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كلمة األستاذ الدكتور
نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا والبحوث
يأمل قطاع الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية بالجامعة في تحقيق الريادة على المستوى المحلى واإلقليمي وكذلك
المنافسة الدولية في إعداد خريجين على مستوى عال وفى االستفادة من العلم عن طريق البحث العلمي .ويتطلب ذلك صناعة
ع لمية جادة وتوفير منظومة بحث علمي متكاملة وكذا االحتكاك المستمر بالعالم الخارجي على كل المستويات مع الحث الدائب
على االبتكار والتطبيق التكنولوجي للعلم من أجل خدمة ورفاهية المجتمع .لذا فإن القطاع يقوم بإعداد كوادر بشرية علمية ستتحمل
التبعة فيما بعد من أجل نه ضة الوطن .ولذا فإن الجامعة وبمساعدة الدولة تولى اهتماماتها نحو الكادر البشرى من خالل برامج
نوعية في الدراسات العليا متميزة في السوق المحلية واإلقليمية ومنافسة دولية تصبو نحو إعداد خريجين كفء ذوو مهارات
الزمة للمجتمع الخارجي.
كما يعمل القطاع على دعم وتهيئة المناخ إلعداد النخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بقدرات علمية وبحثية راقية من أجل
الريادة المحلية واإلقليمية والمنافسة الدولية عن طريق االبتكار واالحتكاك الخارجي وتوفير مناخ جاد للبحث العلمي الذى هو
أساس التنمية الشاملة وهو البوابة األساسية التي تطل من خاللها الشعوب على العالم بأسره .ولقد عززت الدولة قدرات مؤسساتها
ومنها الجامعات بالطبع في المجاالت التكنولوجية إلى جانب التنمية البشرية والمعلوماتية والشبكات من أجل النهوض بالوطن.
ولن يتأتى ذلك إال من خالل البحث العلمي المتقدم والهادف وبخاصة التقني والتطبيقي منه لتحقيق التطور العلمي والتكنولوجي
لسد احتياجات المجتمع مروراً برصد وحصر وتشخيص المشكالت وانتها ًء بوضع الحلول الناجعة والمبتكرة لها والعمل على
تالفى تكرارها .لذا فإن الجامعة تعمل جاهدة لتنشيط وتطوير العمل بالدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية واالستفادة
القصوى من كل مقوماتها البشرية والمعملية والمكتبات من أجل رفعة المجتمع والوطن ..وهللا الموفق

نائب رئيس اجلامعة
للدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافة
أ.د /ممدوح حممد امحد نعمة اهلل
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نبذة عن جامعة دمياط

نشأة الجامعة
نشأت فكرة لبعض كليات جامعة المنصورة بمدينة دمياط عندما تزايدت أعداد طلبة جامعة المنصورة من أبناء دمياط في الكليات
المختلفة ،ثم صدرت قرارات إنشاء كليات الفرع طبقا للوائح الكليات المناظرة بجامعة المنصورة فبدأ العمل بكلية التربية في العام
الجامعي  ،6799-6791وقد تلى ذلك كليتي العلوم والتجارة في العام الجامعي  6751-58ثم تبعهما كلية التربية النوعية في العام
 6776-79ثم كلية الفنون التطبيقية في العام  4998-4992فكليات الزراعة واآلداب والتربية الرياضية في العام الجامعي -4991
 .4999وفي عام  4999صدر القرار الجمهوري رقم ( )491بإنشاء فرع جامعة المنصورة بدمياط .ثم القرار الجمهورى رقم
( )491بتاريخ  4964/9/64بإنشاء جامعة دمياط

6

Damietta University

جامعة دمياط

Vice President Office for
Postgraduate & Research Affairs
______

مكتب نائب رئيس اجلامعة لشئون
الدراسات العليا والبحوث
______

مميزات جامعة دمياط
تتميز مدينة دمياط الجديدةخيث مقر الجامعة بموقعها المتفرد على الطريق الساحلى الدولي الذي يربطها بمحافظات الدقهلية  -كفر
الشيخ  -البحيرة  -بورسعيد  -منطقة القناة وأيضا اإلسكندرية .إضافة لما تتميز به البيئة المحيطة جامعة دمياط بمصادرها وثرواتها
الطبيعية والصناعية والسياحية ،مما يعكس أهمية الدور الذي يمكن أن يقدمه جامعة دميـاط للبيئة المحيطة نظرا للتنوع العريض في
الموارد االقتصادية والطبيعية في هذه المنطقة وما يتطلبه ذلك من إعداد كوادر مهنية وفنية متميزة وتوفير بيئة مناسبة للعمل على
نقاط بحثية هامة.
رؤية الجامعة:
تتطلع جامعة دمياط فى السنوات القادمة الى ارتقاء مكانة متميزة فى التعليم العالى والبحث العلمى والريادة فى تقديم خدمات مهنية
وفنية متخصصة لمختلف قطاعات المجتمع
رسالة الجامعة:
جامعة دمياط احدى الجامعات الحكومية المصرية التى تعمل على:
تقديم برامج وخدمات تعليمية وتربوية وبحثية ومجتمعية ذات جودة عالية تحكمها المعايير القومية
اعداد خريج متمبز قادر على المنافسة واالبداع على المستويين المحلى واالقليمى
المساهمة فى التنمية المستدامة للمجتمع والحرص على ترسيخ القيم األخالقية والحفاظ على الهوية الوطنية
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االدارة العامة للجامعة

األستاذ الدكتور رمضان عبد الحميد الطنطاوى

رئيس الجامعة

األستاذ الدكتور ممدوح محمد نعمة هللا

نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية

األستاذ الدكتور السيد محمد دعدور

نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع

األستاذ الدكتور طارق محمد أبو المعاطى

نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطالب

كليات الجامعة
كلية التربية
كلية العلوم
كلية التجارة
كلية التربية النوعية
كلية الفنون التطبيقية
كلية الزراعة
كلية اآلداب
كلية التربية الرياضية
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الفصل األول

قطاع الدراسات العليا
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رؤية الدراسات العليا:
يسعى قطاع الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية للمنافسة دوليا والريادة محليا وإقليميا فى تقديم بحوث علمية هادفة لتحقيق
التطور العلمى والتكنولوجى مع شمولية التبادل الثقافى محليا ودوليا.
رسالة الدراسات العليا:
يعمل قطاع الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية على
.6

تقديم برامج دراسات عليا مميزة ونوعية منافسة فى السوق المحلى والدولى إلعداد خريجين ذووا مهارات الزمة لسوق
العمل

.4

تشجيع البحث العلمى الهادف لتحقيق التطور العلمى والتكنولوجى

.3

الحث على االبتكار العلمى والتطبيق التكنولوجى للعلوم

.2

تشجيع نشر البحوث العلمية فى مجالت مرموقة

.8

تشجيع التبادل الثقافى واالحتكاك المحلى والدولى

.1

استكمال الوسائل المعرفية المختلفة
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االطار العام للخطة البحثية باجلامعة
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آليات وضع اخلطة البحثية
.6

تشكيل لجنة عليا تتكون من السادة وكالء كليات الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمى بقيادة نائب رئيس
الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمى والعالقات الثقافية لوضع الخطة البحثية للجامعة

.4

تم عقد عدة اجتماعات لتجميع المعلومات والبيانات المطلوبة

.3

تحديد رؤية ورسالة القطاع

.2

تحديد األهداف العامة لقطاع الدراسات العليا

.8

تحديد األنشطة البحثية الالزمة لتحقيق تلك األهداف

.1

عمل تحليل البيئة الداخلية والخارجية باستخدام التحليل الرباعي )(SWAT Analysis

.9

االتفاق على الهيكل العام للخطة البحثية وعناصرها الفرعية

.5

دراسة مقترحات الكليات بشأن المشكالت والقضايا البحثية التى يجب أن تتضمنها الخطة البحثية للجامعة

.7

دراسة مقترحات المؤسسات االنتاجية والمجتمعية المختلفة من وتوصيات الندوات والمؤتمرات

 .69وضع المسودة األولية للخطة البحثية وعرضها على النائب المختص تمهيدا العتمادها فى مجلس الجامعة
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أهداف اخلطة البحثية:
.6
.4

االرتقاء بمستوى قطاع الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية
تطوير برامج الدراسات العليا والعمل على إنشاء برامج مميزة تفى بما يتطلبه سوق العمل من مهارات واستغالل العلم فى
التغلب على المشكالت.

.3

إعداد خريجين منافسين على المستوى المحلى والدولي ومؤهلين لقيادة الدراسات العليا والبحوث بالجامعة والجامعات
المصرية والمراكز البحثية.

.2

التواصل المجتمعى من خالل برامج الدراسات العليا والبحث العلمي.

.8

صياغة الخطة البحثية ووضع خريطة بحثية للجامعة فى ضوء خطة الدولة وتكون مظلة لخطة كل كلية.

.1

تشجيع البحث العلمى الهادف لخدمة المجتمع والحث على نشر البحوث العلمية على المستوى الدولى.

.9

تمويل البحوث وبخاصة التطبيقية والتكنولوجية.

.5

العمل فى ضوء أخالقيات البحث العلمى والحفاظ على حقوق الملكية.

.7

تنظيم االحتكاك الدولى وارسال المبعوثين من خالل خريطة للبعثات على تخصصات محددة الستكمال الكوادر البشرية
والعلمية والتكنولوجية.

