموسبضؿفاامبلاققممم

ماظعؿؾميفمضقءماىقدةماظشاعؾة

دراداتمعؼارغةمبنيمعـاػجمررقماظؿدرؼسمموبنيماًطةماٌقضقسةم

معـمضؾؾموزارةماظرتبقةمواظؿعؾقؿم
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7411- 7477 Scientific Research plan 

 

 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
قينة التنويل  (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

 باجلهيه
  

ماظطببمواٌعؾؿني

ماإلدارةواٌقجفنيمورجالم

 اظؿعؾقؿقةمواٌدردقة

 اظرؼاضقةمتطقؼرمبراعجمإسدادمععؾؿماظرتبقة

- 

طؾقةماظرتبقةم

ماظرؼاضقة

اٌـاػجموتدرؼسمضلؿم

 اظرتبقةماظرؼاضقة

2017 2022 - 

 اظرؼاضقةمتؼقؼؿمبراعجمإسدادمععؾؿماظرتبقة

براعجمظؿـؿقةمعفاراتماظؿؼقاقؿموبـااءماالخؿؾااراتممظاديمععؾؿالمممممم

ماظرتبقةماظرؼاضقة

إسدادمبراعجمظؾؿطاقؼرماٌفاينمٌعؾؿالماظرتبقاةماظرؼاضاقةميفمضاقءممممممم

مرةاٌعاصاتماإلواػ

ععؾؿاالماظرتبقااةماظرؼاضااقةمعااـماظـاحقااةماظؿدرؼلااقةمممتؼقااقؿمأداءم

مواإلبداسقة

 تـؿقةمعفاراتماظؿػؽ ماظعؾقا

 تـؿقةماٌفاراتمايقاتقةم

بااراعجمرساؼااةماٌقػااقبنيمواٌؾاادسنيمرؼاضااقاميفمإرااارماظؿقجفاااتمم

 اٌعاصرة

تػرؼااادمسؿؾاااق ماظؿعؾاااقؿمواظاااؿعؾؿمظؾؿؿػاااقضنيمم إدااارتاتقفقات

 واٌؿلخرؼـمدرادقًا

ماظرضامسـماٌفـةموضغقطماظعؿؾمٌعؾؿكماظرتبقةماظرؼاضقة
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7411- 7477 Scientific Research plan 

 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
قينة التنويل  (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

 باجلهيه
  

متابع

ماظطببمواٌعؾؿني

ماإلدارةواٌقجفنيمورجالم

 اظؿعؾقؿقةمواٌدردقة

 عشؽبتماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةةمتلػقؾماٌعؾؿنيموتدرؼؾفؿمٌقاجف

- 

طؾقةماظرتبقةم

ماظرؼاضقة

اٌـاػجموتدرؼسمضلؿم

 اظرتبقةماظرؼاضقة

2017 2022 - 

درادااتمحبـقااةمدبصصاقةمظؿقاادؼثماخؿؾااراتماغؿؼاااءماظطااببمممم

ماظرؼاضقةبؽؾقةماظرتبقةم

حبقثمورؼؾقةمدبصصقةمصكماالغشطةماٌؿـقسةمظؿـؿقاةماظؼادراتممم

 االبداسقةموماالبؿؽارمصكماٌراحؾماظؿعؾقؿقةماٌكؿؾػة

 تؽـقظقجقاماظؿعؾقؿ

"ممممممممممممممممماغرتغااتممم–حادااممآظاالممم"ادااؿكدا ماظؿؽـقظقجقاااماٌؿؼدعااةممم

ميفمتدرؼسماٌقادماظدرادقةماٌكؿؾػة

مقةميفمتدرؼسماظرتبقةماظرؼاضقةحادؿكدا مأالجفزةماظؾق

مكصرتاضإلادؿكدا متؽـقظقجقاماظقاضعما

غرتغااتميفمبـاااءماإلادااؿكدا ماظؿطؾقؼاااتماظؿؽـقظقجقااةماظرضؿقااةمو

 اظرباعجمواٌـاػجماٌكؿؾػة

متصاااااالتميفماظؿاااادرؼسإلتؽـقظقجقاااااماٌعؾقعاااااتموا تقزقااااػ

 Facebook _Twitcr عـؾ

مظؽرتوغقةماظؿػاسؾقةإلادؿكدا ماألظعابما
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7411- 7477 Scientific Research plan 

 

 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
قينة التنويل  (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

 باجلهيه
  

متابع

 تؽـقظقجقاماظؿعؾقؿ

سؾكماظشؾؽاتميفمهلنيماٌفاراتمايرطقةاظؿعؾؿماظؼائؿم

- 

طؾقةماظرتبقةم

ماظرؼاضقة

اٌـاػجموتدرؼسمضلؿم

 اظرتبقةماظرؼاضقة

2017 2022 - 

تدرؼلفامصكمضقءمغظرؼااتمممإدرتاتقفقاتاظربذبقاتماظؿعؾقؿقةمو

اظؿعؾؿ

مم-ماٌلااؿقدساتماإلظؽرتوغقااةم–ايؼائاامماإلظؽرتوغقااةماظؿعؾقؿقااة

اإلظؽرتوغقةتصؿقؿمماٌػرداتم

متصؿقؿمأجفزةمعؾؿؽرةمظؾرؼاضاتماظػردؼةمواىؿاسقة

رػالموذوىماأل

 اًاصةماإلحؿقاجات

م–ماٌاؿكؾػنيمسؼؾقااًممم–اظصؿم–اٌؽػقصني)ماظؿدرؼسمظؾػؽاتماًاصة

 (اٌؿػقضق م–ماٌؿلخرو مدرادقًا

ماإلحؿقاجاااتحدؼـااةمظؾؿاادرؼسمظااذويممإداارتاتقفقاتادااؿكدا م

ماًاصة

م اًاصةماإلحؿقاجاتاظدعجماظرتبقيموعفاراتماظؿدرؼسمظذويم

تلػقؾموتدرؼممععؾؿكماظرتبقةماظرؼاضقةميفمذبالمرساؼاةموتعؾاقؿممم

مذويماإلساضة
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7411- 7475 Scientific Research plan 

 

 

 البحثية لللية الرتبية النوعيةاخلطة 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماٌـزديماإلضؿصاد

تاادرؼيبمظؿـؿقااةمععااار موعفاااراتمصااـماظؽروذااقةمممبرغاااعجممم-

 اجمللؿمظطببمذعؾةماضؿصادمعـزظل

اسدادمأرعؿةمعـزظقةمعرتػعةماظؼقؿةماظغذائقةمألرػالمدـمعامضؾؾمم-

 اٌدردةممم

تؾقثمبعضماألرعؿةماٌؿداوظاةمظاديماظؾاساةماىاائؾنيمباٌعااد ممممممم-

 اظـؼقؾةميفمعدؼـةمادققطم

يؾااقموصااقلماٌاااغجمممتاادسقؿماظؾلااؽقؼتمتلااقققماظرتعااسمامممم-

 وايؿصم

 تلث ماظطفلميفمأواغلماظل اعقؽماٌؾقغةمسؾلمجقدةماظطعا م-

تااادسقؿماٌبباااسماًارجقاااةماظـلاااائقةمباااؾعضماٌؼرتحااااتممم-

 اظؿصؿقؿقةماظصقـقةمبادؿكدا مأداظقمماظؿطرؼزمايدؼـة

ثاراءممإرؤؼةمذياظقةمووزقػاةمصاـماظؿطرؼازماجمللاؿمودورػااميفممممممم-

مذبالماٌػروذات

- 

مةطؾق

ماظرتبقةماظـقسقة

مضلؿماإلضؿصادماٌـزدي

 -م2023م2018
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع

ماٌـزديماإلضؿصاد

اظصااق ماٌضااغقطميفمتـػقااذموحااداتمزخرصقااةممادااؿكدا مخاعااةم-

مصاردقةمالثراءمذبالماٌػروذات

عـفاااميفمتاادسقؿماٌببااسممماإلدااؿػادةذياظقاااتمصااـماٌؽرعقااةمومم-

ماظـلائقة

حؼقؾااةمتعؾقؿقااةماظؽرتوغقااةمعؼرتحااةمظؿـؿقااةمعفاااراتمبعااضمم-

ماظؿؼـقاتماٌؾؾلقةمظديمراظؾاتماظصػماظـاغلماظـاغقي

اظعؿارماالداؿفبطلمٌبباسمارػاالمممممععاىاتمتصؿقؿقةمإلراظاةممم-

ماظؿقحد

اظؼقؿةماظغذائقةمواظؿؼققؿمايللمظؾكؾازماٌادسؿمبادضقؼماظشاع مممممم-

مواظؽقـقا

تؼققؿماياظاةماظغذائقاةمظؾطاظؾااتماٌؼقؿااتمباٌدؼـاةماىاععقاةمممممممم-

مجاععةممأدققطمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

اظؽقؿقاائلمواظؿغاذويمٌكؾػااتمبعاضماظػقاطافمطؿصادرممممممماظؿؼققؿمم-

مظؾزؼتمواظربوتني

- 

مطؾقة

ماظرتبقةماظـقسقة

مضلؿماإلضؿصادماٌـزدي

 -م2023م2018
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7411- 7475 Scientific Research plan 

  

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع

ماٌـزديماإلضؿصاد

مظيتزعااتمتلث معقاضعماظؿقاصؾماالجؿؿااسلمسؾالمادارةماظزوجاةممممم-

 ممماألدرؼة

وإدارةمماألدارؼةمدرادةماظعبضةمبانيمأدااظقممادبااذماظؼاراراتمممممم-

 األزعات

إطؿلااابمععااار موعفاااراتمصااـماظؽروذااقفمٌرحؾااةماظؿعؾااقؿممممم-

 األدياالبؿدائلمبادؿكدا مايادمم

 ادؿكدا موحداتمعـمدفاجقدمجقردؼزميفمتطرؼزماٌببسم-

ماإلحؿقاجااتمألعفااتماألرػاالمذوىمممماألدارؼةمادباذماظؼاراراتممم-

 اإلجؿؿاسقةماًاصةموسبضؿفامباٌلاغدةم

ظػارداالموتـػقااذػامادااؿقداثمزخااار معلااؿقحاةمعااـماظػااـمامم-

 بادؿكدا ماظبدقةماظروعاغلميفمذبالماٌببسمواظـلقج

مممممممممممممممممممممعؼارغاافمباانيمبعااضمأشذؼااةمصطااا ماألرػااالماٌؿداوظااةمربؾقاااممممممم-

 واٌعدةمعـزظقا
م

- 

مطؾقة

ماظرتبقةماظـقسقة

مضلؿماإلضؿصادماٌـزدي

 -م2023م2018
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح البحثى الدقيقاجملال  اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع

ماٌـزديماإلضؿصاد

ارجقغقعقؽقةمعببسمغلائقةمعلؿقحاةمعاـمزخاار مإدابعقةممممم-

 غؾاتقةم

صاسؾقةمبرغاعجمتدرؼيبمظؿـؿقةمبعضماٌقاردماظؾشارؼةمظؾشاؾابممممم-

 اىاععلمإلضاعةمعشروساتمصغ ةمظؿدسقؿمضقؿماٌقارـةم

اظؼااقؿماىؿاظقااةمواظقزقػقااةمظػااـماالبقلااق مودورهميفمإثااراءممممممم-

 اظصـاساتماىؾدؼةماظصغ ة

متصؿقؿمعببسمظؾطفاةميفمضقءمعػاػقؿماظلبعةماٌفـقةم-

- 

مطؾقة

مسقةاظرتبقةماظـق

مضلؿماإلضؿصادماٌـزدي

 -م2023م2018
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7411- 7475 Scientific Research plan 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماظػـقااةماظرتبقاة

صقرماظعـاصرمبالجفزةماظؿشاكقصماظطايبمطؿصادرمالداؿقداثممممممم-

 ظقحاتمزخرصقفميفمضقءماظػـماظؿفرؼدي

االصادةمعـماظـظؿماظشؽؾقفمظؾـؾاتاتماظصؾارؼفمطؿدخؾمظؿؽقؼـاتمم-

 خزصقف

سؾاالماٌزاوجااةمباانيمتؼـااق ماظؼقاظاامممةععؾؼاااتمرؾاسقاافمضائؿاام-

 دمايداثةاًشؾقةمواظـؼؾمايراريميفمضقءماواػاتمعابع

االعؽاغاتماظؿشؽقؾقفمظؾؿزاوجفمبنيماظغاراءمايقاقاغلمواظؾاقٌرممممم-

ممممممممممممممممممممممممممطااابيمواالصاااادةمعـفؿااااميفمسؿاااؾمعشاااغقالتمصـقااافمعلاااؿقحاهم

 عـماظبصؼارؼاتماظؾقرؼف

ممممممممممممممممممممماإلعؽاغاتماظؿشؽقؾقةمًاعةمجقؾبدتمببغؽاقمواإلصاادةمعـفااممممم-

قؿةماٌؾؿلقةميفمذبالماظؿصقؼرميفمضقءماظؼاقؿماىؿاظقاةممميفمإثراءماظؼ

 ظؾػـماإلصرؼؼل
م

- 

مطؾقةماظرتبقةماظـقسقة

 ضلؿماظرتبقةماظػـقةم
2018 2023 

- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

التنويل قينة 

 باجلهيه
  

ممتابع

ماظػـقااةمظرتبقاةا

م

ممممممممممممممممممممممصاسؾقااةمبرغاااعجمعؼاارتحمضااائؿمسؾااكمدرادااةماىلااؿماآلدعاالمممم-

يفمأسؿالماٌصقرؼـماٌصرؼنيمإلثراءمذبالماظؿعؾ ماظػاينمظطاببممم

 اٌرحؾةماظـاغقؼة

الدؿقداثمجدارؼاتماظؾـاءماظشؽؾلمظؾؽائـاتماظدضقؼةمطؿدخؾمم-

 خزصقةميفمضقءمصـق معامبعدمايداثة

دراداااةمهؾقؾقاااةمظؾصاااقرماظػقتقشراصقاااةميفمضاااقءماٌدرداااةمم-

 اظؿؽعقؾقةمطؿدخؾمإلثراءماظؿصؿقؿاتماظزخرصقة

سؾالماظقحاداتممممةضائؿاممةجدارؼاممةادؿقداثمتصؿقؿاتمزخرصقم-

 ةيفمضقءمصـق معامبعدمايداثمةاجمللؿمةاهلـددق

مسؾااقزؼز ماظـقااتممميفماسؿااالمةواظؿعؾ ؼاامةاظؼااقؿماىؿاظقاامم-

 جبـقبمعصرمواالصادةمعـفاميفمذبالماظـقتماىداري

مةتقاصظاممةعلاؿقحاةمعاـماظعؿاارةماالثرؼامممممةعشغقالتمخشاؾقمم-

مصادةمعـمبراعجماظؽؿؾققترإلاظقاديماىدؼدمبا

- 

مطؾقةماظرتبقةماظـقسقة

 ضلؿماظرتبقةماظػـقةم
2018 2023 

- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق البحثى العاماجملال 
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ممتابع

ماظػـقااةماظرتبقاة

ممممممممممممممممممممممممممممممممعـااافماإلداااؿػادةاظؿـظقؿااااتماظشاااؽؾقةمظيترؾااااقماظغذائقاااةمومم-

 ةادؿقداثمتصؿقؿاتمزخرصقيفم

عظااػرماظؿعاؾ مساـماظلااعادةميفمزبؿااراتمعاـماظػاـماياادؼثمممممممم-

 واٌعاصرمواإلصادةمعـفاميفمذبالماظؿصقؼر

مممممممممممممممممممممممممصاااقاشاتمتشاااؽقؾقفمعلاااؿقدثفمٌشاااغقالتمخشاااؾقفمضائؿااافمم-

 سؾلماىؿعمبنيماالخشابموايدؼدميفمضقءماالواةماظؿفرؼدي

ؽؾميفمزبؿاراتمعـماظػـق ماظؿشاؽقؾقةماٌصارؼةمممسبضةماىزءمباظم-

 طؿدخؾمظؿؽقؼـاتمسبؿقةمععاصرة

اظؼااقؿماىؿاظقااةمظؾؿشااغقالتماٌعدغقااةميفمبعااضمايضاااراتمممممم-

 اٌصرؼةمواإلصادةمعـفاميفمادؿقداثمحؾكمظيترػال

اظعبضةمبنيماًاعةمواظؿؼـقةميفمذبالمأذاغالماٌعااد مواإلصاادةممممم-

فمعلاؿؾفؿةمعاـماظػاـماٌصاريمممممعـفاميفمادؿقداثمعشاغقظةمععدغقامم

 ايدؼث

- 

مطؾقةماظرتبقةماظـقسقة

 ضلؿماظرتبقةماظػـقةم
2018 2023 

- 
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7411- 7475 Scientific Research plan 

 
 

 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ممتابع

ماظػـقااةماظرتبقاة

واالصاادةمعـفااميفمذباالمممممةظؾردق ماٌؿؿابعمةاٌعاىفماظؿشؽقؾقم-

 اظػـماظؿفرؼديمءاظؿصؿقؿماظزخريفميفمضق

اظرؤىماظؿشؽقؾقةمواظؿعؾ ؼاةمظؾازعـمساربمايضااراتماظػـقاةممممممم-

 ةعـفاميفمسؿؾمتصؿقؿاتمزخرصقماإلدؿػادةو

أسؿااالماظػـاااغنيمماٌػاارداتماظؿشااؽقؾقةماظؾقؽقااةميفمزبؿاااراتمم-

 اظعربمواإلصادةمعـفاميفمذبالماظؿصقؼر

مةعااـمخاابلماٌزاوجاافمباانيماًاعااممةوزقػقاامةعشااغقالتمصـقاام-

 ظقا ماٌضؽقفمطعـاصرمتشؽقؾواأل

ممممممممممممممممممممممماظؿففقاازميفماظػااراغمطؿاادخؾمالدااؿقداثمصااقاشاتمتشااؽقؾقةمم-

 يفمذبالماظؿصؿقؿماٌقجفمظؾطػؾ

راتمعـماظػـماهلـاديمطؿادخؾمظؾقحااتمممماظؼقؿماظؿشؽقؾقةمٌكؿام-

 تصقؼرؼةمععاصرة

اظؼااقؿماظػـقااةمواظؿعؾ ؼااةمظقجاافماإلغلااا ميفماظػااـماياادؼثمممم-

 طؿدخؾمالبؿؽارمعشغقظةمععدغقة

- 

مطؾقةماظرتبقةماظـقسقة

 ضلؿماظرتبقةماظػـقةم
2018 2023 

- 
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 مسئولية التهفيذ ومؤشزات الهحاحاملخزجات  اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ممتابع

ماظػـقااةماظرتبقاة

رؤؼةمتشؽقؾقةمعؾؿؽرةمبادؿكدا ماظزخار ماظـقبقةميفمذباالممم-

 األذغالماظػـقةمظؿـػقذمدرتمرأدقة

الداؿقداثممعػرداتماظػـماظشاعيبمبااٌغربماظعربالمطؿـطؾاؼمممممم-

 عشغقظةمععدغقة

صقاشاتمتشؽقؾقةمععاصرةمٌكؿاراتمعـمعببسمواظاقا مجؾاقدمممم-

 اظؽائـاتمايقةمواالصادةمعـفامصكماظؿصؿقؿماظزخرصك

اظرعزؼااةميفمزبؿاااراتمعااـمأشاااغلماظاارتاثماظشااعيبماٌصااريمممم-

 واإلصادةمعـفاميفمادؿقداثمظقحاتمتصقؼرؼةمععاصرة

إلصاادةمعـفااميفماداؿقداثممممرقابعماظربؼدميفماظؼر ماظعشارؼـموامم-

 ظقحةمزخرصقف

اظؿلث مايرطلمظإلؼؼاساتماٌقدقؼقةميفمزبؿااراتمعاـمأسؿاالممممم-

ماظػـمايدؼثمواٌعاصرمطؿصدرمإلثراءماظؾقحةماظزخرصقة

األبراجماظػؾؽقةمطؿػردةمتشؽقؾقةمواإلصادةمعـفااميفماداؿقداثمممم-

مةععؾؼاتمرؾاسق
م

- 

مطؾقةماظرتبقةماظـقسقة

 ضلؿماظرتبقةماظػـقة
2018 2023 

- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ممتابع

ماظػـقااةماظرتبقاة

ممممممممممممممممععؾؼاتمرؾاسقةمععاصرةميفمضقءماٌدردةماٌلاؿؼؾؾقةمعلاؿقحاةمممم-

 عـمزخار ماظلؽا ماألصؾقنيمظيتعرؼؽؿني

مممممممممممممممممرؤىمتشااؽقؾقةمععاصاارةمظؾقجاافماإلغلاااغلميفمذبااالماظؿصااقؼرمم-

 مضقءماظػـماظلرؼاظليف

ممممممممممممممممععاىاتمتشؽقؾقةمبادؿكدا مصـماظعؼادهمظعؿؾمعؽؿبتمزؼـاةممم-

 يفمذبالماألذغالماظػـقة

رؤىمععاصاارةمظؿقزقااػمسـصاارماظضااقءميفماواػاااتمعااامبعاادممم-

 ايداثةمإلثراءماٌشغقظةماظػـقة

اظقحداتماظزخرصقةميفماظػاـماهلـاديمطؿادخؾمإلثاراءمتصاؿقؿممممممم-

 اظؾقحةماظزخرصقة

درادةمهؾقؾقةمألذؽالماألدواتماظعلؽرؼةميفماظعصرماٌؿؾاقطلممم-

 عـفاميفمإثراءماظشؽؾماًزيفمةاإلدؿػادتصرمو

اظؼااقؿماظؿشااؽقؾقةمواىؿاظقااةمظؾقروصقااةمطؿاادخؾمالدااؿقداثمم-

معشغقظةمععدغقة

- 

مطؾقةماظرتبقةماظـقسقة

 ضلؿماظرتبقةماظػـقة
2018 2023 

- 

 

 



 

 

87 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 النوعية كلية التربية- قطاع العلوم التربوية  –الخطة البحثية     
 

7411- 7475 Scientific Research plan 

 

 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012التهفيذ ) فرتة 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ممتابع

ماظػـقااةماظرتبقاة

اظؼقؿماىؿاظقةميفمعػرداتماٌقروثماظشاعيبماظعمؿااغكمواإلصاادةممممم-

 عـفاميفمذبالماظؿصقؼر

زبؿاراتمعـماظؼقؿماظشؽؾقفمواٌؾؿلقفميفماظطؾقعفمواالصاادةمعـفااممم

اظؿقظقاػمبانيمخاعااتمداابؼفمممممميفمسؿؾمعشغقظفمصـقافمعاـمخابلممم

 اظؿففقز

مممممممممممممممممداؾقبماظطؾاساةمباٌـاساةمعلاؿقحاةممممبنصقاشاتمرؾاسقفمععاصارةمم

 عـماٌعاملماظلقاحقةماٌصرؼة

ععاىاتمعلؿقدثفمظؾطقـةماى ؼةميفمعصااغعماظلاؽرمواإلصاادةمممم

 عـفاميفمذبالماظؿشؽقؾماًزيف

ممممممممممممإلصاادةمعـفااامماظعبضاةمبانيمذياظقااتماًااطماظعربالمواظعؿاارةمواممممم

