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 -0فريق عمل الخطة البحثية:
أد .صالح الدين خضر عميد الكلية ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس
أد  .سالى حنا وكيل الكلية لشئون التعليم وريئس فسم اللغة اإلنجليزية
أ م د .محمد عبدالقادر مدير وحدةضمان الجودة ورئيس قسم الغة العربية والدراسات اإلسالمية
د .ليلى توفيق المشرف على قسم أصول التربية
د .عبداهلل سيد المشرف على قسم علم النفس التربوى
م.م/داليا يسرى

مدرس مساعد بقسم علم النفس التربوى
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-4نبذة عن البحث العلمى بالكلية.
جامعة  6أكتوبر من الجامعات المصرية الخاصة الحديثة التي تحاول جاهدة توفير
بيئة غنية فكري ًا تدعم االبتكار واإلبداع تعتمد أساسا علي الباحثين الذين يشاركون في األنشطة
البحثية بما يعطي سمة مميزة للبحث العلمي بالجامعة .وتهدف الخطة البحثية لكلية التربية
بجامعة 6أكتوبر إلي االرتقاء بمستوى البحث العلمي بما يسهم في حل مشكالت المجتمع.
 البحث العلمي بكلية التربية جامعة  6أكتوبر .تهتم الكلية بالبحث العلمي فهو جزء من رسالتها  ،يتولى وكيل الكلية للدراسات العليا
بالتعاون مع فريق معايير البحث العلمى و الدراسات العليا بالكلية مسئولية التاكد من تحقيق
معايير الجودة ،يعتبر البحث العلمي محور من محاور تقييم االداء السنوى لعضو هيئة
التدريس  ،كما تشجع الكلية اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و طالب على انتاج
بحوث تلب احتياجات سوق المجتمع و تراعى تطورات العلم ،يتم االستفادة من نتائجها فى
تطوير و تحديث المقررات الدراسية .
 المالمح الرئيسية لخطة البحث العلمي بالكلية .تم تحديد خطة للبحث العلمي بما يحقق رؤية ورسالة وغايات و أهداف الخطة الحثية للكلية
،والفرص والتهديدات وأولويات المشاكل التي يجب أن يوضع لها حلول ومجاالت األبحاث
العلمية .علي أ ن يكون كل ذلك مرتبطا بخطة البحث العلمي للجامعة وتسعي لحل المشكالت
المجتمعية .
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-3رؤية ورسالة الكلية
رؤية الكلية
أن تكون كلية التربية جامعة  6أكتوبر من القمم التربوية تعليميًّا ،وبحثيًّا ،ومجتمعيًّا ،محليًّا ،وعربيًّا .

رسالة الكلية
ُ ُ
ْ
ِّ ُ
ث
اج بُحُ و ٍ
ين َعلَ َى َت ْل ِب َي ِة ُم َت َطلِّ َبا ِ
ُوق َ
ِين َقاد ِِر َ
يج م َُعلِّم َ
تس ِ
الع َم ِلَ ،وإِ ْن َت ِ
تل َت ِز ُم ُكل َّية ال َّترْ ِب َّي ِة َجام َِعة  6أ ْك ُتو َبر ِب َت ْخ ِر ِ
عِ ْل ِم َّي ٍة َت َنافُسِ َّي ٍة ِت ْبعًا ل ِْل َم َع ِاي ِ ْ
ت
ِيم خ ِْد َما ٍ
ار مِن ْال ِق َي ِم ْال َبحْ ِِ َّي ِة َو ْاَْ ْخ ََ ِقيَّا ِ
ت مُجْ َت َم ِع َّي ٍة ُم َت ِمي ََّز ٍة فِي إِطِ ٍ
ير ال َق ْو ِم َّيةَِ ،و َت ْقد ِ
المُجْ َت َم ِع َّي ِة.