 .69المنافسة على المستويات المحلية والدولية فى تنظيم المؤتمرات والندوات الهادفة وفى حضورها بالخارج.
 .66تنمية المكتبات الورقية وااللكترونية ومصادر المعرفة المختلفة.
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مصفوفة التحليل الرباعى
نقاط القوة
.6

وجود موقع إلكترونى لقطاع الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية على اإلنترنت

.4

وجود برامج للدراسات العليا قائمة فى معظم كليات الجامعة

.3

وجود برامج للدراسات العليا مفعلة فى الكثير من الكليات

.2

توافر عدد من البرامج الدراسية الموصفة

.8

توافر عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى مجاالت عديدة لتخصصات المعارف

.1

توافر عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس فى مجال ضمان الجودة واالعتماد

.9

توافر عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس فى مجال تطوير األداء الجامعى

.5

توافر عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس فى مجال إدارة المشروعات

.7

حصول عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس على جوائز محلية أو أجنبية

 .69وجود الئحة للدراسات العليا بالجامعة
 .66وجود لوائح خاصة بالدراسات العليا لمعظم كليات الجامعة
 .64تبنى المعايير األكاديمية للدراسات العليا فى بعض كليات الجامعة
 .63إنشاء معايير أكاديمية خاصة لبعض برامج الدراسات العليا فى بعض كليات الجامعة
 .62وجود نظام ثابت للقياس والتقييم فى الدراسات العليا
 .68وجود الئحة لالمتحانات فى الدراسات العليا بالجامعة
 .61وجود نظام إلكترونى إلجراءات الدراسات العليا
 .69وجود نظام إلكترونى لرصد الدرجات وإعالن النتائج للدراسات العليا
 .65وجود مجالت علمية لبعض كليات الجامعة
 .67مشاركة عدد كبير من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى المؤتمرات والندوات وورش العمل داخليا
وخارجيا
 .49توافر عدد من المبعوثين أو الحاصلين على منح دراسية ومهمات علمية
 .46وجود دعم مالى للبحث العلمى بالجامعة
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 .44نشر بعض األبحاث الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى مجالت دوليهمحكمة ومفهرسة
 .43دعم النشر العلمى بالجامعة دوليا
 .42وجود دعم مالى لإليفاد داخليا وخارجيا
 .48توافر الئحة وادارة للطالب الوافدين
 .41توافر عدد من الطالب الوافدين فى غالبية كليات الجامعة
 .49وجود مكتبة لطالب الدراسات العليا فى بعض كليات الجامعة
 .45وجود مكتبة إلكترونية ونظام لرفع الرسائل واألبحاث بالجامعة
 .47وجود نظام إلكترونى لرفع السيرة الذاتية واألبحاث للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة
 .39توافر الئحة النشر العلمى بالجامعة
 .36اعتماد احدى كليات الجامعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 .34وحود الئحة لجوائز النشر العلمى المتميز بالجامعة وتفعيلها
 .33وجود لوءح للجوائز العلمية بالجامعة وتفعيلها
 .32اقامة المؤتمرات الدولية ببعض الكليات
 .38تفعيل بعض بنود البروتوكوالت واالتفاقات الدولية
نقاط الضعف
.6

الموقع اإللكترونى للقطاع غير مكتمل

 .4بعض برامج للدراسات العليا غير مفعلة فى بعض الكليات
 .3عدم توصيف وتحكيم بعض برامج ومقررات الدراسات العليا فى بعض الكليات
 .2نقص عدد السادة أعضاء هيئة التدريس فى بعض األقسام
.8

وجود بعض المعوقات فى تطبيق الئحة للدراسات العليا بالجامعة

.1

عدم إقرار بعض لوائح الدراسات العليا لبعض كليات الجامعة من المجلس األعلى للجامعات

.9

عدم اكتمال النظام اإللكترونى للدراسات العليا بالنسبة للطالب

.5

عدم كفاية الدعم المالى المخصص للبحث العلمى
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.7

عدم كفاية الدعم المالى المخصص لإليفاد الداخلي والخارجي

 .69عدم وجود دعم مخصص للنشر العلمى
 .66عدم وجود خطة بحثية بالجامعة
 .64عدم وجود خريطة للتخصصات النادرة أو المطلوبة للدراسات العليا بالجامعة
 .63عدم وجود خريطة لالبتعاث
 .62نقص عدد الطالب الوافدين
 .68نقص اإللمام بالنظام اإللكترونى للمكتبات
 .61عدم االهتمام بالمكتبة المركزية أو اإللكترونية
 .69نقص المشاركة ضمن المستفيدين من الناشرين الدوليين
 .65عدم تفعيل المجلة العلمية فى بعض الكليات
 .67نقص الخبرات فى مجال الحصول على مشروعات دولية
 .49نقص الخبرات فى مجال الحصول على مشروعات دولية
 .46نقص الخبرات فى مجال النشر بمجالت دولية
الفرص
 .6الموقع المتميز للجامعة والمحافظة
 .4وجود مناطق صناعية بالمحافظة والمناطق المجاورة
 .3وجود ميناء دمياط
 .2الطبيعة العملية للمجتمع بالمحافظة
 .8تنوع األنشطة بالمنطقة
 .1فرص العمل المتوفرة بمدينة دمياط الجديدة
 .9وفرة البنوك بالمنطقة
 .5قلة عدد طالب الجامعة
 .7وجود مركز للبحوث بأبو جريدة
 .69مساهمة بعض مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم العملية البحثية بالجامعة
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التهديدات
 .6قلة عدد كليات الجامعة
 .4جلب بعض الشركات بالمنطقة لعمالها من خارج المحافظة
 .3وجود جامعات حكومية فى الجوارلديها برامج نوعية مميزة
 .2فتح الجامعات الخاصة وجذبها للطالب وأعضاء هيئة التدريس
 .8وجود مجالت علمية متخصصة محلية وأجنبية منافسة للمجالت المحلية

مصادر بيانات اخلطة البحثية
 .6جاءت البيانات من خالل التواصل المباشر مع كليات الجامعة
 .4الخطة االستراتيجية للجامعة
 .3دراسة الخطط البحثية لجامعات أخرى
 .2البيانات الصادرة عن قطاع الدراسات العليا
 .8البيانات الصادرة عن قطاع العالقات الثقافية
 .1المؤسسات االنتاجية االجتماعية داخل محافظة دمياط
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اجملاالت واحملاور البحثية جلامعة دمياط
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المجال

قضايا/مشكالت بحثية

المحاور
البحثية
-0
 -0تطوير وادارة الموارد
المائية

-2
-3
-4
-5
-6

تطبيقات االستشعار عن بعد لرصد
التغيرات البيئية في األنظمة االمائية
المختلفة ووضع بروتوكول الدارة
الموارد المائية
تنمية ودراسة مصادر المياه الجوفية
في دلتا النيل وسيناء
الحفاظ علي البيئه المائيه في دمياط
الخزانات المائية
تطوير أساليب حديثة للرى بالمنطقة
تحلية المياه

 -0الموارد الطبيعية و تنميتها

 -2تلوث ومعالجة المياه

 -0استخدام الكائنات الدقيقة في تدوير
ملوثات البيئة المائية مثل مياه
والزراعي
الصحي
الصرف
والصناعي
 -2معالجة مياه الصرف السائل بأنواعه
 -3التقييم البيئي للمياه فى النهر
والبحيرات والشواطئ بدمياط
والمنطقة المحيطة مقارنة بالمعايير
الدولية
 -4معالجه المياه والتربة والهواء بالطرق
الفيزيائيه الكيميائية
 -5استخدام الطحالب فى الكشف عن
جودة مياه الشرب
 -6استخدام الطحالب فى تنقية مياه
الشرب
 -7استخدام النباتات الراقية فى تنقية مياه
الصرف الصحي و الزراعي
والصناعي
 -8استخدام وتطبيق مجسات كيميائية
وحيوية في المجال الطبي وتنقية المياه
 -9الكشف عن كاتيونات بعض المعادن
الموجوده في المياه السطحيه والجوفية
وفي التربة

الكليات
المسئولة
عن التنفيذ

المخرجات(مؤشرات النجاح)

العلوم
الزراعة

 -1وجود بروتوكول الدارة الموارد المائية
 -2استحداث طرق مبتكرة ألنظمة الرى
 -3وجود نظام للتحكم فى مستوى الماء
األرضي
 -4استحداث طرق للتغلب على ندرة المياه
ووجود خطة إلدارة أزمة نقص الماء أو
تلوثه
 -5وجود أبحاث كثيرة منشورة فى مجالت
علمية محلية ودولية متخصصة
 -6جود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة
 -1وجود خطة لمعالجة تلوث مياه نهر النيل
خاصة فى منطقة المصب بدمياط
 -2وجود خطة لمعالجة تلوث مياه الشرب
لتتناسب مع المعايير الدولية
 -3وجود خطة لمعالجة تلوث مياه البحيرات
بالمنطقة المحيطة
 -4وجود خطة للتقليل من تلوث مياه البحر
بالشواطئ القريبة
 -5تراجع معدالت األمراض الناجمة من
تلوث المياه
 -6توفر المياه المعالجة واستخدامها فى رى
الزراعات غير المحاصيل
 -7وجود أبحاث كثيرة منشورة فى مجالت
علمية محلية ودولية متخصصة
 -8جود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

العلوم
الزراعة
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 -3استصالح وتحسين األراضى  -4الجيولوجيا والثروة المعدنية

