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 المقدمة : 

يعد البحث العلمي المدخل الرئيس لفهم مختلف جوانب البيئة االقتصادية والسياسية واالجتماعية ، عالوة علي ذلك 

كما  ، المجتمعات المعاصرة مع بداية األلفية الثالثةكونه أساس بناء اقتصاد المعرفة والتنمية والتطور المادي في 

أنه يمثل الركيزة األساسية لصنع السياسات وعمليات التخطيط وإدارة التنمية الشاملة التي تكفل الرفاهية للمجتمع 

 المصري ، وتضمن له التفوق في المنافسة علي كافة المستويات : المحلي واإلقليمي والعالمي .

ً للغاية علي كما أن منظومة  ً ومهما التعليم المصري بشكل عام والبحث العلمي بشكل خاص أصبح أمراً حيويا

المستويين الرسمي والشعبي ، لذا كانت الجامعات المصرية مستعدة الستثمار هذه المكانة عبر قطاع الدراسات 

جموعة من التسهيالت البحثية العليا والبحوث ، بما يمتلكه من خبرات أكاديمية لها نجاحات علمية مرموقة ، وم

تتمثل في التجهيزات والمعامل وهياكل فنية وإدارية تستطيع قيادة منظومة البحث العلمي بكفاءة ، األمر الذي استلزم 

ضرورة تبني منهج التخطيط االستراتيجي المبدع علي المستوي الوطني خاصةً بعد أن أخذ المجتمع المصري 

( "تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع 23تور المصري ألول مرة المادة رقم )بزمام المبادرة وأقر في الدس

مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية ، وبناء اقتصاد المعرفة ، وترعي الباحثين والمخترعين ، 

دريجياً حتي تتفق من الناتج القومي اإلجمالي ، تتصاعد تت %1وتخصص له نسبة من اإلنفاق الحكومي ال تقل عن 

مع معالمعدالت العالمية كما تكفل الدولة سبل المساهمة العادلة للقطاعين الخاص واألهلي وإسهام المصريين في 

  الخارج في نهضة البحث العلمي "

تؤكد علي أهمية التعليم والعلماء واستمراراً لهذا النهج اتخذت قيادة الدولة مجموعة من القررات والمبادرات التي 

واالهتمام بالبحث العلمي والتطورات غير المسبوقة في تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها للنهوض بمصر واقتصادها 

م المبادرة القومية ) مجتمع مصري يتعلم ويفكر 2014، وكان من أهم تلك المبادرات التي أعلن عنها في عيد العلم 

هو أحد مكونات األمن القومي المصري لتحقيق حرص الدولة علي التأكيد بأن البحث العلمي  ويبتكر( وهذا يعكس

 االنطالق في األلفية الثالثة .

وترتكز الخطة البحثية لكلية التربية جامعة حلوان علي منهجية علمية قوامها القضايا القومية المؤثرة في المسار 

وجودة بقطاعات التعليم ، والمساهمة في تحقيق أفضل الخدمات المجتمعي بغية المساهمة لحل المشكالت الم

 –المجتمعية بأبعادها المختلفة ، كما أنها تتواكب مع خطة الجامعة وتضم الخطة البحثية للكلية ما يلي : الرؤية 

الخطة  –حثية بتقويم الخطة ال –المجاالت البحثية  –القيم الحاكمة  –األهدف االستراتيجية للخطة البحثية  –الرسالة 

 التنفيذية .

 وفيما يلي عرضها علي النحو التالي :

 رؤية الخطة البحثية أوالً :

 الريادة والتميز في أنشطة البحث العلمي بالكلية لتطوير مؤسسات المجتمع المحيطة  

 ثانياً:رسالة الخطة البحثية 
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واالرتقاء بها في ظل االستراتيجيات والرؤي إعداد وتكوين المعلم القادر علي تطوير العملية التعليمية  -1

 التربوية المعاصرة .

 إعداد الباحثين الجادين والمتميزين في بحث القضايا التربوية . -2

إثراء المعرفة التربوية بإنتاج الرسائل العلمية والبحوث التربوية القيمة والمؤلفات العلمية الراقية  -3

 والمقاالت العلمية الهادفة .

 ات واالستشارات التربوية لإلسهام في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة تقديم الخدم -4

 ثالثاً:األهداف االستراتيجية للخطة البحثية

 تهدف الخطة البحثية لكلية التربية إلي تحقيق األهدف التالية : 

 االرتقاء بجودة األبحاث العلمية وتشجيع النشر العلمي الدولي . -1

 العلمية والبحثية ألقسام الكلية المختلفة .تنظيم وتنسيق الجهود  -2

 زيادة الدعم المادي والمعنوي للباحثين . -3

 يل الذاتي والخارجي للبحث العلمي .وزيادة مصادر التم -4

من خالل األبحاث التطبيقية التي يقوم بها الباحثون محاولة إيجاد حلول لبعض القضايا والمشكالت  -5

 وأعضاء هيئة التدريس بالكلية .

 شراكة بين الكلية ومؤسسات البحث العلمي المختلفة علي المستويات المحلية .بناء  -6

 بناء قاعدة بيانات كاملة عن البحوث بالكلية . -7

 لمي ة والبشرية ألغراض البحث العاالستغالل األمثل لإلمكانيات المادية وتوظيف كٍل من الموارد الفيزيقي -8

 ية المقدمة للباحثين بالكلية .توفير اآلليات الالزمة لتحسين الخدمات البحث -9

التبادل العلمي والخبرات بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية ونظرائهم العاملين بكليات التربية والمراكز  -10

 البحثية األخري بغرض تعظيم الفائدة وإثراء المجال التربوي .

