
 

 

 البحثية  طةخال

 م7102/7171لقسم المناهج وطرق التدريس 

 أهداف الخطة البحثية: 

  بحوث تتمشى مع االتجاهات العالمية المعاصرة فى مجال لعمل توجيه الباحثين

 .التربوى علم النفسالحديثة فى نظريات الفى ضوء المناهج وطرق التدريس، و
  المشكالت المرتبطة بالوالع التربوى توجيه الباحثين لعمل بحوث تساعد على حل

 للمجتمع.
 توفير لدر من التنوع والثراء فى األفكار المطروحة للبحث والدراسة أمام الباحثين. 

 

 :الخطة البحثية جالاتم

المرن الحادى والعشرين التركيز على تنمية مهارات التفكير التى تتناسب مع تحديات  -

  :والتى تضم
ومهارات التخيل، والتفكير االستراتيجى، ) مهارات حل المشكالت، والتفكير الناقد، 

مهارات إدارة الذات، واتخاذ القرار، ومهارات التفاوض، ومهارات التواصل، 

 والمهارات المهنية، ومهارات الحياة اليومية...(
 س مثل: إلماء الضوء على مفاهيم جديدة استحدثت فى مجال المناهج وطرق التدري -

التنمية  ، Digital Citizenshipاألمن الفكرى، المواطنة الرقمية تدويل المناهج، )

 ، جودة الحياة، التدريس للفهم Digital Life تحديات الحياة الرقمية المستدامة، 

Teaching for Understanding   والتدريس للتفكير ،Teaching to Thinking) 

) الفنون البصرية، وفنون الموسيقى، وفنون اللغة  الفنونالتعلم المائم على وحدة  -

 Artful Thinkingوعالقة ذلك بالتفكير الفنى  والكتابة الخيالية ...(

والمدخل القائم على التكامل والدمج   STEAMمناهج تجربة مدارس المتفولين وفك    -

 ووحدة العلوم المختلفة لمواجهة التحديات الكبرى التى تواجه المجتمع.
إطار عام للمنهج ودليل المعلم فى وجود  واعتمادها علىالدولية تجربة مدارس النيل  -

 التدريس.



عقل، الذى يعتمد على ) خرائط المفاهيم، وخرائط ال استراتيجيات التدريس البصرى -

 والخرائط المعرفية(
 ، والذكاءات المختلفة.الحديثة للدماغبحوث الالتدريس وفك نتائج  -
 استراتيجيات التدريس التى تتناسب مع الفصول ذات الكثافة العالية. -
 استحداث أساليب جديدة للتمييم العادل للطلبة فى كافة المراحل التعليمية. -
 .وتأثيرها فى المناهج وطرق التدريس الدراسات التنبؤية المستمبلية -
 فلسفة ورؤية تربوية. ووضع ،البحوث الكيفية التى تعتمد على التنظير -
داخل التخصصات المختلفة بالمسم،  البحوث البينية التى تجمع بين أكثر من تخصص -

 .والتكامل لتحميك العمك والشمول وبين المسم واأللسام العلمية األخرى ذات الصلة؛
واألخالليات  وأخالليات الطلبة، كأخالليات المهنة، ،التى تتعلك باألخاللياتالبحوث  -

  Digital Ethics الرلمية

 Teaching Learningمجتمعات التعليم والتعلم المناهج ودورها فى تفعيل  -

Communities 
  Action Research بحوث الفعل -
 وتمييمها وتطويرها.البحوث التى تتناول المناهج من حيث نظرياتها ونماذجها  -
، التمنيات الحديثة وانعكاساتها على عناصر المنهج وعلى استراتيجيات التدريس -

 blended learning) الفصل المعكوس، التعلم المدمج والعالقة بين المعلم والمتعلم.

تطبيمات التابلت، والجوال المصص الرلمية، ، الرحالت المعرفية ، الوالع االفتراضى،

 (إلخ .فى عملية التدريس
 .تطوير برامج التدريب والتنمية البشرية، لكافة المشتغلين بعملية التربية والتعليم -
 .الفنى البحوث المرتكزة على مفهوم الجدارات فى مجال التعليم -
: األرشفة اإللكترونية، البحوث المرتبطة بتكنولوجيا المال والعمال اإلدارية مثل -

 ملة،...إلخرونية، والمصارف الشاوالمحاسبة اإللكت
مدارس وفصول لعمل بتكييف المناهج واستراتيجيات التدريس وإعداد المعلم  ل  -

 الدمج.
 اإلعالة.مناهج واستراتيجيات التدريس للتالميذ متعددى  -
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