الخطة البحثية لكلية االلسن

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

مقدمة:
تمثل املجاالت البحثية لكلية األلسن االتجاهات العلمية والخطط املستقبلية في الكلية
اتساقا مع استراتيجية جامعة عين شمس ورؤية مصر  2030حيث تهدف هذه املجاالت
إلى تشجيع البحث العلمي في مجال الدراسات األدبية واللغوية والترجمة في ضوء التوجه
نحو الدراسات البينية والتطبيقية التي تمثل أحد التوجهات االستراتيجية لجامعة عين
شمس.

املجاالت البحثية
تتمثل مجاالت الخطة البحثية في املجاالت واملوضوعات البحثية التي تتناولها كل أقسام
الكلية متمثلة في أقسام :اللغة العربية -اللغة اإلنجليزية – اللغة اإليطالية – اللغة
اإلسبانية – اللغة الفرنسية – اللغة األملانية – اللغة الروسية – اللغة التشيكية –
اللغة الكورية – اللغة الصينية – اللغة اليابانية -اللغات السامية – اللغات اإلفريقية
 اللغات الشرقية وهي كالتالي: .1الدراسات األدبية في ضوء املنهج التاريخي ومنظومة املناهج الوصفية.
 .2الدراسات األدبية البينية في ضوء عالقة األدب باملعارف األخرى
 .3الدراسات األدبية املقارنة وتندرج فيها الدراسات املوازنة والدراسات
التقابلية.
 .4الدراسات اللغوية (املنظور التفاعلي واللغوى ،االجتماعي والتعليمي)
 .5الدراسات اللغوية التطبيقية
 .6الدراسات اللغوية البينية
 .7دراسات الترجمة من منظور لغوى وثقافي وأسلوبي
 .8الترجمة واألدوات والبرامج الحاسوبية
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املجال البحثي األول :الدراسات األدبية في ضوء املنهج التاريخي ومنظومة املناهج الوصفية
جهات التمويل
املوضوع البحثي

الجامعة

 -1تحديد القيم
الفكرية الناتجة
عن توظيف
التقنيات األدبية في
املعالجات
املوضوعية.

✓

 -2تحديد سمات
البنى النصية في
الخطابات األدبية.

✓

 -3استخالص
عالقة تطور األدب
بالسياق الحضاري
وتطور نظرية
املعرفة
 -4تحديد العالقات
بين األشكال
املتطورة داخل
األجناس األدبية.
 -5استخالص
التناص من إنتاج
نص ي ووظائفه

جهات
اخرى

الجهات املشاركة
جهات
اخرى

الجامعة

املخرجات التطبيقية

الجهات
املستفيدة

كلية.....

وزارة.....

 رسائل ماجستيرودكتوراه -أوراق بحثية

املجتمع املدني

كلية.....

وزارة.....

 رسائل ماجستيرودكتوراه -أوراق بحثية

املجتمع املدني

✓

كلية.....

وزارة.....

 رسائل ماجستيرودكتوراهأوراق بحثية

املجتمع املدني

✓

كلية.....

وزارة.....

 رسائل ماجستيرودكتوراهأوراق بحثية

املجتمع املدني

كلية.....

وزارة.....

 رسائل ماجستيرودكتوراهأوراق بحثية

املجتمع املدني

✓
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املجال البحثي الثاني :الدارسات األدبية البينية في ضوء عالقة األدب باملعارف األخرى
جهات التمويل
املوضوع البحثي
 -1اكتشاف قوانين
عمل الوظيفة
اللغوية في إنتاج
األشكال اإلبداعية.
 -2الدراسات
الداللية واملعجمية
( تصنيف الحقول
الداللية /صناعة
املعجمات اللغوية)
 -3استخالص القيم
التشكيلية للغة في
إنتاج الداللة
األدبية.
 -4تحديد السمات
النفسية للمبدع
من خالل عالقة
األدب بعلم النفس.
 -5استخالص
العالقات بين
العناصر األدبية
والسياق الخارجي
من خالل البنيوية
التكوينية وعلم
االجتماع األدبي.

الجامعة

جهات
اخرى

الجهات املشاركة
جهات
اخرى

الجامعة

املخرجات التطبيقية

الجهات
املستفيدة

✓

كلية.....

وزارة.....

 رسائل ماجستيرودكتوراه -أوراق بحثية

املجتمع املدني

✓

كلية.....

وزارة.....