ا ، مع غرس لم والتكنولوجيتنمية الكوادر البشرية وتعزيز قدرتها البحثية ، للتفاعل مع معطيات عصر الع -11

 ثقافة البحث والتطوير وقيمها في عقول طالب الكلية وباحثيها .

تدعيم اشتراك أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بالبحث  -12

 العلمي .

 توجيه البحث العلمي بآفاق جديدة في المجاالت التنموية والتطبيقية .  -13

 :ات تنفيذ االهداف االستراتيجية للخطة البحثيةرابعا آلي

اكساااب معاوني أعضاااء هيئة التدريس مهارات الكتابات العلمية ومبادب البحث العلمي ، وتدريبهم علي  -1

 استعمال الكمبيوتر واألجهزة العلمية .

 الدولية.و تحفيز وتدعيم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم علي االشتراك في المؤتمرات العلمية المحلية -2

توفير مصاااااااادر االطالع علي أحدث التطورات العلمية، عن طريق تفعيل وتحديث محتويات المكتبة  -3

 الورقية والرقمية.

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس للقيام بإعداد المشروعات البحثية . -4
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كالت المشااااااتوجيه الباحثين نحو البحوث العلمية األكثر فائدة، للمشاااااااركة في تطوير التعليم ومواجهة  -5

 المجتمعية .

 بناء قاعدة بيانات متكاملة عن البحوث العلمية والباحثين ورسائل الدراسات العلمية واتاحتها للجميع . -6

 تشجيع الحصول علي المشاريع البحثية . -7

تطوير البحوث العلمية في مجال التربية والتعليم ، واسااااااتخدامها في دعم جهود التنمية التعليمية وحل  -8

 لتعليمية ، من خالل المشروعات البحثية والرسائل العلمية التي تتم في إطار أنشطتها.المشكالت ا

اجراء دراسااات مسااحية لحصاار المشااكالت التي تعاني منها مؤسااسااات وقطاعات المجتمع، والعمل علي  -9

 ايجاد حلول لهذه المشكالت من خالل البحث العلمي التطبيقي.

ت تعاون بحثي مع جامعات محلية وإقليمية ودولية ، وكذلك التوسع في عمل شراكات بحثية وبروتوكوال -10

 بين الكلية وقطاعات التنمية واالنتاج والخدمات .

وضااع سااياسااات لدعم وتشااجيع االبحاث والمشااروعات البحثية المشااتركة بين االقسااام والتخصااصااات  -11

 المتعددة )البحوث البينية( .

ريف بالمشاااكالت التي تعاني منها هذه القطاعات، دعوة الجهات المساااتفيدة لحضاااور مجالس الكلية ،للتع -12

 والعمل علي إيجاد حلول لها من خالل البحوث العلمية التطبقية .

تنظيم زيااارات مياادانيااة يقوم بهااا قيااادات الكليااة والباااحثون إلي مواقع العماال واإلنتاااج ، للتعرف علي  -13

،وفي الوقت نفسااااه تعريف هذه  المشااااكالت التي تواجهها هذه القطاعات، والعمل علي دراسااااتها وحلها

 الجهات بالخبرات واالمكانات المتوفرة في الكلية .

عقد ملتقي ساانوي يضاام أعضاااء هيئة التدريس وشااباب الباحثين وممثلي الجهات المسااتفيدة من مجاالت  -14

 البحث بالكلية .

 تيسير اإلجراءات اإلدراية لعقد الشراكات مع مؤسسات المجتمع المختلفة . -15

 يم الحاكمة للخطة البحثية :خامساً الق

 . الشفافية :التعامل األمين والواضح والصادق مع كل ما يتعلق بالبحث العلمي بالكلية-1

 النزاهة :الحفاظ علي الوعود واالتفاقات التي تم توقيعها مع المستفدين ،والعمل بإخالص علي تنفيذها.-2

 مة البحث العلمي من داخل الكلية لمردود من منظوالعمل الجماعي:العمل الفريقي لتعظيم االستفادة وا -3

اإلبداع :تشاااااجيع اإلبداع والحلول اإلبتكارية في مجاالت التخطيط والتدريب واإلدارة  وتوفير الدعم  -4

 بشقيه المادي والمعنوي .

ألداء االتكامل : التوافق المتبادل بين كلية التربية ونظيراتها في الجامعات األخري بهدف االنساااجام و -5

 المتناسق .

 التنافسية :تنوع الموارد والتقنيات المتميزة للكلية لتحقيق األهداف المرجو الوصول إليها . -6

 التفرد: التأثير الريادي التي تسعي الكلية إلبرازه من خالل الهوية الخاصة التي تميزها. -7

 ي التطبيقي بالكلية.االستدامة: العمل علي تنمية اإلنسان وتنمية عوائد البحث العلم-8

التميز: تطوير األداء الفني واإلداري لجميع المجاالت بتطبيق أفضل الممارسات وفقا لمعايير ضمان -9

 الجودة.
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المسئولية االجتماعية: تعزيز الصالح االجتماعي للكلية ، ومنع األضرار االجتماعية أو تخفيفها من -10

 خالل إجراء البحوث العلمية.