 -2سياسات الكلية فى البحث العلمي و الدراسات العليا
 تحقيق التكامل والتنسيق فى المجهودات التى تقوم بها الكلية من جهة والجامعة من جهة أخرى فى
إطار خطة الدولة نللبحث العلمي.
 خطط بحث علمي شاملة تضمن اإلرتباط بخطط التنمية وحاجات المجتمع وأهم المستجدات العلمية
العالمية ،واحتياجات الكلية فى تخصصات جديدة.
 تنمية الموارد المالية الالزمة لتمويل ودعم البحث العلمي.
 تشجيع البحوث العلمية التطبيقية الدولية المحكمة ذات معامالت التأثير .
 تنمية ورفع قدرات الباحثين بالكلية.
 توثيق كافة األنشطة المرتبطة ،وعمل قواعد بيانات شاملة لها ونشرها.
 تشجيع الشراكة فى البحوث العلمية بين التخصصات المختلفة أو المناظرة.
 توسيع نطاقات البحوث العلمية التطبيقية.
 تبادل المعلومات والمعارف مع مؤسسات البحث العلمي ذات الصلة.
 التكامل مع سياسات الكلية فى مجال التعليم ومجاالت خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 -5القيم الحاكمة للبحث العلمى بالكلية
االمانة العلمية وااللتزام االخالقي
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الشفافية والحرية البحثية.
االبداع.
التعاون.
االنتماء.
االلتزام بالعدالة وتكافؤ الفرص

-6الرؤية والرسالة البحثية لكلية التربية
الرؤية البحثية لكلية التربية
أن تكون كلية التربية جامعة  6أكتوبر من القمم البحثية التى تخدم المجتمع  ،محليا ،وعربيا

الرسالة البحثية لكلية التربية
تلتزم كلية التربية جامعة  6أكتوبر بإعداد بحوث تسهم فى تطوير المجتمع المحلي في إطار من القيم
واألخالقيات المجتمعية .

-7الخطة البحثية للكلية
المعايير األساسية للخطة
 -0ارتباط خطة البحث العلمي برسالة الكلية وخطة البحث العلمي للجامعة بمشكالت المجتمع
المحلي والبيئة المحيطة .
 -4توافق خطة البحث العلمي مع اإلمكانيات البشرية والمادية للكلية والجامعة.
 -3التركيز علي زيادة عددالباحثين فى مختلف األقسام ودعمها .
 -2االلتزام باألخالقيات البحثية والمهنية و المجتمعية أثناء إجراء البحوث .
 -5التعاون مع الهيئات و المؤسسات البحثية إلجراء البحوث العلمية التي تسهم في حل
مشكالت المجتمع.
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-8منهجية أعداد الخطة البحثية للكلية
 -0تشكيل فريق عمل الخطة البحثية .
 -4االطالع على الخطة البحثية للجامعة للوقوف علي التحديث الخاص بالخطة العلمية ومعرفة المحاور
الرئيسية التي تبني عليها الخطه البحثية.

-3االطالع على الخطة االسترتيجية للكلية

 -2استطالع رأي المجتمع وسوق العمل عن المشكالت الخاصة بمجال البحوث التربوية واألكاديمية

 -5مخاطبة األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدرسات العليا والبحوث لالقسام العلمية لوضع خطة بحثية لكل
قسم علمى .

 -6العالقة بين إمكانات الكلية والتوجهات البحثية لألقسام
-7وضع خطة بحثية مقترحة وفقا لخطة الجامعة واستطالع رأي المجتمع وسوق العمل وخطط االقسام
العلمية.

 -8عرض الخطة المقترحة على لجنة الدرسات العليا بالكلية.
 -2اعتماد الخطة البحثية من مجلس الكلية.

-01تعلن الخطة البحثية على االقسام العلمية وعلى موقع الكلية على االنترنت

-2أدوات ومصادر جمع البيانات
 إحصائيات االبحاث المنجزة بالكلية.
 إحصائيات التجهيزات واألجهزة بالكلية.
 إحصائيات عدد بحوث أعضاء هيئة التدريس المنشورة بعام 4112ـ


إحصائيات عدد الكتب والدوريات بالمكتبة.