 يفمادؿقداثمتؽقؼـاتمسبؿقةمععاصرة

اٌمثراتماظـؼاصقةمواظػـقاةميفماظؼصاقرماألثرؼاةمتقاصظاةمأداققطمممممم

 طؿدخؾمالدؿقداثموحداتمإضاءةمععدغقة
م

- 

مطؾقةماظرتبقةماظـقسقة

 ضلؿماظرتبقةماظػـقة
2018 2023 

- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح الدقيقاجملال البحثى  اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ممتابع

ماظػـقااةماظرتبقاة

داؿقداثممإاإلعؽاغاتماىؿاظقفمظؾطنيماٌؾق مواإلصاادةمعـفااميفمممم-

 جدارؼاتمخزصقةمعلؿقحاةمعـمسـصرمايرطة

الداااؿقداثمعشاااغقظةمخشاااؾقةمعؿعاااددةماظؾـائقاااةمطؿااادخؾمم-

 األشراض

مممممممممممممممممممماألبعااادماظؿشااؽقؾقةمواظؿؼـقااةمظؾؾااقظقؿرطبيمواإلصااادةمعـاافمممممم-

 يفمذبالمأذغالماٌعاد ميفمضقءمصؾلػةماظؾاوػاوس

دااؿقداثمإلععاىاااتمتشااؽقؾقةمظيتدااطحماظطؾاسقااةمطؿاادخؾممم-

 رتأععؾؼاتمرؾاسقفمباظـؼؾمايراريميفمضقءماظؾقبم

داؿقداثممإلػةماظعؿارةميفماىاععماألزػرمواإلصاادةمعـفااميفمممصؾم-

 تؽقؼـاتمخزصقة

مممممممممممممممممممممممعـفااامماإلدااؿػادةاظؼااقؿماىؿاظقاافمظؾـقااتماٌقااداغلماٌصااريمومم-

مةيفمضقءمصؾلػفماظرعزؼمأدققطةميفماٌمدلاتمتقاصظ
م

- 

مطؾقةماظرتبقةماظـقسقة

 ضلؿماظرتبقةماظػـقة
2018 2023 

- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماٌقدقؼقةماظرتبقة

تقزقػمبعضمصقظقػاتمآظؿاكماألطقردؼاق مواالورجمظؿقلانيممممم-

 علؿقىمأداءمداردلمآظفماظؼاغق مم

ممممممممممممممممممممممماألداءعااـمبعااضمأسؿااالمسؿااارماظشاارؼعلمظؿقلاانيمماإلدااؿػادةم-

 سؾكمآظةماظعقد

صاسؾقةمبرغاعجمعؾـاكمسؾاكماألغشاطةماٌقداقؼقةمظؿؼاقؼؿمبعاضمممممممم-

 ؾقؿماألدادلدؾقطقاتمرػؾماٌرحؾةماألوديمعـماظؿع

اظااادراعاماٌقداااقؼقةميفمعؿؿابعاااةماظؾاظقاااةم)اىؿاااالماظـاااائؿ(مم-

 ظؿشاؼؽقصقلؽك

اظؿؼـقاتماظعزصقةميفمعؿؿابعاةم"مرضصااتمماظؾقظاقغقز"معصاـػمممممم-

 (مسـدمإجـاتسمؼا مبادرصلؽك9)

ماإلداؿػادةماظغـاائلمظشاادؼةموممماألداءدرادةمهؾقؾقاةمألداؾقبمممم-

 عـفمظداردلماظغـاءماظعربل
م

- 

ماظرتبقةماظـقسقةطؾقةم

ضلؿماظرتبقةمم

ماٌقدقؼقة

2018 2023 
- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ممتابع

 اظرتبقةماٌقدقؼقة

ماألداءأدؾقبمعؼرتحمإلطلابماٌؾؿدئنيماظؽؾارمبعاضمعفااراتمممم-

مسؾكماظفماظؾقاغقمعـمخبلمذبؾدمػاغزمدؽابر"ماٌلؿقىماألولم"

صاسؾقةمبرغاعجمعؼرتحمظؿقلنيمأداءماظطاظمميفمعاادةماالرواالمممم-

 اظؿعؾقؿلمعـمخبلممناذجميـقفمعلؿقحاةمعـمايا ماظرحؾاغقف

غـااءماىؿااسلمظؾطاببمذوىممممررؼؼةمعؼرتحةمظؿدرؼسمعؼررماظم-

 اإلساضةماظؾصرؼة

برغاعجمعؼرتحمبادؿكدا مأشاغلمذرضقةمعؾؿؽرةمٌلاسدةمتبعقذمم-

 اظعؾق ميفمادؿقعابمعادةماإلبؿدائقةاٌرحؾةم

برغاااعجمعؼاارتحمظؿاادرؼسمبعااضمسـاصاارماٌقدااقؼكماظعربقااةمممم-

 اٌرحؾةماإلسدادؼةمبادؿكدا مإدرتاتقفقةماظؼؾعاتماظلتمظؿبعقذ

اظشاارغقبلم"ميفماظااؿؾقنيممهؾقؾقااةمألدااؾقبم"مصاابحدرادااةمم-

 عـفاميفمذبالماٌقدقؼكماظعربقةماإلدؿػادةو

- 

مطؾقةماظرتبقةماظـقسقة

ضلؿماظرتبقةمم

 اٌقدقؼقة

2018 2023 
- 
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7411- 7475 Scientific Research plan 

 

 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012) فرتة التهفيذ 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ممتابع

ماٌقدقؼقةماظرتبقة

عااـمبعااضمأشاااغلمصاااؼزةمارياادميفمتاادرؼسمعااادهممممماإلدااؿػادةم-

 اظصقظػقجماظعربل

يفمبعاضماٌؼطقسااتماٌقداقؼقةمعاـمعمظػااتمممممممةاٌفاراتماظعزصقامم-

مممممممممممممممممممممممممممماألداءعـفاميفمتـؿقاةممماإلدؿػادةغؾقؾمذقرةمآلظةماظؼاغق موإعؽاغقةم

 ظدىمداردلمآظةماظؼاغق 

عـمأغظؿةماظـػسمصقزؼائقةمٌاثقاسمصرؼدرؼؽماظؽلـدرمماإلدؿػادةم-

 سؾلمآظةماظػققظقـةمظؾؿؾؿدئنيماألداءيفمهلنيم

أدؾقبمعؼرتحمإلسدادمبعضمعؼطقساتماظؾقاغقمسـدمصراغزمظقلاتممم-

 اظؾقاغقأظةمبعـقا مدقؿػقغقاتمبقؿفقصـمظؿـادممداردلم

مممممبرغاعجمعؼرتحمظؿـؿقةماٌفاراتماظعزصقةمظدىمراببمآظاةماظـاايممممم-

 عـمخبلمبعضماأليا ماظدؼـقةماإلدبعقةميفمعصر

ممممممممممممممممممممممممممممممملمدورمآظااااةماظؾقاااااغقميفمتردااااق مضقؿااااةماظعؿااااؾماىؿاااااسمممم-

 عـمخبلمعمظػاتماألربعمواظلتمواظـؿاغلمأؼديمظؾؾقاغقماظقاحد

ممممممممممممممممؼطاظقااةمألشـقااةمايفاارةماإلمماألداءٌؿطؾؾاااتممةدرادااةمعؼارغاامم-

 دوغقؿزؼؿكم-سـدمطؾمعـمص دى
 

- 

مطؾقةماظرتبقةماظـقسقة

ضلؿماظرتبقةمم

 اٌقدقؼقة

2018 2023 
- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابعم

ماٌقدقؼقةماظرتبقة

سـادمجقزؼاػمممم20درادةمهؾقؾقاةمظدرادااتماظؾقااغقمعصاـػممممممم-

 عـفامظداردلماظؾقاغقماإلدؿػادةطرؼلؿق مطلؾرمو

ممبرغاعجمعقدقؼلمعؼرتحمظؿذظقؾماظصاعقباتماظا متقاجافمراببممممم-

 آظةماظعقدمبادؿكدا ماظؽؿؾققتر

ممممممممممممممممممممممأثاارمادااؿكدا متؼـقاااتماظؼاار ماظعشاارؼـمظؿقلاانيمأداءمدارداالم-

 آظةماظػققظقـةمسـدمأوتقرؼـقمردؾقفك

- 

مطؾقةماظرتبقةماظـقسقة

ضلؿماظرتبقةم

 ةاٌقدقؼق

2018 2023 
- 
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7413- 7474 Scientific Research plan 

 

 اخلطة البحثية لللية التجارة

 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012التهفيذ ) فرتة 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

 اٌاظقةماحملادؾةمذبال

ماحملادااؾةمععاااؼ متطؾقااؼمعبئؿاةممٌاادىمةاخؿؾارؼاامدرادااتمم-1

مايؾاقلممإضرتاحااتموماظؿطؾقاؼمموععقضاتماظعؿؾلماظقاضعميفماٌصرؼة

مععااؼ ممسادةممأومواحادممععقارمسؾلماظدرادةمتشؿؿؾمأ معبحظةمعع

مصؾةمذات

مممممممممممممممماظـاوااةماٌعؾقعاااتمعبئؿااةمعاادىمخؿؾااارإلمحبـقااةمدراداااتم-2

مععاااؼ مإصاادارمسـااد(ماألعرؼؽقااة)ماظدوظقااةماٌعاااؼ متطؾقااؼمسااـ

ماٌصرؼةماحملادؾة
- 

مطؾقةماظؿفارة

ضلؿماحملادؾةم

مواٌراجعة

2015 2020 
- 

ممذبال

مماظؿؽاظقػمربادؾة

 اإلدارؼةماحملادؾةمو

موعؿطؾؾااتمموطقػقةمألػؿقةموتطؾقؼقةمهؾقؾقةمحبـقةمدراداتم-1

مممممممممممممممماإلداارتاتقفقةماظؿؽؾػااةمألداااظقمماظػعاظقااةموضااؿاغاتماظؿطؾقااؼ

مممممممممممممممممماًدعقاااة/اظصاااـاسقةماٌـشاااكتميفماظؿؽااااظقػمغظاااؿمتطاااقؼرميف

مسؾلمتشؿؿؾمأ معبحظةمعع مأدااظقمممسدةمأومواحدمأدؾقبماظدرادة

م  صؾةمذات
م
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7413- 7474 Scientific Research plan 

 

 

 

 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ممتاباع

ممذبال

مماظؿؽاظقػمربادؾة

 اإلدارؼةماحملادؾةمو

مغظاؿممٌكرجاتماظػعالمدؿكدا إلامعؼقعاتمسـمحبـقةمدراداتم-2

ماظؼاراراتممعؿكذيمضؾؾمعـماإلدارؼةماحملادؾةموأداظقمماظؿؽاظقػ

مدؿـؿارؼةإلواماظؿشغقؾقة

مممممممممممممممممممماإلدارؼاااةماحملاداااؾةموأدااااظقمماظؿؽااااظقػمغظاااؿمتطاااقؼرم-3

م اًاصةماظصغ ةماٌـشكتم/مايؽقعقةماظقحداتميف

مبقؽاةممزاؾمميفمظؾؿـشاكتمماٌبئؿةماظؿؽاظقػمغظؿمتصؿقؿمعؼقعاتم-4

ماألديمايادممبادؿكدا ماٌعاصرةمواظؿؿقؼؾمواظؿلقؼؼماإلغؿاج

ممممممممممممممممممممماٌؿؼدعااةماإلدارؼااةماظؿؽاااظقػمربادااؾةمأداااظقممادااؿكدا م-5

مدؿـؿارؼةإلواماظؿشغقؾقةماٌقازغاتمإسدادمتطقؼرميف
- 

مطؾقةماظؿفارة

ضلؿماحملادؾةم

مواٌراجعة

2015 2020 
- 

مذبالم

ماحملادؾةماظضرؼؾقة

ممممممممممممممممممظؾضااارؼؾةماًاضاااعةماألربااااحمظصاااايفماظؼقااااسمعشاااؽبتم-1 

موصؼماٌاظقةماظؼقائؿمبنسدادم2005مظلـةم91ماظؼاغق معؿطؾؾاتمزؾميف

معشؽؾةماظدرادةمتشؿؾمأ معبحظةمععماظضرؼؾقةماحملادؾةمععاؼ 

م صؾةمذاتمعشؽبتمسدةمأومواحدة

ممممممممممممممممممممماظعاعاااةماظضااارؼؾةمضااااغق مظؿطاااقؼرماحملاداااؾقةماٌؿطؾؾااااتم-2

ماٌضاصةماظؼقؿةمسؾلماظضرؼؾةمإظلماٌؾقعاتمسؾل
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7413- 7474 Scientific Research plan 

 

 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماٌراجعةمذبال

ممممممممممممممممعفـقااًمماًاارجقنيمماٌاراجعنيممةئؾعلااممأحؽاا مموضاقابطممداؾؾمم-1

م عصرميفماٌؿاردةمبقؽةمععمؼؿػؼمتا

ماحملاداؾةمموععؾقعااتمماظؿؽااظقػممغظؿمعراجعةمأداظقممتطقؼرم-2

ممممدؿكداعفاإمصعاظقةمظضؿا ماإلدارؼة
- 

مطؾقةماظؿفارة

ضلؿماحملادؾةم

مواٌراجعة

2015 2020 
- 

مأخريمذباالت
/ممايؽااقعلماحملاداايبماظـظااا متطااقؼرموعؼقعاااتمعشااؽبتم-1

ماٌعاصرةماحملادؾقةاتماإلواػومؼؿػؼمتامظؾدوظةماظعاعةماٌقازغة
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

مأدقاقموإدارةمعاظقةمإدارة

معاظقةموعمدلات

 غؿؼاظقةإسبقمدققمعاظقةمإدبعقةميفمعرحؾةمم-1

 اٌؿارداتماٌعاصرةمألداظقمماظؿؿقؼؾمايدؼـةم-2

 اإلدبعقةاظقدارةماٌاظقةميفمإرارماظشرؼعةمم-3

إداارتاتقفقةمجدؼاادةمظؾؿؿقؼااؾمباٌلاااػؿةمبقادااطةماظؾـااؽمممممم-4

 اإلدبعل

 تطقؼرمأدواتمعاظقةميفمإرارمإدبعلم-5

 عل ةماظؾـق ماإلدبعقةمبنيماظقاضعمواظطؿقحاتم-6

 ععاؼ ماحؿلابماألرباحميفماظؾـق ماإلدبعقةم-7

 تؼققؿمأداءماظؾـق ماإلدبعقةم-8

ماٌصار ماياصؾةمسؾكماألؼزومهؾقؾموتؼققؿمعؼار مألداءم-9

ماألداااظقمماٌعاصاارةمظؾؿـؾااممواظؿكطااقطموإساادادماٌقازغاااتممممم-10

 )حبثمبقينمععمضلؿماحملادؾة(

 ععاىاتموأصاقم-اظقةمأعا ماٌدؼرماٌاظلماٌعاصرماٌشاطؾماٌم-11

مممممممممممممممممممممممماٌشااااطؾماٌاظقاااةموأثرػاااامسؾاااكمأداءماٌمدلااااتماٌاظقاااةمممممم-12

ماظدولماظـاعقةيفم

- 

مطؾقةماظؿفارة

مضلؿمإدارةماألسؿال
2015 2020 

- 

 

  



 

 

97 

   

 
 

 
 
 

 

 

 

 التجارةكلية - قطاع العلوم التربوية  –الخطة البحثية     
 

7413- 7474 Scientific Research plan 

 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متاباع

مأدقاقموإدارةمعاظقةمإدارة

معاظقةموعمدلات

ماظدولمم-13 مطاػؾ مإثؼال ميف مودورػا ماظدوظقة ماٌاظقة اٌمدلات

 (اإلضؿصاد)حبثمبقينمععمضلؿمماظـاعقةمعاظقًا

 دؿـؿارميفماألوراقماٌاظقةإلصاقمزباررماأواضعموم-14

 أؼـ؟م)درادةمعقداغقة(مإديأدقاقماظػقرطسمعاذاموم-15

ممممممممممممممممممأثاارماألزعااةماٌاظقااةماظعاٌقااةمسؾااكمأداءمعـظؿاااتماألسؿااالمممممم-16

م(اإلضؿصاد)حبثمبقينمععمضلؿم

- 

مطؾقةماظؿفارة

مضلؿمإدارةماألسؿال
2015 2020 

- 
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7413- 7474 Scientific Research plan 

 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012)  فرتة التهفيذ

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماٌاظقةماألدقاق

ممممممممممممممممتػعقاؾمتؽاعااؾماظؾقرصااتماظعربقااةمظؿادسقؿماظؿؽاعااؾماظعرباالممممم-1

 (اإلضؿصاديفمذبالماألدقاقماٌاظقةم)حبثمبقينمععمضلؿم

تطقؼرمأداءمداققماألوراقماٌاظقاةماظعربقاةميفمزاؾماظؿقادؼـاتممممممم-2

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظدوظقااااةموععاااااؼ محقطؿااااةماظشاااارطاتم)حبااااثمبااااقينمممممم

مععمضلؿماحملادؾة(

األصاقماٌلؿؼؾؾقةمألداءمأداقاقماألوراقماٌاظقاةماظعربقاةميفمزاؾمممممم-3

م(صاداإلضؿؼةم)حبثمبقينمععمضلؿماإلضؿصاداظعقٌةم

- 

مطؾقةماظؿفارة

مضلؿمإدارةماألسؿال
2015 2020 

- 

مدرتاتقفقةاإلمدارةإلا

ماظؾشارؼةمماٌاقاردممودبطاقطممدارتاتقفلمإلاماظؿكطاقطممتقاصؼمأثرم-1

م(ةمعؼارغمدرادة)مماٌـظؿاتمأداءمسؾك

مدرادااةم-اظرتطقاازمإداارتاتقفقةمسؾااكماٌـااؿجمخصااائصمأثاارم-2

م............ميفمتطؾقؼقة

ممممممممممتطؾقؼقااةمدرادااةم-واالبؿؽااارماإلبااداعمسؾااكماظعؿااؾمبقؽااةمأثاارم-3

م............مسؾك

م-4 مدراداةمم-اإلدارتاتقفقةممصاقاشةممسؾكموأثرهماٌـاصلنيمهؾقؾم

متطؾقؼقة
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع

مدرتاتقفقةاإلمدارةإلا

ماٌـظؿااتممعدؼرىمعلاسدةميفماظؿغق مإدرتاتقفقاتمإدارةمدورم-5

ماٌرشقبةماظعؿؾمأػدا مهؼقؼمإديمظؾقصقل

مزعاتاألمودبطلمعقاجفةميفموأثرهماإلدرتاتقفلماظؿكطقط-6

- 

مطؾقةماظؿفارة

مضلؿمإدارةماألسؿال
2015 2020 

- 

ماظؿلقؼؼمإدارة

مومماردةمإدرا ماٌلؿفؾؽمضؾؾمعـمظؽرتوغلإلاماظؿلققم-1

معػااااػقؿم-اظعربااالماظاااقرـميفمواظؾقؽااالماألخضااارماظؿلاااققم-2

ماٌلؿفؾؽمضؾؾمعـمومماردات

مووسالمماالظؽرتوغقاةمماظؿفاارةمميفموأػؿقؿفمظؽرتوغلإلاماظؿلقؼؼم-3

موعـاصعفمظؿطؾقؼاتفماٌمدلات

م اظؿلقؼؼمأػدا مهؼقؼميفمودورػاماظشاعؾةماىقدةمتطؾقؼاتم-4

موخصائصممسات:ممظؽرتوغلإلاماظؿلقؼؼمعزؼجم-5

ماألدوارم-االغرتغاتممسربماظعربلماظقرـميفمؽرتوغلإلظاماظرتوؼجم-6

مواظـؿائج
م
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع
م

ماظؿلقؼؼمإدارة

مدرتاتقفقةمظؾـاءماظقالءاإلاظؿلقؼؼمباظعبضاتمم-7

  تلع ماٌـؿفاتماًدعقةماظطرقمواظصعقباتم-8

اظؿقزؼعماالظؽرتوغلمعؼارغةميفماظقرـماظعربلمسربماالغرتغتم،مم-9

ماألدوارمواظـؿائج

مظؾربحمتفد مالماظ ماٌـظؿاتمخدعاتمجقدةمضقاسم-10

ماظعاظلماظؿعؾقؿمعمدلاتمتؼدعفاماظ ماًدعاتمجقدةم-11

ماظلققمتؼلقؿمعدخؾموصؼماظذػـقةماٌؽاغةمبـاءم-12

ماظؿلقؼؼقةماألخبضقاتمعضاعنيم-13

ماألسؿالمضطاعميفماظعاعؾةمظؾشرطاتماإلجؿؿاسقةماٌلؽقظقةم-14

موتطؾقؼقةمغظرؼةمعػاػقؿم-ماظداخؾلماظؿلقؼؼم-15

ماًدعقةماٌـظؿاتمعـؿفاتمتلقؼؼميفماٌاديماحملقطمدورم-16

ماٌـظؿااااتماظؿلاااقؼؼميفمأػااادا مهؼقاااؼميفماظعااااعؾنيمدورم-17

ماًدعقة

مممممممممممممممماًاادعلماظؿلااقؼؼمعاازؼجمسـاصاارميفمواإلجااراءاتماظعؿؾقاااتم-18

ماظؿلقؼؼمأػدا مهؼقؼميفمدبطقطفامػؿقةأمو

- 

ماظؿفارةطؾقةم

مضلؿمإدارةماألسؿال
2015 2020 

- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

مبشرؼةمعقاردمإدارة

مواالبؿؽارماإلبداعمسؾكماظدخؾمأثرم-1

ماظعاعؾنيمأداءمسؾكموأثرػاموايقاصزماظدواصعم-2

ماإلبداسلماظلؾق مسؾكموأثرةماظؿـظقؿلماٌـاخم-3

ماٌدؼرؼـمإدارةمسؾكماظؿدرؼممأثرم-4

ماظؿـظقؿلماألداءمسؾكموأثرةماظشكصلماظصراعمإدارةم-5

ماظؿـاصلقةماٌقزةمهؼقؼميفماإلدرتاتقفقةماظؿغ اتمأثر-6

ماظؾشرؼةماٌقاردمزؼادةمسؾكموأثرػاماظشاعؾةماىقدةمإدارةمتطؾقؼ-7

ماظعاعؾنيمأداءمتطقؼرميفماظؿدرؼممأثرم-8

ماٌدؼرؼـمأداءمسؾكماظقضتمإدارةمأثرم-9

ماظشاعؾةماىقدةمإدارةمتطؾقؼمسبقماظعاعؾنيمواػاتإمضقاس-10

ماٌمدلةميفماظعؿؾمدورا مسؾكمهوأثرمايقاصزمغظا م-11

ماظعاعؾنيمأداءمتؼققؿمسؾكموأثرهماظؿقزقػم-12

م األداءميفماظؿؿقزمهؼقؼميفماظشرطاتمدورم-13
م

- 

مطؾقةماظؿفارة

مضلؿمإدارةماألسؿال
2015 2020 

- 
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7413- 7474 Scientific Research plan 