 الخطة البحثية:سادسا مجاالت 

تتمثل مجاالت الخطة البحثية في المجاالت والموضاااوعات البحثية التي يتناولها كل أقساااام الكلية متمثلة 

اللغة  -تكنولوجيا التعليم -المناهج وطرق التدريس -علم النفس–الصاااااحة النفساااااية –في أصاااااول التربية 

 الدراسااااااات االجتماعية بفرعيها التاري –ة اللغات األجنية بفرعيها اللغة االنجليزية والفرنسااااااي-العربية

 والجغرافيا.

 تتمثل مجاالت الخطة البحثية للكلية في الموضوعات والقضايا والمشكالت التالية :

 تطوير التعليم العام والفني .-1

 أزمة الدروس الخصوصية . -2

 التربية المستدامة والتدريب المستمر وتعليم الكبار. -3

 التربوي مدخل لمواكبة متغيرات العصر .إدارة التغيير -4

 نظم الجودة واإلعتماد في التعليم . -5

 المشاركة اإلجتماعية  في مواجهة قضايا التعليم . -6

 التخطيط التعليمي واقتصاديات التعليم . -7

 القيم واالتجاهات واالنتماء الوطني ومسؤوليات المواطنة. -8

 لي تكافؤ الفرص التعليمية .الخدمات التعليمية وانعكاساتها ع -9

 اإلشراف التربوي واإلدراة التعليمية .  -10

 سادسا: مجاالت الخطة البحثية 

 

ق المناهج وطر موضااااااوعات البحثية التي يتناولها كل أقسااااااام الكلية   وهيال مجاالت الخطة البحثية في  تتمثل

رياض األطفال ، والصحة النفسية ، علم النفس ،  نة ،التربية المقار التدريس ، تكنولوجيا التعليم ، أصول التربية ،

 والتعليم الصناعي .

 تتمثل مجاالت الخطة البحثية للكلية في الموضوعات والقضايا والمشكالت التالية : 

 تطوير التعليم العام والفني . .1

 أزمة الدروس الخصوصية . .2

 التربية المستدامة والتدريب المستمر وتعليم الكبار. .3

 التغير التربوي كمدخل لمواكبة تغيرات العصر.إدارة  .4

 نظام الجودة واالعتماد في التعليم . .5

 المشاركة المجتمعية في مواجهة قضايا التعليم . .6

 التخطيط التعليمي واقتصاديات التعليم . .7

 القيم واالتجاهات والنتماء الوطني ومسئوليات المواطنة . .8

 الفرص التعليمية .الخدمات التعليمية وانعكاستها علي تكافؤ  .9

 اإلشراف التربوي واإلدارة التعليمية . .10

 دور التربية  في الحفاظ على البيئة .11

 األبعاد المختلفة لقضية محو األمية. .12

 تربية الطفل. .13
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تشخيص وعالج االضطرابات االنفعالية والمشكالت السلوكية في ضوء التوجهات السلوكية والمعرفية  .14

 واألنسانية.

 مبدعين في إطار التوجهات  المعاصرة في الصحة النفسية والتربية الخاصة.رعاية الموهوبين وال .15

 االرشاد النفسي والتربوي للعاديين وغير العاديين وأسرهم. .16

 الرضاعن المهنة وضغوط العمل والمهنة. .17

 المناخ المدرسي وبيئة التعلم. .18

 األبعاد النفسية واالجتماعية لجودة المناخ المدرسي. .19

 ية في إطار تعزيز دافعية التعلم واالنجاز.ضبط البيئة االمدرس .20

 األبعاد النفسية واالجتماعية لإلدارة المدرسية واإلدارة الصفية. .21

علم نفس النمو في المراحل العمرية المختلفة )مظاهر النمو في المراحل المختلفة، مشكالت الطفولة  .22

 والمراهقة(

 لجماعة، القيادة وأنماطها(علم النفس االجتماعي )االتجاهات النفسية، سيكولوجية ا .23

 القياس والتقويم النفسي والتربوي )بنوك األسئلة، النظريات الحديثة في القياس النفسي والتربوي( .24

 الفروق الفردية والقدرات العقلية)الموهبة، التفوق العقلي، االبتكار( .25

 علم النفس الفسيولوجي )العمليات النفسية األساسية( .26

شاد والتوجيه النفسي والتربوي )البرامج االرشادية لذوي االحتياجات الخاصة، علم النفس الديني ، واإلر .27

 صعوبات التعلم، التوحد، وذوو اإلعاقة السمعية، والبصرية(

 صعوبات التعلم، واالستجابة للتدخل. .28

اإلحصاء التربوي )المشكالت المتعلقة باألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسات والبحوث النفسية  .29

 والتربوية (

 علم النفس المعرفي )االنتباه، الذاكرة، االدراك، الوظائف التنفيذية، التفكير(. .30

التربية الخاصة ) المتفوقون عقليًا، ذوو صعوبات التعلم، االبتكار، التوحد، اإلعاقة السمعية، اإلعاقة  .31

 البصرية، المكفوفون(.

 التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد. .32

 لوجيا المتقدمة )حاسب آلي، انترنت في تدريس المواد الدراسية المختلفة(.استخدام التكنو .33

التوجهات واألساليب الحديثة في أنظمة التعليم والتدريب اإللكتروني والتعليم والتديريب عن بعد وسوق  .34

 العمل.