 أحصائيات عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة االدارية بالكلية.
 نتائج الرضا الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس والهيئة اإلدارية.
 نتائج تقييم ممثلى سوق العمل للخريجين
 لوائح الكلية.
 الق اررات اإلدارية الكلية تشكيل لجان البحث العلمي
 السيرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس وتطورهم البحثى والمهنى.
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 الجداول الدراسية والعبء التدريسى بكل برنامج.
 توقعات إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس للفرص والتهديات التى تواجه برامج الكلية.
 البرامج التدريبية التى نظمتها الكلية.
 انشطة الكلية البحثية.
-01

نتائج تحليل الوضع الحالي للبحث العلمى

جدول ( )0يوضح التحليل البيئى الداخلى والخارجي للبحث العلمي بالكلية 4102-4103.

نقاط القوة
 -0يتضمن التقويم السنوى لعضو هيئة التدريس النشاط البحثي للعضو.
 -4تعقد الكلية حلقات مناقشة لتبادل الخبرات البحثية بين أعضائها.
 -3وجود أعضاء هيئة تدريس محكمين فى لجان علمية وأخرين مقدرين من جامعات حكومية ،وآخرين لديهم نشر بحوث دولية

نقاط الضعف
 -0ال توجد خطة للبحث العلمي بالكلية
-4

لجنة أخالقيات البحث العلمي بالكلية غير مفعلة.

 -2ضعف اهتمام أعضاء هيئة التدريس بالبحث العلمى
 -3عدم وجود قواعد ببيانات البحوث العلمية بالكلية.
 -2عدم وجود بحوث مشتركة مع مؤسسات علمية دولية
 -5ضعف استفادة المؤسسات االنتاجية والخدمية من البحوث العلمية التطبيقية الخاصة بالكلية
 -6ضعف االساليب التي تطبقها الكلية لتشجيع البحوث العلمية المشتركة بين االقسام العلمية .
 -7قلة برامج تنمية المهارات البحثية للهيئة المعاونة بالكلية.
 -8قصور فى توثيق تطوير المقررات بناءا على نتائج ابحاث أعضاء هيئة التدريس.
 -2عدم وجود مشاريع بحثية بالكلية.
 -01ضعف مصادر تمويل البحث العلمي
 -00االاتفاقيات الثقافية مع مؤسسات التعليم العالي و البحث الدولية غير مفعلة.
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 -04عدم مشاركة فى المؤتمرات المحلية والدولية.

-00

تحليل البيئة الخارجية وتقييم الفرص والتهديدات
جدول ( )4يوضح تحديد نقاط الفرص المتاحة للكلية
الفرص

-0

سياسية التعليم فى مصر تعتبر التعليم الخاص رافداً مهماً من روافدها و تشجعه.

-4

االهتمام بالحصول على االعتماد المحلي يزيد القدرة التنافسية للكلية .

-3

انتشار ثقافة تعليم البنات والسماح لهم بالسفر من محافظة ألخرى للتعليم الجامعى.

-2

زيادة الطلب على خريجى كليات التربية داخل سوق العمل.

-5

إتاحة قانون تنظيم العمل بالجامعات الخاصة فرصة عقد اتفاقيات دراسات عليا بينها وبين
الجامعات الحكومية.

-6

امكانية النشر الدولى لالبحاث .

-7

قيام اكاديمية المعلمين بتكوين فرق من أساتذة التربية كفريق مدربين.

-8

تزايد رغبة غير الناطقين باللغة العربية على تعلم اللغة العربية.

جدول ( )3يوضح تحديد نقاط التهديدات
التهديدات
 .0بدء إنشاء كليات تربية مناظرة فى بعض الجامعات الخاصة.
 .4إلغاء نظام التكليف لتعيين خريجى كليات التربية الحكومية والخاصة.
 .3نظرة المجتمع إلى خريجى الكلية أنهم أقل كفاءة من خريجى الكليةالحكومية المناظرة.
 .2انخفاض مصروفات الدراسة بالكلية الحكومية المناظرة.
 .5الركود االقتصادى أدى إلى تناقص الطلب على التعليم الخاص.
 .6عدم استقرار االوضاع االقتصادية أدى إلى قلة فرص العمل المتاحة للخريجين والوافدين بسوق العمل
9
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الغايات واألهداف اإلستراتيجية للبحث العلمى

