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 قسم الرؤية 

. ستوى متحقيق الريادة املعرفية واملهارية والبحثية فى مجال املناهج وطرق التدريس على 
ً
 وإقليميا

ً
 كليات التربية محليا

 قسم ال سالةر 

 فى مجال املناهج وطرق التدريس 
ً
 ومهاريا

ً
حقيق تساعد على ت بيئة تعليم وتعلم إيجابية خالية من الضغوط إيجادقاردين على إعداد كوادر من املعلمين والباحثين مؤهلين معرفيا

 والبحث العلمى.مخرجات التعلم 

 املجاالت البحثية:

 التعليم والتعلم 

 رقمنة التعليم والتعلم 

 املحتوى التعليمي 

 مهارات التعليم والتعلم 

 مهارات اللغة 

 التقويم الرقمى 

 بيئات التعلم النشط والرقمى 

 العلوم البينية 
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 م9119/9192

 

 أهداف الخطة البحثية

 
ا
 .الكفاءة البحثية بقسم املناهج وطرق التدريس  : تطوير أوال

 املمارسات الهدف الغاية

 

 معدل اإلنجاز املستهدف  التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

 الكيف إجمالى

الكفاءة البحثية   طوير ت-1

بقسم املناهج وطرق 

 التدريس

زيادة اإلنتاج 1/11

العلمى ألعضاء هيئة 

 التدريس بالقسم

تجويد اإلنتاج  1/10

العلمى ألعضاء هيئة 

 التدريس بالقسم

. 3نشر ) .1
ً
 ( بحوث سنويا

النشر فى اوعية عالية  .0

 التصنيف.

 

1/11/0119 

 الى

0/11/0101 

عضو هيئة 

 التدريس

رئيس 

 القسم

 دولى إقليمى محلى عدد الجامعةدعم 

3 1 1 1 
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: تعزيز التنمية 
ا
 والباحثين بقسم املناهج وطرق التدريس.ىيئة التدريس هكادممية ملعاوي  أضااء ألاثانيا

 املمارسات الهدف الغاية

 

 اإلنجاز  مؤشرات التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

ورش  ندوات

 عمل

 بحوث نشرات

ية كاديمألا تعزيز التنمية -0

ىيئة هملعاوني أعضاء 

م بقس والباحثين التدريس

 املناهج وطرق التدريس.

تنمية مهارات 0/11

البحث العلمى  لدى 

معاونى أعضاء هيئة 

 التدريس. والباحثين.

تنمية مفاهيم  0/10

أخالقيات البحث العلمى 

لدى معاونى أعضاء 

هيئة التدريس 

 والباحثين.

 

عقد ندوة علمية  حول  .1

 البحث العلمى .مهارات 

عقد ورشة عمل حول  .0

 أخالقيات البحث العلمى.

إصدار نشرة دورية  .3

للتوعية  بأخالقيات 

 البحث العلمى. 

نشر بحث على االقل لكل  .4

باحث خالل فترة تسجيل 

 الرسالة العلمية.

11/11/0119 

 الى

0/11/0101 

أعضاء هيئة 

 التدريس

رئيس 

 القسم

دعم جزئي للندوات 

وورش العمل من 

مركز التدريب قبل 

)وحدة ذات طابع 

 خاص(

0 0 0 0 
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 :
ا
 قسم املناهج وطرق التدريس.اإلرتقاء بالسمعة العلمية واملهنية لثالثا

 املمارسات الهدف الغاية

 

املسؤلي الفترة الزمنية

 ة

 اإلنجاز مؤشرات التمويل املتابعة

حضور 

 مؤتمرات

 تعاون خارجى  جمعيات ندوات

اإلرتقاء بالسمعة  -3

العلمية واملهنية لقسم 

 املناهج وطرق التدريس.

 

زيادة مشاركة  1 3/1

أعضاء هيئة التدريس. 

والباحثين فى املؤتمرات 

الدولية واإلقليمية 

 واملحلية..

تفعيل الندوات  3/10

 العمية 

 بالقسم.