 االبتكارية في بيئات التعليم والتدريب اإللكتروني. .35

 عليم والتدريب المدمج.تصميم بيئات التعلم الكيفي وبيئات الت .36

 االتجاهات الحديثة في تصميم وإنتاج المقررات اإللكترونية. .37

 العوالم االفتراضية.-نظم تصميم بيئات التعلم االفتراضي .38

 مستودعات عناصر التعلم الرقمية. .39

 تكنولوجيا الحوسبة السحابية وتطبيقاتها. .40

الصم، المتخلفون عقليًا، المتأخرون طرق تدريس التخصصات المختلفة للفئات الخاصة )المكفوفين،  .41

 دراسيًا، المتفوقون(.

إدخال موضوعات جديدة في التخصصات المختلفة ضمن مناهج التعليم العام طبقًا للتطورات الحديثة في  .42

 المادة.

تطبيقات متنوعة لنظريات التعلم المعرفية في كل تخصص معرفي مثل )بياجيه، جانييه، برونر،  .43

 إل ( وغيرها من النظريات الحديثة.فيجوتسكيأوزبل.....

 تطوير برامج إعداد معلم المواد المختلفة بكلية التربية. .44

 تقويم مناهج المواد المختلفة بمراحل التعليم العام وعناصره المختلفة )أهداف، محتوى، أنشطة تقويم(. .45

 تطوير مناهج التعليم الثانوي الفني والعام في ضوء سوق العمل. .46

 طالب المعلمين قائمة على تكنولوجيا التعليم لتنمية مهارات التقويم اإللكتروني.برامج إلعداد ال .47

 في ضوء االتجاهات الحديثة. ESTMمناهج مدرسة االستم .48
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 تقويم مناهج المدارس الدولية ومقارنتها بمناهج المدارس العادية. .49

 االهتمام بالتطبيقات االلكترونية في التدريس كذلك التعليم المدمج. .50

 سات النحوية واللغوية.الدرا .51

 الدراسات األدبية والنقدية والبالغية. .52

 اللغويات البينية والتطبيقية والحاسوبية وتطبيقاتها. .53

 دراسات الترجمة. .54

 الدراسات النقدية واألدب المقارن ، واألدب األمريكي.  .55

 علم اللغة التطبيقي والفرنسية كلغة أجنبية. .56

 دراسات الفرنسية لألغراض الخاصة. .57

 البرجماتية اللغوية ونظريات تحليل الخطاب. .58

 الترجمة، وعلم اللغة التقابلي. .59

 الدراسة الفونولوجية للتغيرات الطارئة على اللهجات الفرنسية ومقارنتها بالفرنسية المعيارية. .60

 التاري  الحديث، واإلسالمي. .61

 الجغرافيا الطبيعية والبشرية. .62

 وتحقيقها من خالل :ويمكن االستفادة من تلك المجاالت البحثية 

 اللقاءات العلمية والسيمنار األسبوعي لكل قسم بالكلية. .1

األبحاث العلمية المقدمة في المؤتمرات والندوات، وورش العمل التي ينظمها األقسام أوالتي فيها  .2

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باألقسام.

 البحوث التي تقدم من أعضاء هيئة التدريس بالكلية للترقية. .3

 البحوث التي تقدم الطالب الباحثين على مستوى الماجستير والدكتوراه. .4

التكليفات البحثية لطالب الدراسات العليا )دبلوم عام، دبلوم مهني، دبلوم خاص( ذات االرتباط  .5

 بالمقررات الدراسية وفقًا للتخصص.

 سابعًا: تقويم الخطة البحثية:

 يتم تقويم الخطة البحثية من خالل: 

 رضاء المستفيدين.مدى  .1

 عدد خطط الماجستير والدكتواه المشتقة من الخطة البحثية. .2

 مردود وعائد البحوث والدراسات والمشروعات المنفذة من الخطة البحثية. .3

 عدد المؤتمرات والندوات وورش العمل التي قامت الكلية أو شاركت في إعدادها. .4

 مدى رغبة الباحثين في االرتباط بالخطة البحثية. .5

 دد المشروعات البحثية التي قامت أو شاركت فيها الكلية.ع .6

 تم إعداد الخطة من خالل االستعانة بالمصادر اآلتية:  

 .2020-2015*الخطة االستراتيجية للدراسات العليا لجامعة حلوان 

 .2020-2015*الخطة االستراتيجية لكلية التربية لجامعة حلوان 

 *الخطة البحثية لألقسام الكلية. 