 -0العمل على تحسين التربة الزراعية
لالقليم واألقاليم المجاورة
 -2تحسين الكفاءة المائية للنبات عن
طريق التعديل الوراثي الموجه
 -3المساهمة فى حل المشاكل البيئية
المعاصرة مثل التلوث – التصحر –
تدمير الكساء الخضري الطبيعي
 -4التنمية المستدامة لالراضي المنزرعة
حاليا مع استصالح األراضي غير
المنزرعة ومتابعة تأثير التحوالت
في استخدامات األراضي
 -0استخدام الطرق الجيوفيزيقية وبيانات
تسجيل االبار للبحث واستكشاف اثار
البترول والغاز
 -2دراسات رسوبية و التتابعية الطبقية
واثار الحفريات علي أحواض
الترسيب في مصر
 -3دراسة الطباقية واألحافيرلبعض
المنكشفات فى مصر
 -4تنمية ودراسة مصادر المياه الجوفية
في دلتا النيل وسيناء
 -5تآكل الشواطئ فى شمال الدلتا
 -6دراسة تطور البحيرات ومنطقة
مصب نهر النيل فى شمال الدلتا
الكشف عن الرواسب الفلزية
والمعدنية
 -7البحث عن آليات جديدة للتنبؤ
بالزالزل
 -8آليات التخلص من المواد المشعة
-0

 -5الطاقة الجديدة والمتجددة

-2
-3
-4
-5
-6
-7

تطبيقات االستشعار عن بعد
ومصادر الطاقة
تطبيقات بيانات االستشعار عن بعد
في علوم األرض
استخدام الطحالب فى انتاج الوقود
الحيوى
استخدام الفطريات فى انتاج وقود
حيوى
تطويرالخاليا الشمسية
توليد الطاقة من المخلفات الزراعية
والحيوانية
طاقة األمواج والمنخفضات

العلوم
الزراعة

 -1وجود آليات الستصالح األراضى
وحمايتها من التصحر
 -2تراجع معدالت التصحر فى األراضى
المحيطة
 -3وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 -4وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة
 -5وجود مواصفات للتربة الصالحة
للزراعة

مليون

العلوم
الزراعة
اآلداب

 -1وجود خرائط جيولوجية للوحدات
الصخرية
 -2وجود آلية لالستفادة من الصخور
 -3وجود قاعدة بيانات للخامات المعدنية
بالبيئات المختلفة
 -4التوصل الى اكتشافات جديدة للبترول
وللغاز الطبيعى فى منطقة الدلتا خاصة
 -5وجود آليات جديدة للتنبؤ بالزالزل
 -6وجود قاعدة بيانات عن مدى تآكل
الشواطئ فى المنطقة
 -7وجود آليات للتخلص من المواد المشعة
 -8وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 -9وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

مليون

العلوم
الزراعة

 -1انتاج أنواع جديدة من الوقود من مصادر
حيوية
 -2وجود تقنيات جديدة النتاج خاليا شمسية
 -3وجود تقنيات الستخدام الطاقة النووية
 -4وجود تقنيات الستخدام طاقة الرياح
واألمواج والمنخفضات
 - 5وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 -6وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

مليون
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 -6استخدام التكنولوجيا الحيوية فى تحسين المناعة
ومقاومة الميكروبات
 -2التكنولوجيا الحيوية

 -7استخدام التكنولوجيا الحيوية فى تحسين السالالت
الحيوانية والنباتية

 -1استخدام نواتج الكائنات الدقيقة في
المجال البيئي واالقتصادي والطبي
والصناعي
 -2المقاومة البييولوجيه لالفات الزراعية
واألمراض الفيروسية لالنسان
والحيوان
 -3التطبيقات الميكروبيولوجية علي
الغذاء والهواء والماء وأمراض
النبات
 -4الطحالب وزيادة المناعة
 -5استحداث طرق جديدة للكشف عن
الميكروبات
 -6الطحالب ومقاومة الميكروبات
 -7استحداث طرق جديدة الختبار
حساسية الميكروبات للمضادات
الحيوية
-0استنباط األصناف ذات االنتاجية
العالية والمتميزة والمقاومة
لألمراض من السالالت الحيوانية
 -2دراسة آليات المقاومة البيولوجية
لآلفات واألعشاب
 -3استنباط و وتطوير وأقلمة سالالت
نباتية من المحاصيل والخضر
والفاكهة للظروف البيئية القاسية
 -4تحسين السالالت النباتية من خالل
تحسين الكفاءة المائية للنبات عن
طريق التعديل الوراثي الموجه

 -8استخدام التكنولوجيا الحيوية فى االستفادة من
المخلفات بأنواعها

-0
-2

-3

-4

االستفادة من مخلفات المزارع
والمصانع النتاج مواد مفيدة ووقود
للمسهامة فى دعم االقتصاد
استخدام الكائنات الدقيقة في تدوير
ملوثات البيئة كمياه الصرف الصحي
وكذلك المخلفات الزراعية
والصناعية
تخليق بعض المركبات العضوية
الجديدة والتي يمكن ان تكون فعالة
بيولوجيا مع تطبيقها في المجال
الطبي
استخدام التكنولوجيا الحيوية فى
اعادة تدوير النفايات المطاطيه
والبالستيكية

العلوم
الزراعة

 -1وجود طرق جديدة للتعرف على
الميكروبات
 -2تسجيل منتجات اقتصادية جديدة
مستخلصة من الكائنات الدقيقة
 -3تسجيل منتجات دوائيةجديدة مستخلصة
من الكائنات الدقيقة والطحالب
-4وجود آليات من خالل الهندسة الوراثية
لتحسين المناعة ومقاومة الميكروبات
-5وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 -6وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة
 -7اقامة مؤتمرات متخصصة والحصول
على مشروعات ممولة دوليا

العلوم
الزراعة

 -1استخدام تطبيقات جديدة للتكنولوجيا
الحيوية فى رفع انتاجية المحاصيل
والثروة الحيوانية
 -2انتاج أصناف نباتية أكثر مقاومة
لظروف االجهاد
 -3انتاج أصناف حيوانية جديدة أكثر انتاجية
ومقاومة لألمراض
 -4وجود صوبة كبيرة بالجامعة الكثار
النباتات المحسنة وحمايتها
 -5وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة
 -6اقامة مؤتمرات متخصصة والحصول
على مشروعات ممولة دوليا
 -7وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 -1انتاج مواد ذات أهمية من المخلفات
 -2توفير مصادر جديدة للطاقة من المخلفات
 -3استخدام التكنولوجيا الحيوية فى انتاج
الوقود الحيوى
 -4وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة
 -5اقامة مؤتمرات متخصصة والحصول
على مشروعات ممولة دوليا
 -6وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة

العلوم
الزراعة
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- 9تصنيع مواد النانو
 -3تكنولوجيا المواد

-10تطبيقات مواد النانو
-11بحوث البوليمرات
-12تآكل المواد

 -0تصنيع ألياف النانو
 -2تحضير ودراسة الخواص الفيزيائية
لبعض البوليمرات ذات الخصائص
النانومترية

العلوم
الزراعة
الفنون
التطبيقية

 -1توفر قاعدة بيانات عن استخدام مواد
النانو فى جميع المجاالت
 -2انتاج مواد نانو لها خواص عالية الجودة
فى االستخدامات المختلفة
 -3وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 -4وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

نصف
مليون

 -1استخدام تكنولوجيا النانو في معالجة
مياه الشرب من المبيدات الزراعية
والملوثات
 -2تطبيقات النانو فى مقاومة النباتات
لالمراض الفطرية
 -3تطبيقات جزيئات النانو فى مقاومة
النباتات لالجهاد
 -4تطبيقات جزيئات النانو فى الزراعة
 -5تطبيقات جزيئات النانو فى الصناعة
 -6استخدام تكنولوجيا النانو في تخزين
الطاقة
 -1تحضير ودراسه الخواص الفيزيائية
لبعض البليمرات المشاركة
والمتشابكة وتطبيقاتها المختلفة
 -2تصنيع بوليمرات لالستخدام فى
المجاالت الطبية
 -3تصنيع بوليمرات لالستخدام فى
المجاالت الزراعية
 -4انتاج البالستيك الحيوى
 -5تصنيع بوليمرات مضادة للميكروبات

العلوم
الزراعة
الفنون
التطبيقية

 -1انتاج محاصيل زراعية ذات جودة عالية
 -2وجود قاعدة بيانات عن تطبيقات النانو
فى مجال الزراعة والصناعةومقاومة
االمراض
 -3وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 -4وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

مليون
ونصف

العلوم
الزراعة

 -1وجود بروتوكول يضمن الحفاظ على
البيئة من البالستيك
 -2جود تقنيات النتاج الطاقة من البوليمرات
تحسين الصناعات من البتروكيماويات
 -3وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 -4وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

نصف
مليون

العلوم

 -1توفر قاعدة بيانات عن أهم العوامل التى
تؤدى الى تآكل المواد
 -2وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 -3وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

نصف
مليون

 -0تأير العوامل المختلفة على تآكل
المواد
 -2الطرق الحديثة للتقليل من تآكل
المواد
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-13التلوث البيئى مسبباته ومخاطره
 -4علوم البيئة