. االشتراك فى 3/3

الجمعيات العلمية ذات 

 اإلهتمام املشترك.

املشاركة فى .  3/4

اإلشراف على ومناقشة 

الرسائل العلمية فى 

 األقسام املناظرة.

. زيادة عدد  طالب 3/5

الدراسات العليا لبرامج 

 القسم.

حضور مؤتمر على األقل  .1

 لكل عضو هيئة تدريس.  

 عقد ندوة علمية شهرية. .0

اإلشتراك فى جمعيات  .3

 علمية.

التعاون الدولى فى مجال  .4

 البحث العلمى. 

مع األقسام  التعاون  .5

املناظرة فى االشراف 

 ومناقشة الرسائل العلمية.

دعم الباحثين فى مراحل  .6

البحث من خالل الدعم 

الفردى أو ندوات جماعية 

 فى التخصص.

1/11/0119 

 الى

0/11/0101 

أعضاء 

هيئة 

التدري 

 س

رئيس 

 القسم

دعم جزئي 

للندوات 

وورش العمل 

من قبل مركز 

التدريب 

)وحدة ذات 

 طابع خاص(

 مناقشة اشراف 

0 0 0  1 1 
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: اإلرتقاء باملستوى 
ا
 واملنهي لطالب الكلية  فى مقررات قسم املناهج وطرق التدريس. البحثىرابعا

 املمارسات الهدف الغاية

 

 معدل اإلنجاز املستهدف  التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

حضور 

 مؤتمرات

  عرض بحوث ندوات

بناء شخصية املعلم  -3

 الباحث.

 

تدريب الطالب  1 4/1

على جمع وتوظيف 

 املادة العلمية. 

تدريب الطالب  3/10

على إجراء البحوث 

 التربوية.

. تنمية مهارات 3/3

الطالب فى إدارة وتنظيم 

املؤتمرات والندوات 

 العلمية.

 

عرض ملوضوع من كتاب أو  .1

مجلة علمية من مكتبة 

 ورقية أو رقمية.

 مؤتمر. حضور  .0

 املشاركة فى تنظيم مؤتمر. .3

املشاركة فى إعداد بحث  .4

 بإشراف مدرس املقرر. 

 ندوة علمية شهرية. حضور  .5

 

1/11/0119 

 الى

0/11/0101 

طالب 

 الكلية

رئيس 

 القسم

دعم جزئي 

 للندوات و

ورش العمل من 

قبل مركز 

التدريب )وحدة 

ذات طابع 

 خاص(

 رقمى ورقى

1 0 5 4 4 
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 البحثية لقسم المناهج وطرق التدريسالتنفيذية للخطة  الخطة  

(129/1012) 
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  :
ً
 الكفاءة البحثية بقسم املناهج وطرق التدريس. تطوير أوال

 املمارسات الهدف الغاية

 

 معدل اإلنجاز الفعلى التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

 الكيف الكم

الكفاءة البحثية  تطوير  -1

بقسم املناهج وطرق 

 التدريس

زيادة اإلنتاج 1/11

العلمى ألعضاء هيئة 

 التدريس بالقسم

تجويد اإلنتاج  1/10

العلمى ألعضاء هيئة 

 التدريس بالقسم

 ( بحوث 4نشر )

 .
ً
 سنويا

  النشر  فى اوعية عالية

 التصنيف.

 

1/11/0119 

0/11/0101 

 

عضو هيئة 

 التدريس

رئيس 

 القسم

 دولى إقليمى محلى إجمالى الجامعةدعم 

    

 تعقيب 

 إجراءات التحسين 
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: تعزيز التنمية 
ً
 والباحثين بقسم املناهج وطرق التدريس.ىيئة التدريس هكاديمية ملعاوني أعضاء ألاثانيا

 املمارسات الهدف الغاية

 

 معدل اإلنجاز الفعلى التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

ورش  ندوات

 عمل

 اخرى  نشرات

ية كاديمألا تعزيز التنمية -0

ىيئة هملعاوني أعضاء 

م بقس والباحثين التدريس

 املناهج وطرق التدريس.