 .الخطة البحثية لقسم أصول التربية 

 .الخطة البحثية لقسم المناهج وطرق التدريس 

 .الخطة البحثية لقسم تكنولوجيا التعليم 

 .الخطة البحثية لقسم الصحة النفسية 

  .الخطة البحثية لقسم علم النفسس التربوي 

 .الخطة البحثية لقسم التربية المقارنة 

 .الخطة البحثية لقسم رياض األطفال 

 الخطة البحثية لقسم التعليم الصناعي . 
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 2020/  2015من كلية التربية / جامعة حلوان الخطة البحثية ل

 التربيةتحتوي الخطة على مجموعة من الموضوعات الحديثة )القابلة للبحث( في مختلف مجاالت ( 1جدول )

السنة  الموضوع

1 

السنة 

2 

السنة 

3 

السنة 

4 

السنة 

5 

 المستفيدون التكلفة

مجال تنمية مهارات وقدرات 

التالميذ والطالب من 

 المراحل التعليمية المختلفة

       

تنمية مهارات التفكير 

 –الناقد  –األساسية )اإلبداعي 

 األساسي( –العلمي 

المراكز  –الجامعات  5000     

 البحثية

مهارات التفكير المستقبلي 

  واإلستشراف المستقبلي

كليات  –الجامعات  5000     

التربية والمراكز 

 البحثية

أبحاث الدماغ وكيفية تفعيلها 

 إلثراء عملية التعليم والتعلم

مختلف المنظمات  5000     

 التعليمية والتربوية

استخدام الوسائل 

وات الويب دالتكنولوجية، أ

 واإلنترنت ... إل 

وزارة التربية والتعليم  50000     

 المراكز البحثية –

مبنية بمهارات التفكير برامج 

مثل برامج )تريز ريسك 

 مارانز(

مختلف المنظمات  5000     

 التعليمية والتربوية

تنمية مهارات ومفاهيم األمن 

الفكري كمتطلب أساسي في 

 المرحلة الثانية.

كليات  –الجامعات  5000     

التربية والمراكز 

 البحثية

مجال عالج صعوبات التعلم 

بعض  لدى التالميذ من

 جوانب المنهج

وزارة التربية والتعليم  5000     

 المراكز البحثية –

مجال الصم والبكم خاصة 

فيما يتعلق بالبحوث في مواد 

الجغرافيا والتاري  والفلسفة 

 واإلجتماع

معلمي مدارس الصم  5000     

 والبكم بالقاهرة

المهارات الحياتية واألمن 

 اإلنساني لهذه القضية

كليات  –الجامعات  5000     

التربية والمراكز 

 البحثية

التنمية المهنية للطالب 

 المعلمين:

       

تطوير برامج إعداد الطالب/ 

المعلم بكليات التربية في 

 ضوء احتياجات سوق العمل

كليات  –الجامعات  5000     

التربية والمراكز 

 البحثية
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تطوير المقررات الدراسية 

متغيرات للطالب في ضوء 

 السوق

مختلف المنظمات  5000     

 التعليمية والتربوية

إعداد المقررات اإللكترونية 

وإثرائها مع عملية التعليم 

 والتعلم

وزارة  –الجامعات  5000     

 –التربية والتعليم 

 –المراكز البحثية 

 وزارة التعليم

تقييم وتطوير برامج التربية 

العملية في ضوء الخبرات 

 العالمية

كليات  –الجامعات  5000     

التربية والمراكز 

 البحثية

مختلف المنظمات  5000      الجودة واالعتماد األكاديمي:

 التعليمية والتربوية

تطوير بعض مقررات 

الدراسية في ضوء معايير 

 الجودة واالعتماد األكاديمي

وزارة  –الجامعات  5000     

 –التربية والتعليم 

 –البحثية  المراكز

 وزارة التعليم العالي

تنمية مهارات المعلم في 

ضوء معايير الجودة 

 واالعتماد األكاديمي

وزارة  –الجامعات  5000     

 –التربية والتعليم 

 –المراكز البحثية 

 وزارة التعليم العالي

تعميم المقررات الدراسية بما 

يتناسب مع معايير االعتماد 

 العالمية

وزارة  –الجامعات  5000     

 –التربية والتعليم 

 –المراكز البحثية 

 وزارة التعليم العالي

تفعيل دور التكنولوجيا في 

 إثراء عملية التعليم والتعلم

وزارة  –الجامعات  5000     

 –التربية والتعليم 

 –المراكز البحثية 

 وزارة التعليم العالي

 

 أوالً: اإلدارة التربوية       

 –الجامعات 

المراكز 

 البحثية 

   اإلدارة بالمعرفة      5000

 –الجامعات 

الجهات 

 –السياسية 

المؤسسات 

 -اإلستراتيجية 

المنظمات 

والشركات 

 المختلفة

 اإلدارة باإلبداع      5000

 –الجامعات 

الجهات 

 التخطيط االستراتيجي      5000
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 –السياسية 

المؤسسات 

 اإلستراتيجية

 – الجامعات

الجهات 

 –السياسية 

المؤسسات 

 اإلستراتيجية

  اإلدارة االستراتيجية      5000

 –الجامعات 

الجهات 

 –السياسية 

المؤسسات 

 -اإلستراتيجية 

المنظمات 

والشركات 

 المختلفة

التخطيط االستراتيجي       5000

 االلكتروني

مختلف 

 المنظمات 

التعليمية 

 والتربوية 

5000          

  المحاسبية  

 –الجامعات 

الجهات 

 –السياسية 

المؤسسات 

 -اإلستراتيجية 

المنظمات 

والشركات 

 المختلفة

إعادة الهيكلة        5000

 لمدخل إلصالح التعليم

 –الجامعات 

الجهات 

 –السياسية 

المؤسسات 

 -اإلستراتيجية 

المنظمات 

والشركات 

 المختلفة

 ستة سيجما      5000

وزارة التربية 

 -والتعليم

المراكز 

 البحثية

االتجاهات الحديثة في       5000

 القيادة واإلشراف التربوي

 

 

 التربية المقارنةثانيا:       