-14تدوير المخلفات البيئية
-15حماية البيئة وصون الموارد

 -0الرصد والتخطيط وادارة الملوثات
فى األنظمة المختلفة
 -2العمل على الحد من استخدام
المبيدات الحشرية واستخدام
الزراعة الحيوية بالمنطقة المحيطة
 -3التلوث بالسموم الميكروبية في غذاء
اإلنسان والحيوان والمياه وكيفية
التخلص منها
 -4تقييم جودة الهواءالداخلى فى المبانى
السكنية
 -5المبيدات العشبية والحشرية ومقاومة
األعشاب واآلفات حيويا
 -0االستفادة من مخلفات المزارع
والمصانع للمسهامة فى انتاج وقود
حيوي
 -2دراسة تدوير المخلفات الزراعية
واستخدامها كسماد عضوى للنبات
وتحسين خواص التربة فى المناطق
الساحلية
 -3اعادة تدوير المخلفات الصلبة
والسائلة الغير خطرة
 -4معالجة المخلفات الخطرة وادارتها
 -1المحافظة على التنوع النباتي في
النظم البيئية المختلفة والمحميات
الطبيعية بمصر
 -2وضع برامج الصون لألنواع النباتية
المهددة باالنقراض
 -3المساهمة فى حل المشاكل البيئية
المعاصرة مثل التلوث – التصحر –
تدمير الكساء الخضري الطبيعي
 -4استنباط و تطوير و أقلمة سالالت
نباتية جديدة مقاومة لالجهادات البيئية
مثل الجفاف و الملوحة واآلفات فى
المناطق الساحلية لتتوائم مع
التغيرات المناخية المتوقعة

العلوم
الزراعة

 -1وجود طرق حديثة للتخلص اآلمن من
النفايات الخطرة والمبيدات الزراعية
 -2وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 -3وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

 2مليون

العلوم
الزراعة

 -1وجود طرق حديثة لتدوير المخلفات
الصناعية والزراعية
 -2وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 -3وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

 2مليون

العلوم
الزراعة

وجود تشريعات وقوانين حماية البيئة
وجود خطة الدارة البيئة والمحميات
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 -5االنتاجالزراعى ومصادر الغذاء

الكفاية االنتاجية للممنتجات الزراعية واقتصاديات الموارد الزراعية
-16
 -07أقلمة النباتات فسيولوجيا
لالحهاد البيئي
- -08الحيوانات الفقارية والالفقارية وعالقتها بالبيئه
المحيطه

 -0العمل على توفير وتحسين الكميات
المطلوبة من كافة أنواع األغذية
ومنتجات األلبان
 -2العمل على حل مشاكل االنتاج
الحيوانى للمساهمة فى سد العجز فى
انتاج اللحوم واأللبان
 -3تطوير المزارع السمكية بالمنطقة
المحيطة والعمل على زيادة انتاجها
 -4اكثار النباتات النادرة عن طريق
تقنية زراعة األنسجة
 -5حصر ودراسة فطريات عيش
الغراب ذات القيمة الطبية
واالقتصادية
 -6تعظيم االستفادة من الكائنات الحية
فى
األغراض الزراعية
 -7استخدام تقنية زراعة األنسجة
لتحسين انتاجية النباتات
-7التسويق والتمويل الزراعي
 -0دراسة األسس الفسيولوجية
والجزيئية لتأثير التلوث البيئى
وآليات التأقلم على التلوث
 -2فهم اآلليات الفسيولوجية والجزيئية
لتنظيم عمليات األيض النباتى
 -3توظيف تقنية زراعة األنسجة فى
الدراسات الفسيولوجية المختلفة
 -4فهم أعمق للعمليات الحيوية فى النبات
فى الظروف العادية واإلجهاد
 -0دراسة ااألنواع المختلفة للطفيليات
التي تصيب األسماك أو الفقاريات
االخرى بدمياط.
 -2دراسة فسيولوجية وتكنوحيوية علي
االنسان والحيوان وعالقته بالتغيرات
البيئية
 -3دراسة بيولوجية ومناعية وهستولوحية
علي االمراض البشرية المنتشره
بالمنطقة
 -4دراسات متنوعه علي التنوع
البيولوجي للفقاريات واالجنة بالبيئة
بمنطقة دمياط.
 -5التغيرات البيئية وتأيرها علي البيئة
المائية في دمياط
 -6دراسات متنوعة علي الحشرات
والطيور في دمياط

العلوم
الزراعة

 -1وجود تطبيقات تكنولوجية حديثة لرفع
الكفاءة االنتاجية للحيوانات
 -2حدوث مساهمة فى زيادة انتاجية
الحاصالت الزراعية والبستانية فى
المحافظة
 -3وجود قاعدة بيانات لرصد االثار السلبية
لالجهاد على النبات
 -4وجود قاعدة بيانات للمقننات السمادية
لألراضى الزراعية بالمنطقة المحيطة
 -5وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 -6وجود آليات لتحسين انتاجية النباتات
 -7وجود بروتوكوالت لتسويق الزراعى
 -8وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

مليون

العلوم
الزراعة

 -1وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 -2وجودآليات لتحسين انتاجية النباتات
 -3وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

مليون

العلوم
الزراعة

-1وجود قاعدة بياناتعن الطفيليات التي
تصيب األسماك أو الفقاريات االخرى
بدمياط.
-2النقص فى عدد االصابات الناجمة عن
اكل اسماك مصابة فى محافظة دمياط
 -3وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 -4وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة
 -5وجود قاعدة بياناتعن التنوع البيولوجي
للفقاريات واالجنة بالبيئة بمنطقة دمياط

مليون
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-19التصنيع الغذائى
 21مكافحة ومقاومة اآلفاتواألمراض الزراعية
 -20االرشاد الزراعى
والمجتمع
 -6التربية الرياضية والصحة

 -22علوم التدريب
الرياضى
 - 23البنية التحتية
للمنشئات الرياضية

 -0تحسين الخواص المالئمة لألغذية
واأللبان ومنتجاتها
 -2استخدام التطبيقات التكنولوجية فى
مجال الزراعة والتصنيع الغذائى
 -3العمل على تطوير وحفظ وتعليب
األسماك بالمنطقة المحيطة
 -4التحكم في فساد األغذية من خالل
طرق مختلفة
 -5تحضير مجسات كيميائية وحيوية
واستخدامها وتطبيقها في تقدير
بعض البروتينات والمعادن والمواد
السامه الموجوده في بعض األغذية
 -6السموم الفطرية باألغذية
 -0استخدام الكائنات الدقيقة في المقاومة
البيولوجية لألمراض النباتية
واألعشاب الضارة
 -2المبيدات العشبية والحشرية
 -3استخدام المجهر االلكتروني لدراسة
التركيب الدقيق للكائنات الدقيقة
وعالقة هذه الكائنات بعوائلها النباتية
 -4استنباط و تطوير و أقلمة سالالت
نباتية مقاومة لآلفات من خالل
زراعة األنسجة
 -0نشر الوعى الغذائى والصحى لرفع
المستوى الثقافى الغذائى ألبناء
المنطقة
 -2العمل على استخدام أساليب الزراعة
الحديثة واآلمنة صحيا تحت الظروف
الطبيعية واالجهاد
 -3االرشاد الزراعى فى مجال االنتاج
النباتى والحيوانى
 -4ارشاد المرأة الريفية
 -0تطوير طرق ونظم أساليب األداء
الرياضى
 -2تطوير مناهج وطرق تدريس التربية
الرياضية وتأهيل طالب المدارس
 -3دراسة الحديث فى علوم الحركة
الرياضية ومسار الجسم
 -0المشكالت المتعلقة بالشروط
الصحية للمنشئات الرياضية
 -2المنشئات الرياضية الحديثة ودورها
فى تحقيق األهداف الرياضية

العلوم
الزراعة

 -1استحداث طرق جديدة لحفظ األغذية
 -2زيادة القدرة على الحفظ
 -3وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 -4وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

مليون

العلوم
الزراعة

 -1وجود تقنيات حديثة لمقاومة اآلفات
واألمراض الزراعية
 -2وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 -3وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

نصف
مليون

 -1وجود منهجية لدراسة قضايا المجتمع
الريفى
 - 2وجود فرق وقوافل ارشادية واقامة
ندوات توعوية
 -3وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 -4وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

نصف
مليون

التربية
الرياضية
التربية

 -1وجود أساليب حديثة للتدريب
 -2وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 -3وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

ربع
مليون

التربية
الرياضية

تطبيق الشروط الصحية فى المنشئات
الرياضية
 -2وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 -3وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

ربع
مليون

الزراعة
العلوم
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 -24الصحة البدنية
والنفسية للرياضيين
 -25الغذاء
والسمنة

 -0علوم الصحة ودراسة بيولوجيا
الرياضة وفسيولوجيا الرياضة
واالصابات الرياضية
 -2التأهيل البدنى والوصول الى تحقيق
اللياقة العامة والبطوالت
 -3علم النفس الرياضى وارتباطه
بالتربية الرياضية

التربية
الرياضية
التربية

 -1تطبيق المعايير الصحيةعلى الرياضيين
 -2وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 -3وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

ربع
مليون

-0

الوعي الغذائي والتثقيف الصحى
والغذائى والعادات الغذائية
والرياضية
مشاكل سوء التغذية عند األطفال
والمراهقين
دور القيادة االدارية في رفع كفاءة
العمل االداري و اداء الموظفين
االصالح االداري في المنظمات
الحكومية وسبل تفعيل اساليب االدارة
الحديثة بها.
تنمية مهارات الموظفين واالهتمام
بإدارة المواهب
تفعيل اساليب قياس االداء التنظيمي
الجديدة بمؤسسات القطاع العام

التربية
الرياضية
التربية
النوعية
العلوم
تجارة

 -1وجود برامج غذائية لعالج مشاكل سوء
التغذية
-2وجود حلول لمشاكل السمنة
 -3وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة
 -1وجود أساليب ادارية جديدة للرقابة
واتخاذ القرار
 -2وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 -3وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