 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

مواظعؿؾقاتماإلغؿاجمإدارة

ممممممممممممممممممماٌرتؽااازمSIGMA 6سباااقماعؽاغقاااةمتطؾقاااؼمعااادخؾمم-1

مسؾكمإدارةماٌعرصةمظؿقؼقؼماظؿػققماظؿـاصلل

ماظؿغق ماظؿؽـقظقجلموتلث هميفمإغؿاجقةماٌـظؿةم-2

ممممممممممممممممممممممممأثااارماظاااؿغ اتماهلقؽؾقاااةميفمضطااااعماظصاااـاسةماظؿققؼؾقاااةمممم-3

مواػاتماإلغؿاجقةمواظؿشغقؾإسؾكم

مغؿاجلإلاظؿققلماظؿؽـقظقجلمواظؽـاصةماظـلؾقفمظؾعـصرمام-4

باافمميفماٌـظؿاااتمماظاا مهااقطممغؼااؾماظؿؽـقظقجقااامواٌعقضاااتم-5

ماٌصرؼة

علؿقيماٌـظؿةمظؿطقؼرم دؿكدا ممنقذجماٌؼارغةماٌؿداخؾةمسؾلام-6

مسؾك.......غؿاجقةمباظؿطؾقؼماإل

ممممممممممممممممم:مدرادااةموهدؼاادمماحملؾقااةمتـؿقااةماظؼاادرةماظؿؽـقظقجقااةمممم-7

تطؾقؼقااةمسؾااكماظشاارطاتم أػااؿماظعقاعااؾماٌاامثرةمصقفااام:مدرادااة

ماظصـاسقة

  ضقاسمإغؿاجقةماظعؿؾ عشاطؾم-8

مإدارةماىقدةماظشاعؾةميفمعـظؿاتماألسؿالم-9

- 

مطؾقةماظؿفارة

مضلؿمإدارةماألسؿال
2015 2020 

- 

 

http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21TL%7E%211%7E%21%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84+%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3+%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%2F


 

 

113 

   

 
 

 
 
 

 

 

 

 التجارةكلية - قطاع العلوم التربوية  –الخطة البحثية     
 

7413- 7474 Scientific Research plan 

 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

مماٌقادمإدارة

ماٌاديمواظؿقزؼع

مصعاظقةماظشراءمواظعطاءاتمواخؿقارماٌقردؼـم-1

ميفماٌـظؿاتماظ متفد مظؾربحمدارةماظعؼقدمواٌـاضصاتإم-2

ماٌلؿقدساتموعراضؾةماٌكزو م-3

ماظؾقجلؿقاتموتؼـقاتماظـؼؾم-4

مإدارةمأغشطةماظشراءمومتقؼـماٌكاز م-5

مدرادةموتطقؼرمعـظقعةماظشراءمواظؿكزؼـم-6

 Benchmarkingغشطةماظشراءمواظؿكزؼـمأاظؼقاسمباألصضؾميفمم-7

- 

مطؾقةماظؿفارة

مضلؿمإدارةماألسؿال
2015 2020 

- 

ماإلدارةمغظرؼة

  اظؿـظقؿلماهلقؽؾمخصائصميفموأثرػاماٌعؾقعاتمتؽـقظقجقام-1

مهؾقااؾمخاابلمعااـمدرادااة:ممواإلداابعلماظعرباالماإلداريماظػؽاارم-2

م اٌضؿق 

ممممممممممممممممممعؼارغااااةمدرادااااة:مماإلدارؼااااةماظؼقااااادةموممارداااااتمأداااااظقمم-3

م اٌعاصرمواظػؽرماظػؽراإلدبعلمبني

مممممممممممممممممباااقينمحباااث)ماٌـظؿااااتمصاااكمواظـػاااقذماظؼاااقةمإدارةمأدااااظقمم-4

  اظلقادقة(ماظعؾق مضلؿمعع

م األسؿالمعـظؿاتميفماظؿـظقؿقةماظػعاظقةمضقاسم-5

ماألسؿالمعـظؿاتميفماظؿـظقؿلماظؿؼؾصمزاػرةمدرادةم-6
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماظصغ ةماٌشروساتمإدارة

ماٌشاروساتمموتـاصلاقةممإغؿاجقةمظؿعزؼزماظؿؽـقظقجقامادؿكدا م-1

م واٌؿقدطةماظصغ ة

م اظعائؾقةماظشرطاتمإدارةم-2

مبادبااذمموسبضؿفاامماٌصاريمماٌادؼرممظادىمماٌكااررةممتؼؾؾمدرجةم-3

م اظؿلعني(مضلؿمععمبقينمحبث)ماظؼرارات

مماظصااغ ةماٌشااروساتمناااحمصااكمودورػاااماٌـظؿااةمخصااائصم-4

 -م(اإلضؿصادمضلؿمععمبقينمحبث)

مطؾقةماظؿفارة

مضلؿمإدارةماألسؿال
2015 2020 

- 

ماإلدارؼةماٌعؾقعاتمغظؿ

م اإلداريماظؿؿقزمصكمودورػاماٌعرصةمإدارةم-1

م اًدعاتمعـظؿاتميفماإلدارؼةماٌعؾقعاتمغظؿمتصؿقؿم-2

م اٌصرؼةماىاععاتميفماٌعؾقعاتمغظؿمإدارةم-3

  اإلظؽرتوغقةمايؽقعةم-4

ممممممممممممممممماظشاااعؾةماىااقدةمعؾااادئمتطؾقااؼميفمودورػاااماظؾقاغاااتمضقاساادم-5

ممماألسؿالمعـظؿاتميف
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 مسئولية التهفيذ الهحاحاملخزجات ومؤشزات  اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

مممممممممممممماإلحصاءمضلؿ

مواظؿلعنيمواظرؼاضة

مصعاظاااةمإدارةمضاااقءميفمؽرتوغقاااةاإلظماظؿفاااارةمأخطاااارمإدارةم-1

مظؾؿعرصة

موثااائؼمذااراءمدواصاعممإثااارةمسؾااكماظرتوؼاجممودااائؾمثاارأمضقااسمم-2

مايقاةمسؾكماظؿلعني

ماظؾقؽةمتؾقثمأخطارمإدارةم-3

ماظعربقةماظدولميفماظؿلعنيمأدقاقم-4

ماىدؼدماظلقاراتمتلعنيمظؼاغق معؼارغةمهؾقؾقةمدرادةم-5

مظرصاعممعدخؾ)ماظؿلعقـقةمظؾؿـؿفاتماظؿلقؼؼقةمدرتاتقفقاتاإلم-6

  اظؿلعقـقة(ماًدعةمطػاءة

م واظعاٌلماٌصريماظؿلعنيمدققمسؾكموأثرػامؼةاإلضؿصادماألزعةم-7

ماٌـؿفاااتمسااـم(واٌاارتؼؾنيماياااظقني)ماظعؿاابءمرضااامضقاااسم-8

ماظؿلعقـقة

ماظؿلعنيمبشرطاتماظعاعؾنيمتدرؼممصاسؾقةمضقاسم-9

االغدعاجميفمذرطاتماظؿلعنيمطلحدماًقاراتمٌقاجفةماظعقٌةمم-10

موأثرمذظؽمسؾكماىقاغممماظػـقةميفماظؿلعني
م

- 

مطؾقةماظؿفارة

اإلحصاءمضلؿم

مواظرؼاضةمواظؿلعني

م2020م2015
- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع

مممممممممممممماإلحصاءمضلؿ

مواظؿلعنيمواظرؼاضة

ععاؼ ماظـؼاصةماظؿلاقؼؼقةميفمعـظؿااتماًادعاتمبااظؿطؾقؼمممممم-11

مسؾكمذرطاتماظؿلعنيماٌصرؼة

عاادخؾمجدؼاادمإلداارتاتقفقةمتؼلااقؿماظلااققمإديمضطاساااتمممممم-12

 )باظؿطؾقؼمععمذرطاتماظؿلعني(

 تؼققؿماظؿلعنيماظطيبمباظلققماظعربقةم-13

أبعااادمرضاااماظعؿاابءمعااـمعلااؿقىمأداءماًاادعاتماظؿلعقـقااةممم-14

ماٌصرؼةباظلققم

متطقؼرمدققماظؿلعنيماٌصريميفمذبالماظؿشرؼعاتمواظرضابةم-15

حرؼاةماظؿلاع ممممةضقاسماٌبءةماٌاظقةمظشرطاتماظؿلعنيمتراسا-16

مواظلققمايرم

ممسبقمعقـاقمظؾعؿؾماظؿلعقينم)أدسمعزاوظاةماظـشااطماظؿالعقينمممم-17

يفمزااؾماٌـاصلااةمتراساااةماٌعاااؼ مواظضااقابطمماظاا متلااؿفد ممممم

 هؼقؼفامأحؽا ماإلذرا مواظرضابةمسؾكماظؿلعني(م

مودقاداتم-18 ماظؿلعنيمذباالت موػقؽات مدقق متطقؼر ممممممممممممممممممموأوجف

ميفمعصرميفمزؾمأثارماظعقٌة

- 

مطؾقةماظؿفارة

ضلؿماإلحصاءم

مواظرؼاضةمواظؿلعني

م2020م2015
- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع

مممممممممممممماإلحصاءمضلؿ

مواظؿلعنيمواظرؼاضة

مم-19 ميف ماٌصري ماظؿلعني مظلقق ماظػعال ماظطؾم متلعقـاتمتؼدؼر ذبال

ماألذكاصمواٌؿؿؾؽات

 اظؿلعنيماظؿؾادظلم-20

دورموذباااالتماإلذاارا مواظرضابااةمسؾااكمػقؽاااتماظؿاالعنيميفمزااؾمممم-21

 ظقةمعـمإعؽاغقاتمايادؾاتماألمماإلدؿػادةدقاداتمهرؼرماظلققمب

متقؼااؾمتااداب معبئؿااةماٌعاذاااتمعااعماظااؿغ ميفماألدااعارموغػؼاااتمم-22

 اٌعقشةم

دؿقداثمنجؿؿاسلماٌصريمتامؼلؿحمبإلغظا ماظؿلعنيماإسادةمػقؽؾةمم-23

مضاصكإلغظا ماٌعاشما

مممممممممممممممممممتعؿاااؾماظؿااالعنيمظؼطااااعمبقاغااااتمضقاسااادموضاااعمساااـمدراداااة -24

ممممممممممممممممماٌكؿؾػااةماظؿاالعنيمظػااروعمظؾؿلااع مصـقااةمأدااسموضااعمتلاافقؾمسؾااك

متـاصللمدققميفماظعؿؾمزؾميف

مواٌلؿشػقاتماظؿؿرؼضموػقؽاتمظيترؾاءماٌفـقةماٌلؽقظقةمتلعنيم-25

مواظرضاباةمماًاصاةمماظصاققةممواظرساؼاةمماظصاقلمماظؿالعنيممغظؿمتطقؼرم-26

مسؾقفا

- 

مطؾقةماظؿفارة

ضلؿماإلحصاءم

مواظرؼاضةمواظؿلعني

م2020م2015
- 
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 التهفيذ مسئولية املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع

مممممممممممممماإلحصاءمضلؿ

مواظؿلعنيمواظرؼاضة

مواٌقاذلماياصبت:ماظزراسقةماظؿلعقـاتم-27

ماٌصاااحممواظؿطااقؼرماظلااققمعااؿغ اتمضااقءميفماظؿلااقؼؼم-28

ماظؿلعنيمسؾكمواظرضابةمذرا إلظ

ماظؿاالعنيموػقؽاااتماظؿاالعنيمظشاارطاتمدااؿـؿارإلامدقاداااتم-29

ماٌالمدققميفمحدثتماظ ماٌؿغ اتمضقءميفمجؿؿاسلاإل

مععاىاةممتراساةماإلجؿؿاسقةماظؿلعقـاتمغظؿمتطقؼرمذباالتم-30

ماظؿطؾقؼمعشاطؾ

مممممممممممممممممممدااؾقبماٌـاوظااةمواظؿكاازؼـميفمعقـاااءماإلدااؽـدرؼةموأثاارهمممممإم-31

 متواظؽقؿاوؼامسؾكمخلائرماظقرق

 اظـشاطماٌصريفمواظؿلعنيمم-32

مظلققماظؿلعنيمةدؿقعابقاظطاضةماإلم-33

يفمزاااؾممداااؿـؿاراتماهلقؽااااتماظؿلعقـقاااةممإدورموذباااالمم-34

مضؿصادؼاتماظلققمايرإ

 غظا ماظؿلعنيماالجؿؿاسلماظشاعؾمم-35

متماًاصةلاًصكصةمودورمغظؿمتلعنيماٌعاشمواٌؽاصم-36
م

- 

مطؾقةماظؿفارة

اإلحصاءمضلؿم

مواظرؼاضةمواظؿلعني

م2020م2015
- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع

مممممممممممممماإلحصاءمضلؿ

مواظؿلعنيمواظرؼاضة

مواٌؿغ اتمم-37 ميفمزؾماًصكصة م:ماإلضؿصادتلعنيماظؾطاظة ؼة

ماظؿؿقؼؾمواظشروطماٌمػؾةمظؾؿزاؼا

 ظقةمواىقدةماظشاعؾةؽقتلعقـاتماٌلم-38م

 تلع ماظؿلعني:ماظلقاداتمواظضقابطم-39

ماظؿلعنيماهادموذبالمدورم-40

ماظصقلمظؾؿلعنيماظعقـقةماٌزاؼامومتقؼؾماظؿضكؿم-41

اظصااـادؼؼماًاصااةموعشاااطؾفاموأدلاافاماظؿلعقـقااةمواظػـقااةممم-42

 ؼةميفمػقاطؾماألجقرمواظدخقلمماإلضؿصادتراساةماظؿغ اتم

 ذبالمومماردةماظؿلعنيموإدارةماألخطارميفمزؾماظعقٌةممم-43

عنيمميفمذباالمملترذقدموتـؿقاةماٌاقاردماظؾشارؼةممبؼطااعماظؿامممممم-44

ماإلغؿاجمواظؿلقؼؼمواظؿلع م

وتؼقااقؿماألوراقماٌاظقااةميفمإرااارمرؾقعااةماٌكصصاااتممخؿقااارإم-45

 وأحؽا ماإلذرا مواظرضابةمسؾكماظؿلعني

 ترذقدموتـؿقةماٌقاردماظؾشرؼةميفمضطاعماظؿلعنيم-46

اإلغؿاجمواظؿلقؼؼميفمإرارمزرو ماٌـاصلاةموحرؼاةماظؿلاع ممممم-47

ماظؿـظقؿقةميفمضطاعماظؿلعنيماإلحؿقاجاتوتقص م

- 

مطؾقةماظؿفارة

اإلحصاءمضلؿم

مواظرؼاضةمواظؿلعني

م2020م2015
- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

 اإلضؿصادمضلؿ

ماظعاعةمواٌاظقة

 ىماظعربلاإلضؿصاداظؿعاو مم-1

 اظعربلماإلضؿصاداٌـظؿاتماظدوظقةموم-2

 طؿػاءماظذاتلاظلقاداتماظزراسقةماظعربقةمواإلم-3

 ضؿصادؼاتماٌقاردماظؼابؾةمظؾـضقبإم-4

 ضؿصادؼاتماظػلادإم-5

 دولماظدوظقةماالجؿؿاسلمصكمزؾماظعقٌةم-6

 اظػرصمواظؿقدؼاتماظدسؿماظـؼديماٌشروطم:م-7

مدقاداتمعؽاصقةماظػؼرمبنيماظـظرؼةمواظؿطؾقؼم-8

 اظؿصـقعمايربكم-9

 اًصكصةم:مواربمودروسمعلؿػادةم-10

 تؼققؿموربةماظؾـق ماإلدبعقةم-11

 اظدسؿماظعا ماحملؾلم-12

 دقاقمواٌمدلاتماٌاظقة:حاظةمعصرضؿصادؼاتماألإم-13

 صةماٌصرؼةأثرماألزعاتماٌاظقةمسؾكمأداءماظؾقرم-14

مخصكصةماًدعاتماظعاعةم:ماظػرصمواظؿقدؼاتم-15

- 

مطؾقةماظؿفارة

اإلضؿصادمضلؿ  

ماظعاعةمواٌاظقة

 -م2020م2015
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع
م

 اإلضؿصادمضلؿ

ماظعاعةمواٌاظقة

 اظؿعؾقؿماًاصمواهلقؼةماظؼقعقةم-16

 ؼةاإلضؿصادتؼققؿمصاسؾقةماظلقاداتمم-17

 ىمظؿؼؾؾاتمأدعارماظصر اإلضؿصاداظؿػل مم-18

 ايرماإلضؿصاداظؿـؿقةمصكمزؾماظؿقجفمسبقمم-19

مؼةمواظـظؿماظلقادقةاإلضؿصاداظؿـؿقةمم-20

 اظؾطاظةمصكمعصرم:ماظظاػرةمودقاداتماٌقاجفةم-21

 اضؿصادؼاتماٌقاردماظطؾقعقةمصكمعصرم-22

 طػاءةمادؿكدا ماٌقاردمبنيماظؼطاعماظعا مواًاصم-23

دؿـؿاراتماظعاعاةمعاعماظرتطقازممممإلهؾقؾماظؿؽاظقػمواٌـاصعمظم-24

مسؾكماياظةماٌصرؼة

 اظؿعؾقؿمواظؿـؿقةمصكمعصرم-25

 ٌـشلتماألسؿالماًاصةاسقةماإلجؿؿاٌلؽقظقةمم-26

 اظرمسلماإلضؿصاداًػكمصكمماإلضؿصادودائؾمدعجمم-27
م

- 

مطؾقةماظؿفارة

اإلضؿصادمضلؿ  

ماظعاعةمواٌاظقة

م2020م2015
- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع
م

 اإلضؿصادمضلؿ

ماظعاعةمواٌاظقة

ؼةمظؿققؼبتماٌصرؼنيماظعاعؾنيمصاكماًاارجممماإلضؿصادماألثارم-28

معـفاماإلدؿػادةوودائؾمتعظقؿم

 اٌشارطةماألوروبقةماٌصرؼةم:مدرادةمتؼققؿقةمم-29م

مصكمعصرموعلؿؼؾؾفاظؽرتوغقةمواضعماظؿفارةماإلم-30

 ودائؾمتؼقؼةماٌـاصلةموعـعماألحؿؽارمصكمعصرم-31

 ؼةمظؾدولماظـاعقةاإلضؿصاداٌشؽبتماظؿكمتقاجفماظؿؽؿبتمم-32

 رتػاعمأدعارماظؾرتولمودورمعـظؿةمأوبؽإم-33

 دورماظؿؿقؼؾماظعؼارىمصكمتـشقطمدققماظعؼاراتمصكمعصرم-34

 ؿقؿفدولماظؿلج ماظؿؿقؼؾلمصكمعصرموودائؾمتـم-35

 اٌصرىماإلضؿصادأثارماألزعةماٌاظقةماظعاٌقةمسؾكمم-36

مىمصكمعصراإلضؿصادصبحمتؼققؿموربةماإلم-37

 اظػؼرمصكماحملاصظاتماٌصرؼةملأحقام-38

ماظصـاسقةماىدؼدةمودورػامصكماظؿـؿقةماٌـارؼم-39

- 

مطؾقةماظؿفارة

اإلضؿصادمضلؿ  

ماظعاعةمواٌاظقة

م2020م2015
- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماظعؾق ماظلقادقةمضلؿ

ممواظـؿاذجماظؿطؾقؼقة:ماظـظرؼةماظعاعةماظلقادقةموايقاةمظـظؿام-1

مضرتاباتإلادرادةماظـظؿماظلقادقة:ماألررماٌـاػجموم-2

اٌدردةمايدؼـةميفمدراداةماظاـظؿماظلقاداقة:معػفاق ماظـظاا ممممممم-3

ماظلقادلمطنرارمظؾؿقؾقؾ

مرؤؼةمعؼارغةم-مدرادةماظـظؿماظلقادقة:ماظـؿاذجموماًرباتم-4

مؿاردة:ماظػؽرمواٌماظـؿاذجمماظؾقرباظقةمظؾـظؿماظلقادقةم-5

ماظـؿاذجماظشؿقظقةمظؾـظؿماظلقادقة:ماظػؽرمواٌؿاردةم-6

ماظـؿقذجماإلدبعلمظؾـظؿماظلقادقةم-7

حاظاةممم-ماظـؿاذجماظؿلؾطقةمظؾـظؿماظلقادقة:ماظػؽارمواٌؿارداةممم-8

ماظلقادقةميفماجملؿؿعاتماظعربقةمواإلدبعقةمؿاظـظ

ماظلقادقةموايقاةمؾـظؿظمـؿاذجماظؿطؾقؼقةاظم-9

ماظرئقلقق ميفماظعبضاتماظدوظقةماٌعاصرةماظػاسؾق م-10

ماٌـظؿاتماظدوظقةمايؽقعقةماظعاٌقةمواإلضؾقؿقةم-11

ممممممممممممممممماٌـظؿااااتماظدوظقاااةمشااا مايؽقعقاااةموعػفاااق ماجملؿؿاااعمم-12

ماٌدغلماظعاٌل

- 
مطؾقةماظؿفارة

اظعؾق ماظلقادقةمضلؿ  

م2020م2015
- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع

ماظعؾق ماظلقادقةمضلؿ

ماظشرطاتمعؿعددةماىـلقاتم-13

مدورماظلقادةماًارجقةميفماظعبضاتماظدوظقةم-14

ماظعبضاتماظدوظقةدورماظؼقةمواظصراعميفمم-15

ماظدبؾقعادقةماظدوظقةماٌعاصرةم-16

مؼةميفماظعبضاتماظدوظقةماٌعاصرةاإلضؿصاددورماٌمثراتمم-17

ماألعؿماٌؿقدةمواٌؿغ اتماظعاٌقةماىدؼدةم-18

ماظؼضاؼاماٌعاصرةمصكماظعبضاتماظدوظقةم-19

عػاااػقؿماظلقادااةماًارجقااةموغظرؼاااتمدرادااةماظلقادااةمممم-20

ماًارجقة

متقجفاتماظلقادةماًارجقةمظؾدولموأػداصفاماظؼقعقةم-21

ظقااتمتـػقاذمممأاظلقاداتماًارجقةمصكماظـظؿماظد ؼرارقاةمومم-22

ماظلقادةماًارجقة

اٌدردةماظقرـقاةماٌصارؼةمصاكماظلقاداةماًارجقاةممناقذجمممممممم-23

مععاصرموحاظةمدرادقة

- 
مطؾقةماظؿفارة

اظعؾق ماظلقادقةمضلؿ  

م2020م2015
- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع

ماظعؾق ماظلقادقةمضلؿ

اظلقادةماًارجقةماألعرؼؽقةمواهماظعااملماظعربالمواظشارقمممم-24

ماألودط

مإؼرا (م-اًارجقةمظدولماىقارماظعربلم)ترطقااظلقاداتمم-25

اظلقاداااتماًارجقااةمظؾاادولماظؽااربى:ممناااذجموحاااالتممممم-26

مدرادقة

موضعموهؾقؾماظلقاداتماظعاعةم-27

مدباذماظؼراراتماإلدارؼةإعؿقةممناذجمظم-28

ممماإلدارياظؿكطقطمم-29

مماٌؾادئمواظـظرؼاتم-ماإلدارياظؿـظقؿمم-30

مممايؽقعلفازماظرضابةمسؾكمإدارةماىم-31

مغظؿمايؽؿماحملؾكمواإلدارةماحملؾقةم-32

مممممممممممممممممممممممماظغرباالماظػؽاارميفماإلغلااا محؼااققمعػفااق مباانيمعؼارغااةم-33