-04

تمثل الغاية االستراتيجية الثانية من غايات الكلية الغاية البحثية كما يلي:
الغاية الثانية رفع كفاءة البحث العلمى والدراسات العليا.
االهداف االستراتيجية:
 .0توطيد ثقافة البحث العلمي واحترام الملكية الفكرية
 .4وضع منظومة للبحث العلمي بالكلية

 .3تعزيز برامج الدراسات العليا المشتركة مع الكليةالحكومية المناظرة.
التوجهات البحثية

-03

جدول( )4يوضح مجاالت توجهات األقسام للخطة البحثية للكلية
مجاالت البحث

القسم


اللغة العربية



دراسات فى أدب مقارن
دراسات بالغية ونقدية



دراسات فى قضايا النحو والصرف



دراسات تراثية وحديثة فى اللغة العربية



بحوث نفسية فى مجال التعليم والتعلم




علم النفس

دراسات نقدية لفنيات األعمال األدبية



بحوث التفوق اإلبداعى بمراحل التعليم المختلفة

بحوث صعوبات التعلم بمراحل التعليم المختلفة

برامج اإلرشاد بمراحل التعليم المختلفة

علم النفس المعرفى واألساليب الحديثة فى التعلم الذاتى



الفئات الخاصة واإلعاقات والتعامل معها



الفئات الخاصة ورعاية المتالمعاقين والمتفوقين




الذكاء الوجدانى وعالقته بالحياة واالتجهاهات التربيوية

اإلدمان وتأثيراته النفسية واالجتماعية وكيفية عالجها
01

الخطة البحثية لكلية التربية – جامعة 6اكتوبر 4102-4102


دراسات نقدية لفنيات األعمال األدبية (رواية -دراما -شعر)



دراسات نقدية فى األدب المقارن


اللغة اإلنجليزية

المناهج وطرق التدريس

رياض األطفال

التربية



دراسات تطبيقية للنظريات اللغوية

دراسات علم اللغة اإلجتماعى والنفسي



دراسات التحليل التقابلى والنقدى



دراسات فى الترجمة المقارنة



دراسات تعليم وتعلم اللغة اإلنجليزية



تطوير المناهج



تطوير طرق التعليم والتعلم



توظيف التكنولوجيا في التعليم والتعلم



دراسات تربوية مستقبلية لتنمية مهارات تعامل األطفال مع األزمات والكوارث



دراسات التكوين المهنى لمعلمة رياض األطفال



دراسات فى تعليم وتعلم طفل رياض األطفال



دراسات تربوية تهتم بتكوين المعلم



دراسات تربوية تواكب مستجدات التربية
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-02

جدول( )5الخطة التنفيذية للبحث العلمي بالكلية .

الدرسات العليا
الغاية الثانية  :رفع كفاءة البحث العلمى و ا
األهداف االستراتيجية

أنشطة التنفيذ

برامج العمل

المسئول عن التنفيذ

0-0-0عقد ورش عمل
 -0نشر ثقافة
حقوق الملكية
الفكرية
 -0توطيد ثقافة البحث
العلمي

/دورات لتوعية بحقوق الملكية
الفكرية

الموارد المطلوبة

4102/01

 >%81من اعضاء هيئة التدريس و

ويكرر سنويا

الهيئة المعاونة حضروا دورات التوعية

خاصة االعضاء

8811

بحقوق الملكية الفكرية

الجدد

 4-0-0اتخاذ االجراءات
القانونية ضد من يخالف قانون

واحترام الملكية

لجنة التدريب والتوعية

المدة الزمنية

مؤشرات األداء

حسب قرار لجان
مجلس الكلية

الترقية

التزام جميع االعضاء بقانون الملكية
ال يحتاج

الفكرية .