ربع
مليون

-0

التسويق االخضر والحفاظ علي
البيئة.
تقييم سلوك رجال البيع ودراسة
سماتهم الشخصية.
دراسة اثر ضغوط العمالء علي اداء
العاملين بالخطوط االمامية للمنظمة.
دراسة أنماط الشراء المختلفة للعمالء
بالمحافظات المصرية المختلفة
وسلوكيات الشراء المختلفة.
تسويق االفكار االجتماعية البناءة
ادارة المعرفة ودراسة اثار تطبيق
استراتيجياته المختلفة في تطوير
عمليات االبتكار التكنولوجي
واالداري في المنظمات التجارية
استراتيجيات لضمان أمن نظم
المعلومات
التخطيط االستراتيجى
تطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات
نظم الرقابة الحديثة

-2
-0

 -26نظم وادارة األعمال

-2
-3
-4

 -28نظم وادارة
المعارف

--7تنمية الموارد البشرية والمالية واالدارية

 -27نظم التجارة الداخلية
والخارجية

-2
-3
-4
-5
.0

.2

 -29ادارة الجودة
الشاملة وتطوير
ادارة المؤسات

-0
-2
-3

تجارة
زراعة
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 -1وجود تقنيات رقابية على التجارة
الخارجية والداخلية
 -2وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

تجارة

 -1وجود قواعد لحوكمة أمن نظم المعلومات
 -2وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 -3وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة المعلومات

تجارة

وجود منتجات وأساليب تطابق معايير
الجودة الشاملة
 -2وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 -3وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

ربع
مليون

ربع
مليون

ربع
مليون

ربع
مليون
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 -31المحاسبة
 -30التجارة
االلكترونية

 -0معايير المحاسبة المصرية والدولية
 -2معايير المراجعة المصرية والدولية
 -3نظم محاسبة التكاليف
 -4اتخاذ القرارات وتقييم األداء
 -5المشكالت الضريبية المعاصرة
للضرائب المباشرة وغير المباشرة
 -6المحاسبة والمراجعة الحكومية
وآليات تطورها
 -7المحاسبة القومية وآليات تطورها
 -8األساليب الحديثة فى المحاسبة
اإلدارية
 -9أثر المستجدات الحديثة فى بيئة
األعمال على مهنة المحاسبة
والمراجعة
المحاسبة الدولية وآليات توحيد
-01
النظم المحاسبية
 -0سبلتطبيقاستراتيجياتالتسويقعبرالوسائ
طالتكنولوجية
 -2التسويقالفيروسي

 -32مكافحة الفساد المالى واالدارى

-0
-2
-3
-4

 -8المشكالت االجتماعية

 -33العنف واالدمان و المشكالت
األسرية

-0
-2
-3
-4
-5

دراسةاثراالتجاهاتوالسلوكياتالسلبيةلل
موظفينعليكفاءةالعملبالمنظماتوسبلمكا
فحتها
دورالثقافاتالتنظيميةالمختلفةفيتعزيزقي
مالعماللجادواالنتاجية
دراسةاالثارالمترتبةلالتجاهات
والسلوكياتااليجابيةللموظفينعلياالداءال
تنظيميوسبلتعزيزها
محاربة الفساد فى الجهاز اإلدارى
للدولة من خالل أدوات وأساليب
المحاسبة والمراجعة المختلفة
العنف األسرى وآثاره السبيةعلى
المجتمع
االدمان وآثاره السبيةعلى األسرة
والمجتمع
األمية والجهل ومدى ارتباطها
بالعنف األسرى
الثقافة الذكورية وعالقتها بالعنف
والتمييز ضد المرأة
العنف وقضايا االستبعاد االجتماعى

تجارة
تربية
نوعية

-1وجود معايير للمحاسبة المصرية والدولية
-2وجود معايير المراجعة المصرية والدولية
–3وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
-4وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

ربع
مليون

تجارة

 -1وجود نظم وقواعد جديدة للتجارة
االلكترونية
 -2وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 -3وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة
 -1وجود أساليب جديدة للرقابة على
المؤسسات
 –2وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 -3وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

ربع
مليون

تجارة

اآلداب
التربية
التربية
النوعية
التربية
الرياضية
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 -1وجود اساليب حديثة للحد من مشكلة
العنف واالدمان
 –2وجود أبحاث
منشورة فى مجالت علمية محلية ودولية
متخصصة
 -3وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة
 -4وجود آلية للقضاء على االدمان

ربع
مليون

ربع
مليون

Damietta University

جامعة دمياط

Vice President Office for
Postgraduate & Research Affairs
______

مكتب نائب رئيس اجلامعة لشئون
الدراسات العليا والبحوث
______

 .1وجود استراتيجية كاملة لحل مشكلة
العشوائيات
 .2وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

ربع
مليون

اآلداب
التربية
التربية
النوعية
التربية
الرياضية

 .1وجود استراتيجية كاملة للحد من
المشكالت األسرية
 .2تطور أساليب عالج المرضى النفسيين
 .3وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

ربع
مليون

 -1دراسات متنوعه في مجاالت
الرياضيات البحتة
 -2دراسات متنوعه في مجاالت
الرياضيات التطبيقيه
 -3دراسات متنوعه في مجاالت
االحصاء وعلوم الحاسب وتطبيقاتها

العلوم

 .1التوصل ألنسب الطرق الستغالل كافة
الموارد
 .2التوصل ألنسب الطرق لقليل التكاليف
فى الصناعة
 .3وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

مائة ألف

 -1دراسات فيزيائية عن االغشية الرقيقة
والمواد في الحالة الحجمية
 -2التدخل الضوئي والهولوجرافيا
 -3البالزما واالنتقال االشعاعي
والحراري

العلوم

 -39صيغ جديدة
العداد المعلم

 -1إعداد معلم التعليم األساسى وتطويره
 -2إعداد معلم المرحلتين اإلعدادية
والثانوية وتطويره
 -3إعداد معلم التعليم الفنى وتطويره
 -4برامج التنمية المهنية

التربية
التربية
النوعية
التربية
الرياضية

 -41تكنولوجيا
المعلومات وقضايا
التعليم والتعلم

 -1توظيف تكنولوجيا المعلومات فى حل
مشكالت التعليم
 -2المستحدثات التكنولوجية وتطبيقاتها
التعليمية
 -3مجاالت التدريب على تكنولوجيا
المعلومات

التربية
التربية
النوعية
التربية
الرياضية

 .1التوصل الفضل تطبيقات للمواد فى
مجال الصناعة والطاقة والطب
 .2وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 .3وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة
 .1وجود صيغ جديدة العداد معلم غير
تقليدى
 .2وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 .3وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة
 1توظيف تكنولوجيا المعلومات فى التعليم
العام والجامعى
 2ارتفاع رضا الطالب والمعلمين وأولياء
األمور عن دمج تكنولوجيا المعلومات
فى منظومة التعليم والتعلم
 3وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

مليون

 -34تأهيل ذوى
االحتياجات
الخاصة

 -1وجود برامج جديدة لتأهيل ذوى
االحتياجات الخاصة
 -2وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

ربع
مليون

-0الدمج االجتماعى و تأهيل ذوى
االحتياجات الخاصة
-2اآلثار السلبية الناجمة عن تجاهل
الدمج االجتماعى لذوى االحتياجات
الخاصة

 -35لعشوائيات
-36عمالة األطفال

-0أسباب العشوائيات والمشاكل
االجتماعية واألمنية واالقتصادية
الناجمة عنها
 -2الحلول المقترحة لمشاكل
العشوائيات
 -0دراسة انتشار الظاهرة فى المجتمع
الدمياطى
 -2األضرار النفسية والجسدية للطفل
العامل
 -3سبل الحفاظ على حقوق الطفل

اآلداب
التربية
التربية
النوعية
التربية
الرياضية
اآلداب
التربية
التربية
النوعية

 -9العلوم األساسية

-37الرياضيات
وتطبيقاتها
-38علوم الفزياء
وتطبيقاتها

 -01التعليم والتعلم
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ربع
مليون

ربع
مليون
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الدراسات العليا والبحوث
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 -40سياسات التعليم
واالدارة التعليمية
 -42مشكالت العليم
وقضايا التنمية البشرية
 -43محو األمية
وتعليم الكبار
 -44البرامج
اإلرشادية
والنفسية
والتربوية
 45البحث التربوى
وتطويره
 -00التاريخ
والتراث واآلثار
والفنون

 -46التاريخ القديم
واالسالمى
والمعاصر

 -1دراسة السياسات التعليمية وتقييمها
 -2الخطط االستراتيجية للسياسات
التعليمية
 -3نماذج وصيغ جديدة لإلدارة التعليمية
األدوار الجديدة للمؤسسات التعليمية

التربية
التربية
النوعية
التربية
الرياضية

 -1تقييم الواقع التعليمى  ،ودراسة
مشكالته
 -2توظيف تجارب الدول المتقدمة فى
تطوير التعليم
 -3النماذج المنهجية والتطبيقاتالتدريسية
والبرامج التربوية والنفسية الجديدة

التربية
التربية
النوعية
التربية
الرياضية

 1ارتفاع رضا الطالب والمعلمين وأولياء
األمور عن الممارسات والسياسات
االدارية
 2وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة
 3وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 1وجود خطط وآليات متابعة للتعامل مع
قضايا ومشكالت التعليم
 2وجود دراسات وبحوث تكشف عن
انخفاض مشكالت التعليم
 3وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة
 4وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 -1وجود خطط وآليات متابعة للتعامل مع
مشكالت األمية
 -2وجود دراسات وبحوث تكشف عن
انخفاض مشكالت األمية