ماإلدب مويف

محؼاققم:ماًااعسمماإلغلا ميؼققماظدوظقةماظؼاغقغقةماٌصادرم-34

ماإلضؾقؿقةماظدوظقةماٌقاثقؼميفماإلغلا 

- 
مطؾقةماظؿفارة

اظعؾق ماظلقادقةمضلؿ  

م2020م2015
- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

 تابع

مضلؿماظعؾق ماظلقادقة

مواظطػؾمظؾؿرأةماإلغلاغقةمايؼققم-35

مواياااالتماظؼقاداالماظـؿااقذج:ماظلقادااقةماألؼاادؼقظقجقاتم-36

ماظدرادقة

م اٌصاحلمىؿاساتماظعاعةمظقاتواألماظقدائؾ-37

ماٌؿقادةمماظقالؼااتمميفماظؼارارممصاـعممسؿؾقةموماظقفقديماظؾقبلم-38

ماألعرؼؽقة

ماظلقادقةماظؿـؿقةمسؿؾقةموعلاظؽمأدواتم-39

ماظلقادقةماظؿـؿقةمسؿؾقةمأبعاد -40

مواألبعادماٌػفق :ماظلقادقةماٌمدلاتمبـاءمسؿؾقةم-41

ماظلقادقةماظـؼاصةمهدؼثمسؿؾقةم-42

م اظلقادلماظـظا مصعاظقةمزؼادةمظقاتأم-43

مأزعاتماظؿـؿقةماظلقادقة -44

مأزعةماٌشارطةماظلقادقةم:ماٌػفق مواألبعادم-45

مجذورماظػؽرماظلقادلماظعربلم-46
م

- 
مطؾقةماظؿفارة

اظعؾق ماظلقادقةمضلؿ  

م2020م2015
- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2020-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

 تابع

مضلؿماظعؾق ماظلقادقة

ماظعربلماظلقادلمظؾػؽرممناذجم-47

مظؾؿػؽرؼـمومناذجماإلدبعلماظلقادلماظػؽرمصكماظؿفدؼدم-48

ماظؼاقؿ،م:ماظلقاداقةمماظـظرؼاةممدرادةمصكماٌعاصرةماٌقضقساتم-49

ماظعداظةمايرؼة،ماٌلاواة،م،ماظد قضرارقةماألؼدؼقظقجقة،

مممممممممممممواإلغلاااااغلماظؼااااقعلمواألعااااـمماٌلااااؿؼؾؾقةماظدراداااااتم-50

ممممممممممممممممممممداقاءمماظؽاقغلمماٌلاؿقىمموسؾاكمماإلضؾقؿالممأوماظؼاقعلمماٌلاؿقىممسؾك

مإدرتاتقفلأوممحضاريمعـظقرمعـ

- 
مطؾقةماظؿفارة

اظعؾق ماظلقادقةمضلؿ  

م2020م2015
- 
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 اخلطة البحثية لللية احلقوق

 

 مسئولية التهفيذ ومؤشزات الهحاحاملخزجات  اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماٌدغلماظؼاغق مضلؿ

م اظػؽرؼةماٌؾؽقةم-1

م ايدؼـةماٌؽقةمصقرم-2

ماظطؾقةماٌلؽقظقةم-3

م اٌفـقةماالظؿزاعاتم-4

م اٌعؾقعاتقةمضاغق م-5

مايدؼـةماظؿعاضدمودائؾم-6

ماظؿلعنيم-7

ماٌلؿفؾؽمرياؼةم-8

ماٌؼاوالتمسؼقدم-9

- 
مطؾقةمايؼقق

اظؼاغق ماٌدغكمضلؿ  

م2022م2017
- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماظعاعةماٌاظقةمضلؿ

ماظضرؼيبمواظؿشرؼع

م سبجفموررقماٌصرؼةماٌقازغةمسفزم-1

م عـفمايدمظقاتأومصريٌاماظعا ماظدؼـمحفؿمم-2

ماٌصرؼةماظعاعةمظإلؼراداتماٌلؿقدثةماٌصادرمم-3

معصرميفماظعا مترذقدمم-4

معصرميفماظعا ماإلغػاقمسؾكماظرضابةم-5

م عصرميفماٌلؿداعةماظؿـؿقةمسؾكموأثرهمواإلداريماٌاظلماظػلادم-6

ماٌصريمعقزا ماٌدصقساتمسؾكموأثرهماظصر مدعرمهرؼرمم-7

معصرميفماظػؼرمععدلمسؾكموأثرهماظصر مدعرمهرؼرم-8

م عصرميفمععدلماظؿـؿقةمسؾكموأثرهماظصر مدعرمهرؼرممم-9

 ماظراػـةماظػرتةميفمعصرميفماظـؼدؼةماظلقادةمهؾقؾمم-10

مظؽرتوغقةاإلمواظص صةماٌصريماٌصريفماظـظا م-11

ماظـؼدؼةماظلقاداتمسؾكموأثرػامصرتاضقةاإلماظـؼقدم-12

ماظراػـةماظػرتةميفماٌصرؼةماظضرؼؾقةماظلقاداتمم-13
م

- 

مطؾقةمايؼقق

ماظعاعةماٌاظقةمضلؿ

اظضرؼيبمواظؿشرؼع  

م2022م2017
- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع

ماظعاعةماٌاظقةمضلؿ

ماظضرؼيبمواظؿشرؼع

  ؼةماٌصرؼةميفماظػرتةماظراػـةاإلضؿصاداظؼقاغنيممم-14

ميفماظلقادةماٌاظقةماٌصرؼةمايدؼـةماإلجؿؿاسقةماىقاغممم-15

م ةميفماظشرقماألودطقؼةمظؾـزاساتماظلقاداإلضؿصادماألثارم-16

م ؼةماظدوظقةاإلضؿصادتؼققؿمدورماٌمدلاتمم-17

يمظؾاااقرـماظعربااالميفمزاااؾماإلضؿصاااادادؿشاااراقماٌلاااؿؼؾؾمم-18

م اظؿغ اتماظلقادقةماظراػـة

ميمٌصرميفمزؾماظؿغ اتماظعاٌقةاإلضؿصادادؿشراقماٌلؿؼؾؾمم-19

- 

مطؾقةمايؼقق

ماظعاعةماٌاظقةمضلؿ

اظضرؼيبمواظؿشرؼع  

م2022م2017
- 
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 التهفيذمسئولية  املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماظؼاغق ممممممممممممممممممممضلؿ

ماظعا ماظدوظل

م

 اٌلؽقظقةماظدوظقةمسـماألضرارماظؾقؽقةم-1

 اٌلؽقظقةماظدوظقةماظـاوةمسـمدصـماظـػاؼاتماظـقوؼةم-2

 اظـػاؼاتماظطؾقةاٌلؽقظقةماظدوظقةماظـاوةمسـمدصـمم-3

 االظؿزا ماظدوظلمتؽاصقةماظؿصقرم-4

 اظـظا ماظؼاغقغلمظؼقعا ماظؾقارمواحملقطاتم-5

 االدؿكداعاتمش ماٌبحقةمظؾؿفاريماٌائقةماظدوظقةم-6

ماظـظا ماظؼاغقغلماظدوظلمظؾطائراتمبدو مرقارم-7

 اٌبحةماىقؼةمدورمعـظؿةماظط ا ماٌدغلميفمتـظقؿم-8

اظدوظلمظبتصاالتميفمتؼاداؿماٌقجااتمواٌاداراتمممممدورماالهادم-9

 اٌؿزاعـة

 اظـظا ماظؼاغقغلمظؾؿـارؼماألعـقةم-10

مدورمذبؾسماألعـميفمبـاءماظلؾؿم-11

- 

مطؾقةمايؼقق

ماظدوظلماظؼاغق مضلؿ

 اظعا 

م2022م2017
- 
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 مسئولية التهفيذ الهحاحاملخزجات ومؤشزات  اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع

ماظؼاغق ممممممممممممممممممممضلؿ

ماظعا ماظدوظل

ماإلرػابمعؽاصقةميفماألعـمذبؾسمدورم-12

ماظدوظلماإلرػابمضقاؼاموتعقؼضمجادؿامضاغق م-13

ماًارجميفمعقارـقفامأصعالميفماظدوظةمعلؽقظقةم-14

م اإلغلا ميؼققمبقةواألورماجملؾةميفمايدؼـةاإلواػاتمم-15

متطاقؼرمميفمواظشاعقبمماإلغلاا مميؼققماإلصرؼؼقةماظؾفـةمدورم-16

م اإلغلا ميؼققماإلصرؼؼلماظـظا 

م اظدوظقةماظؿقؽؿمعراطزم-17

مظؾؿـؿقةماظدوظلماظؼاغق مم-18

م ظؾؽقعقلاماظؼاغقغلماظـظا م-19

ماظلؾؿمحػظميفماإلصرؼؼلماالهادمعـظؿةمدورم-20

معمدلاةمم-ماظادوظلمماظـؼادممصـدوق)مماظدوظقةماٌاظقةماٌمدلاتم-21

مبـااق م–مواظااؿعؿ مظإلغشاااءماظاادوظلماظؾـااؽمم-ماظدوظقااةماظؿققؼااؾ

م(ماإلضؾقؿقةماظؿـؿقة
م

- 

مطؾقةمايؼقق

ماظدوظلماظؼاغق مضلؿ

 اظعا 

م2022م2017
- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق العاماجملال البحثى 
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع

ماظؼاغق ممممممممممممممممممممضلؿ

ماظعا ماظدوظل

م

مةاظدوظقماىـائقةماإلجراءاتم-22

ماظدوظلماىـائلماالدساءمدؾطةم-23

م  اظدوظقةماىـائقةماحملاطؿمأحؽا مسؾكماظطعـم-24

ماظدوظلماىـائقةماألحؽا متـػقذموضػم-25

م اٌؿقدةماألعؿبماٌـازساتمربؽؿةم-26

ماٌؿقدةمباألعؿماالدؿؽـا مربؽؿةم-27

م اظدوظقةماظؿفارةمعـظؿةم-28

م اظدوظقةمايدودمظرتدقؿماظدوظقةماظؼقاسدم-29

م–ماإلضؾقؿاالماظؾقاارم–ماظؾقرؼااةمظؾؿـااارؼماظؼاااغقغلماظـظااا م-30

ماظؾقارمأساظلم–ماًاصةمؼةاإلضؿصادماٌـطؼةم–ماورةاجملماٌـطؼة

- 

مطؾقةمايؼقق

ماظدوظلماظؼاغق مضلؿ

 اظعا 

م2022م2017
- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماظؼاغق ممممممممممممممممممممضلؿ

ماًاصماظدوظل

معؼارغةمهؾقؾقةمدرادةم–ماظؼضائقةماألحؽا متلؾقمم-1

م عؼارغةمدرادةم–مؼةاإلضؿصادماحملاطؿم-2

مدراداةمم–ماإلدابعلممواظػؼافمماٌراصعاتمضاغق مبنيماظدصاعمحؼمم-3

م عؼارغة

ماظؿلدؼؾقةمظلؾطؿفماظعؿؾمصاحمممماردةموضؿاغاتمحدودم-4

م-اٌصاريمماظعؿاؾممظؼااغق مموصؼااممظيتجاقرمماألدغاكممايادممهدؼدم-5

م عؼارغةمدرادة

ممممممممممممتعادؼؾمميفمظلاؾطؿفمماظعؿاؾممصااحمممممارداةمموضاؿاغاتممحدودم-6

ماظعؿؾمسؼد

معؼارغةمدرادةم–مظؾعاعؾماظؼضائقةمايؿاؼةمخصقصقةم-7

ماظادوظلمماظؼاغق ميفمباظدواءماًاصةماظصـاسقةماٌؾؽقةمعـازساتم-8

ماًاص

مواظرضابةماالدؿؼبلمبنيماٌصريماظؼضاءمم-9

ماحملااااطؿمعاااـماظصاااادرةماألحؽاااا ميفماظطعاااـمخصقصاااقةم-10

مؼةاإلضؿصاد

- 
مطؾقةمايؼقق

اًاصماظؼاغق مضلؿ  

م2022م2017
- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق العام اجملال البحثى
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع

ماظؼاغق ممممممممممممممممممممضلؿ

ماًاصماظدوظل

متـازعماظؼقاغنيميفمسؼقدماظعبجماظطيبماالظؽرتوغقةممما11

معقاجفةماظغشماالجقائكميفضؿاغاتماًصق مام12

م76اظؿـػقااذماٌلاؿقدثةمباظؼاااغق مرضااؿمممإلدارةغظااا ماظؼااغق مماامم13

مدرادةمعؼارغةم2007ظلـةم

االخؿصااااصمبـظااارماٌـازسااااتماظـاذاااؽةمساااـماىراحاااةماااام14

مماظؼاغق ماظدوظلماًاصمإراراالظؽرتوغقةمواظطممايدؼثميفم

مةاظدوظقااظعبضاااتمحااؾمعـازساااتماألحااقالماظشكصااقةميفمامااام15

مواظؼقاسدماٌقضقسقةمماإلدـاداًاصةمبنيمضقاسدم

ماٌػاوضةماىؿاسقةمودورػاميفمحؾمعشؽبتماظعؿالممما16

ماظؼاغق ماظقاجمماظؿطؾقؼمسؾكمعـازساتماظعبعاتماظؿفارؼةام17

مممدرادةمعؼارغةم–اظـظا ماظؼاغقغلمظؿلعنيمإصاباتماظعؿؾمما18

ماظعا مؼاغق اظمأحؽا متطؾقؼمسؾكماظرضابةميفماظعؿؾمتػؿقشمدورما19

معؼارغةمدرادة

ماظؿقضقعمسـماظـاذؽةماٌـازساتمسؾكماظؿطؾقؼماظقاجمماظؼاغق م-20

ماالظؽرتوغل

- 
مطؾقةمايؼقق

اًاصماظؼاغق مضلؿ  

م2022م2017
- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع

ماظؼاغق ممممممممممممممممممممضلؿ

ماًاصماظدوظل

مدرادااةم–ماىااربيماظؿـػقااذميفمظؾغاا ماظؼاغقغقااةمايؿاؼااةم-21

م اٌصريمواظؼاغق ماظقؿينماظؼاغق مبنيمعؼارغة

م اإلثؾاتميفماظؿقؽقؿمػقؽةمدورم-22

ميفمهؼقؼميفماظعؿاظقةماظـؼاباتمدورم-23 ماظعؿاؾممسبضااتمماظؿقاز 

معؼارغةمدرادةم–

مدرادااةم–ماىؿاسقااةماظعؿااؾمالتػاضقاااتمكاظؼاااغقغماظـظااا م-24

ماظدوظقةماظعؿؾموععاؼ ماٌصريماظعؿؾمضاغق ميفمعؼارغة

متقاصؼفاامموعادىمماٌصريماظؼاغق ميفماظـؼابقةمايرؼاتمتطقؼرم-25

ماظدوظقةماظعؿؾمعـظؿةمععاؼ معع

م عؼارغةمدرادةم–ماظعؿؾمإصاباتمسـماظعؿؾمعلؽقظقةم-26

ماظؾطاظةمظؿلعنيماظؼاغقغلماظـظا م-27

م اًاصماظدوظلماظؼاغق ميفماظؾرتولمسؼقدمعـازساتمتلقؼةم-28

ماإلداريمايفزميفمفسؾقماحملفقزمضؿاغاتما29

- 
مطؾقةمايؼقق

اًاصماظؼاغق مضلؿ  

م2022م2017
- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماظشرؼعةماإلدبعقةمضلؿ

ماإلدبعقةمباظشرؼعةمعؼارغةمدرادةم-مؼةاإلضؿصادماألزعاتم-1

ماٌشقهماىـنيمإجفاضمحؽؿم-2

م اإلدبعلماظػؼفميفمايربمزعـماٌدغقنيمحؼققمرياؼةم-3

ماظضارؼؾقةمماظاـظؿممعشؽبتمظعبجماظشرسقةماظـظؿمطلحدماظزطاةم-4

م اظقضعقة

ماظدوظقاةممبااٌقاثقؼممعؼارغاةممدراداةمماإلدب ميفماظلرؼةمايؼققم-5

ماظقضعقةماظؼقاغنيموبعض

مدراداةمم–ماظقضاعلممواظؼااغق مماإلدابعلمماظػؼافمميفماظقصااءممبقاعمم-6

معؼارغة

مظؾؿعاااعبتماٌاظقااةماٌؽاداامميفماإلداابعقةماظشاارؼعةمحؽااؿم-7

مايدؼـة

مباياطؿااةمعؼارغااةمظؾقرؼااةمطضااؿاغةماظد ؼرارقااةمغؼااضم-8

م اإلدبعقة

- 

مطؾقةمايؼقق

اظشرؼعةممضلؿ

 اإلدبعقة

م2022م2017
- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع

ماظشرؼعةماإلدبعقةمضلؿ

موأثرػاامماألصقظقنيمسـدماظؽرؼؿماظؼرآ ميفماألحقالمضرائـمدالئؾم-9

ماظػؼفقةماظػروعميف

م اظربؼةمً مظؽربياماٌغازيميفماظػؼفقةماألحؽا م-10

اظدالالتماألصقظقةمآلؼاتماألحؽا ميفمداقرةماظؾؼارةموآثرػااممممممم-11

 يفماظػؼفماإلدبعل

اخؿقاراتماظؼاضلماباـماظعربالماظػؼفقاةمعاـمطؿابافمأحؽاا ممممممممم-12

مدرادةمصؼفقةمعؼارغةم–اظؼرآ ميفمش ماظعؾاداتم

- 

مطؾقةمايؼقق

اظشرؼعةممضلؿ

 اإلدبعقة

م2022م2017
- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماظعا ماظؼاغق مضلؿ

ايدؼـاةميفمدساؿموادبااذممممامأثارمإدخاالماظقداائؾماظؿؽـقظقجقاةممممم1

اظؼراراتماإلدارؼةمامدرادةمتطؾقؼقةمسؿؾقةمسؾالماهلقؽاةماظؼقعقاةممممم

مظؾؿلعنيماالجؿؿاسل

 اظـظا ماظؼاغقغلميرؼةماظعؼقدةمامدرادةمعؼارغةمم-2

أثرماظؿقؽقؿميفماٌـازساتماإلدارؼةمسؾلمغظرؼ مدقادةماظدوظةمم-3

 واظعؼقدماإلدارؼة

ؾقاامسؾالمأداؾابماٌشاروسقةماممممممرضابةماحملؽؿةماظدداؿقرؼةماظعمم-4

 ياظةماظضرورةمدرادةمتطؾقؼقة

حؼاااااققماٌقزاااااػماظعاااااا موأثرػااااااميفمصاسؾقاااااةماإلدارةممممممممممممممممممممم-5

 يفماىؿفقرؼةماظقؿـقةمامدرادةمعؼارغة

ضراراتماظضؾطماإلداريمبنيماظؼاغق ماظقضعلمواظػؼفماإلدبعلممم-6

 امدرادةمعؼارغة

ءماظـصقصماظدداؿقرؼةمواىـائقاةماممممايصاغةماظربٌاغقةميفمضقم-7

 درادةمعؼارغةم
م

- 
مطؾقةمايؼقق

اظؼاغق ماظعا مضلؿ  

م2022م2017
- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع

ماظعا ماظؼاغق مضلؿ

سؼدماظشراطةميفماظؼاغق ماظػرغللمامممدرادةمعؼارغةمباظشارؼعةمممم-8

ماإلدبعقةمم

مسؾلأوماٌعؾقعاتمظؿؼـقةماظؼاغقغلماظؿـظقؿم-9 ماماظعا ماظـظا مثارػا

معؼارغةمدرادة

مررؼااؼمسااـماإلثؾاااتمساامءمتقجقاافميفماإلداريماظؼاضاالمدور-10

ماإلظؽرتوغلماظؿقضقع

ماظؿلدؼؾقةماظدسقيمإجراءاتميفماىـائلمايؽؿمضقةمغطاقم-11

ماإلدارؼةماظعؼقدمذبالميفماظؿعاضدمسـماظعدولم-12

معؼارغاااةممممممممممممممممدراداااةمااااماظعاعاااةمظؾطااارقماظؼااااغقغلماظـظاااا م-13

موصرغلامعصرميف

مدراداةمماامماإلدارؼاةمماظدسقيميفماًصق مؼطؾؾفمالمتاماظؼضاءمم-14

معؼارغة

ماظؿعااااقنيممممممممممممممممضاااراراتممعبئؿاااةممسؾاااالماظؼضاااائقةمماظرضاباااةمم-15

متطؾقؼقةمعؼارغةمدرادةماماظؼضائقةماظقزائػميف
م

- 
مطؾقةمايؼقق

اظؼاغق ماظعا مضلؿ  

م2022م2017
- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام  
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

التنويل قينة 

 باجلهيه
  

متابع

ماظعا ماظؼاغق مضلؿ

اظؿلااقؼةماظقدؼااةمظؾؿـازساااتماإلدارؼااةمباظصااؾحموباااظرت ممممم-16

موباظؿلؾقؿمامدرادةمعؼارغة

 عديمصقةماظدظقؾماإلظؽرتوغلميفمإثؾاتماٌلؽقظقةماظؿلدؼؾقةمم-17

مممممممايؿاؼاااااةماظدداااااؿقرؼةميرؼاااااةماظعؼقااااادةمواظعؾاااااادةممممممممممممم-18

 يفماظـظا ماظقضعلمواظػؼفماإلدبعل

 غطاقمدورماظؼضاءميفماالغؿكاباتماظربٌاغقةم-19

ماممممممم-20 اظـظااا ماظؼاااغقغلمظؾؿقؽااقؿماإلظؽرتوغاالميفمسؼااقدماإلدارة

 درادةمعؼارغة

ايؿاؼااةماظؼاغقغقااةمواظػضااائقةميااؼماألجااـيبميفماإلضاعااةمممم-21

 واظؿـؼؾ

 حرؼةمتؽقؼـماألحزابماظلقادقةم-22

 ظؼضاءماإلداريماإلظؽرتوغلام-23

ماىقاغمماظؼاغقغقةمظؾؿصقؼتماإلظؽرتوغلم-24

مامدراداةمعؼارغاةمممممم-25 دورماظـقابةماإلدارؼةميفمرياؼةماٌالماظعاا 

 باظػؼفماإلدبعل
م

- 
مطؾقةمايؼقق

اظؼاغق ماظعا مضلؿ  

م2022م2017
- 
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 مسئولية التهفيذ ومؤشزات الهحاحاملخزجات  اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع

ماظعا ماظؼاغق مضلؿ

 
م

مايؿاؼةماظؼاغقغقةمظؾقؼميفمتؽقؼـماألدرةمامدرادةمعؼارغةم-26

 اظؿزاعاتماإلدارةموعديمتلثرػامباظؼرارماٌؼؿضلمبنظغائفمم-27

 اظؿظاػرمبنيماظـظرؼةمواظؿطؾقؼحرؼةمم-28

تااقظلماٌاارأةماظؼضاااءميفماظـظااا ماظددااؿقريماٌصااريمعؼارغااةممم-29

مباظػؼفماإلدبعل

دورماظضؾطماإلداريميفمرياؼةماألعاـماظعاا مامدراداةمعؼارغاةممممممم-30

مبنيمعصرمواظؽقؼت

حدودمعلؽقظقةماظدوظةمسـمأسؿالماظلؾطةماظؿـػقذؼةمامدراداةمممم-31

معؼارغة

ائقةمسؾااااالمعـازسااااااتماظؿقؽااااااقؿممممممممممممممممممممممممماظرضاباااااةماظؼضاااااممم-32

ميفماظعؼقدماإلدارؼةمامدرادةمعؼارغة

عؾاادأماٌقارـااةميفماظااـظؿماظددااؿقرؼةماٌعاصاارةموأثاارهمسؾاالمممم-33

مامدرادااةمعؼارغاةمبانيماظشارؼعةماإلداابعقةمممممممم ايؼاققموايرؼاات

مواظؼاغق ماظقضعل
م

- 
مطؾقةمايؼقق

اظؼاغق ماظعا مضلؿ  

م2022م2017
- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع

ماظعا ماظؼاغق مضلؿ

 

م

 

 ايؼميفمايصقلمسؾلماٌعؾقعاتمامدرادةمعؼارغةمم-34

مواٌاظلمودؾؾمعقاجفؿفماممدرادةمعؼارغةاظػلادماإلداريمم-35

اظرضابةماظبحؼةمواظلابؼةمسؾلمددؿقرؼةماظؼقاغنيمواظؾقائحم"مم-36

 أعرؼؽاموصرغلاموعصر

 اظضقابطماظؼاغقغقةمظؾعؿؾماظصقػلم-37

مععقضاتمتـػقذماألحؽا ماإلدارؼةمامدرادةمعؼارغةم-38

 إدارةمعالماظقضػمعامبنيماظشرؼعةمواظؿشرؼعماظقضعل-39

 ايؿاؼةماظددؿقرؼةمظؾقؼميفماظؿؼاضلمبنيماظقاضعمواٌلعقلم-40

عديمإعؽاغقةمرئقسماظدوظةميفمإصدارماظؿشارؼعاتمامدراداةمممممم-41

معؼارغةميفماظـظؿماظددؿقرؼةمواظػؼفماإلدبعل

رياؼةماظؾقؽةمعاـماالحؿؾااسماياراريميفماظؼااغق ماإلداريمممممم-42

مواظػؼفماإلدبعل

قؼـماىؿعقااتمواٌمدلااتمممايؿاؼةماظؼاغقغقةمظؾقاؼميفمتؽاممم-43

م 2014عـمددؿقرمم75األػؾقةمرباوظةمسبقمتػعقؾمغصماٌادةمم

- 
مطؾقةمايؼقق

اظؼاغق ماظعا مضلؿ  

م2022م2017
- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

 قينة التنويل

 باجلهيه
  

متابع

ماظعا ماظؼاغق مضلؿ

ضااؿاغاتمحرؼااةمتؽااقؼـماألحاازابماظلقادااقةميفماظـظااا ممممممم-44

 اظؼاغقغلماٌصري

 حدودمرؾؾاتماًصق ميفمدسقيماإلظغاءمامدرادةمعؼارغةم-45

مايؿاؼةماظؿشرؼعقةمواظؼضائقةمظؾقؼميفمتؽاصمماظػرصم-46

ؼـااؼرممم25اظددات ماظصاادرةمبعادممماظلؾطةماظؿشرؼعقةميفمزؾمم-47

 واظؼقاغنيماظبحؼةمسؾقفامعؼارغةمباظػؼفماإلدبعل

ايؿاؼةماظدداؿقرؼةمياؼماٌقزاػماظعاا ميفمصاقاغةمحقاتافمممممممم-48

 اًاصةمامايؼميفماًصقصقةم"مدرادةمعؼارغة

 ضقابطماالحؿفاجمباظعؼدماإلداريماإلظؽرتوغلم-49
م

مامدرادااةمممقماٌؾاأدااؾقبمتعاضاادماإلدارةمباالتػااام-50 ذاارميفمعصاار

 عؼارغة

 عؾدأمسداظةماظضرؼؾةميفمضضاءماظددؿقرؼةماظعؾقامممم-51

ممحدودماظؿقاز مبنيماظلاؾطةماظؿشارؼعقةمواظلاؾطةماظؿـػقذؼاةممممم-52

  2014يفمزؾماظددؿقرماٌصريماظصادرمسا م
 

- 
مطؾقةمايؼقق

اظؼاغق ماظعا مضلؿ  

م2022م2017
- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح البحثى الدقيقاجملال  اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع

ماظعا ماظؼاغق مضلؿ

ضاقابطمممارداةمحرؼاةماظارأيمساربماظؿطاقرماظؿؽـقظاقجلمامممممممممم-53

 درادةمعؼارغة

 درادةمعؼارغةماظرضابةماظددؿقرؼةمسؾلماإلشػالماظؿشرؼعلمام-54

غطاقمرضابةماظؼضااءمؼاـماظدداؿقرؼةمواإلداريمسؾالمضاراراتممممممم-55

 إبعادماألجاغممامدرادةمعؼارغة

 اظقزقػةماظؼضائقةمامدرادةمعؼارغةمعؾدأماٌلاواةميفمتقظلم-56

اظضقابطماظؼاغقغقةمظؾدساؼةماالغؿكابقةمبنيماظـصمواظؿطؾقؼماممم-57

 اظربٌاغقةدرادةمتطؾقؼقةمسؾلماالغؿكاباتماظرئادقةمو

 

 ظغاءميفمعـازساتماظعؼقدماإلدارؼةمماإلعديمجقازماظطعـمبم-58

مثارػامامدرادةمعؼارغةأسققبماظصقاشةماظؿشرؼعقةموم-59

 ايؿاؼةماظددؿقرؼةمظؾقؼميفمبقؽةمصققةمدؾقؿةم-60

 االسبرا مباظلؾطةماظؿلدقلقةمامدرادةمعؼارغةمم-61

عؽاصقاةممتلؾقمماظؼراراتماإلدارؼاةمطضاؿاغةمعاـمضاؿاغاتمممممم-62

ماظػلادمامدرادةمعؼارغة

- 
مطؾقةمايؼقق

اظؼاغق ماظعا مضلؿ  

م2022م2017
- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع

ماظعا ماظؼاغق مضلؿ

مامدراداااةمعؼارغاااةمممممم-63 مممممممممممممممممممممممايؿاؼاااةماظدداااؿقرؼةمظؾقاااؼماٌااااظل

ماإلدبعلمواظػؼفماظقضعلماظؼاغق مبني

ماٌضادماإلداريمظؾؼرارماظؼاغقغلماظـظا م-64

ماظـظاا مميفماٌاظقةماظبعرطزؼةمسبقماظؿدرجيلماظؿققلمدقادةم-65

مواظؿطؾقؼماظـظرؼةمبنيمدرادةماماٌصريماظددؿقري

مدراداةممماامماٌصاريمماظددؿقريماظـظا ميفماألدؼا مازدراءمحظرم-66

معؼارغة

اٌـازسااااةماإلدارؼااااةمظؾكاضااااعنيمظؼاااااغق ماىاععاااااتممممم-67

 اظقؿـقةمامدرادةمعؼارغة

مأحؽا متلدؼمماًاضعنيمظؼاغق ماىاععاتماظقؿـقةم-68

ماإلظؽرتوغقةمظإلدارةماظؼاغقغلماظـظا م-69

ماظعؾؿلماظؾقثميرؼةماظؼاغقغقةمايؿاؼةم-70

مااااماإلدارؼاااةماظااادساويميفماظعارضاااةماظطؾؾااااتمغظرؼاااةم-71

م عؼارغةمتطؾقؼقةمدرادة

- 
مطؾقةمايؼقق

اظؼاغق ماظعا مضلؿ  

م2022م2017
- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع

ماظعا ماظؼاغق مضلؿ

ماإلداريماظؼاااارارمادباااااذميفماٌعؾقعاااااتمتؽـقظقجقااااامدورم-72

معؼارغةمدرادةماماألزعاتمٌقاجفف

ماإلسؿالمعؼاوالتمسؼقدميفماظػلادم-73

ماظعاعةماظلؾطاتمزبارؾةمحؼم-74

ماظرضؿقةماظقدائؾماظؿعؾ مسربميرؼةماظؼاغقغقةماظضقابطم-75

مااااماإلصااارادمسؾااالماىااازاءاتمتقضقاااعميفماإلدارةمداااؾطاتم-76

معؼارغةمدرادة

عديمعلاؽقظقةماظدوظاةمساـمتعاقؼضماٌؿضاررؼـمعاـمأخطااءممممممممم-77

 عصؾقةماظضرائممامدرادةمعؼارغة

ماٌـازسااااتميفاألحؽاااا ماظؼاغقغقاااةمظؾطؾؾااااتماٌلاااؿعفؾةمممم-78

ماإلدارؼةمامدرادةمعؼارغة

ايؽااااؿماظصااااادرميفماظاااادسقيماظددااااؿقرؼةميفماظـظاااااعنيمم-79

ماٌصريمواظؾقرؼينمامدرادةمعؼارغةماظددؿقرؼني

- 
مطؾقةمايؼقق

اظؼاغق ماظعا مضلؿ  

م2022م2017
- 
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 التهفيذمسئولية  املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

مظؿفارىاماظؼاغق مضلؿ

مامدؾطاتموعلؽقظقاتمضائدماظطائرةمامدرادةمعؼارغة1

مامدرادةمعؼارغةممؼاماألدسماظؼاغقغقةمظؾؿقمرؼ2

اممذرطاتماظلؿلرةمودورػاميفمإدارةماألوراقماٌاظقةميفماظؾقرصةم3م

 امدرادةمعؼارغة

 امماظـظا ماظؼاغقغلمظعؼدماظػراغشقز4

 اممأزعةماظؿقؽقؿمعؿعددةماألررا مامدرادةمعؼارغة5

مامدراداةممممم6 اماظػائدةماظـابؿةميفماظقدائعماظـؼدؼةماٌصارصقةموأثارػاا

 عؼارغة

ظصـادؼؼماالدؿـؿارميفمعقزا ماظؼاغق ماممإدارةماحملاصظماىؿاسقةم7

 واظشرؼعةماإلدبعقةمامدرادةمعؼارغة

 اممسؼدماظرتخقصمبادؿعؿالماظعبعةماظؿفارؼةماٌشفقرة8

ماممرياؼةمبراءةماالخرتاعمبنيماظؼاغق ماظقضعلمواظػؼفماإلدبعل9

ماممممممم10 اماٌلؽقظقةمسـماالداؿعؿالمشا ماٌشاروعمظؾعبعاةماظؿفارؼاة

 درادةمعؼارغةم
 

م

- 
مطؾقةمايؼقق

مؿفارىاظؼاغق ماظمضلؿ

م2022م2017
- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع

مظؿفارىاماظؼاغق مضلؿ

 

مامدرادةممامسبقمغظرؼةمساعةم11 يؿاؼةماظغ ميفمذرطاتماٌلاػؿة

 عؼارغةمبنيماظؼاغقغنيماٌصريمواظػرغلل

ااامماظـظااا ماظؼاااغقغلمظؾؿمذااراتماىغراصقااةموآظقاااتمايؿاؼااةم12

 اظدوظقةمواظقرـقة

ماممممم13 امماظطعـميفمأحؽا ماظؿقؽقؿميفماٌـازسااتماٌدغقاةمواظؿفارؼاة

 درادةمعؼارغة

 اٌالماممدرادةمعؼارغةاماظرضابةماظؼاغقغقةمسؾلمدققمرأسم14

امايؿاؼةماظؼاغقغقةمظيتدرارماظؿفارؼةميفمزاؾمزبااررماظؿطاقرمممم15

 ٌعؾقعاتلمامدرادةمعؼارغةا

امماظـظا ماظؼاغقغلمٌؼااولماظشاقـمواظؿػرؼاغميفماظـؼاؾماظؾقاريمممممم16

 ظؾؾضائعمامدرادةمعؼارغة

امماظؿقؽقؿمطقدقؾةمظؿلقؼةمعـازساتمسؼقدماالئؿؿاا ماٌصاريفمامممم17

 رغةدرادةمعؼا

مامماٌػاوضاتموتؼققؿمذروطماظؿعاضدميفمسؼقدمغؼؾماظؿؽـقظقجقا18
م

- 
مطؾقةمايؼقق

مؿفارىاظؼاغق ماظمضلؿ

م2022م2017
- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماىـائكماظؼاغق مضلؿ

مإثؾاتمجرائؿماالغرتغتمامدرادةمعؼارغةم-1

مجرائؿماظػضاءماالظؽرتوغلمامدرادةمعؼارغةم-2

ضااقابطماٌلااؽقظقةماىـائقااةميفماظـظااا ماألداداالمظؾؿقؽؿااةممممم-3

ماىـائقةماظدوظقة

األطااراهموتاالث همسؾاالماإلرادةميفماظؼاااغق ماىـااائلمواظؼاااغق مم-4

ماٌدغل

مامممممم-5 حدودماظؿفرؼؿمواإلباحةميفمغؼؾموزراساةماألسضااءماظؾشارؼة

مدرادةمعؼارغةمبنيماظؼاغق ماىـائلماإلدبعل

اظؿشارؼعممصاكمماٌلؽقظقةماىـائقةمسـمجرائؿماالوارمباظؾشارمممم-6

ماٌصريمواٌؼار موآظقاتمعؽاصقؿفاماظدوظقة

ةمخصقصقةماإلجاراءاتماىـائقاةميفمجارائؿماألرػاالمامدراداممممممم-7

معؼارغة

ماٌقاجفةماىـائقةمىرائؿماظشائعاتم-8

اٌقاجفةماىـائقةمظإلوارمباألسضاءماظؾشارؼةمبانيماظؼااغق مممممم-9

 اىـائكمواظشرؼعةماإلدبعقة

- 
مطؾقةمايؼقق

 ضلؿماظؼاغق ماىـائك

2017 2022 
- 
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 املخزجات ومؤشزات الهحاح البحثى الدقيقاجملال  اجملال البحثى العام
مسئولية 

 التهفيذ

 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 
قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع

ماىـائكماظؼاغق مضلؿ

ةمدورماظؾصؿةماظؾققظقجقةميفماإلثؾاتماىـائلمامدرادةمعؼارغاممم-10

 يفماظؼاغق ماظقضعلمواظشرؼعةماإلدبعقة

اظقدااارةماىـائقااةمودورػاااميفمإغفاااءموخصكصااةماظاادسقيممممم-11

ماىـائقةميفماظؼاغق ماظقضعلمواظشرؼعةماإلدبعقةمامدرادةمعؼارغة

اٌلؽقظقةماىـائقةموحرؼةماظؿعؾ مسـماظرأيمخابلماظؼـاقاتمممم-12

ماظػضائقةمامدرادةمعؼارغة

ساـماغؿفاطااتمحرعاةماٌقاتمميفماظؼااغق مممممممةاٌلؽقظقةماىـائقم-13

 واظشرؼعةماإلدبعقةممماظقضعلم

 اٌراضؾةماىـائقةماالظؽرتوغقةمامدرادةمعؼارغةم-14

 اٌلؽقظقةماىـائقةمسـمجرائؿماإلسبعقنيم-15

ٌعؾقعاااتلميفماظـظااا ماظؼاااغقغلمممااظـظرؼااةماظعاعااةمظؾؿػؿااقشمممم-16

 اظػؾلطقينمواٌؼار 

ايؿاؼةماىـائقةميؼماإلغلا ميفماظصاقةمامدراداةمعؼارغاةممممممم-17

مق ماظقضعلمواظشرؼعةماإلدبعقةبنيماظؼاغ

- 
مطؾقةمايؼقق

ماظؼاغق ماىـائكمضلؿ

م2022م2017
- 
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

متابع

ماىـائكماظؼاغق مضلؿ
م

مامممممممممم-18 اظلقاداةماىـائقاةميفمعقاجفاةمجارائؿماظػلاادماظلقادال

 درادةمعؼارغة

ادااؿكدا ماظؼااقةمظرجااؾماظشااررةمباانيماإلباحااةمواٌلااؽقظقةمممم-19

 اىـائقةمواإلدارؼةميفماظؼاغق ماٌصريمواٌؼار 

سبقمغظرؼةمساعةمظؿفرؼؿماظؽاذبميفماإلسبغااتماظؿفارؼاةمامممممم-20

 درادةمعؼارغة

ماٌقاجفةماىـائقةمىرائؿماظشائعاتم-21
م

- 
مطؾقةمايؼقق

ماظؼاغق ماىـائكمضلؿ

م2022م2017
- 
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 اخلطة البحثية لللية األداب
 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

 اٌفاراتماظؾغقؼةم

 واألدبقةمظؾؿفؿؿعماٌصري

مضضاؼاموعشؽبتمسبقؼةم-1

مرتؾارفامباجملؿؿعإاظؾغةماظعربقةموم-2

مغظرؼاتمععاصرةميفماظـققمواظؾغةم-3

 تـؿقةماٌفاراتماظؾغقؼةمظدىماٌقارـنيمم-

 زؼادةميفمأسدادماألدباءماظشؾا م-

مزؼادةميفماطؿشا ماٌقاػمماظؾغقؼةمواألدبقةم-

ضلؿماظؾغةماظعربقةم

 وآدابفا
2018 2023 

200 

 أظػمجـقف

 ضضاؼاماألدب

اظعربلموغؼدهم  

ماظعربلماظؼدؼؿموايدؼثمواٌعاصرضضاؼاماألدبمم-1

مدرادةمعقازغةمبنيماألدبماظعربلموضضاؼاهمضد ًاموحدؼـًام-2

مإذؽاظقاتماألدبماٌؼار مواظرتذيةم-3

ماٌدارسماظـؼدؼةمايدؼـةمواٌعاصرةم-4

طببمواظؾاحـنيمظؾعبضاةممارتػاعمععدلمإدرا ماظم-

مبنيماظرتاثماألدبلمواٌعاصرةاىدظقةم

وجااقدمدرادااةمسؾااكمسبضااةماظػـااق ماألدبقااةمممممم-

مؼةاإلضؿصادوماإلجؿؿاسقةباٌؿغ اتم

مرتػاعمععدلمسؿؾقاتماظرتذيةإم-

200 

 أظػمجـقف
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012التهفيذ )  فرتة

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماظؾغقؼاتمواظرتذية

مضضاؼاموعشؽبتمسبقؼةمإنؾقزؼةم-1

مرتؾارفامباجملؿؿعإاظؾغاتموم-2

مباظؾغةماظعربقةماإلنؾقزؼةعؼارغةماظؾغةمم-3

مهؾقؾماظؽب موظغقؼاتماظـصمواظؿداوظقةم-4

مواألؼدؼقظقجقةمسؾلماظرتذيةتلث ماظـؼاصةمم-5

ممممممممممممممممموجااقدمدراداااتموحبااقثموردااائؾمسؾؿقااةمممممم-1

ميفماظؾغقؼاتماظؿؼابؾقةمواظرتذيةمممم

ممممممممممممممموجااقدمردااائؾمودراداااتمعؿؿقاازةميفمذبااالممم-2

جؿؿااسلموهؾقاؾماظؽاب موظغقؼااتمممممسؾاؿماظؾغاةماإلمم

 اظـصمواظؿداوظقة

مممممممممممممممممموجااااقدمدراداااااتميفماجملاااااالتماٌاااامثرةمممم-3

مسؾلمماظرتذية

اإلنؾقزؼةضلؿماظؾغةم م2023م2018 

م250

مأظػمجـقف

ماألدبماإلنؾقزي

مواألدبماٌؼار 

 

درادةماظؿقاراتماألدبقةمايدؼـةمواٌعاصرةممععماظرتطقزمممممممممممممممممم-1

مسؾلمذباالتماٌلرحمواظشعرمواظرواؼة

مممممممممممممممموجااقدمدراداااتموحبااقثموردااائؾمسؾؿقااةمممممم-1

ميفماٌلرحمواظرواؼةمواظشعر

وجااقدمردااائؾمودراداااتمعؿؿقاازةميفماألدبممممم-2

ماٌؼار 

م250

 أظػمجـقف

 

 

  



 

145 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 األداب كلية - قطاع العلوم التربوية  –الخطة البحثية     
 

7411- 7475  Scientific Research plan 

 

 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماظؾغقؼاتماظؿطؾقؼقة

مواظدراداتماٌؼارغة

ماظؾغقؼاتماظؿطؾقؼقةم-1

مدابماظغربقةدابماظعربقةمواألاظؼقادؿماٌشرتطةمبنيماألم-2

دبرؼجمجقؾمجدؼدمعـماظطببمؼؿؿؿعمحباسمممم-1

ظغقيمراقم ؽـفماظقضقعمسؾكمذياظقااتماظػرغلاقةممم

 ودضائؼفا

إساادادمخاارؼجمضااادرمسؾااكمغؼااؾمثؼاصااةماظؾغااةمممم-2

 اظػرغلقةموحضارتفامإديماظعاملماظعربل

تطااقؼرماظؿقاصااؾمباانيمايضااارةماظػرغلااقةمممممم-3

وايضارةماظعربقةمبنسدادمجقؾمضادرمسؾكمهلانيمم

ماظصبتماٌعرصقةمواظؾغقؼةمبنيمايضارتني

م2023م2018مضلؿماظؾغةماظػرغلقة
م300

مأظػمجـقف
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

تـؿقةماٌفاراتماألدبقةم

مواظؾغقؼةمظؾؿفؿؿعماٌصري

مضضاؼاموعشؽبتمسبقؼةم-1

ماالرتؼاءمباٌلؿقىماألدبلمواظؾغقيمواٌعريفمظؾؿفؿؿعماٌصريم-2

معؼارغةماظرتاثماظـؼايفماظعربلمباظرتاثماًاصمبنؼرا م-3

متـؿقةماٌفاراتماظؾغقؼةمظدىماٌقارـنيم-

ممممممممممممممممممنااااقماظشااااعقرماظااااقرينماإلجيااااابلمممم-

مظدىماٌقارـني

ؼاادمأوجاافمموجااقدمدرادااةمعؼارغااةمظؿقدمم-

خااؿب مباانيماظـؼاصااةماظعربقااةممإلاظشااؾةموا

مواظـؼاصةماظػاردقة

ضلؿماظؾغاتماظشرضقةم

ذعؾةمظغاتمم-وآدابفام

ماظعاملماإلدبعل

م

م2018

م

م2023

م

م300

مأظػمجـقف

تـؿقةماٌفاراتماألدبقةم

 واظؾغقؼةمظؾؿفؿؿعماٌصري

مسبقؼةموعشؽبتمضضاؼام-1

ماٌصريمظؾؿفؿؿعمواٌعريفمواظؾغقيماألدبلمباٌلؿقىمرتؼاءإلام-2

ممممممممممممممممممماظعربؼااةماظؾغااةمباارتاثماظعرباالماظـؼااايفماظاارتاثمعؼارغااةمم-3