الملكلية الفكرية

الفكرية

 0-4-0ترشيح اعضاء هيئة
 -4تشجيع اعضاء
هيئة التدريس على
النشر العلمي

التدريس لحضور مؤتمرات
خارج الجامعة

عميد الكلية ووكيل
الكلية للبحث العلمي

على مدار العام
ويكرر سنويا من

064611

يشتركون فى مؤتمرات خارج الجامعة سنويا

4105

 4-4-0تنظيم المؤتمر

عميد الكلية ووكيل

 4105/2ويكرر

السنوى للكلية

الكلية للبحث العلمي

سنويا

02

نسبة %5من اعضاء هيئة التدريس

011111

انعقاد المؤتمر السنوى للكلية
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برامج العمل

أنشطة التنفيذ

المسئول عن التنفيذ

المدة الزمنية

الموارد المطلوبة

 0-3-0انشاء حسابات

مؤشرات األداء
وجود بيان بحسابات أعضاء هيئة التدريس

الكترونية ألعضاء هيئة
التدريس والهيئة المعاونة

عميد الكلية

الستخدام خدمات االنترنت

والمعلوماتية

وقواعد البيانات االلكترونية ،

على شبكة المعلومات الدولية

أول العام ويكرر
سنويا

062451

4105/ 2

وتطوير المكتبة.
 4-3-0الحصول على موافقة
 -3دعم
األنشطة البحثية

الجامعة بتحمل نفقات نشر

عميد الكلية

البحوث فى مؤتمرات الكلية .

4106 / 2

الجامعة عن النشر فى مجلتها

مؤتمرات الكلية

ويكرر سنويا
23421

 3-3-0االعالن عن
الخصومات التى تقدمها

قرار الجامعة بتحمل نفقات نشر البحوث فى

وكيل الكلية للبحث

4105 /4

العلمى

ويكرر سنويا

قرار الجامعة بنسبة الخصم من تكلفة
النشر.

العلمية .
 2-3-0تحديث المعامل

عميد الكلية – االدارة

4105 / 6

وتجهيزاتها لتناسب متطلبات

الهندسية

ويكرر سنويا

البحث العلمى

03

إحداث تطوير فى المعامل
431111

الخطة البحثية لكلية التربية – جامعة 6اكتوبر 4102-4102
األهداف االستراتيجية

برامج العمل

أنشطة التنفيذ
 5-3-0اإلعالن عن جوائز
تشجيعية للبحوث المنشورة
سنويا من قبل الكلية .
 6-3-0شراء كتب للمكتبة

 -4وضع منظومة للبحث

 0-0-4تحديد االحتياجات

العلمي بالكلية

التدريبية ألعضاء هيئة

المسئول عن التنفيذ

المدة الزمنية

وكيل الكلية لبحث

4105 / 6

العلمى

ويكرر سنويا

إدارة المكتبة
لجنة التوعيه والتدريب

مؤشرات األداء

الموارد المطلوبة

أعداد المتقدمين .
ال يحتاج

توفير ميزانية لشراء الكتب سنويا.

4106 / 0
ويكرر سنويا
4102 / 01
ويكرر سنويا

التدريس والهيئة المعاونة فى

قائمة باالحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة
8811

التدريس والهيئة المعاونة فى المجال
البحثي.

المجال البحثي.
 -0تنمية قدرات
أعضاء هيئة
التدريس البحثية

حسب خطة

وثائق ورش العمل و برامج توعية لرفع

 4-0-4تنظيم ورش عمل

لجنة التوعيه والتدريب

وبرامج توعية لرفع كفاءة

التدريب وعلى

كفاءة اعضاء هيئة التدريس والهيئة

اعضاء هيئة التدريس والهيئة

مدار العام

المعاونة البحثية

المعاونة البحثية
 3-0-4قياس أثر التدريب

لجنة التوعيه والتدريب

4106 /6
ويكرر سنويا

04

8811

نتائج قياس أثر التدريب
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برامج العمل

أنشطة التنفيذ

المسئول عن التنفيذ

المدة الزمنية

 0-4-4تحديد التوجهات

رؤساء األقسام ووكيل

4102/ 5

البحثية من قبل األقسام وممثلى

الكلية.