 -1ذوى االحتياجات الخاصة وبرامج
اكتشافهم ورعايتهم
 -2بناء االختبارات النفسية
-3دراسة األبعاد النفسية ذات الصلة ببيئة
التعلم
 -1مشكالت البحث التربوى  ،وقضاياه
 -2استخدام مناهج البحث الحديثة فى
دراسة قضايا التربية والتعليم

التربية
التربية
النوعية
التربية
الرياضية
التربية
التربية
النوعية

 1وجود برامج الكتشاف ذوى
االحتياجات الخاصة
 2وجود دراسات وبحوث تكشف عن
انخفاض المشكالت النفسية

-0العالقات التاريخية بين الممالك القديمة
-2قضايا تاريخية فى عصر صدر
االسالم
-3العالقات المحلية واالقليمية والدولية
بين الدول فى العصور الوسطى
والحديثة

االداب
الفنون
التطبيقية

التربية
التربية
النوعية

 -1محو األمية وتعليم الكبار
 -2البطالة
 -3أطفال الشوارع
الوعى بقضايا المجتمع  ،ومشكالته،
وقيمه
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 1وجود برامج تفصيلية عن مشكالت
وقضايا التربية والتعليم
 2وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 3وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة
 -1وجود استراتيجية كاملة لضمان دراسة
التاريخ القديم واالسالمى والمعاصر
 – 2وجود أبحاث منشورة فى مجالت
علمية محلية ودولية متخصصة
 -3وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

ربع
مليون

ربع
مليون

ربع
مليون

ربع
مليون

مائة ألف

ربع
مليون

Damietta University

جامعة دمياط

Vice President Office for
Postgraduate & Research Affairs
______

مكتب نائب رئيس اجلامعة لشئون
الدراسات العليا والبحوث
______

47الجغرافيا
 -48الفنون التطبيقية القديمة والمعاصرة وترميم اآلثاروالمحافظة
على التراث

-0التغيرات المناخية فى مصر
-2األخطار والكوارث الطبيعية
-3مشكالت البيئة المحيطة
-4التنمية والتخطيط
-5المشكالت االقتصادية
-6مشكالت االسكان والسكان
-7النقل والمواصالت
-8العمران بالريف المصرى
-9التنمية المستدامة
 -0تاريخ وتذوق الفنون التطبيقية
 -2مدارس ومذاهب واتجاهات التصميم
للرواد والمعاصرين
 -3طرق وآليات التصميم وانتاج الفنون
التطبيقية فى العصور المختلفة
 -4المواد والطرق التى تستخدم فى
عالج وترميم اآلثار
توثيق اآلثار بمحافظة دمياط
تشخيص الحالة الراهنة لآلثار بمحافظة
دمياط
عالج وصيانة االثار بمحافظة دمياط
والمناطق المحيطة

-49اآلداب العربية واألجنبية

 -02اآلداب واللغات

-0
-2
-3
-4
-5
-6
-7

االداب

فنون
تطبيقية
االداب
التربية
النوعية

آداب
تربية

التراث األدبى واألعمال األدبية
الحديثة فى اللغات المختلفة
اشكاليات األدب المقارن والترجمة
المقارنة
المسرح المعاصر وقضاياه
المدارس النقدية الحديثة والمعاصرة
الرواية العربية واألجنبية
الشعر العربى واألجنبى
ت المدارس النقدية والممارسات
الشعرية

-51الغة العربية
واللغات األجنبية

آداب
تربية

-0قضايا ومشكالت نحوية وعلوم اللغة
والصوتيات
 -2ارتباط اللغات بالمجتمع وعلم النفس
 -3االعجاز اللغوى فى القرآن
واألحاديث الشريفة
31

-1توافر منتجات تطبيقية تحمل روح
األصالة والمعاصرة
-2وجود دراسات في تاريخ وتذوق الفنون
المختلفة
 -3وجود استراتيجية كاملة لضمان
عالجوترميم اآلثار
 -4وجود آليات حديثة عالمية تستخدم فى
عالج وترميم اآلثار
 -5وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة
 -6وجود استراتيجية كاملة لضمان
المحافظة على التراث واآلثار بمحافظة
دمياط والمناطق المحيطة
 – 7وجود أبحاث منشورة فى مجالت
علمية محلية ودولية متخصصة
 -8تسجيل رسائل علمية في مجال الفنون
التطبيقية القديمةوالمعاصرة وترميم
اآلثار

مليون

-1وجود آلية للحفاظ على التراث األدبى
تطبيق المدارس النقدية على الممارسات
الشعرية

ربع
مليون

ربع
مليون

Damietta University

جامعة دمياط

Vice President Office for
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______

مكتب نائب رئيس اجلامعة لشئون
الدراسات العليا والبحوث
______

 -50التصميم
 -03الفنون التطبيقية

 -52التكنولوجيا

 -0أساسيات تصميم منتجات الفنون
التطبيقية
 -2آليات ودوافع الفكر االبداعى فى فى
تصميم المنتجات
 -3تطوير طرق وعمليات تصميم
المنتجات
 -4استخدام الحاسب اآللى فى تصميم
المنتجات
 -5االستفادة من علم األرجونومكس فى
تصميم المنتجات وبيئة العمل
 -6العالقة التفاعلية بين التصميم
الصناعى والعلوم األخرى
 -7التصميم والبيئة
-0تكنولوجيا خامات منتجات الفنون
التطبيقية
-2تكنولوجيا انتاج الفنون التطبيقية
-3المنتجات الذكية
 -4النظم الرقمية والتحكم عن بعد
-5الطاقات الجديدة والمتجددة
-6علم النانو وتطبيقاته
-7البرمجات الهندسية وعالقتها بتصميم
المنتجات

 - 53ادارة االنتاج ومراقبة الجودة
 -54التسويق ودراسة
الجدوى

 -0مراقبة الجودة فى مراحل االنتاج
 -2تطوير طرق اختبار المنتجات
 -3تطبيقات الحاسب اآللى فى فحص
ومراقبة االنتاج
 -4ادارةا المعلومات والتخطيط فى
صناعةالمنتجات
 -5تنظيم وادارة مؤسسات االنتاج
 -6تطويرطرقمعالجةشكويالعمالءلتحسين
جودةالخدمة
 -7استراتيجياتلضمان منتجات وأساليب
تطابق معايير الجودة الشاملة
-0اقتصاديات التصميم
 -2التسويق وأبحاث منتجات الفنون
التطبيقية
 -3دراسة الجدوى للمشروعات وأثر
ذلك فى االرتقاء بالفنون
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فنون
تطبيقية
تربية
نوعية

-1وجود تصميمات مبتكرة لمنتجات الفنون
التطبيقية تتناسب مع المستخدم
ومتطلبات العصر والبيئة المحيطة
 -2وجود دراسات بيئية عن مدى استفادة
المجتمع المحيط بالفنون التطبيقية
 –3وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 -4وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

نص
مليون

فنون
تطبيقية
تربية
نوعية

-1استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال
الخامات وطرق االنتاج في عمل
منتجات تطبيقية تالئم األداء الوظيفي
لها.
-2تحديد مشكالت الصناعة في مجاالت
الفنون التطبيقية وايجاد حلول مبتكرة
لحلها.
 –3وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 -4وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

نصف
مليون

فنون
تطبيقية
تربية
نوعية
تجارة
زراعة

 -1المساهمة في تنظيم ادارة مؤسسات
االنتاج وتطوير طرق مراقبة
الجودة.بهدف تحسين جودة المنتجات.
 –2وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 -3وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

نصف
مليون

فنون
تطبيقية
تربية
نوعية
تجارة
زراعة

 -1وجود مشروعات انتاجية متطورة وذات
جدوى اقتصادية تساهم في زيادة الدخل
القومي.
 –2وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 -3وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

ربع
مليون

Damietta University

جامعة دمياط

Vice President Office for
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______

مكتب نائب رئيس اجلامعة لشئون
الدراسات العليا والبحوث
______

-55وسائل االعالم المرئية
والمسموعة والمقرؤة
-18علوم الحاسب

-56اعداد معلم
الحاسب االلى
-57استخدامات الحاسب
فى التعليم

 -09االقتصادالمنزلى وجودة الحياه

 -58دراسات فى التغذية وعلوم األطعمة

-0قضايا اعالمية معاصرة
-2وسائل االعالم وقضايا التنوير
والتوعية والتعبئة
-3وسائل االتصال الحديثة – ايجابيتها
وسلبياتها
-4أخالقيات العمل االعالمى
-5وسائل االعالم المختلفة وعالفتها
بالمحافظة على التراث االسالمى
 -0الذكاء االصطناعى
-2النظم الخبيرة
-3معالجة الصور واالشارات لذوى
االحتياجات الخاصة
-4معالجة اللغات الطبيعية
-5شبكات الحاسب
-6المحاكاه
-0نظم التعلم الذكية
-2نظم االدارة الذكية
-3التعلم االلكترونى لذوى االحتياجات
الخاصة
-4نظم الجودة فى التعليم االلكترونى
-5استخدام النظم التفاعلية ثالثية األبعاد
فى التعليم
-6الحوسبة السحابية فى التعليم
-0الحالة الغذائية للفئات المختلفة فى
المجتمع
-2المشاكل الصحية المترتبة على سوء
التغذية
-3العادات و األنماط والبرامج الغذائية
للجماعات و األفراد واألغذية
الخاصة
-4التغذية العالجية للفئات المختلفة
-5قواعد مراقبة وضمان الجودة فى
األغذية
-6تأثير العوامل التكنولوجية على القيمة
الغذائية والخواص الحسية لألطعمة
وأثرها على طبيعة المنتج الغذائى
-7ميكروبيولوجية وكيميائية المواد
الغذائية الموجودة بالسوق المصرى
-8أثرالعوامل البيئية على المنتجات
الغذائية وانعكاساتها على صحة
المستهلك
-9التثقيف والوعي الغذائي
 -01التدعيم الغذائي