ماٌكؿؾػةمسصقرػاميف

متـؿقةماٌفاراتماظؾغقؼةمظدىماٌقارـنيم-

مممممممممممممممممنااااقماظشااااعقرماظااااقرينماإلجيااااابلمممم-

مظدىماٌقارـني

وجااقدمدرادااةمعؼارغااةمظؿقدؼاادمأوجاافمممم-

خااؿب مباانيماظـؼاصااةماظعربقااةمماظشااؾةمواإل

مواظـؼاصةماظعربؼة

ضلؿماظؾغاتماظشرضقةمم

ذعؾةمم-وآدابفام

ماظؾغاتماظلاعقة

م300

 أظػمجـقف
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 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

مماٌفاراتمتـؿقة

مظؾؿفؿؿعماظؿارخيقة

ماٌصري

 ضضاؼاموعشؽبتمتارخيقةمععاصرةم-1

 واظقالءمواٌقارـةماإلغؿؿاءتـؿقةمروحمم-2

 رتؼاءمباٌلؿقىماٌعرصكمألصرادماجملؿؿعاإلم-3

واٌعرصكماٌصرىماظؿؼاربمبنيمعؽقغاتماظرتاثماظؿارخيكمم-4

مواظعاٌك

مناقماظشاعقرماظاقرـكماالجياابكمظادىماٌااقارـممممممم-1

 اٌصرى

خااروجمدرادااةمواضعقااةمسااـماظاارتاثماظـؼاااصكممم-2

 صرمسربماظعصقرٌواظؿارخيكم

إخراجمدراداةمعؼارغاةمظؿقدؼادمأوجافماظشاؾفممممممم-3

مخؿب مبنيماظـؼاصةماظعربقةمواظعاٌقةواإل

مضلؿماظؿارؼ 

مبؽؾمصروسف
م2023م2018

م70

مأظػمجـقف

تارؼ معصرممممممممممممممممممممم

 سربماظعصقر

ؼةمٌصاارمصااكماحملااقطممماإلضؿصاااداظعبضاااتماظلقادااقةمومم-1

 اظعربكمواألصرؼؼكمواظؾقرمعؿقدطك

ؼةمٌصااارمعااعماظعااااملمماإلضؿصااادماظعبضاااتماظلقاداااقةمومم-2

 دققىمواألعرؼؽكبكمواألووراأل

ماظعلؽرؼةماٌصرؼةمسربماظعصقرم-3

ماظزراسكمصكمعصرتطقرماظـشاطمم-4

متطقرماظـشاطماظصـاسكمصكمعصرم-5

متطقرماظـشاطماظؿفارىمصكمعصرم-6

وجااقدمدرادااةمتػصااقؾقةمواضااقةمسااـمذااؽؾمممم-1

ؼةمبنيمعصارمماإلضؿصادوتطقرماظعبضاتماظلقادقةمو

 ضؾقؿكمصكمإرارماٌصاحلماٌشرتطةاىقارماإلمودول

ضائؿةمبلدؾابممنقموتطقرماظعبضاتماظلقاداقةممم-2

عاااعمأػاااؿمدولماىاااقارماظعرباااكممؼةماإلضؿصاااادو

مواألصرؼؼك

م150

جـقفمأظػ  
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

 تارؼ معصرماظدؼـك

م

ماظؿارخيقااةماظعصااقرمسااربماٌصاارىمظإلغلااا ماظققعقااةمايقاااةم-1

ماٌكؿؾػة

ماٌكؿؾػةماظؿارخيقةماظعصقرمصكماألدغكمواظشرقمعصرمتارؼ  م-2

م واظغربماظشرقمبنيمعبضاتؾدبعقةمظإلامعصرمتارؼ م-3

مواٌعاصرمايدؼثمعصرمتارؼ م-4

موتطقرػاامماظدؼـقاةمماظعؼقدةمغشلةمسـمدراداتمإصدار -1

م وحدؼـًامضد ًاماٌصرىماجملؿؿعمسؾكمذظؽموأثرمعصرمصك

مظإلغلا ماظققعقةمايقاةمسـمتػصقؾقةمدراداتموجقد -2

ماظـقؾموغفرمباألرضموارتؾارفاماٌصري

ماظعصاارؼـميفماٌصاارؼنيمحقاااةمسااـمدرادااةموجااقدم-3

مواظروعاغلماظققغاغل

ماٌصارؼةممايقااةمميفمداب ماإلمتلث مسـمدرادةموجقدم-4

م اٌعاصرة

ماظلقادااقةماٌصاارؼنيمحقاااةمسااـمدرادااةمإخااراجم-5

ماياادؼثمسصاارػامخاابلماإلجؿؿاسقااةومؼةاإلضؿصااادو

مواٌعاصر

ماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاء

ماظؿارؼ مبؼلؿ
م2023م2018

م100

مأظػمجـقف

تػعقؾماظشراطةماجملؿؿعقةم

واٌؿارداتماظلقادقةمظػؽاتم

ماظشعمماٌصري

ملدققرغشرمثؼاصةماٌعرصةميفمذبؿؿعماإلضؾقؿماألم-1

 اظؼقؿماظلقادقةميفماجملؿؿعمم-2

 أصؽارماظقسلماظلقادلمظديماٌقارـماٌصريمم-3

ماظؿـشؽةماظلقادقةمظؾؿقرـماٌصريم-4

وػقؽااتمممأداققطموجقدماتػاضقاتمتعاو مبنيمجاععةمم-1

 مأدققطوعمدلاتماجملؿؿعماٌدغلميفم

زؼااادةمغلااؾةماٌشااارطنيميفماألحاازابماظلقادااقةمممممم-2

 اٌكؿؾػةم

زؼااااادةميفمغلااااؾةماظؿصااااقؼمميفماالدااااؿقؼاضاتممم-3

ماإلغؿكابقةماٌكؿؾػةم

م100

مأظػمجـقف
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 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

 اىغراصقا

 أدققطعشؽؾةماظؾطاظةميفمم-1

 أدققطعشؽؾةماألعقةميفمرباصظةمم-2

 سؿاظةماإلغاثم-3

 عشؽبتمايدودم-4

 عشؽؾةماظصراعمسؾلماٌقاردم-5

 اظؿـؿقةماظعؿراغقةمباظرؼػماٌصريم-6

 اظؿغ اتماٌـاخقةميفمعصرم-7

 اظطؾقعقةاألخطارمواظؽقارثمم-8

 أدققطاٌشؽبتماظؾقؽقةمتفؿؿعمم-9

 عشؽؾةماظطاضةم-10

 اٌشروساتماظصغ ةم-11

 اٌـارؼمايرةم-12

 لدققطصقراويمباظخرؼطةماظظف مم-13

متطؾقؼاتمغظؿماٌعؾقعاتماىغراصقةمم-14

مدؿشعارمسـمبعدإلام-15

إغشااااءمضاسااادةمبقاغااااتمظؾؾقاااقثمممم-1م

 ٌعاىةمػذهماٌقضقسات

 سؾؿقةتقاصرمحبقثمم-2

تػاضقاتمبانيمضلاؿماىغراصقااممممإوجقدمم-3

وعمدلااااتماجملؿؿاااعماٌااادغلماحملاااقطمم

 باىاععة

 تقاصرمعشارؼعمحبـقةم-4

 

م

م2023م2018مضلؿماىغراصقا
م700

مأظػمجـقف
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماإلجؿؿاسقةماظؼضاؼام

واظؿـؿقؼةمواإلدارؼةم

مباجملؿؿعماٌصري

ممأدققطتـؿقةماٌقاردماظؾشرؼةمتقاصظةمم-1

ممأدققطظقاتمتـؿقةماٌـارؼماظعشقائقةمتقاصظةمأم-2

ممأدققطاٌشؽبتماظؾقؽقةميفمرباصظةمم-3

مأدققطآظقاتممعؽاصقةماظػلادماإلداريمتقاصظةمم-4

موجقدمخططمتـػقذؼةمظؿـؿقةماٌقاردماظؾشرؼةمباحملاصظةمم-1

حؿقاجاااتماٌـااارؼماظعشااقائقةممإوضااعمضائؿااةمباالػؿممم-م2

معقاجفاتفاممدرتاتقفقاتإومأدققطتقاصظةم

ضائؿااةمباالػؿماٌشااؽبتماظؾقؽقااةماٌقجااقدةميفمرباصظااةمم-3

مأدققط

وجقدمضائؿةمتعاؼ موآظقاتماخؿقارماظؼقاداتماإلدارؼةمم-4

مأدققطتقاصظةم

م2023م2018مضلؿمسؾؿماالجؿؿاع

مأظػمجـقةم100

ماألدرؼةاظؼضاؼام

 أدققطتقاصظةم

ماألدرىتصالموأثرػامسؾكماظصؿتمإلودائؾمام-1

اٌااامثرةمسؾاااكمتغااا موزاااائػمماإلجؿؿاسقاااةماظعقاعاااؾمم-2

ماألدرةمماٌصرؼة

ماألدرؼةدارةماظـزاساتمإأداظقممم-3

ؼةميفماألداااارةممماإلضؿصااااادزعاااااتمدارةماألإأداااااظقممم-4

مأدققطتقاصظةم

مرتػاعمدـماظزواجميفماظصعقدإلمجؿؿاسقةإلاألبعادمام-5

جؿؿااااااسلموتػؽاااااؽماظؾـااااااءمإلوداااااائؾماظؿقاصاااااؾمام-6

مأدققطجؿؿاسلمظيتدرةمتقاصظةمإلا

متدسقؿمثؼاصةمايقارماظؾـاءمظدىماصرادماألدرةمماٌصرؼةم-1

وجقدمرارقمجدؼادةموزبؿؾػاةموعـاداؾةمإلدارةمذاؽق ممممممم-2

ماألدرةمم

مزؼادةماظقسلمظدىماألدرةمإلدارةماألزعاتمم-3

ميمظدىمأصرادماألدرةمماإلضؿصادتػعقؾمثؼاصةماالدؿفب مم-4

اٌرتؾطااةمباااظزواجمممجؿؿاسقااةاإلاظؿصااديمظؾؿشااؽبتممم-5

مطاٌغاالةمميفماٌفقرم

وعؽاتاممممممممممممممممممممممماألدارؼةموضعماراارمادرتذااديمظؾؿمدلااتممممم-6

اظؼائؿاةممممممممممممممممممممماألدارؼةمصضماظـزاساتميفماظؿعاعؾمعاعماظـزاسااتممم

ممسؾكمودائؾماظؿقاصؾ

مأظػمجـقةم100
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح البحثى الدقيق اجملال اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماظغزوماظـؼايفممفةٌقاجمإدرتاتقفقاتوضحم-1ماظعقٌةمواهلقؼةماظـؼاصقةمظدىماظشؾابم-1مضضاؼاماظعقٌة

م2023م2018مضلؿمسؾؿماالجؿؿاع

مجـقةأظػمم100

اظؼضاؼامواٌؿارداتم

اظلقادقةمظدىماظشؾابم

 أدققطتقاصظةم

ضؾقؿقااةمواظعاٌقااةموأثرػااامسؾااكماظؿقجفاااتمممإلاٌااؿغ اتمام-1

ماظلقادقةمظؾشؾاب

مايرا ماظلقادلموأثرػامسؾكماجملؿؿعماٌصريم-2

مشرتابماظلقادلموأزعةماهلقؼةمظدىماظشؾابإلام-3

مغدعاجماظلقادلمواٌقارـةإلآظقاتممام-4

غؿكاباااتماظربٌاغقااةمتقاصظااةمإلظمجؿؿاسقااةإلاحملاادداتمام-5

مأدققط

ماظعقٌةمواإلرػابماظلقادلم-6

مممممممممممغؿكاااابلمإلاظعصاااؾقةمواظؼؾؾقاااةموأثرػاااامسؾاااكماظلاااؾق مامم-7

مأدققطتقاصظةم

 رػابماظػؽرياإلؼدؼقظقجلموأثرػامسؾكمألاظصراعمام-8

زؼاادةماظااقسلماظلقاداالمظادىماظشااؾابمتكؿؾااػمممم-1

اظعاٌقااةموأداااظقمماظؿعاعااؾمعااعماظؼضاااؼامممغ اتمؿاٌاا

ماظلقادقة

مممممممممممممممموجاااقدمعمذاااراتمصاسؾقاااةمظؾـؼاصاااةماظلقاداااقةممم-2

مظدىماظشؾاب

تػعقؾمدورماٌراطزماظشاؾابقةموعـظؿااتماجملؿؿاعممممم-3

ماٌدغلميفمغشرماظقسل

زؼااادةمعشااارطةماظشااؾابميفماالحاازابماظلقادااقةمم-4

ماإلغؿؿاءموهؼقؼمأسؾكمعمذراتم

غؿكابااتممإليفمامةمغلؾةماٌشاارطةمواظؿصاقؼتممزؼادم-5

ماظربٌاغقةموتػعقؾمدورماٌرأةماظصعقدؼةمصقفام

رػابقةماٌرتؾطةمباظغزومإلغشرماظقسلمباٌكططاتمام-6

ماظـؼايف

مسـماظؼؾؾقةممًاوجقدمععاؼ مإلخؿقارماٌرذقنيمبعقدم-7

يفمغشارمممتػعقؾمدورماٌمدلاتماظدؼـقاةمواظـؼاصقاةممم-8

 اظقسل

 جـقةاظػمم100
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

اظؼضاؼاماظدؼـقةمذاتماألبعادم

مجؿؿاسقةإلا
مودؼدماًطابماظدؼينمإدرتاتقفقاتم-1

خؿقااارمإلمإداارتاتقفقاتخطااطموموجااقدم-1

مرجالماظدؼـ

 2023 2018 جؿؿاعإلضلؿمسؾؿما

 اظػمجـقةم100

اظؼضاؼاماٌرتؾطةمباظصقةم

مواٌرض
ماٌؿقرـةمتقاصظاتماظصعقدمجؿؿاسقةمظيتعراضإلاماألثارم-2

ممممممممممممممظقاااتمماظؿعاعااؾلغشاارماظااقسلماظصااقلمبم-1

مصرادماجملؿؿعأععماٌرضمظدىم
 اظػمجـقةم100
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماظػؾلػقةماظدرادات

ماظققغاغقةماظػؾلػةميفمايدؼـةاإلواػاتمم-1

ماإلدبعقةماظػؾلػةميفمايدؼـةاإلواػاتمم-2

مايدؼـةماظػؾلػةميفمايدؼـةاإلواػاتمم-3

ماٌعاصرةماظػؾلػةميفمايدؼـةاإلواػاتم م-4

ماٌـطؼميفماظػؾلػةميفمايدؼـةاإلواػاتمم-5

ماظعؾق مصؾلػةميفمايدؼـةاإلواػاتمم-6

مايدؼـااةمواظؿقجفاااتماألداااظقممزؼااادةم-

ممتؿـاداامماظػؾلااػقةماظدراداااتميفمواٌؿطااقرة

ماٌعاصرماظعاٌلماظػؽرموزرو مرؾقعةمعع

مباظدراداااتماظؼااقعلماظااقسلمغلااؾةمزؼااادةم-

ماظػؾلػقة

مذيقاعممؼشاؿؾمموعؿؽاعاؾممصعالمغظا موجقدم-

ماظػؾلػةمأصرع

ـمماٌاـؼػنيممرضامغلؾةمرتػاعإم- ماظدرادااتممسا

ماظػؾلػقة

 2023 2018 ضلؿماظػؾلػة
250 

 أظػمجـقف
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

 سؾؿماظـػس

 

 

مدراداتميفماظـؿذجةماظؾـائقةموهؾقبتماٌلارم-1

مةم)اظـػللمواظعؼؾل(ؽقاإلطؾقـقمضطراباتدرادةميفماإلم-2

ماإلغؿؿاااءمرـااةموادراداااتميفمسؾااؿماظااـػسماظلقاداالم)اٌقممم-3

واٌشاااارطةمواإلرػاااابمواظؿطااار مواظؿعصاااممواظشاااائعات(مم

مواظعقاعؾماٌرتؾطةمبف

اىر ااةمواجملاارعنيمواإلرػااابمواظؿشااقػاتماظػؽرؼااةممممم-4

ام)ظؾفاااغلمجؿؿاسقااةماٌرتؾطااةمبفااممإلواظعقاعااؾماظـػلااقةموام

مواجملينمسؾقف(

ماظـؿائقةمواظؾقؽقةمضطراباتاإلساضاتماظعؼؾقةمواإلم-5

اظدؼـقةماٌؿطرصةموارتؾارفامباإلرػابمواظؼضاؼاماإلواػاتمم-6

ماجملؿؿعقةمواظلقادقةميفمعصر

 بـاءموتعرؼمماخؿؾاراتمغػلقةمعؼــفم-1

ضقاسماظلؿاتمواٌاؿغ اتماٌكؿؾػاةمواظؿلطادممممم-2

 ؽةماٌصرؼةمواظعربقةعـماظـؿاذجميفماظؾق

اظـػلقةمواظعؼؾقاةمممضطراباتاظؿعر مسؾكماإلمم-3

 وعدىماغؿشارػاموارتؾارفامتؿغ اتمأخرى

ععرصاااةماظعقاعاااؾمواألداااؾابمواٌاااؿغ اتمممم-4

 اإلغؿؿاءماٌرتؾطةمباإلرػابمواٌشارطةمواٌقارـةمو

واٌقارـااةماإلغؿؿاااءمسؿااؾمبااراعجمظؿقلاانيمممم-5

 واٌشارطةماظلقادقة

بااراعجمحملاربااةماظؿطاار ماظػؽااريممممسؿااؾمم-6

واظدؼينموعؼاوعاةماألصؽاارماظبسؼبغقاةماٌرتؾطاةممممم

باااظؿطر مواإلرػااابمواظشااائعاتمخاصااةمظاادىممم

 اظشؾابمواٌراػؼني

درادااةماىر ااةماٌـظؿااةموشاا ماٌـظؿااةمممممم-7

واظقضاااق مسؾاااكمعمذاااراتموععااادالتماغؿشاااارم

اىر ةمورؾقعؿفاموسؿؾمبراعجمتقسقاةمععرصقاةممم

 ودؾقطقة

 مسؾااكماظؿطاار ماظاادؼينموأدااؾابفمممماظؿعاارم-8

واظعقاعؾماٌرتؾطةمبفمطـؼطاةماغطابقمسباقمسؿاؾممممم

براعجمًػضمػذهماألصؽارماهلداعةموتؼقؼاةموازعمم

ماظؿلاعح

م2023م2018مضلؿمسؾؿماظـػس
م250

مأظػمجـقف
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 مسئولية التهفيذ الهحاحاملخزجات ومؤشزات  اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماإلدبعقةماألثار
محبقثميفمذبالماظعؿارةماإلدبعقةم-1

محبقثميفمذبالماظػـق ماإلدبعقة -2

 حبقثميفماظؿصقؼرماإلدبعلم-1

 حبقثميفماظؽؿاباتماألثرؼةماإلدبعقةم-2

 اظعؿارةماظؿؼؾقدؼةمباظقاحاتحبقثميفمم-3

 حبقثميفماظعؿارةمواظػـق ماٌلقققةم-4

م–اٌشرقماإلدبعلم)ترطقاامموصـق محبقثميفمسؿارةمم-5

ماهلـد(م–إؼرا م

ميفمدورؼاتمساٌقةموإضؾقؿقةمعؿكصصةماالذرتا م-6

اتػاضقاتمتعاو محبـلمععمجفاتمربؾقةموإضؾقؿقاةممم-7

مودوظقة

ماحملؾقةمواظدوظقةمضاسدةمبقاغاتمباظؾققثماٌـشقرةم-8

 ماألثارضلؿم

ماألثار)ذعؾةم

اإلدبعقة(مباظؿعاو م

ععمإدارةماظؽؾقةم

مواىاععة

م2023م2018

م200

مأظػمجـقف

ماٌصرؼةماألثارحبقثميفمذبالمماٌصرؼةماألثار

اظػـااق ماظصااغرىمواظدؼاغااةموايضااارةمممحبااقثميفمم-1

 اٌصرؼةماظؼد ة

اٌكؿؾػةماظؾغةماٌصرؼةماظؼد ةمخبطقرفامحبقثميفمم-2

 )اهل ارقؼلمواظد قرقؼل(

 اظػـماظؼؾطلمواظؾغةماظؼؾطقةحبقثميفمم-3

متصـقػماظػكارميفماظعصقرماٌكؿؾػةحبقثميفمم-4

اٌشارطةميفمسؼدمعممتراتمربؾقةموإضؾقؿقةمودوظقاةممم-5

ماظؾققثماظعؾؿقةمظؿشفقعمغشر

ماألثارضلؿم

ماألثار)ذعؾةمم

اٌصرؼة(مباظؿعاو مععم

مإدارةماظؽؾقةمواىاععة

م200

مأظػمجـقف
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

 اظصقاصة

 خراجماظصقػلاإلحبقثمورؼؾقةميفمم- اإلخراجماظصقػل

مممممممممممممضلؿماإلسب مباظؿعاو 

 ععمإدارةماظؽؾقة
2018 2023 

200 

 أظػمجـقف

 اظصقاصةماالظؽرتوغقة
مغؿاجماظصقػلماالظؽرتوغلإلعقؽاغز مامم-

 صقاصةماظقدائطماٌؿعددةممم-

 اظرأيماظعا مواظصقاصة
محبقثميفماظصقاصةماظدوظقةمم-

 ضؿصادؼاتمعراصدماظرأيماظعا مإحبقثميفمم-

 اظؿقرؼرماظصقػل

محبقثميفمصقاصةماًدعاتمم-1

حبقثميفماظؿشرؼعاتماظصقػقةماًاصاةممم-2

 باإلسب ماىدؼد

 حبقثمخاصةمباظؿدرؼمماظصقػلم-3
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