 رسائل ماجستيرودكتوراه -أوراق بحثية

املجتمع املدني

✓

كلية.....

وزارة.....

 رسائل ماجستيرودكتوراه -أوراق بحثية

املجتمع املدني

✓

كلية.اآلداب

وزارة.....

 رسائل ماجستيرودكتوراه -أوراق بحثية

املجتمع املدني

✓

كلية.....

وزارة.....

 رسائل ماجستيرودكتوراه -أوراق بحثية

املجتمع املدني
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املجال البحثي الثالث :الدراسات األدبية املقارنة وتندرج فيها الدراسات املوازنة والدراسات التقابلية.
جهات التمويل
املوضوع البحثى
 -1استخالص أوجه
االلتقاء واالختالف
في املعالجات األدبية
للقضايا اإلنسانية
عبرالثقافات.
 -2استخالص صور
نمطية ونماذج
أدبية خاصة
بثقافات مختلفة
من إنتاج نص ي.
 -3تحديد العالقة
بين التقنيات
التعبيرية لألجناس
األدبية في أعمال
تنتمي لثقافات
مختلفة.
 -4مشكالت
الترجمة األدبية من
وإلى اللغة العربية

الجامعة

جهات
اخرى

الجهات املشاركة
جهات
اخرى

الجامعة

املخرجات التطبيقية

الجهات
املستفيدة

✓

كلية.....

وزارة.....

 رسائل ماجستيرودكتوراه -أوراق بحثية

املجتمع املدني

✓

كلية.....

وزارة.....

 رسائل ماجستيرودكتوراه -أوراق بحثية

املجتمع املدني

✓

كلية.....

وزارة.....

 رسائل ماجستيرودكتوراه -أوراق بحثية

املجتمع املدني

كلية.....

وزارة.....

 رسائل ماجستيرودكتوراه -أوراق بحثية

املجتمع املدني

✓
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املجال البحثي الرابع :الدراسات اللغوية (املنظور التفاعلي واللغوي ،االجتماعي والتعليمي)
جهات التمويل
املوضوع البحثي

الجهات املشاركة

جهات
الجامعة

جهات
اخرى

الجامعة
اخرى

 -1تحليل الخطاب على
مستويات متنوعة (القضائي/
البرملاني /السياس ي/
الديني...إلخ).
 -2الدراسات الداللية
واملعجمية ( تصنيف الحقول
الداللية /صناعة املعجمات
اللغوية)
 -3الدراسات األسلوبية
تطبيقا على مستويات
الخطاب املختلفة (رو ايات
الخيال العلمي /الرو اية
البوليسية /النصوص
الفلسفية /املدونات األدبية/
األدب الشعبي /النصوص
الدينية).
 -4التداولية بين الثقافات

✓

كلية.....

وزارة.....

✓

كلية.....

وزارة.....

✓

كلية.....

وزارة.....

✓

كلية.....

وزارة.....
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املخرجات التطبيقية

الجهات
املستفيدة

املجتمع املدني
 رسائل ماجستيرودكتوراهمؤسسات الدولة
 أوراق بحثيةاملختلفة
املجتمع املدني
 رسائل ماجستيرودكتوراهمؤسسات الدولة
أوراق بحثية
املختلفة

 رسائل ماجستيرودكتوراه -أوراق بحثية

املجتمع املدني

املجتمع املدني
 رسائل ماجستيرودكتوراهمؤسسات الدولة
 أوراق بحثيةاملختلفة
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املجال البحثي الخامس :الدراسات اللغوية التطبيقية
جهات التمويل
املوضوع البحثي

الجامعة

 -1علم املصطلحات
واملسارد

✓

 -2التفاعالت اللفظية
وغيراللفظية وشبه
اللفظية

✓

 -3التحليل اللغوي
للنصوص التخصصية
(النصوص العلمية
والطبية والتجارية
واالعالمية والرياضية
والتعليمية والدينية
والتقنية والهندسية)
 -4اللغويات
التطبيقية (املنظور
التفاعلي واللغوي،
االجتماعي والتعليمي)

املعالجة االلية للغات

جهات
اخرى

الجهات املشاركة

الجهات
املستفيدة

الجامعة

جهات
اخرى

املخرجات التطبيقية

كلية.....

وزارة.....

 رسائل ماجستيرودكتوراه -أوراق بحثية

املجتمع املدني

كلية.....

وزارة.....

 رسائل ماجستيرودكتوراهأوراق بحثية

املجتمع املدني

✓

كلية.....