 –الجامعات 

المراكز 

 البحثية 

نظم التعليم في آسيا       5000

 وأفريقيا
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 –الجامعات 

المراكز 

 البحثية 

دراسات مقارنة        5000

 بين نظم تعليم عربية

 واإلفادة منها في مصر

 –الجامعات 

المراكز 

 البحثية 

دراسات مقارنة بين نظم       5000

تعليم أجنبية واإلفادة منها 

 في مصر

 –الجامعات 

المراكز 

  –البحثية 

تطوير نظام التعليم العام        5000

في مصر في ضوء 

 خبرات أجنبية

 –الجامعات 

كليات التربية 

والمراكز 

 البحثية 

تطوير نظم إعداد المعلم       5000

في مصر في ضوء 

 خبرات أجنبية

–الجامعات 

وكليات التربية 

ووزارة التعليم 

العالي ووزارة 

 مالتربية والتعلي

تطوير نظام التعليم الفني       5000

 في ضوء خبرات عالمية

–الجامعات 

وكليات التربية 

ووزارة التعليم 

العالي ووزارة 

 ليموالتعالتربية 

نظم التعليم في دول بعض       5000

التحالفات االقتصادية 

 العالمية

وزارة التعليم 

الهيئة  -العالي

القومية 

لضمان جودة 

التعليم 

 واالعتماد

نظم ضمان الجودة       5000

واالعتماد نظم التعليم في 

 العالم

 -الجامعات

وزارة التربية 

 -والعليم

المراكز 

ة وزار -البحثية

 التعليم العالي

سياسات التعليم وتخطيطه       5000

 في بعض الدول المتقدمة

 -الجامعات

وزارة التربية 

 -والعليم

المراكز 

ة وزار -البحثية

 التعليم العالي

اقتصاديات التعليم       5000

وتخطيطه في بعض 

 الدول المتقدمة

 

        المهارات العامة 
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 مجال:تنمية الثقافة العامة في  1

 الصحة العامة 

 صحة المجتمع 

 صحة األسرة  

 صحة الطفل 

 شغل وقت الفراغ 

تحدد وتعتمد      

من قبل مجلس 

 القسم العلمي

 طالب الكلية

 طالب الجامعة

 المجتمع

        المهارات التخصصية 

تنمية المهارات العملية لطالب شعبة رياض  1

األطفال في المراحل والفرق المختلفة ضمن 

 برنامج التربية العملية

تحدد وتعتمد      

من قبل مجلس 

 القسم العلمي

طالب شعبة رياض 

 األطفال

 مدارس التربية العملية

برامج التنمية المهارية لمعلمه رياض  2

 األطفال

تحدد وتعتمد      

من قبل مجلس 

 القسم العلمي

 طالب الكلية -

معلمات رياض األطفال  -

 ومقدمي الرعاية لألطفال

 سنوات 6حتى عمر 

 وزارة التربية والتعليم -

تحدد وتعتمد       برامج إعداد معلمه رياض األطفال 3

من قبل مجلس 

 القسم العلمي

 طالب الكلية -

 وزارة التربية والتعليم -

برامج رعاية األطفال العاديين وذوي  

 سنوات 6االحتياجات الخاصة من الميالد 

       

 – 1أطفال الروضة )روضة برامج رعاية  1

 (2روضة 

تحدد وتعتمد      

من قبل مجلس 

 القسم العلمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طالب شعب رياض  -

األطفال والتربية الخاصة 

 والتعليم األساسي

 منظمات المجتمع المدني -

الهيئة العامة للتأمين  -

الصحي )قطاع الصحة 

 المدرسية(

طالب شعب رياض  -

األطفال والتربية الخاصة 

 والتعليم األساسي

 منظمات المجتمع المدني -

الهيئة العامة للتأمين  -

الصحي )قطاع الصحة 

 المدرسية(

برامج رعاية األطفال ذوي االحتياجات  2

 سنوات: 6 –الخاصة من الميالد 

     

2-

1 

      أطفال اإلعاقات المعرفية

2-

2 

      أطفال اإلعاقات الحسية

2-

3 

      أطفال اإلعاقات الحركية

2-

4 

      االضطرابات المشوهة للنمو

2-

5 

      أطفال الشلل الدماغي
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2-

6 

مقدمي الرعاية في  -      صعوبات التعلم النمائية

 مؤسسات المجتمع المدني

الهيئة العامة للتأمين  -

الصحي )قطاع الصحة 

 المدرسية(

2-

7 

      اضطرابات التواصل

2-

8 

      االضطرابات العقلية

2-

9 

      االضطرابات السلوكية

 4برامج رعاية األطفال )من الميالد إلى  3

 سنوات(
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        : الصحة النفسية بصفة عامة