 اظعبضاتماظعاعة

 واػاتماىؿفقرناظدراداتماًاصةمب

مراءمودؾقطقاتماىؿفقرمملحبقثمخاصةمبم-1

درادااااتمخاصاااةمباٌراداااؿمواظربوتقطاااقلممممم-2

 واإلتقؽقت

مممممممممممممباظؿعاو ضلؿماإلسب م

 ععمإدارةماظؽؾقة
2018 2023 

200 

 أظػمجـقف

 اظدراداتماًاصةمباإلغؿاجميفمذبالماظعبضاتماظعاعة

محبقثمخاصةمباإلغؿاجماإلسبغلمم-1

محبقثمخاصةمبنغؿاجمودائؾماظعبضاتماظعاعةمم-2

 حبقثمخاصةمباظؿدرؼممصكماظعبضاتماظعاعةم-3

 بايؿبتاظدراداتماًاصةم

محبقثمتؾقثميفماظؿلقؼؼمباظؿفزئةمم-1

حبااقثمخاصااةمحبؿاابتموطاااالتماظعبضاااتمممم-2

ماظعاعةمم

 حبقثمخاصةمجبقدةماًدعةم-3
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

 اإلذاسةمواظؿؾػزؼق 

 إدارةمعمدلات

حبقثمخاصةمبلداظقمماظؿادرؼممميفماٌمدلااتماإلذاسقاةممممم-1

مواظؿؾػزؼقغقة

حبااااقثمخاصااااةمباضؿصااااادؼاتماٌمدلاااااتماإلذاسقااااةمم-2

مواظؿؾػزؼقغقة

أحبااااثمخاصاااةمجباااقدةمإدارةماٌمدلااااتماظؿؾػزؼقغقاااةمم-3

 واإلذاسقةم

حبقثمخاصةمباظؿشرؼعاتموعقاثقؼماظشر ماٌـظؿةمظؾعؿؾمم-4

 اظصقػلمواظؿؾػزؼقغلم

مضؿصادؼاتماإلسب ماىدؼدنأحباثمتؿعؾؼمبم-5
مممممممممممممضلؿماإلسب مباظؿعاو 

 ععمإدارةماظؽؾقة
2018 2023 

200 

ماظؽؿابةمظؾرادؼقمواظؿؾػزؼق  أظػمجـقف

مأحباثمتؿعؾؼمتدارسماظـؼدماإلذاسلمايدؼثم-1

مأحباثمخاصةمباظؽؿابةمظؾرادؼقمواظؿؾػزؼق م-2

مأحباثمخاصةمباظدراعاماظؿؾػزؼقغقةمواإلذاسقةم-3

 اإلسب ماإلذاسلمواظؿؾػزؼقغل

مأحباثمخاصةمبؿؼـقاتماإلسب ماٌلؿقعمواٌرئلم-1

مممممممممممممممممممممحبااااقثمخاصااااةمبؿاااالث اتماإلسااااب ماظؿؾقػزؼااااقغلمممم-2

 سؾلماىؿفقرماٌلؿفؾؽ

 اظقدائطماٌؿعددة

احبااااثمتؿعؾاااؼمباظؿااالث اتماٌؿؾادظاااةمبااانيماظؼـاااقاتممم-1

ماظؿؾػزؼقغقةموودائؾماإلسب ماىدؼد

احباثمتؿعؾاؼمبؿالث اتماظقداائطماٌؿعاددةمسؾالماإلغؿااجمممممممم-2

 اظؿؾػزؼقغل
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماٌؽؿؾاتمواٌعؾقعات

 

متؽـقظقجقاماٌعؾقعاتم-1

مظؽرتوغقةإلاألرذػةمام-2

ظقلاااؼرواممرتؼاااءمتلااؿقيمخرجياالماظؼلااؿإلام-1

عؿطؾؾاتمداققماظعؿاؾميفمزاؾمثاقرةمممممععمموؼؿقاصؼقا

 اٌعؾقعات

مممممممممممممممممممتطاااقؼرمذيقاااعمأغاااقاعماٌؽؿؾااااتماٌصااارؼةمممم-2

 حؿقاجاتماٌلؿػقدؼـإح متؾيبم

ضلؿماٌؽؿؾاتمواظقثائؼم

مواٌعؾقعات
2018 2023 

250 

 أظػمجـقف
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق العاماجملال البحثى 
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

معفاراتماظؿعاعؾ

ممممممممممممممممممممععماظـصقصمم

ػفق معوم–)اظقحلم

اظقحل(موإغزاهلامسؾكم

ضضاؼاماجملؿؿعموغؼدم

مبـاءمعؾدسًامغؼدًاممػفق اٌ

إذؽاظقاتمتقثقؼماظـصماظـؾقيموسازلمعاامملمؼـؾاتمعـافمممممم-1

موبقا مدورماظلابؼنيموجفقدػؿ

عـففقااةماظؿعاعااؾمعااعماظااـصماظاادؼينماظؼاارآ مواظلااـةمممممم-2

موصفؿفؿامميفمضقءماظقاضع

ماظـصماظؼرآغلم)مضراءاتمععاصرةموعراجعاتمظؾؿػل (م-3

 

اٌؾقاةممتـؿقةماظقسلماظعا مباظؼضاؼاماإلدابعقةممم-1

 واٌعاصرة

ممممممممممممماظقضااق مسؾااكمععاااملماظقدااطقةماإلداابعقةمممممم-2

 اظ متعينماظرريةمواظؿقل مواظعدل

غشرمضاقؿماظررياةمواظعادلمواظرضالمواظؿقضارممممممم-3

 اإلغلاغل

اظقضق مسؾكمععاملماظؼاقؿماإلغلااغقةماٌشارتطةممممم-4

مخربنيماظػؽرماإلدبعلمواأل
ضلؿماظدراداتم

 اإلدبعقة
م2023م2018

200 

 أظػمجـقف

ضضاؼاماظػؽرماإلدبعلم

بؽاصةمأغلاضفماٌؿعؾؼةم

باظعؾق ماإلدبعقةممممممممممممممممم

)سؾق ماظؼرآ م،مسؾق م

مايدؼثم،ماظػؼفموأصقظف(

إسادةمدرادةماظؼضاؼاماظػؼفقةمظؾقضق مسؾكمععاملماإلباداعممم-1

ممممممممممممممممممواظؿااالظؼمطاااذامسااازلموتـققاااةماآلراءماظشااااذةمواظرتاثقاااةمممم

ماظ مالمتـادمماظعصر

عراجعااةمطااؾمصؽاارمبعقاادمسااـمودااطقةماإلدااب موسزظاافمممم-2

مواظؿقذؼرمعـف

بقا مدورمماإلداب ميفمبـااءماألعاؿموايضااراتموايػاازممممممممممممممممممممممممممم-3

مسؾكمحقاةماإلغلا موعؽؿلؾاتف

بقاااا مسبضاااةماظشااارؼعةمباظػؼااافموسبضؿفؿاااامم-1

 باظـابتمواٌؿغ 

مٌؼدسمعـماظـصقصسزلماٌؼدسمسـمش مام-2

زؼادةماظقسلمبادورماإلداب مميفمبـااءماإلغلاا مممممم-3

 اٌؾدعماٌـؿج

 رباربةماظػؽرماٌؿطر موصؽرماظغؾقمواظؿشددم-4

مػفق ماًطلمسـمظإلدب اظقضق مسؾكماٌم-5

200 

 أظػمجـقف
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 اخلطة البحثية لللية اخلدمة اإلجتماعية

 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماإلساضةذبالم

مضاطراباتماظؿدرؼؾقةمظؾعؿؾمععمعشؽبتماإلماإلحؿقاجاتهدؼدم-1

ماظـؿائقةم

صرؼااؼماظعؿااؾمماالخصااائلماالجؿؿاااسلمومباانيهؼقااؼماظؿؽاعااؾمم-2

ممظرساؼةماألرػالماٌصابنيمباظشؾؾماظدعاشل

هدؼدمعدىمصاسؾقةماٌؿارداتماٌفـقةماٌؼدعةمظؾطاببماٌعااضنيمممم-3

مباىاععةم

اٌفاينمظبخصاائلماالجؿؿااسلمظؿقؼقاؼمممممماألداءهدؼدمحاجاتمم-5

ماظؿؽاعؾمايللموعـؿلقريمظيترػالماٌعاضني

رماالخصائلماالجؿؿااسلميفماظؿكػقاػمعاـماٌشاؽبتمممممتؼققؿمأدوام-6

مألدرمأرػالمإضطرابمأدربجرماإلجؿؿاسقة

اظعااعؾنيممماإلجؿؿاسقنيتـؿقةماٌفاراتماٌفـقةمظديماألخصائقنيم-8

مععماالرػالماظؿقحدؼني

مظؾؿؽػقصنيماٌؼدعةماًدعاتمصاسؾقةمزؼادة-1

مذباالمميفمظؾعااعؾنيمماظعؿؾمصرؼؼمبنيماظؿؽاعؾمهؼقؼ-2

ماإلساضة

ماظعاااعؾنيممممممممممممممممممماإلجؿؿاااسقنيمظيتخصااائقنيماألداءمتؼقااقؿم-3

م اإلساضةمذبالميف

ماظعاعؾنيمممممممممممممممظيتخصائقنيماظؿدرؼؾقةماإلحؿقاجاتمهدؼد-4

م اإلساضةمذبالميف

ماًااادعاتمعاااـماٌلاااؿػقدؼـمرضاااامعاااديمهدؼاااد-5

مظؾؿعاضنيماٌؼدعةمجؿؿاسقةاإل

م2023م2018ماظػردمخدعةمضلؿ
م50

مأظػمجـقف
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

ماجملالماظطيب

ماٌزعـةماألعراضم

اٌصاابنيمبالعراضمعزعـاةممممهلنيمأداءماألدارةمسباقماألصارادممممم-1

م)اظلررا م،ماظزػا ر(

ماألعراضهدؼدماظضغقطمايقاتقاةمألدارماألرػاالماٌصاابنيمبامممممم-2

 اظقبائقة

 ماألدرؼةإصابةماٌرأةمبايروقموسبضاتفامم-3

يفمتؼادؼؿمرساؼاةمممماإلجؿؿااسكمهدؼدمعادىمصاسؾقاةماالخصاائلممممم-4

ماظـػلقنيمكمعؿؽاعؾةمظؾؿرض

اإلجؿؿاسلميفمتؼادؼؿماًادعاتمٌرضالممممهدؼدمدورماألخصائلمم-5

ملدققطاظػصا مباٌلؿشػلماىاععلمب
م

رػااالمداارماألاظؿكػقااػمعااـماظضااغقطمايقاتقااةممألم-1

 اٌزعـةمماألعراضاٌصابنيمب

هدؼاادمعااديمرضاااماٌلااؿػقدؼـمعااـماًاادعاتممممممم-2

 اٌؼدعةمظؾؿرضلميفماٌلؿشػقاتماإلجؿؿاسقة

اٌمدؼااةمزؼااادةموساالماصاارادماجملؿؿااعمباظعقاعااؾممممم-3

 اٌزعـةمماألعراضظإلصابةمب

ماألعااراضاظؿكػقااػمعااـمعشااؽبتماٌرضاالمذويمممم-4

ماظـػلقةمواظعؼؾقة
ماظػردمخدعةمضلؿ

م
م2023م2018

م30

مأظػمجـقف

اجملالماٌدردل

صعاظقااةمبرغاااعجماظربذبااةماظؾغقؼااةماظعصااؾقةميفمخدعااةماظػااردمم-1

اظؿكػقػمومظؾؿكػقػمعـمحدةمضؾؼماإلنازمظؾطببماٌؿػقضنيمسؾؿقا

 عـمحدةماظعـػماٌدردل

ماظعبضةمبنيمشقابماألبموسدوا مرببماٌرحؾةماظـاغقؼةم-2

 غظا ماظؿعؾقؿمواظؿدرؼمماظػينماٌزدوجمم-3

اظؿكػقػمعـمعشؽؾةماالغلقابماالجؿؿاسلمظيترػالمذويمم-4

 صعقباتماظؿعؾؿ

ممممممممممممممممممماإلجؿؿاسقنيهدؼدماٌعقضاتماظ متقاجفماالخصائقنيمم-5

صكماظؿعاعؾمععماٌشؽبتماٌدردقة

هؼقاااؼماظؿقاصاااؼماٌدردااالمظؾطاااببموهلااانيمممم-1

 دؾقطقاتفؿمداخؾماٌراحؾماظؿعؾقؿقةم

 اظلعكمظؿطقؼرغظا ماظؿعؾقؿمواظؿدرؼمماظػينماٌزدوجمم-2

وتااقص مممعااعمعشااؽبتمصااعقباتماظااؿعؾؿاظؿعاعااؾمم-3

 براعجممخاصةمهلؿ

اجملااالمهؼقااؼماظؿؽاعااؾمباانيمصرؼااؼماظعؿااؾميفمممم-م4

اٌدردل

م40

مأظػمجـقف
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

مذبالماٌدعـني

 تـؿقةموسلماألصرادمتكاررماالدعا م-1

 اظعقاعؾماٌرتؾطةمتؼاوعةماٌدعـنيمظدورماألخصائلماالجؿؿاسلم-2

مماردااةماألخصااائلماالجؿؿاااسلمظعؿؾقااةماٌؿابعااةمظؾقاااالتممممم-3

ماظػردؼةمظؾؿدعـني
م

زؼااادةماظاارباعجماظقضائقااةمظؾشااؾابمواٌااراػؼنيمضاادممم-1

مزباررماالدعا مبلغقاسف

ممممممممممممممممممممممتقسقااااةماصاااارادماجملؿؿااااعمباٌكاااااررماٌرتتؾااااةم-2

م2023م2018ماظػردمخدعةمضلؿ سؾلماإلدعا مواغؿشارهمبنيماظػؽاتماظعؿرؼةماٌكؿؾػة

م40

مأظػمجـقف

مذبالمرساؼةماٌلـني
 هدؼدمعدىماالداءةماجملؿؿعقةمظػؽةماٌلـنيمم-1

مإداءةمععاعؾةماظشؾابماىاععلمإلبائفؿماٌلـنيم-2

ضقاااسمعااديمرضاااماٌلااؿػقدؼـمعااـمخاادعاتماٌلااـنيمممم

مؼةمواظصققةاإلضؿصادوماإلجؿؿاسقة

م20

مأظػمجـقف
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

م

مذبالماالؼؿا 

م

مظديمذياساتماألرػالماألؼؿا ماظؼقؿم-1

عااعماٌشااؽبتممظؾؿعاعااؾماإلجؿؿاااسقنيماألخصااائقنيعفاااراتممم-2

مظيتؼؿا اإلجؿؿاسقةم

متـؿقةماظؼقؿماٌؿعددةمظبرػالم-

مظيتخصائقنيتـؿقةماٌفاراتماٌكؿؾػةمم-

م2023م2018ماىؿاسةمخدعةمضلؿ

م14

مأظػمجـقف

مظبجؽنيماإلجؿؿاسقةاظؿكػقػمعـماٌشؽبتممظديمذياساتماظبجؽنيماإلجؿؿاسقةماٌشؽبتممذبالماظبجؽني
م6

مأال مجـقف

ماجملالماٌدردل

مممممممممممممممممممماظعااااعؾنيمماإلجؿؿااااسقنيمظيتخصاااائقنياٌفااااراتماٌفـقاااةمممم-1

مععمذياساتماظـشاطماٌدردل

أرػاالماظشاقارعمباٌادارسمممممعاعممعفاراتماألخصائلماالجؿؿااسلمم-2

ماظصدؼؼة

عفاااراتماظعؿااؾماىؿاااسلمظااديماظطااببماٌقػااقبنيمباٌرحؾااةممم-3

ماظـاغقؼة

مظيتخصائقنيتـؿقةماٌفاراتماٌفـقةمم-
م18

مأظػمجـقف
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

 ذبالماٌعاضني

مظؾؿعاضنيمحرطقُااإلجؿؿاسقةماظؽػاءةمم-1

أمناطماظلؾق ماالجيابلمظديمذياساتماألرػاالماٌعااضنيمذػـقااممممم-2

ماظؼابؾنيمظؾؿعؾؿ

مألعفاتماألرػالماٌؽػقصنيماإلجؿؿاسقةاظضغقطممم-3

مظؾؿعاضنياإلجؿؿاسقةمتـؿقةماظؽػاءةمم-

االرػاالمممألعفااتمماإلجؿؿاسقاةماظؿكػقػمعـماظضغقطمم-

ماٌؽػقصني
م2023م2018ماىؿاسةمخدعةمضلؿ

م15

مأظػمجـقف

م5

مأال مجـقف
مشرؾتـؿقةموسلماظشؾابمتشؽؾةماالوارباظمعشؽؾةماالوارمباظؾشرواظشؾابماىاععلمم-1مذبالماظشؾاب



 

166 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 الخدمة اإلجتماعيةكلية - قطاع العلوم التربوية  –الخطة البحثية     
 

7411- 7475  Scientific Research plan 

 

 

 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق العاماجملال البحثى 
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

دراداتميفمتـؿقةماجملؿؿعم

مممممممممممممممممواظؼضاؼاماٌرتؾطةمبفام

)ماظؿؿؽنيماالجؿؿاسلم

واظلقادلمظػؽاتماجملؿؿعم

،مماإلجؿؿاسقةمواحملدداتم

واظػؼرماإلجؿؿاسقةمواظعداظةم

واظؾطاظةمواٌلؽقظقةم

واٌشروساتماإلجؿؿاسقةم

اظصغ ةمواٌلؽقظقةم

ظؾشرطاتمماإلجؿؿاسقة

اظصـاسقةمواظؿطر م

مممممواالرػابمواظؿقرشم

 اىـللم...(

مماإلجؿؿاسقةماٌداصعةمسـمحؼققماظعؿبءميفمخدعاتماظرساؼةم

 ماإلجؿؿاسقةمهؼقؼماظعداظةمم-

اجيادمبراعجموخدعاتمجدؼدةمتؾيبماحؿقاجاتمصؽااتممم-

)ماٌااراةم،ماظشااؾابم،ماالرػااالم،ممماجملؿؿااعماٌكؿؾػااةمم

ماٌلـنيم(

م2023م2018متـظقؿماجملؿؿعمضلؿ

م35

مأظػمجـقف

واظاااؿؿؽنيماظلقادااالمماإلجؿؿاسقاااةزؼاااادةماٌشاااارطةممتـؿقةماٌشارطةماظشعؾقةمواٌدغقةمظػؽاتماجملؿؿعمطاصةم

مواالجؿؿاسلمظؾؿقارـنيمميفماجملؿؿعماٌصريم

م30

مأظػمجـقف

ظؾشرطاتماظصـاسقةمورؼادةماالسؿالمماإلجؿؿاسقةمظقةمؽقاظؾطاظةمواٌل

مماإلجؿؿاسقةم

 اٌلاػؿةميفمحؾمعشؽؾةماظؾطاظةمم-

متقطقدمسؾلمعلؽقظقةماظشرطاتماظصـاسقةماالجؿؿاسلم-

ميفمتقص اياضـاتمظضؿا مناحماٌشروساتماظصغ ةم

ماجيادمبقؽةمداسؿةمالبداساتماظشؾابموتطؾقؼاتفام-

م30

مأظػمجـقف
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

دراداتميفمتـؿقةماجملؿؿعم

مممممممممممممممواظؼضاؼاماٌرتؾطةمبفام

)ماظؿؿؽنيماالجؿؿاسلم

واظلقادلمظػؽاتماجملؿؿعم

،مماإلجؿؿاسقةمواحملدداتم

واظػؼرمماإلجؿؿاسقةمواظعداظةم

واظؾطاظةمواٌلؽقظقةم

واٌشروساتمماإلجؿؿاسقةم

اظصغ ةمواٌلؽقظقةم

ظؾشرطاتمماإلجؿؿاسقةم

اظصـاسقةمواظؿطر م

واالرػابمواظؿقرشم

 اىـللم...(

ظؾػؽاااتماٌكؿؾػااةم)ماٌلااـنيمواظػؼااراءممماإلجؿؿاسقااةاظرساؼااةم

مواظطػقظةم(

مماجيااااادمبااااراعجمواغشااااطةمصعاظااااةمظؾرساؼااااةم-

 يفمأغدؼةماٌلـنيمماإلجؿؿاسقة

متؼدؼؿمخدعاتمجقدةمهلذةماظػؽاتمم-

تاااادرؼمماظعاااااعؾنيميفمعمدلاااااتماظرساؼااااةممم-

مممؿؿاسقةماإلج

م2023م2018متـظقؿماجملؿؿعمضلؿ

م30

مأظػمجـقف

ماداظقممعقاجفةماظؿطر مواظعـػميفماجملؿؿعماٌصريمم

م

ظؾفؿاساااتمماإلغؿؿاااءزؼااادةماظااقسلمخبطااقرةمممم-

ماٌؿطرصة

ماظؿؾص ماظدؼينمباالصؽارماٌؿطرصةم-

 غدؼةموعرطزماظشؾابمدعجماظشؾابميفماألم-

م

م38

مأظػمجـقف

عقاجفااةمعشااؽبتماالوااارميفماظؾشاارمووااارةماالسضاااءممممم

مواظؿقرشماىـللم

ماٌشؽبتممهظؾؿعاعؾمععمػذمإدرتاتقفقاتاجيادمم-

مزؼادةماظقسلمظديماظشؾابمعـماىـلنيمم-

م25

مأظػمجـقف
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

 ضضاؼاماظػؼر

 

معشروساتمهلنيمحقاةماٌرأةماٌعقؾةم-1

ماإلجؿؿاسقةمعشارطةماظػؼراءميفمدقاداتماظرساؼةم-2

 اظرساؼةماظصققةمظػؼراءمايضرم-3

ماٌعقشلمظؾػؼراءرصعماٌلؿقىمم-1

 ػؼراءظؾماإلجؿؿاسقةمتقص مخدعاتماظرساؼةمم-2

 تقص ماًدعاتماظصققةمظؾػؼراءم-3

 2023 2018 ضلؿمخدعةماىؿاسة

م50

 أظػمجـقف

 اإلجؿؿاسقةماظعداظةم
مظدىمصؼراءمايضرماإلجؿؿاسقةماظعداظةمم-1

 يفمايضرماإلجؿؿاسقةمسداظةمتقزؼعماًدعاتمم-2
 اًدعاتماٌؼدعةمظؾػؼراءميفمايضرهؼقؼماظعداظةميفم

م50

 أظػمجـقف

 

 اٌعاضاتمحرطقًا

 

مظؾؿعاضنيمبصرؼًاماإلجؿؿاسقةمخدعاتماظرساؼةمم-1

مهلنيمغقسقةمحقاةماٌعاضاتمحرطقًا-2

 اظؿكػقػمعـماالدؿؾعادماالجؿؿاسلمظؾؿعاضنيمحرطقًام-3

متقص ماًدعاتمظؾؿعاضني -1

 رصعمعلؿقىمععقشةماٌعاضنيم-2

م30

 أظػمجـقف

 أدرماظلفـاء
مظؾغارعنيماٌػرجمسـفؿماإلجؿؿاسقةمايؿاؼةمم-1

 اظؿكػقػمعـماالدؿؾعادماالجؿؿاسلمألدرماظلفـاءمم-2
 يمألدرماظلفـاءاإلضؿصادتقص ماألعـماالجؿؿاسلموم-

م50

 أظػمجـقف

 غلؼماٌعؾقعات

متطقؼرمخدعاتمرساؼةمظؾؿدعـنيمم-1

ماإلجؿؿاسقةمتطقؼرماظؾـاءماظؿـظقؿلمٌمدلاتماظرساؼةمم-2

 إدارةماألزعاتمواظؽقارثمباجملؿؿعم-3

متطقؼرماًدعاتماٌؼدعةمظؾؿدعـنيم-1

 عقاجفةماألزعاتماجملؿؿعقةم-2

م10

 أال مجـقف
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح البحثى الدقيقاجملال  اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