تنمية مهارات 1/11

البحث العلمى  لدى 

معاونى أعضاء هيئة 

 التدريس. والباحثين.

تنمية مفاهيم  1/10

ومماراسات أخالقيات 

البحث العلمى لدى 

معاونى أعضاء هيئة 

 التدريس والباحثين.

 

   عقد ندوة علمية

حول مهارات البحث 

 العلمى .

  عقد ورشة عمل حول

أخالقيات البحث 

 العلمى.

  إصدار نشرة دورية

للتوعية  بأخالقيات 

 البحث العلمى. 

1/11/0119 

0/11/0101 

 

أعضاء هيئة 

 التدريس

رئيس 

 القسم

دعم جزئي للندوات 

وورش العمل من 

مركز التدريب  قبل

)وحدة ذات طابع 

 خاص(

    

 تعقيب 

 إجراءات التحسين 
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: اإلرتقاء بالسمعة العلمية واملهنية لقسم املناهج وطرق التدريس.
ً
 ثالثا

 املمارسات الهدف الغاية

 

 معدل اإلنجاز الفعلى  التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

حضور 

 مؤتمرات

 تعاون خارجى  جمعيات ندوات

اإلرتقاء بالسمعة  -3

العلمية واملهنية لقسم 

 املناهج وطرق التدريس.

 

زيادة مشاركة  1 3/1

أعضاء هيئة التدريس. 

والباحثين فى املؤتمرات 

الدولية واإلقليمية 

 واملحلية..

تفعيل الندوات  3/10

 العمية 

 بالقسم.

. االشتراك فى 3/3

 الجمعيات العلمية ذات

 اإلهتمام املشترك.

.  املشاركة فى 3/4

اإلشراف على ومناقشة 

الرسائل العلمية فى 

 األقسام املناظرة.

. زيادة عدد  طالب 3/5

الدراسات العليا لبرامج 

 القسم.

حضور مؤتمر على  .1

األقل لكل عضو هيئة 

 تدريس.  

عقد ندوة علمية  .0

 شهرية.

اإلشتراك فى جمعيات  .3

 علمية.

التعاون الدولى فى  .4

 ال البحث العلمى. مج

التعاون مع األقسام  .5

املناظرة فى االشراف 

ومناقشة الرسائل 

 العلمية.

دعم الباحثين فى  .6

مراحل البحث من 

خالل الدعم الفردى أو 

ندوات جماعية فى 

 التخصص.

1/11/0119 

0/11/0101 

 

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

رئيس 

 القسم

دعم جزئي 

للندوات وورش 

العمل من قبل 

 مركز التدريب

)وحدة ذات 

 طابع خاص(

 مناقشة اشراف 

     

 تعقيب 

 إجراءات التحسين 
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: اإلرتقاء باملستوى 
ً
 واملنهي لطالب الكلية  فى مقررات قسم املناهج وطرق التدريس. البحثىرابعا

 املمارسات الهدف الغاية

 

 معدل اإلنجاز املستهدف  التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

حضور 

 مؤتمرات

 عرض  بحوث ندوات

بناء شخصية املعلم  -4

 الباحث.

 

تدريب الطالب  1 4/1

على جمع وتوظيف 

 املادة العلمية. 

تدريب الطالب  4/10

على إجراء البحوث 

 التربوية.

. تنمية مهارات 4/3

الطالب فى إدارة وتنظيم 

املؤتمرات والندوات 

 العلمية.

 

عرض ملوضوع من  .1

مجلة علمية كتاب أو 

من مكتبة ورقية أو 

 رقمية.

 حضور مؤتمر. .0

املشاركة فى تنظيم  .3

 مؤتمر.

املشاركة فى إعداد  .4

بحث بإشراف مدرس 

 املقرر. 

حضور ندوة علمية  .5

 شهرية.