فنون
تطبيقية
تربية
نوعية
تربية

-1االعالن عن المنتجات من خالل وسائال
االعالم المرئية والمسموعة والمقرؤة
 –2وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 -3وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

ربع
مليون

تربية
نوعية
تربية
علوم

 1وجود صيغ جديدة العداد معلم غير
تقليدى
 2وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
 3وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

نصف
مليون

تربية
نوعية
تربية
علوم

 1توظيف تكنولوجيا المعلومات فى التعليم
العام والجامعى
 2ارتفاع رضا الطالب والمعلمين وأولياء
األمور عن دمج تكنولوجيا المعلومات
فى منظومة التعليم والتعلم
 3وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة

ربع
مليون

تربية
نوعية
تربية
علوم

ظهور برامج غذائية جديدة لفئات
المجتمع.
انخفاض معدالت األمراض الناتجة عن
سوء التغذية.
وجود طرق جديدة لنشر الوعى الغذائى
فى مجتمع الجامعة.
ارتفاع معدل منح رسائل الماجستير
والدكتوراه فى المجال البحثى.
ارتفاع معدل نشر األبحاث العلمية فى
دوريات مصنفة عالميا.
دراسات مسحية المواد والمنتجات
الغذائية.

نصف
مليون

1
2
3
4
5
6
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تربية
نوعية
فنون
تطبيقية
علوم

 -59النسيج والمالبس

 -0الخواص الطبيعية والكيميائية وتقييم
االداء أللياف النسيج وطرق تصنيعها
وأثرها على تصميم وتصنيع
واستخدام المنتجات الملبسية
-2عمليات التصنيع النتاج ألياف التريكو
واألقمشة المنسوجة وغير المنسوجة
-3التقنيات الحديثة النتاج التراكيب
النسجية واستخدام التكنولوجيا فى
تصميم وتنفيذ المالبس
-4العالقه بين خصائص االقمشه وطرق
الطباعه المختلفه وعمليات التجهيز
والصباغة
-5طرق العناية بالنسيج والتأثيرات
الناتجة عن التجهيزات المختلفة
للنسيج
-6طرق مبتكرة لتلبية االحتياجات
الملبسية لفئات خاصة من المجتمع.
-7مشكالت انتاج و تسويق منتجات
المالبس
-8جوده االداء للتطريز االلي وطرق
العنايه به
-9الحياكة الراقية والتشكيل على
المانيكان
 -01االزياء التاريخيه علي مر
العصوروالتراث الملبسي والنسجي

1
2
3
4
5
6
7
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تطوبر مراحل انتاج وتصميم المنتجات
الملبسية.
استحداث طرق جديدة للعناية بالنسيج.
ارتفاع معدل منح رسائل الماجستير
والدكتوراه فى المجال البحثى.
ارتفاع معدل نشر األبحاث العلمية فى
دوريات مصنفة عالميا.
دراسات جاهزة لحل مشكالت االنتاج
والتسويق.
انتاج طرز من االزياء مستوحاه من
التراث الملبسى القديم.
ظهور طرق متنوعة لحل المشاكل
الملبسية لفئات المجتمع.

2مليون
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تربية
نوعية
تربية
آداب

 -61اإلدارة المنزلية وإقتصاديات األسرة
 -21العلوم التربوية والنفسية

 -60أصول التربية

 -0األنماط األسرية وأثرها على
شخصية أفراد األسرة
 -2دور األسرة فى رعاية الفئات
العمرية (صحية ،غذائية ،اجنماعية،
نفسية...الخ)
 -3المتغيرات الجديدة فى المجتمع
وأثرها على الموارد المختلفة لألسرة
وتقييم المخاطر
 -4ادارة الطاقة (الوقت ،الجهد) فى
األعمال والمسئوليات الحياتية
والوظيفية لألسرة
 -5أسس االدارة الحديثة للموارد
المختلفة لألسرة وارتباطها بالرضا
عن الحياه لدي افراد االسرة
 -6طرق التعامل مع النظريات الحديثة
فى مجال التصميم الداخلى للمسكن
 -7إرشاد وحماية المستهلك وترشيد
االستهالك
 -8إداره المشروعات المنزلية الصغيرة
وتأثيرها علي اقتصاديات االسرة
 -9ادراه االزمات االسرية واثرها علي
التوافق االسري
 -01الوعي الغذائي والتثقيف الصحى
واستخدام الكمبيوتر فى ادارة المنزل
 -0جودة التعليم واالعتماد
 -2التخطيط االستراتيجى
 -3تطوير اإلدارة التعليمية
 -4القيادة التربوية
 -5التربية المقارنة ونظم التعليم
 -6التربية الالمدرسية (التربية غير
المقصودة)
 -7التغيرات العالمية الحديثة وأثرها
على الهوية االجتماعية والثقافية
 -8الضمير المهنى وانعكاساته على
جودة األداء فى العملية التعليمية
 -9أصول الفكر التربوى المصرى

1
2
3

تطوبر طرق ادارة الموارد األسرية.
وجود حلول مبتكرة لترشيد االستهالك.
وجود مشروعات منزلية جاهزة
للتطبيق.
ارتفاع معدل منح رسائل الماجستير
والدكتوراه فى المجال البحثى.
ارتفاع معدل نشر األبحاث العلمية فى
دوريات مصنفة عالميا.
زيادة الوعى لدى األسر الدارة األزمات
األسرية.
وجود طرق جديدة الدارة شئون األسرة
باستخدام التكنولوجا الحديثة.

1

ظهور أنماط جديدة لالدارة التعليمية فى
ظل المتغيرات الحديثة.
ارتفاع معدل منح رسائل الماجستير
والدكتوراه فى المجال البحثى.
ارتفاع معدل نشر األبحاث العلمية فى
دوريات مصنفة عالميا.
طرق مبتكرة للتغلب على المتغيرات
االجتماعية والثقافية.

4
5
6
7

تربية
نوعية
تربية
آداب

2
3
4
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 -62علم النفس التربوى

تربية
نوعية
تربية
آداب

-63المناهج وطرق التدريس

 -0الفئات الخاصة
 -2الفروق الفردية
 -3القياس والتقويم
 -4تربية المبدعين والموهوبين
 -5التفكير اإلبتكارى واالبداعى
 -6علم النفس االجتماعى والمعايير
االجتماعية
 -7الحاجات والمشكالت النفسية لمختلف
الفئات العمرية
 -8االضطرابات الشخصية واألمراض
النفسية
 -9االتجاهات الحديثة والممارسات
العملية فى اإلرشاد والعالج النفسى
-0التعليم اإلفتراضى
-2التعليم اإللكترونى
-3التعلم الذاتى والنشط
-4تفعيل فرق العمل وأسلوب
المشروعات وطرق التدريس غير
التقليدية
 -5استخدام الحاسب االلى والوسائط
المتعددة فى التعليم
 -6المجاالت واالثار التربوية المتعلقة
باستخدامات االنترنت
 -7تطوير المناهج و المقررات الدراسية
فى ضوء مفاهيم التنمية المستدامة
 -8تطوير إعداد المعلم فى ضوء معايير
الجودة

1

ممارسات علمية وعملية حديثة فى مجال
االرشاد والعالج النفسى.
مسح للحاجات والمشكالت النفسية لفئات
المجتمع.
ارتفاع معدل منح رسائل الماجستير
والدكتوراه فى المجال البحثى.
ارتفاع معدل نشر األبحاث العلمية فى
دوريات مصنفة عالميا.
ظهور انماط جديدة من االضطرابات و
االمراض النفسية.

1

ارتفاع معدل منح رسائل الماجستير
والدكتوراه فى المجال البحثى.
ارتفاع معدل نشر األبحاث العلمية فى
دوريات مصنفة عالميا.
ظهور مناهج ومقررات دراسية مطورة.
االستخدامات المتنوعية للحاسب االلى
فى التعليم.
طرق مستحدثة لتطوير اداء المعلم

2
3
4
5

تربية
نوعية
تربية

2
3
4
5
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 -64ا لصحافة المدرسية وتكنولوجيا االتصال
 -20االعالم التربوى
 -65اإلذاعة والتليفزيون التعليمى

 -0الصحافة االلكترونية وعالقتها بقضايا
المجتمع واألحداث الجارية لطالب
المدارس اإلعدادية والثانوية
-2تحرير الصحف االلكترونية وعالقتها
بالتطورات التكنولوجية الحديثة
-3تصميم الصحف االلكترونية وكيفية
اإلعداد والتجهيز لها
-4اإلعالم الجديد طموحات وآفاق جديدة
 -5إشكاليات دراسات القائم باالتصال
فى الصحف المطبوعة وااللكترونية
-6مقارنة بين التجارب الصحفية
المصرية والتجارب المناظرة في
الدول العربية والغربية لطالب
المدارس اإلعدادية والثانوية .
 -7االتجاهات المتعلقة بأوضاع قضية
حقوق الملكية الفكرية في المجال
الصحفي بشقيه الورقى
واإلليكترونى.
-8انقرائية المادة الصحفية الخبرية
واالستقصائية والتفسيرية.
 -9العوامل المؤثرة على مصداقية
الصحف لدى القراء
-0الدور االعالمى والتعليمى لالذاعة
والتلفزيون
-2التربية اإلعالمية واإلشكاليات المختلفة
.
-3استخدامات األطفال لتكنولوجيا
االتصال الحديثة وانعكاساتها على
عالقاتهم بوسائل اإلعالم التقليدية و
تأثيرها على أنماط تفاعلهم داخل
األسرة
-4إشكاليات المراهقين على االنترنت
-5تكنولوجيا االتصال الحديثة
-6التفاعل االجتماعى  Parasocialمع
الشخصيات التليفزيونية
-7الفضائيات وأخالقيات العمل االعالمى
-8أشكال الدعاية السياسية واالقتصادية
واالجتماعية فى وسائل اإلعالم
المسموعة والمرئية على طالب
المدارس الثانوية
-9العالقة بين السمات الشخصية والنفسية
وتأثيرات وسائل اإلعالم

تربية
نوعية
تربية
آداب

تربية
نوعية
تربية
آداب

نصف
مليون

1
2
3
4
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ظهور أنماط جديدة من فئات المجتمع.
انتشار الوعى السياسى والثقافى والبيئى
لدى أفراد المجتمع
ارتفاع معدل منح رسائل الماجستير
والدكتوراه فى المجال البحثى.
ارتفاع معدل نشر األبحاث العلمية فى
دوريات مصنفة عالميا.