اإلساضةذبالم  

هؼقؼماظؿؽاعاؾمبانيمصرؼاؼماظعؿاؾمظرساؼاةماألرػاالماٌصاابنيمممممممم -1

مباظشؾؾماظدعاشل

مإضاطراباتماظؿدرؼؾقةمظؾعؿؾمععمعشاؽبتممماإلحؿقاجاتهدؼدمم-2

م اظـطؼمواظؽب 

هدؼاادمعاادىمصاسؾقااةماًاادعاتماٌؼدعااةمظؾطااببماٌؽػااقصنيممم -3

م باىاععة

ماظلؾؾقةمظؾؿقرشماىـلكمباٌعاضاتممسعقًاماألثارهدؼدم -4

اٌفينمظؾؿؿارسماظعا مظؿقؼقؼماظؿؽاعاؾممماألداءهدؼدمعؿطؾؾاتم -5

م ايللمظيترػال

تؼقااقؿمأدوارماٌؿااارسماظعااا ميفماظؿكػقااػمعااـماٌشااؽبتمممممم -6

مألدرمأرػالمإضطرابمأدربجراإلجؿؿاسقةم

متـؿقةمضقؿماٌقارـةمظديماٌعاضاتمحرطقام-7

اظعاعؾنيمماإلجؿؿاسقنيماألخصائقنيتـؿقةماٌفاراتماٌفـقةمظديمم-8

مععماالرػالماظؿقحدؼني

 

المهؼقؼماظؿؽاعؾمبنيمصرؼؼماظعؿؾمظؾعاعؾنيميفمذبامم-1

ماإلساضة

 زؼادةمصاسؾقةماًدعاتماٌؼدعةمظؾؿؽػقصنيم-2

اظلؾؾقةماٌرتتؾةمسؾلماظؿقارشممماألثاراظؿكػقػمعـمم-3

 اىـللمظؾػؿقاتماٌعاضاتممسعقًا

اظعاااعؾنيممممممممممممممممممممممممممممماإلجؿؿاااسقنيمظيتخصااائقنيماألداءتؼقااقؿمم-4

 ماإلساضةيفمذبالم

مظيتخصاااائقنياظؿدرؼؾقاااةمماإلحؿقاجااااتهدؼااادمم-5

 ماإلساضةظعاعؾنيميفمذبالما

هدؼااادمعاااديمرضااااماٌلاااؿػقدؼـمعاااـماًااادعاتمم-6

 اٌؼدعةمظؾؿعاضنيماإلجؿؿاسقة

 2023 2018 ضلؿماجملاالت

م50

مأظػمجـقف
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
قينة التنويل  (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

 باجلهيه
  

اظطيبماجملال  

مباالظؿفاابمماٌصاابنيمماألرػاالممألدارممايقاتقاةمماظضغقطمهدؼدم-1

م اظقبائلماظؽؾدي

معؿؽاعؾااةمرساؼااةميفمتؼاادؼؿماظعؿااؾمصرؼااؼمصاسؾقااةمعاادىمهدؼاادم-2

م اظـػلقنيمظؾؿرضل

ماالطؿؽاابممٌرضالمماًدعاتمتؼدؼؿميفماظعا ماٌؿارسمدورمهدؼدم-3

ملدققطبماىاععلمباٌلؿشػل

 ظؾؾرتماظلؽريماظؼد معرضلمظؿعرضماٌمدؼةماظعقاعؾمعقاجفةم-4

ماالرػااالمألداارمايقاتقااةماظضااغقطمعااـماظؿكػقااػم-1

ماظقبائلماظؽؾديمباالظؿفابماٌصابني

ماًااادعاتمعاااـماٌلاااؿػقدؼـمرضاااامعاااديمهدؼااادم-2

ماٌلؿشػقاتميفمظؾؿرضلماٌؼدعةماإلجؿؿاسقة

ماجملؿؿعموسلمزؼادةم-3 مظؾؼاد مماٌمدؼاةممباظعقاعاؾمماصراد

ماظلؽري

ماألعااراضمذويماٌرضاالمعشااؽبتمعااـماظؿكػقااػم-4

مواظعؼؾقةماظـػلقة

 2023 2018 ضلؿماجملاالت 

م30

 أظػمجـقف

 اجملالماٌدردل

ظيترػااالمذويمماإلجؿؿاااسكاظؿكػقااػمعااـمعشااؽؾةماالغلااقابممم-1

مصعقباتماظؿعؾؿ

اظعؿؾماظػرؼؼالميفماٌادارسماظػـقاةممممهدؼدماٌعقضاتماظ متقاجفم-2

ماظصـاسقة

ماظؿعؾؿمصعقباتمعشؽبتمعـماظؿكػقػم-1

ماٌدردلماجملالميفماظعؿؾمصرؼؼمبنيماظؿؽاعؾمهؼقؼم-2

م30

 أظػمجـقف

متـؿقةموسلمأسضاءماظـقاديماظـؼاصقةمتكاررماٌشؽبتماظؾقؽقةمذبالمرياؼةماظؾقؽة
سؾلماظؿؾقثممتقسقةماصرادماجملؿؿعمباٌكاررماٌرتتؾةم-

 اظؾقؽل

م30

مأظػمجـقف

م

مذبالمرساؼةماٌلـني
ظؾؿلاـنيممماإلجؿؿااسكمهدؼدمعدىمصعاظقةمخدعاتمبرغاعجماظضؿا ممم

ماٌلؿؾعدؼـماجؿؿاسقًا

ضقاسمعاديمرضااماٌلاؿػقدؼـمعاـمخادعاتماظضاؿا مممممممم-

 اإلجؿؿاسك

م20

مأظػمجـقف

م
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح الدقيقاجملال البحثى  اجملال البحثى العام
قينة التنويل  (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

 باجلهيه
  

ماألدرىاجملالم

هدؼدمدورمعـظؿاتماجملؿؿعماٌدغلميفمايدمعـمعشؽؾةمزواجم-1

ماظؼاصراتم

ماألدرىتقسقةماألدرمباٌكاررماظـاوةمسـماظعضؾم-2

طااظطبقمواظـازاعمممممةؼاألدارماظؿكػقػمعـماٌشؽبتمم-

 األدرىواظؿػؽؽمماألدرى

اظلاؾؾقةممماألثاارمايدمعـمزواجماظؼاصراتمواظؿقسقةمبم-

 اٌرتتؾةمسؾقف

 

 2023 2018 ضلؿماجملاالت

م50

مأظػمجـقف

 

مذبالمرساؼةماظشؾاب

ممممممممممممماإلجؿؿاسقاااةمهدؼااادمعؿطؾؾااااتمتلاااقؼؼمحباااقثماًدعاااةممم-1

ميفمذبالمرساؼةماظشؾاب

ظؾؿكػقااااػمممممممممممممماإلجؿؿاااااسقنيماألخصااااائقنيتـؿقااااةمعفاااااراتم-2

معـمعشؽؾةماظؿقرشماىـللمبنيماظشؾابماىاععلم

ماإلحؿقاجاااتهدؼاادمأدوارماألخصااائلماالجؿؿاااسلميفمإذااؾاعممم-3

مأدققطظطاظؾاتماٌدؼـةماىاععقةمجباععةمماإلجؿؿاسقة

اٌفاااينمماألداءاظضاااغقطمايقاتقاااةموممهدؼااادماظعبضاااةمبااانيم-4

اظعاعؾنيمبنداراتمرساؼةماظشؾابمجباععةمماإلجؿؿاسقنيمظيتخصائقني

مأدققط

متؽاانيماظطاظاامماىاااععلمعااـماٌشااارطةميفماألغشااطةماظؿطقسقااةم-5

ماجملؿؿعقة

ظؾقؿقؿاااتمماإلجؿؿاااسكاظؿكػقااػمعااـمعشااؽبتمدااقءماظؿقاصااؼمم-6

ماألدرىاٌراػؼاتمظعضؾم
م

ممممممممممممممممماٌرتتؾااااةماألثااااارمعااااـماظؿكػقااااػميفماالداااافا م-1

مباىاععةمظؾطاظؾاتماىـللماظؿقرشمسؾل

مبرساؼاةممظؾعااعؾنيممايقاتقاةمماظضاغقطممعـماظؿكػقػم-2

ماىاععةمذؾاب

ماألغشااطةمميفماىاااععلمماظشااؾابممعشااارطةممزؼااادةمم-3

ماجملؿؿعقة

م ظؾقؿقؿاتماظؿقاصؼمدقءمعشؽبتمعـماظؿكػقػم-4

ماظطببقةماألغشطةميفماظطببمعشارطةمزؼادةم-5

مبرساؼاةمماظعااعؾنيممظيتخصاائقنيمماٌفينماألداءمتؼققؿم-6

مباىاععةماظشؾاب

م40

 أظػمجـقف



 

 

 



 

 



 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 التربية للطفولة المبكرة كلية-  التربويةقطاع العلوم  –لبحثيةالخطة ا   
 

7411-7477  Scientific Research plan 

 

172 

 

  الرتبية للطفولة املبلرةاخلطة البحثية لللية 

 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

معؿعؾؼةموعشؽبتمضضاؼا

 باٌؿعؾؿني

مماٌعؾؿةماظطاظؾة/ماالرػال)م

م(االرػالمرؼاضمبؽؾقة

واٌشاؽبتماظلااؾقطقةمظيترػااالمممضااطراباتتشاكقصموساابجماإلمم-1

اظعادؼنيموشا ماظعاادؼنيميفمضاقءماظؿقجفااتماظلاؾقطقةمواظؼقعقاةممممممم

مواالغلاغقة

االغػعاظقةمظيترػالماظعادؼنيموش ممضطراباتتشكقصموسبجماإلم-2

اظعادؼنيميفمارارمتقجفاتمسؾؿماظـػسماظلؾقطلموسؾؿماظـػسماٌعاريفمم

موسؾؿماظـػسماإلجيابل

ممممممممممممممممممممممماٌؾاادسنيميفمإرااارماظؿقجفاااتماٌعاصاارةمممرساؼااةماٌقػااقبنيمومم-3

ميفمسؾؿماظـػسماظرتبقيمواظصقةماظـػلقةمواظرتبقةماًاصة

مممممممممممممتـؿقااةماٌقػؾااةمواظؿػااققمواالبااداعميفمزااؾماظـظرؼاااتماٌعاصاارةمم-4

مصكمسؾؿماظـػسمبصػةمساعةموسؾؿماظـػسماالجيابلمبصػةمخاصةم

مواساضاتفاظؿعؾؿممتإضطراباتشكقصموسبجممم-5

ماظؿعؾؿمواظؿعؾقؿمظؾؿؿػقضنيمواٌؿلخرؼـمدرادقًامم-6

ماظرتبقيمظطػؾماظروضةماظؿؼقؼؿم-7

مواٌشااؽبتممضااطراباتمظإلمعؼــااةممتشااكقصمأدواتم-

ممممممممممباإلضااصةمماظعاادؼنيمموشا مماظعاادؼنيممظيترػاالمماظلؾقطقة

مضطراباتاإلمظؿؾؽمسبجقةمبراعجمإدي

مواٌشااؽبتمضااطراباتظإلمعؼــااةمتشااكقصمادواتم- 

مممممممممممباإلضااصةمماظعاادؼنيمموشا مماظعاادؼنيممظيترػاالمماظلؾقطقة

مضطراباتاإلمظؿؾؽمسبجقةمبراعجمإدي

مواٌؾدسنيماٌقػقبنيمظرساؼةمصردؼةمغػلقةمراعجب- 

معؿـقسةموبراعجماثرائقةمأغشطة- 

ماظـػلقةماألررمإديمعلؿـدةمصعاظةموتعؾؿمإدرتاتقفقاتم-

ماظروضةمظطػؾماظرتبقيماظؿؼقؼؿميفمحدؼـةمأداظقمم-

م2020م2018 ضلؿماظعؾق ماظـػلقة
م30

مأظػمجـقف
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2023-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

 

مضضاؼاموعشؽبتمعؿعؾؼة

ماألخصائقنيباٌعؾؿاتمو

 اظـػلقني

ماظؽػاؼاتماظـػلقةمٌعؾؿاتماظروضةمم-1

رذاااادماظـػلااالمواظرتباااقيمظؾعاااادؼنيموشااا ماظعاااادؼنيممممممممممممممممممممممممإلام-2

مومنقماظعادؼنيموادرػؿمم

ماظصؿقدماظـػللميفمعقاجفةمهدؼاتماٌفـةمواظعؿؾممم-2

اظـػلاقنيمممئقنياألخصاامهلنيماظؽػاءةماظذاتقةمظدىماٌعؾؿاتمومم-3

مٌقاجفةمضغقطمايقاةموعشؽبتمايقاةماظعؾؿقة

تعؾااقؿمصعاظااةميفمضااقءمغظرؼاااتماظااؿعؾؿمممممممممممإداارتاتقفقاتتطااقؼرمم-4

موسؾؿمغػسماظـؿقم

 

مأدظةمتدرؼؾقةمظؾؽػاؼاتماظـػلقةمظؾؿعؾؿاتمم-1

بااراعجمارذااادمغػلااكمظيترػااالماظعااادؼنيموشاا مممممم-2

ماظعادؼنيموادرػؿ

مؿـؿقةماظصؿقدماظـػللمعؼاؼقسموبراعجمظم-3

براعجموأدظةمتدرؼؾقةمظؿطقؼرماظؽػاءةماظذاتقاةمظادىمممم-4

ماظـػلقنيمماألخصائقنياٌعؾؿاتمو

وراارقمتـػقااذػامواألغشااطةمممداارتاتقفقاتأدظااةمباإلم-5

 واظؿؼقؼؿموأدواتماظؼقاسم

 ضلؿماظعؾق ماظـػلقة

ععمإدارةمرؼاضماالرػالم

مباظرتبقةمواظؿعؾقؿ

 

2018 2022 

م200

 أظػمجـقف

ضضاؼاموعشؽبتمذوىم

ماًاصةماإلحؿقاجات

ماظؽشػمواظؿدخؾماٌؾؽرم-1

ماًاصةمماإلحؿقاجاتاظرباعجماظؿعؾقؿقةمظذوىمم-2

اًاصااةمماإلحؿقاجاااتتعؾااقؿمذوىممإداارتاتقفقاتاداااظقمموم-3

 درػؿممأو

غػلاقًاميفمذباالمرساؼاةممممماألخصائقنيتلػقؾموتدرؼمماٌعؾؿاتموم-4

ماًاصةمماإلحؿقاجاتذوىم

ماًاصةمماإلحؿقاجاتدعجمذوىمم-5

م

اًاصااةمماإلحؿقاجاااتادواتماظؽشااػمسااـمذوىمممم-1

موبراعجمرائدةمميفماظؿدخؾماٌؾؽر

ماإلحؿقاجاااتبااراعجموخطااطمتعؾااقؿمصردؼااةمظااذوىممم-2

ماًاصةم

اًاصاةموعاامممماإلحؿقاجااتمبراعجمارذاادؼةمظاذوىممممم-3

معـمأدواتممؼرتؾطمبفا

ماًاصةماإلحؿقاجاتأدظةمتدرؼؾقةمظؾؿعؾؿاتمظذوىمم-4

مواربمظدعجماظروضاتموتؼدؼؿمتؽؾػةماظؿفاربممم-5

مضلؿماظعؾق ماظـػلقة

وضلؿماظرتبقةماًاصةم

مباٌدؼرؼة

م35

مأظػمجـقف
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

اظؼضاؼامواٌشؽبتم

ماجملؿؿعقة

مغؿؿاءمإلدسماظـػلقةمظاألمم-1

ماظعـػماظػرديمواىؿاسلموأداظقممعقاجفؿفم-2

مدرىموعقاجفةمأثارهماظلؾؾقةألاظؿػؽؽمامم-3

ماألسؾاءماظـػلقةمظؾؾطاظةم-4

مظؾطػؾمواظطاظؾةماٌعؾؿةمماإلجؿؿاسكاألعـماظـػللمومم-5

دعاا ممإاألسؾاءماظـػلقةمظإلدعاا مبؽاؾمصاقرهموعاامؼؿضاؿـفمعاـمممممممم-6

مغرتغتماإل

ماظؿعصمماظػؽريم)االدسماظـػلقة(مم-7

االبعادماظـػلقةمظؾؿقرشمواالداءةماىـلقةمواظشذوذماىـللمم-8

موسبجفا

مدراداتمعلققةموهؾقؾقةمم-

 أدواتمضقاسموتؼقؼؿم-

مبراعجمسبجقةموتدرؼؾقةمم-

مغدواتموورشمسؿؾمم-

بروتااقطبتمتعاااو مسؾؿاالمعااعماىفاااتمواظطؾؼاااتممم-

ماًدعقةماجملؿؿعقة

مضلؿماظعؾق ماظـػلقة

واىؿعقاتماألػؾقةم

وعمدلاتماجملؿؿعم

ماٌدغل

مووزارةماظـؼاصة

ووزارةماظؿضاعـم

ماإلجؿؿاسك

مواظرتبقةمواظؿعؾقؿ

2018 2022 
م30

مأظػمجـقف
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح الدقيقاجملال البحثى  اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

عشؽبتموضضاؼامعؿعؾؼةم

مباٌعرصةماظـػلقةموتطؾقؼاتفا

ماظؼضاؼاماٌعاصرةمظؾصقةماظـػلقةم-1

ماظؼضاؼاماٌعاصرةمظإلرذادماظـػللم-2م

مظعؾؿماظـػسماإلجيابلعاصرةماظؼضاؼاماٌم-3

ممعاصرةمظعؾؿماظـػسماظؿعؾقؿلاظؼضاؼاماٌمم-4

مماإلجؿؿاسكعاصرةمظعؾؿماظـػسماظؼضاؼاماٌم-5

ماظرتبقيمعاصرةمظعؾؿماظـػسماظؼضاؼاماٌم-6

معاصرةمظعؾؿمغػسماظػؽاتماًاصةاظؼضاؼاماٌمم-7

مماظؼضاؼاماٌعاصرةمظعؾؿماظـػسماظػلققظقجلم-8

مغػسماظؾعممعاصرةمظعؾؿاظؼضاؼاماٌمم-9

ماظؼضاؼاماٌعاصرةمظعؾق ماظدعاغمظدىماظطػؾم-10

ممناذجموغظرؼاتمحدؼـةومئعؾادم-1

ماظـظرؼةمواظـفاحمئدظةمتطؾقؼمظؾؿؾادأم-2

م

 ضلؿماظعؾق ماظـػلقة

م

م2022م2019
م20

مأظػمجـقف
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح الدقيقاجملال البحثى  اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

م

سدادماألرػالمإبراعجم

 اظعادؼنيموش ماظعادؼني

 إسدادمبراعجماألرػالماظعادؼنيموش ماظعادؼنيم
مبراعجمتعؾقؿقةمحدؼـةمظؿعؾقؿماألرػالماظعادؼنيم-

 براعجمخاصةمظؿعؾقؿماألرػالمش ماظعادؼنيم-
ضلؿماظعؾق ماظرتبقؼة

2018 2022 

م30

مأظػمجـقف ممممممممممممممممممممتااااؾينماألداااااظقممايدؼـااااةمظؿعؾااااقؿماألرػااااالماظعااااادؼنيمممم

موش ماظعادؼنيم

دارتاتقفقاتمايدؼـاةمظؿعؾاقؿممممإلتطؾقؼماألداظقمموام-

ماألرػالماظعادؼنيموش ماظعادؼنيم

م

ممممممممممسدادموتلػقؾماظؼائؿنيمإ

سؾكمتربقةماألرػالماظعادؼنيم

موش ماظعادؼني

م

 

تصؿقؿمباراعجمتدرؼؾقاةمظؾؼاائؿنيمسؾاكمتربقاةماألرػاالمظؿـؿقاؿفؿمممممممم

 عفـقًام

بااراعجمتدرؼؾقااةمإلساادادموتلػقااؾمععؾؿاااتمرؼاااضممممم-

ماألرػالميفمضقءمعلؿقدثاتماظعصر

بااراعجمتـؼقػقااةمألداارماألرػااالميفمضااقءماظؿطااقراتممم-

ماٌلؿؼؾؾقةم

براعجمتدرؼؾقةمٌدؼريماظروضاتمواٌقجفاتمظؾقضق مم-

 سؾكمأحدثماظطرقميفمتربقةماألرػالم

مضلؿماظعؾق ماظرتبقؼة

 اظرتبقةمواظؿعؾقؿو

م30

مأظػمجـقف

مأدواتمضقاسموتؼقؼؿمبراعجماسدادمرؼاضماألرػالمم-متؼقؼؿمبراعجمإسدادمرؼاضماألرػالم
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 مسئولية التهفيذ املخزجات ومؤشزات الهحاح اجملال البحثى الدقيق اجملال البحثى العام
 (2022-2012فرتة التهفيذ ) 

قينة التنويل 

 باجلهيه
  

مأصقلمتربقةماظطػؾ

 

م تربقةماظطػؾمبنيمدولماظعاملدراداتمعؼارغةمظرباعجم

متصقرمعؼرتحمٌمدلاتمرؼاضماألرػالميفمضقءم-

م واػاتمايدؼـةواربماإل

 ضلؿماظعؾق ماظرتبقؼةمأداظقممحدؼـةمإلدارةمعمدلاتمرؼاضماألرػالم-

عـظؿاتموػقؽاتمدوظقةمو

مضؾقؿقةمعؿكصصةإو

2018 2022 

م50

مأظػمجـقف مععاؼ ماىقدةميفمعمدلاتمرؼاضماألرػال
سؼدمغدواتموورشمسؿؾمظؿطؾقؼمععاؼ ماىاقدةمممممممممممممم-

ميفمعمدلاتمرؼاضماألرػال

متصقرمعؼرتحمظلقاداتمرؼاضماألرػالميفمضقءماألظػقةماظـاظـة
سؼاادمبروتقطااقالتمعااعماٌـظؿاااتمواهلقؽاااتمممممم-

مضؾقؿقةمواظدوظقةماٌعـقةمباظطػؾاإل

 اظػـق ماألدائقةمظؾطػؾ

اظرتبقةماظػـقةمم–)اظرتبقةمايرطقةمدراداتمخاصةمتفالم

 اظرتبقةماٌقدقؼقة(مظيترػالماظعادؼنيموش ماظعادؼنيم–

دااارتاتقفقاتمحدؼـاااةمتفاااالم)اظرتبقاااةممممإم-

اظرتبقةماٌقداقؼقة(ممم–اظرتبقةماظػـقةمم–ايرطقةم

 وش ماظعادؼنيمظيترػالماظعادؼني

 ضلؿماظعؾق ماظرتبقؼة
م30

مأظػمجـقف
تؽـقظقجقةمظؿعؾقؿماألرػالماظعادؼنيموشا ممدؿقداثمبراعجمإ

 اظعادؼني
 براعجمتؽـقظقجقةمتعؾقؿقةمحدؼـةمظؾطػؾم-

متقزقػماظدراعامواٌلرحميفمتـؿقةمعفاراتماظطػؾ
ممممممممممممممبراعجمضائؿةمسؾكمادؿكدا مدراعاموعلرحماظطػؾمم-

 يفمتعؾقؿماظطػؾ
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