 

1/11/0119 

0/11/0101 

 

طالب 

 الكلية

رئيس 

 القسم

دعم جزئي 

للندوات و ورش 

العمل من قبل 

مركز التدريب 

)وحدة ذات 

 طابع خاص(

 رقمى ورقى

     

 

 تعقيب 

 إجراءات التحسين 
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 م9191/9191

 

 أهداف الخطة البحثية

: تطوير  الكفاءة البحثية بقسم املناهج وطرق التدريس.
ا
 أوال

 املمارسات الهدف الغاية

 

 معدل اإلنجاز املستهدف  التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

 الكيف إجمالى

الكفاءة البحثية تطوير  -1

بقسم املناهج وطرق 

 التدريس

زيادة اإلنتاج 1/11

العلمى ألعضاء هيئة 

 التدريس بالقسم

تجويد اإلنتاج  1/10

العلمى ألعضاء هيئة 

 التدريس بالقسم

 ( بحوث 3نشر )

 .
ً
 سنويا

  النشر فى اوعية عالية

 التصنيف.

 

 م9191/9191

 

 

عضو هيئة 

 التدريس

رئيس 

 القسم

 دولى إقليمى محلى عدد دعم الجامعة

3 1 1 1 
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: تعزيز التنمية 
ا
 والباحثين بقسم املناهج وطرق التدريس.ىيئة التدريس هكادممية ملعاوي  أضااء ألاثانيا

 املمارسات الهدف الغاية

 

 اإلنجاز  مؤشرات التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

ورش  ندوات

 عمل

 بحوث نشرات

ية كاديمألا تعزيز التنمية -0

ىيئة هملعاوني أعضاء 

م بقس والباحثين التدريس

 املناهج وطرق التدريس.

تنمية مهارات 0/11

البحث العلمى  لدى 

معاونى أعضاء هيئة 

 التدريس. والباحثين.

تنمية مفاهيم  0/10

أخالقيات البحث العلمى 

لدى معاونى أعضاء 

هيئة التدريس 

 والباحثين.

 

  علمية  عقد ندوة

حول مهارات البحث 

 العلمى .

  عقد ورشة عمل حول

أخالقيات البحث 

 العلمى.

  إصدار نشرة دورية

للتوعية  بأخالقيات 

 البحث العلمى. 

  نشر بحث على االقل

لكل باحث خالل فترة 

تسجيل الرسالة 

 العلمية.

9191/919

 م1

 

أعضاء هيئة 

 التدريس

رئيس 

 القسم

دعم جزئي للندوات 

 وورش العمل من

قبل مركز التدريب 

)وحدة ذات طابع 

 خاص(

0 0 0 0 
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: اإلرتقاء بالسمعة العلمية واملهنية لقسم املناهج وطرق التدريس.
ا
 ثالثا

 املمارسات الهدف الغاية

 

املسؤلي الفترة الزمنية

 ة

 اإلنجاز مؤشرات التمويل املتابعة

حضور 

 مؤتمرات

 تعاون خارجى  جمعيات ندوات

اإلرتقاء بالسمعة  -3

العلمية واملهنية لقسم 

 املناهج وطرق التدريس.

 

زيادة مشاركة  1 3/1

أعضاء هيئة التدريس. 

والباحثين فى املؤتمرات 

الدولية واإلقليمية 

 واملحلية..

تفعيل الندوات  3/10

 العمية 

 بالقسم.

. االشتراك فى 3/3

الجمعيات العلمية ذات 

 املشترك.اإلهتمام 

.  املشاركة فى 3/4

اإلشراف على ومناقشة 

الرسائل العلمية فى 

 األقسام املناظرة.

. زيادة عدد  طالب 3/5

الدراسات العليا لبرامج 

 القسم.

  حضور مؤتمر على

األقل لكل عضو هيئة 

 تدريس.  

  عقد ندوة علمية

 شهرية.

  اإلشتراك فى جمعيات

 علمية.

  التعاون الدولى فى

 لعلمى. مجال البحث ا

  التعاون مع األقسام

املناظرة فى االشراف 

ومناقشة الرسائل 

 العلمية.

  دعم الباحثين فى

مراحل البحث من 

خالل الدعم الفردى 

أو ندوات جماعية فى 

 التخصص.