✓

كلية اآلداب

✓

كلية
الحاسبات
واملعلومات

وزارة.....

وزارة.....

وزارة.....
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املجتمع املدني
 رسائل ماجستيرودكتوراهمؤسسات الدولة
 أوراق بحثيةاملختلفة

 رسائل ماجستيرودكتوراهأوراق بحثية
 رسائل ماجستيرودكتوراه
 أوراق بحثية شراكة معاملؤسسات املحلية

املجتمع املدني

املجتمع املدني
مؤسسات الدولة
املختلفة
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وزارة.....
املعالجة االلية
لالستحداث اللغوي
من املفردات

✓

كلية
الحاسبات
واملعلومات

علم املفردات
االحصائي

✓

كلية
الحاسبات
واملعلومات

علم اللغة االحصائي

✓

كلية
الحاسبات
واملعلومات

وزارة.....

وزارة.....
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 رسائل ماجستيرودكتوراه
 أوراق بحثية ش ر ر ررراكة مع املؤسر ر ر رس ر ر رراتاملحلية
 رسائل ماجستيرودكتوراه
 أوراق بحثية ش ر ر ررراكة مع املؤسر ر ر رس ر ر رراتاملحلية
 رسائل ماجستيرودكتوراه
 أوراق بحثية ش ر ر ررراكة مع املؤسر ر ر رس ر ر رراتاملحلية

املجتمع املدني

املجتمع املدني

املجتمع املدني
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املجال البحثي السادس :دراسات الترجمة من منظور لغوى وثقافي وأسلوبي
جهات التمويل
املوضوع البحثي

الجامعة

جهات
اخرى

 -1الدالالت الثقافية في
الترجمة األدبية

✓

كلية.....

وزارة.....

 -2إشكاليات ترجمة النصوص
املتخصصة

✓

كلية.....

وزارة.....

 -3إشكالية الترجمة التحريرية
والفورية في املنظمات الدولية

✓

كلية.....

وزارة.....

 -4الترجمة والدراسات
األسلوبية املقارنة

✓

كلية.....

وزارة.....

الجامعة

جهات
اخرى

الجهات املشاركة
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املخرجات
التطبيقية

الجهات
املستفيدة

 رسائل ماجستيرودكتوراه
أوراق بحثية

املجتمع املدني
مؤسسات
الدولة
املختلفة
املجتمع املدني
مؤسسات
الدولة
املختلفة
املجتمع املدني
مؤسسات
الدولة
املختلفة
املجتمع املدني
مؤسسات
الدولة
املختلفة

 رسائل ماجستيرودكتوراه
أوراق بحثية
 رسائل ماجستيرودكتوراه
 أوراق بحثية رسائل ماجستيرودكتوراه
 -أوراق بحثية
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املجال البحثي السابع :الترجمة واألدوات والبرامج الحاسوبية
جهات التمويل
املوضوع البحثي

الجامعة

جهات
اخرى

الجهات املشاركة
الجامعة

جهات
اخرى

 -1تكنولوجيا الترجمة

 -2ال رت رررج رم ر ررة السر ر ر ر رم رع ري ر ررة
والبصرية وإشكالياتها

✓

كلية
الحاسبات
واملعلومات

وزارة.....

 -3الرتررجرم ر ررة برمس ر ر ر ر ر رراع ر رردة
الحاسوب
 -4إش ر ر ر رك ر ررالري ر ررات الرتررجرم ر ررة
االلية
✓
 -5تص ر ر ر ر رم ري ررم ب رررم رج ري ر ررات
الترجمة

كلية
الحاسبات
واملعلومات
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وزارة.....

املخرجات
التطبيقية

الجهات
املستفيدة

املجتمع املدني
مؤسسات
الدولة
 رسائل ماجستيراملختلفة
ودكتوراه
 أوراق بحثية ش ر ر ر ر ر ررراكر ر ررة مر ر ررعامل ر ررؤس ر ر ر رس ر ر ر ر ر ررات
املحلية

املجتمع املدني
 رسائل ماجستيرمؤسسات
ودكتوراه
الدولة
 أوراق بحثيةاملختلفة
شر ر ر ر ر ر ر ررراك ر ر ر ررة م ر ر ر ررع
امل ر ر ر ررؤسر ر ر ر ر رسر ر ر ر ر ر ر ررات
املحلية
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الجهات املقترحة للمشاركة في داخل الجامعة
 .1اإلشراف العلمي املشترك مع الكليات داخل الجامعة
 .2كلية الحاسبات واملعلومات
 .3كلية التربية
الجهات املقترحة للمشاركة في خارج الجامعة
 .1اإلشراف العلمي املشترك مع كليات من خارج الجامعة
 .2الحصول على تمويل للمشروعات البحثية من الهيئات الدولية مثل فولبرايت
والهيئة العلمية للتبادل العلمي وغيرها من الهيئات األجنبية
مقترح املخرجات االساسية لخطة الكلية بعد انتهاء الخطة البحثية

 -1براءة اختراع

عدد ()......