 المراكز البحثية –الجامعات  5000      التوافق النفسى واالجتماعى

كليات التربية والمراكز  –الجامعات  5000      مفهوم الذات

 البحثية

مختلف المنظمات التعليمية  5000      القوى الداعمة للصحة النفسية

 والتربوية

المراكز  –وزارة التربية والتعليم  50000      القوى المعوقة للصحة النفسية

 البحثية

التعليمية مختلف المنظمات  5000      المتغيرات المرتبطة بالتحصيل الدراسى

 والتربوية

        :سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة 

كليات التربية والمراكز  –الجامعات  5000      فئات ذوى االحتياجات الخاصة

 البحثية

مختلف المنظمات التعليمية  5000      أسر ذوى االحتياجات الخاصة

 والتربوية

المنظمات التعليمية مختلف  5000      : علم النفس االرشادى

 والتربوية

وزارة التربية والتعليم  –الجامعات  5000      االرشاد بالتحليل النفسى

وزارة التعليم  –المراكز البحثية  –

 العالي

وزارة التربية والتعليم  –الجامعات  5000      االرشاد السلوكى

وزارة التعليم  –المراكز البحثية  –

 العالي

وزارة التربية والتعليم  –الجامعات  5000      المعرفى السلوكىاالرشاد 

وزارة التعليم  –المراكز البحثية  –

 العالي

وزارة التربية والتعليم  –الجامعات  5000      االرشاد العقالنى االنفعالى

وزارة التعليم  –المراكز البحثية  –

 العالي

        في مجال التنمية

مختلف المنظمات التعليمية  5000      اإلبداعيةتنمية القدرات 

 والتربوية

وزارة التربية والتعليم  –الجامعات  5000      اكتساب المفاهيم

وزارة التعليم  –المراكز البحثية  –

 العالي
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وزارة التربية والتعليم  –الجامعات  5000      تنمية مهارات االستذكار

 التعليموزارة  –المراكز البحثية  –

 العالي

وزارة التربية والتعليم  –الجامعات  5000      تنمية الفهم اللغوي، الرياضي،العلمي

وزارة التعليم  –المراكز البحثية  –

 العالي

مجال صعوبات التعلم ،وتنمية الجوانب 

 المعرفية

وزارة التربية والتعليم  –الجامعات  5000     

 التعليموزارة  –المراكز البحثية  –

 العالي

        مجال العمليات المعرفية والقدرات العقلية

مختلف المنظمات التعليمية  5000      أساليب التفكير

 والتربوية

وزارة التربية والتعليم  –الجامعات  5000      اإلدراك في نماذج تجهيز المعلومات

وزارة التعليم  –المراكز البحثية  –

 العالي

وزارة التربية والتعليم  –الجامعات  5000      المعرفيةاألساليب 

وزارة التعليم  –المراكز البحثية  –

 العالي

العالقة بين المتغيرات المعرفية وغير المعرفية 

 والتحصيل الدراسي في التخصصات المختلفة

وزارة التربية والتعليم  –الجامعات  5000     

وزارة التعليم  –المراكز البحثية  –

 العالي

وزارة التربية والتعليم  –الجامعات  5000      كفاءة التمثيل المعرفي والمتغيرات المرتبطة به

وزارة التعليم  –المراكز البحثية  –

 العالي

وزارة التربية والتعليم  –الجامعات  5000      اكتشاف ورعاية الموهوبين والمتفوقين

وزارة التعليم  –المراكز البحثية  –

 العالي
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 تكامل المجاالت البحثية المشتركة لألقسام العلمية لكلية التربية يوضح( 2)جدول 

 األنشطة الهدف
المسئول عن 

 التنفيذ

 التنفيذفترة 

 مؤشرات النجاح

 مصادر التمويل

التكلفة 

التقديرية 

 )جنيه(

مشروعات  إلى من

 بحثية

قطاع 

 األعمال

وحدات 

ذات 

طابع 

 خاص

الجامعة 

 /

 الكلية

تمويل 

 شخصي

مرحلتي 

التعليم 

األساسي 

 والثانوي

تقديم دورات  -

 متخصصة

تقديم المادة  -

العلمية في شكل 

 ورقي ورقمي

 رئيس قسم أصول

والتربية المقارنة 

وعلم النفس 

والصحة النفسية 

المناهج وطرق 

التدريس 

 وتكنولوجيا التعليم

2014 

 /

2015 

 

2014/ 

2015 

2018 

 /

2019 

 

2018 

/ 

2019 

 

√ 

 
  

√ 

 

√ 

 

5000 

 

10000 

تطوير 

المشروعات 

 ةالبحثية بالكلي

عقد دورات  -

تساعد أعضاء 

هيئة التدريس 

ومعاونيهم على 

تفهم إجراءات 

المشروعات 

 البحثية

التحفيز المادي  -

للمشروعات 

رئيس قسم  -

أصول والتربية 

المقارنة وعلم 

النفس والصحة 

النفسية المناهج 

وطرق التدريس 

 وتكنولوجيا التعليم

2014 

 /

2015 

 

2014 

 /

2015 

2018 

 /

2019 

 

2018 

 /

2019 

عضاء هيئة أبحاث شخصية أل

خطط بحثية  –التدريس 

ندوات  –لرسائل علمية 

مشروعات  –وسيمينارات 

بحثية وطالبية نشر أبحاث 

ألعضاء هيئة التدريس ، 

وتسجيل لرسائل علمية وعقد 

ندوات وسمينارات 

 ومشروعات بحثية وطالبية

√   √ √ 

10000 

 

 ألف 150
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البحثية المقدمة من 

أعضاء هيئة 

التدريس 

 ومعاونيهم

 