ربع
مليون
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مكتب نائب رئيس اجلامعة لشئون
الدراسات العليا والبحوث
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 -66المسرح المدرسي
ومشكالت المجتمع
 - 22التربية الفنية والموسيقية

-67الرسم والتصوير
 -68التصميم والزخرفة
 -69النحت والخزف

-0إشكاليات تطبيق النظريات اإلخراجية
المسرحية فى المدارس
-2أنواع المسرح المدرسى وكيفية تأثيره
على طالب المدارس
-3إشكاليات القائمين على المسرح
المدرسى
-4دور المسرح المدرسى فى توعية
الطالب بأدوارهم االجتماعية
والسياسية
 -0المعالجات التشكيلية لفن التصوير
المصرى المعاصر
 -2الفنون البصريه وتاريخ الفن
والقضايا النقديه والفلسفيه
 -3الهوية المصرية والحفاظ على
التراث المصري
 -4االستراتيجيات الحديثه لفنون الفئات
الخاصه
 -5تنمية االبداع والتفكير االبتكارى
والفنى
 -6االتصال المرئى ودور التربيه الفنيه
 -7االعداد االكاديمى لطالب قسم التربيه
الفنيه
 -8المتطلبات التربوية والفكرية
والتدريبية لمواكبة االحداث
والمستجدات المحليه والدوليه
 -9صعوبات األداء الفعلى فى مجال
المنظور والرسم الهندسى.
 -0دور التكنولوجبا الحديثة فى المنتج
الفني
 -2تصميمات تشكيلية مبتكرة لبعض
الفئات الخاصة فى المجتمع
-3التقنيات الفنيه والجماليه فى مجال
التصميم والطباعه باالساليب التقليديه
والمستحدثه والتكنولوجيا االفتراضيه
واالليكترونيه
-4مهارات التصميم لطالب التربية الفنية
-0أثر البيئة على الفكر االبداعى للنحاتين
المصريين
 -2االساليب واالفكار والتقنيات الفنيه فى
مجاالت التشكيل ثنائى وثالثى االبعاد
والتشكيل بالخامات
-3الجمع بين االهداف االجتماعيه
واالقتصاديه والتطبيقات التكنولوجيه
الحديثة واالساليب الفنيه المبتكره
لالعمال الفنيه واالعمال التشكيليه

تربية
نوعية
تربية
آداب

 1زيادة الوعى االجتماعى و السياسى لدا
طالب المدارس.
 2ارتفاع معدل منح رسائل الماجستير
والدكتوراه فى المجال البحثى.
 3ارتفاع معدل نشر األبحاث العلمية فى
دوريات مصنفة عالميا.

تربية
نوعية
فنون
تطبيقية
تربية

1

ارتفاع معدل منح رسائل الماجستير
والدكتوراه فى المجال البحثى.
نمو الفكر االبداعى والتفكير االبتكارى
والفنى لدى الطالب
التغلب على صعوبات األداء الفعلى فى
مجال المنظور والرسم الهندسى
ارتفاع معدل نشر األبحاث العلمية فى
دوريات مصنفة عالميا.

1

وجود تصميمات تشكيلية مبتكرة لبعض
الفئات الخاصة فى المجتمع
ارتفاع معدل منح رسائل الماجستير
والدكتوراه فى المجال البحثى.
ارتفاع معدل نشر األبحاث العلمية فى
دوريات مصنفة عالميا.
تنمية مهارات التصميم لطالب التربية
الفنية

2
3
4

تربية
نوعية
فنون
تطبيقية

2
3
4

تربية
نوعية
فنون
تطبيقية
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 1انتاج اعمال فنية جديدة بسبب استخدام
خامات مستحدثة.
 2ارتفاع معدل منح رسائل الماجستير
والدكتوراه فى المجال البحثى.
 3ارتفاع معدل نشر األبحاث العلمية فى
دوريات مصنفة عالميا.

نصف
مليون

نصف
مليون

نصف
مليون
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-0

 -71األشغال الفنية والشعبية

-2
-3

-4

-5

تربية
نوعية
فنون
تطبيقية

الحرف والمنتجات البدويه ذات
الطابع المصرى االصيل وصياغتها
فى قالب معاصر تناسب التطور
العلمى والتكنولوجى محليا ودوليا
الفنون اليدويه كمنهج وفكر انتاجى
ودورها فى خلق مجتمع اقتصادى
السياحه والتجاره والثقافه واالعالم
والتنميه البشريه فى المجتمع المحلى
واالقليمى والدولى
التاثيرات البيئيه والصحيه على
مضمون المجاالت الفنيه المتنوعه
من خالل الصناعات االبداعيه
ومستجدات سوق العمل
التوظيف التقنى للخامات البيئية و
المحلية والمستحدثة فى مجال
التشكيل الفنى

1
2
3
4
5

وجود طرق لتطوبر الحرف والمنتجات
اليدوية.
ظهور مجتمعات انتاجىة واقتصادىة
جديدة.
انتاج منتجات ابداعية تتوافق مع
مستجدات سوق العمل.
ارتفاع معدل منح رسائل الماجستير
والدكتوراه فى المجال البحثى.
ارتفاع معدل نشر األبحاث العلمية فى
دوريات مصنفة عالميا

ربع
مليون

-6

-0المؤلفات الموسيقية التى تتناسب مع
الروح المصرية
-2إستخدام التكنولوجيا واألساليب الحديثة
فى تطبيقات األبحاث الموسيقية
المختلفة فى كافة التخصصات
-3التعاون بين التخصصات المختلفة
لتطوير الدراسة الموسيقية
 -0دورالمؤثرات الشعبية واألغانى
الفلكورية فى اثراء مواد التذوق
الموسيقى.

تربية
نوعية

 -70النظريات
والتأليف الموسيقى
وعالقته بمشكالت
المجتمع

 -0رؤية فنية لتذليل صعوبات بعض
بنود مادة الصولفيج
 -2ربط األبحاث التطبيقية في مجال
الموسيقى وتوجيهها لخدمة المجتمع

تربية
نوعية

1
2
3

 -72الموسيقى
العربية

1
2
3

-73الصولفيج وااليقاع
الحركى

تربية
نوعية

1
2
3

38

وجود انتاج موسيقى موجه لالرتقاء
بالمجتمع.
ارتفاع معدل منح رسائل الماجستير
والدكتوراه فى المجال البحثى.
ارتفاع معدل نشر األبحاث العلمية فى
دوريات مصنفة عالميا
وجود دراسات بيئية عن مدى استفادة
المجتمع المحيط بالموسيقى فى حل
المشكالت
وجود أبحاث منشورة فى مجالت علمية
محلية ودولية متخصصة
وجود رسائل علمية مسجلة فى
الموضوعات ذات الصلة
تفعيل المؤثرات الشعبية واألغانى
الفلكورية فى اثراء مواد التذوق
الموسيقى
ارتفاع معدل منح رسائل الماجستير
والدكتوراه فى المجال البحثى.
ارتفاع معدل نشر األبحاث العلمية فى
دوريات مصنفة عالميا

نصف
مليون

مائة ألف

مائة الف

Damietta University

جامعة دمياط

Vice President Office for
Postgraduate & Research Affairs
______

مكتب نائب رئيس اجلامعة لشئون
الدراسات العليا والبحوث
______

 -74تنمية مهارات اآلداء
الموسيقى

تربية
نوعية
فنون
تطبيقية

-0الصعوبات التكنيكية والعزفية لبعض
اآلالت الموسيقية
 -2دور المطربين المصريين والعرب
فى تدريس الغناء العربى
 -3بعض اآلالت الموسيقية واستخدامها
فى الموسيقى العربية
-4الجمل اللحنية (آليا  -غنائيا) ورفع
مستوى اآلداء التكنيكى
 -5العوامل التى تؤثر بالسلب على األداء
العزفي للمتعلم.

1
2
3
4

39

التغلب على الصعوبات التكنيكية
والعزفية لبعض اآلالت الموسيقية
ارتفاع معدل منح رسائل الماجستير
والدكتوراه فى المجال البحثى.
ارتفاع معدل نشر األبحاث العلمية فى
دوريات مصنفة عالميا.
طرق جديدة للتغلب على صعوبات
االداء العزفى.

مائة الف