ويكرر سنويا

مؤشرات األداء

الموارد المطلوبة

الخطة البحثية للكلية

سوق العمل.
 4-4-4وضع خطة البحث
 -4وضع خطة
للبحث العلمي

العلمى متفقة مع خطة

وكيل الكلية للبحث

4102 / 04

للكلية والجامعة .

العلمى

الجامعة.

دراسة االتفاق بين خطة البحث العلمى

4212811

 3-4-4اعتماد الخطة

وكيل الكلية للبحث

 4105/0على

نسبة تحقق انشطة الخطة ال تقل عن

واعالنها وتنفيذها .

العلمى

مدار العام ويكرر

 %71تتزايد سنويا.

 2-4-4تقييم وتطوير خطة

وكيل الكلية للبحث

البحث العملى .

العلمى

سنويا .

-0تفعيل برتوكالت

 0-0-3التواصل مع الكليات

-3دعم برامج الدراسات العليا
المشتركة مع الجامعات

التعاون فى الدراسات

المبرم معها برتوكالت تعاون

الحكومية المناظرة

العليا مع الجامعات

فى مجال الدراسات العليا

الحكومية المناظرة

واالتفاق على البرامج

تقرير عن خطة البحث الغلمي ومقترحات

4105 / 6

تطويرها.

ويكرر سنويا .

بدء الدراسة ببرنامج الدراسات العليا.وفق

عميد الكلية ووكيل
الكلية للبحث العلمي
والدراسات العليا

05

4105 / 6

ال يحتاج

برتوكالت التعاون مع الكليات المناظرة
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أنشطة التنفيذ

برامج العمل

المسئول عن التنفيذ

المدة الزمنية

 4-0-3اإلعالن عن برامج

عميد الكلية ووكيل

4105 / 7

الدراسات العليا .

الكلية للبحث العلمي

ويكرر

الموارد المطلوبة

مؤشرات األداء
عدد الملتحقين بالبرنامج

ال يحتاج

والدراسات العليا
 3-0-3بدء الدراسة فى
البرامج

عميد الكلية

 0-4-3عقد وتفعيل اتفاقيات

4105 / 01
4108 / 4

تعاون مع كليات اخرى  ،أو
 -4التوسع فى
اتفاقيات برامج
الدبلومات
والماجستير
والدكتوراه

اتفاقيات تعاون مع كليات اخرى فى
ال يحتاج

االتفاق على فتح برامج جديدة

عميد الكلية ووكيل

 4-4-3االتفاق على الخطط

الكلية للدراسات العليا

الدراسية لبرامج الدراسات العليا

ال يحتاج

والبحث العلمى

4108 / 3

 3-4-3االعالن عن برامج

4108 / 01

الدراسات العليا بالقواعد التى

ويكرر سنويا

حددها قانون تنظيم الجامعات

06

عدد الطالب بالبرنامج وتزايدهم سنويا .

ال يحتاج

ال يحتاج

الدراسات العليا

الخطط الدراسية لبرامج الدراسات العليا

عدد الطالب المتقدمين للدراسة.
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األهداف االستراتيجية

أنشطة التنفيذ

برامج العمل

المسئول عن التنفيذ

المدة الزمنية

الموارد المطلوبة

 2-4-3بدء الدراسة فى

مؤشرات األداء
 -عدد الطالب الملتحقين بالدراسة.

البرامج

04751

 الزيادة السنوية فى عدد الملتحقين فىبرامج الدراسات العليا حوالى %01

3622121

االجمـــــــــــــــالى

07
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القسم

اللغة العربية

علم النفس
التربوى
والتربية
الخاصة

اللغة
اإلنجليزية

التوافق بين خطة الكلية وخطة الجامعة
جدول ( )6مدى ارتباط مجاالت توجهات الخطة البحثية للكلية بالخطة البحثية للجامعة
مدى االرتباط
مجاالت توجهات الخطة
مجاالت توجهات الحطة
البحثية للجامعة

البحثية للكلية


غير

مرتبط إلى

مرتبط

حد ما

مرتبط



دراسات نقدية لفنيات اْعمال اْدبية



دراسات فى أدب مقارن

√



دراسات بَغية ونقدية

√





√

دراسات اْدب المقارن

دراسات فى قضايا النحو والصرف
دراسات تراِية وحديِة فى اللغة العربية
بحوث نفسية فى مجال التعليم والتعلم