 األنشطة الهدف
المسئول عن 

 التنفيذ

 فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح

 مصادر التمويل

التكلفة 

التقديرية 

 )جنيه(

مشروعات  إلى من

 بحثية

قطاع 

 األعمال

وحدات 

ذات 

طابع 

 خاص

الجامعة 

 /

 الكلية

تمويل 

 شخصي

توفير مصادر 

لتمويل البحث 

 العلمي

عقد بروتوكوالت  -

تعاون مع وزارة 

 التربية والتعليم

توجيه األبحاث  -

والمشروعات 

 نحو المشاكل البحثية

 التطبيقية للمجتمع

عقد مؤتمر علمي  -

باألقسام العلمية 

 بالكلية سنوياً 

رئيس قسم  -

أصول والتربية 

المقارنة وعلم 

النفس والصحة 

النفسية المناهج 

وطرق التدريس 

 وتكنولوجيا التعليم

2014 2019 

أبحاث شخصية ألعضاء  3

خطط  –هيئة التدريس 

بحثية لرسائل ماجستير 

 ودكتوراه

  ندوات وسينمارات

لمشروعات طالبية 

 –نشر أبحاث علمية 

عقد ندوات األقسام 

 العلمية

√ 

 
  

√ 

 

√ 

 

 ألف  80

 

 ألف 150

 

6000 

تطوير الكفاءة 

البحثية 

ألعضاء هيئة 

التدريس 

 ومعاونيهم

عقد سيمنارات  -

علمية شهرية لتبادل 

الخبرات البحثية 

ألعضاء هيئة 

 التدريس ومعاونيهم

عقد دورات  -

تدريبية الستخدام 

 المكتبة الرقمية

رئيس قسم  -

أصول والتربية 

المقارنة وعلم 

النفس والصحة 

النفسية المناهج 

وطرق التدريس 

 وتكنولوجيا التعليم

2014 

 /

2015 

 

2014 

 /

2015 

2018 

 /

2019 

 

2018 

 /

2019 

 

√   √ √ 

  ألف 11

 

 ألف 40

 

 ألف 11
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عقد ندوة ربع  -

سنوية لمعرفة كل ما 

هو جديد بالعلوم 

التربوية بمناحيها 

 المختلفة

 األنشطة الهدف
المسئول عن 

 التنفيذ

 فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح

 مصادر التمويل

التكلفة 

التقديرية 

 )جنيه(

مشروعات  إلى من

 بحثية

قطاع 

 األعمال

وحدات 

ذات 

طابع 

 خاص

الجامعة 

 /

 الكلية

تمويل 

 شخصي

االلتزام 

بأخالقيات 

 البحث العلمي

عمل كتيب عن  -

أخالقيات البحث 

 العلمي للتوعية به

متابعة ومناقشة  -

المشرفين بالنسبة 

لتقارير اإلشراف 

على الرسائل العلمية 

المسجلة باألقسام 

 العلمية بالكلية.

إنشاء لجنة لمتابعة 

أخالقيات البحث 

العلمي باألقسام 

 العلمية

رئيس قسم  -

أصول والتربية 

وعلم المقارنة 

النفس والصحة 

النفسية المناهج 

وطرق التدريس 

 وتكنولوجيا التعليم

2014 

 /

2015 

 

2014 

 /

2015 

2018 

 /

2019 

 

2018 

 /

2019 

 

√ 

 
  

√ 

 

√ 

 

 ألف  17

 

4000 

 

 ألف 10

فتح قنوات مع 

األجهزة 

والمراكز 

البحثية 

 المتخصصة

عقد بروتوكوالت  -

تعاون مع المراكز 

 البحثية المتخصصة

رئيس قسم  -

أصول والتربية 

المقارنة وعلم 

النفس والصحة 

النفسية المناهج 

2014 

 /

2015 

 

2018 

 /

2019 

 

 

 ألف 380 √ √   √
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وطرق التدريس 

 وتكنولوجيا التعليم

2014 

 /

2015 

2018 

 /

2019 

 

 

 

 

 المسئول عن التنفيذ األنشطة الهدف

 فترة التنفيذ

مؤشرات 

 النجاح

 مصادر التمويل

التكلفة 

التقديرية 

 )جنيه(

مشروعات  إلى من

 بحثية

قطاع 

 األعمال

وحدات 

ذات 

طابع 

 خاص

الجامعة 

 / الكلية

تمويل 

 شخصي

تطوير مهارات 

البحث العلمي 

لشباب الباحثين بما 

يتناسب والتوجهات 

 العالمية

تقديم دورات   -

 متخصصة

 

إثراء المكتبة  -

العلمية داخل األقسام 

والكلية بالمراجع 

 الحديثة

 

رئيس قسم أصول  -

والتربية المقارنة وعلم 

النفس والصحة النفسية 

المناهج وطرق التدريس 

 وتكنولوجيا التعليم

2014 

 /

2015 

 

2018 

 /

2019 

 

 

√ 

 
  

√ 

 

√ 

 

5000 

 

10000 

فتح برامج جديدة 

بالدراسات العليا 

تلبي رغبات 

الدارسين وتلبي 

 حاجات المجتمع

دبلومات وبرامج 

للماجستير 

والدكتوراه افتراضية 

تعتمد على الوسائل 

 التكنولوجية

رئيس قسم أصول  -

والتربية المقارنة وعلم 

النفس والصحة النفسية 

المناهج وطرق التدريس 

 وتكنولوجيا التعليم

2014 

 /

2015 

 

2014 

 /

2015 

2018 

 /

2019 

 

2018 

 /

2019 

 

√   √ √ 500000 

 