 -2رسائل ماجستير/دكتوراة

عدد ()120-100

 -3مشروعات بحثية

عدد()30-20

 -4شراكات محلية مع الدولة

عدد()-

 -5شركات دولية

عدد()2
***********
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الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018
كلية اآلداب جامعة عين شمس
أنشئت عام 1950م عندما كانت تسمي الجامعة جامعة إبراهيم باشا الكبير ،بعد تحويل القسم
األدبي بالمعهد العالي للمعلمين في حي شبرا إلي كلية األداب بعد تطويره ،وانتقلت الكلية للحرم
الجامعي الحالي عام 1962م.
وهي أول كلية في مصر أنشأت قسما مستقال للغات الشرقية ،وأول كلية أنشأت الدراسات
النفسية واالجتماعية على أساس حديث.
كان القسم األدبي بالمعهد العالي للمعلمين نواةً لكلية اآلداب ،وقد كان مقره في حي شبرا ثم
تحول إلي كلية اآلداب بعد تطويره تطويرا شامال ،وقد انتقلت الكلية إلي مبناها الحالي ضمن
إطار الحرم الجامعي عام .1962
رؤى عند إنشاء الكلية أال تكون صورتها مماثلة لشقيقتيها بجامعتي القاهرة واإلسكندرية،
فباإلضافة إلى هدف كل منها فى توفير الدراسة الجامعية  ،فقد رؤى أن تسلك الكلية سبيال آخر
دلت التجربة علي فائدته المحققة  ،وذلك بأنها أخذت بنظام الشهادات بدال من نظام السنوات
،وكان
الغرض من ذلك أن يتاح للطالب فرصة التعرف علي مجموعة من المواد الدراسية المتكاملة
في مدة عام  ،بحيث تتكون عنده الذهنية العلمية في هذه المواد ثم ينتقل إلي مجموعة أخرى
وهكذا
تُعَ ٌد الكلية أول كلية في مصر أنشأت قسما مستقال للغات الشرقية لدراسة الليسانس وما بعدها
في اللغات الشرقية اإلسالمية والسامية وآدابها  ،كما كانت أول كلية أنشأت الدراسات النفسية
واالجتماعية علي أساس حديث.
رسالة الكلية
تعمل كلية األداب ،وهي منشأه تعليمية خدمية بحثية على إعداد خريجين متميز علميا ً و
مهنيا ً في مجاالت اآلداب و العلوم االجتماعية و االنسانية واإلرشاد السياحي و علوم األثار و
المكتبات واالعالم و اللغات بما يفي احتياجات سوق العمل واولوياته داخل مصر وخاريجها من
خالل مواكبة التطورات المعرفية و التكنولوجية  ،وتعزيز قيم وأداب واخالقيات المهنة مع
ترسيخ النتماء والهويه الوطنية وتحقيق العدالة والشفافية في جميع قطاعاتها.
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المجاالت البحثية
 -1الكثبان الرملية فى مصر .
 -2دراسة الموانئ القديمة فى مدينة القصير بالبحر األحمر .
.................................................................................................-03
.................................................................................................-4
..................................................................................................-5
المجال البحثى االول :الجغرافيا
الموضوع
البحثى
 -1الكثبان
الرملية فى
مصر

جهات التمويل
جهات
الجامعة
اخرى




الجهات المشاركة
الجامعة
كليةاآلداب –
قسم الجغرافيا

كلية.....
.........
..........

...............-2

جهات
اخرى

الجهات
المستفيدة

المخرجات التطبيقية

 براءة إختراع مشروع بحثىوزارة /معهد
 شراكة مع المجتمع المدنىبحوث
الصحراءوجامعة .......................... -
 ..........................كولن بالمانيا
 ..........................الخ براءة إختراع مشروع بحثىوزارة.....
 شراكة مع المجتمع المدنى............
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