الدراسات اللغوية الداللية
والتراِية

√



تحسين الممارسات والسلوكيات
التربوية والتعليمية

√



بحوث التفوق اإلبداعى بمراحل التعليم المختلفة





بحوث صعوبات التعلم بمراحل التعليم المختلفة

√



برامج اإلرشاد بمراحل التعليم المختلفة

√



علم النفس المعرفى واْساليب الحديِة فى التعلم الذاتى



الفئات الخاصة واإلعاقات والتعامل معها



الفئات الخاصة ورعاية المتالمعاقين والمتفوقين



الذكاء الوجدانى وعَقته بالحياة واالتجهاهات التربيوية

√



اإلدمان وتأِيراته النفسية واالجتماعية وكيفية عَجها

√



دراسات نقدية لفنيات اْعمال اْدبية (رواية -دراما -شعر)



دراسات نقدية فى اْدب المقارن



دراسات تطبيقية للنظريات اللغوية



دراسات علم اللغة اإلجتماعى والنفسي

√



دراسات التحليل التقابلى والنقدى

√



√

√

الفئات الخاصة وكيفية التعامل
معها

√
√

 العلوم التربوية والنفسية

√



دراسات اْدب المقارن

الدراسات اللغوية الداللية

√
√



دراسات فى الترجمة المقارنة





دراسات تعليم وتعلم اللغة اإلنجليزية



تأِير الترجمة على الحركة
اْدبية فى مصر
إعداد وتنمية المعلم مهنياً

المناهج
وطرق
التدريس




تطوير المناهج
تطوير طرق التعليم والتعلم



تطور البرامج التعليمية فى إطار
الجودة واالعتماد

√



توظيف التكنولوجيا في التعليم والتعلم



رياض
اْطفال





دراسات تربوية فى التخصصات
دراسات تربوية إِرائية وعَجية
دراسات فى تعليم وتعلم طفل رياض اْطفال




تكنولوجيا التعليم وأساليب
وطرق التدر يس وتطبيقها
تحسين بيئة الفصل التعليمى فى
المؤسسات التعليمية
الطفولة وقضايا العصر

√

التربية




دراسات تربوية تهتم بتكوين المعلم
دراسات تربوية تواكب مستجدات التربية




محو اْمية وتعليم الكبار
اإلصَح اإلدارى والهيكلى
للمؤسسات التعليمية

√
√

√
√
√
√
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الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة:

 -0أ.د عميد الكلية.
 -4أ.د وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
 -3السادة رؤساء األقسام العلمية.
 -2السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .
 -5طالب الدراسات العليا.
-07

األولويات البحثية (مجاالت البحوث) لكلية التربية:

 األبحاث التي تخدم المجتمع والبيئة. األبحاث التي تخدم المجتمع المحلي بمدينة  6أكتوبر. األبحاث المشتركة مع الكليات المناظرة. األبحاث المرتبطة بذوي االحتياجات الخاصة. -الموضوعات البحثية المرتبطة بحل المشكالت البحثية التي تظهر في مجال التربوي .

09
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مصادر التمويل .
التمويل الداخلى :

 -0دعم الجامعة لبحوث اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة لتنفيذ
البحث و نشره .
 -4مصاريف الدراسات العليا بالكلية
التمويل الخارجي :
 -0منح من مؤسسات المجتمع المحلى .
 -4منح من الجهات الداعمة للبحث العلمي
-02

آليات متابعة خطة الكلية للبحث العلمي
من خالل :
 -0يقدم عضو هيئة التدريس تقرير عن إنجازه العلمي سنويا لوكيل الكلية
للدراسات العليا و يعتبر جزًءا من تقييم أدائه السنوى .

 -4متابعة تقدم طالب الدراسات العليا على مدار فترة الدراسة
 -3يقدم وكيل الكلية للدراسات العليا تقرير سنوى عن نشاط البحث
العلمي والدراسات العليا لمجلس الكلية .
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