9191/919

 م1

 

أعضاء 

هيئة 

التدري 

 س

رئيس 

 القسم

دعم جزئي 

للندوات 

وورش العمل 

من قبل مركز 

التدريب 

)وحدة ذات 

 خاص(طابع 

 مناقشة اشراف 

0 0 0  1 1 
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: اإلرتقاء باملستوى البحثى واملنهي لطالب الكلية  فى مقررات قسم املناهج وطرق التدريس.
ا
 رابعا

 املمارسات الهدف الغاية

 

 معدل اإلنجاز املستهدف  التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

حضور 

 مؤتمرات

 عرض  بحوث ندوات

بناء شخصية املعلم  -3

 الباحث.

 

تدريب الطالب  1 4/1

على جمع وتوظيف 

 املادة العلمية. 

تدريب الطالب  3/10

على إجراء البحوث 

 التربوية.

. تنمية مهارات 3/3

الطالب فى إدارة وتنظيم 

املؤتمرات والندوات 

 العلمية.

 

  عرض ملوضوع من

كتاب أو مجلة علمية 

من مكتبة ورقية أو 

 رقمية.

 .حضور مؤتمر 

  املشاركة فى تنظيم

 مؤتمر.

  املشاركة فى إعداد

بحث بإشراف مدرس 

 املقرر. 

  حضور ندوة علمية

 شهرية.

 

9191/919

 م1

 

طالب 

 الكلية

رئيس 

 القسم

دعم جزئي 

للندوات و ورش 

العمل من قبل 

مركز التدريب 

)وحدة ذات 

 طابع خاص(

 رقمى ورقى

1 0 5 4 4 
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 البحثية لقسم المناهج وطرق التدريسالتنفيذية للخطة  الخطة  
(129/1012) 
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:  تطوير الكفاءة البحثية بقسم املناهج وطرق التدريس.
ً
 أوال

 املمارسات الهدف الغاية

 

 معدل اإلنجاز الفعلى التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

 الكيف الكم

 البحثيةتطوير الكفاءة  -1

بقسم املناهج وطرق 

 التدريس

زيادة اإلنتاج 1/11

العلمى ألعضاء هيئة 

 التدريس بالقسم

تجويد اإلنتاج  1/10

العلمى ألعضاء هيئة 

 التدريس بالقسم

 ( بحوث 8نشر )

 .
ً
 سنويا

  النشر  فى اوعية عالية

 التصنيف.

 

 م9191/9191

 

 

عضو هيئة 

 التدريس

رئيس 

 القسم

 دولى إقليمى محلى إجمالى الجامعةدعم 

    

 تعقيب 

 إجراءات التحسين 
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: تعزيز التنمية 
ً
 والباحثين بقسم املناهج وطرق التدريس.ىيئة التدريس هكاديمية ملعاوني أعضاء ألاثانيا

 املمارسات الهدف الغاية

 

 معدل اإلنجاز الفعلى التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

 ورش ندوات

 عمل

 اخرى  نشرات

ية كاديمألا تعزيز التنمية -0

ىيئة هملعاوني أعضاء 

م بقس والباحثين التدريس

 املناهج وطرق التدريس.

تنمية مهارات 1/11

البحث العلمى  لدى 

معاونى أعضاء هيئة 

 التدريس. والباحثين.

تنمية مفاهيم  1/10

ومماراسات أخالقيات 

البحث العلمى لدى 

معاونى أعضاء هيئة 

 التدريس والباحثين.

 

   عقد ندوة علمية

حول مهارات البحث 

 العلمى .

  عقد ورشة عمل حول

أخالقيات البحث 

 العلمى.

  إصدار نشرة دورية

للتوعية  بأخالقيات 

 البحث العلمى. 

9191/9191

 م

 

 

أعضاء هيئة 

 التدريس

رئيس 

 القسم

دعم جزئي للندوات 

وورش العمل من 

قبل مركز التدريب 

طابع )وحدة ذات 

 خاص(

    

 تعقيب 

 إجراءات التحسين 
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: اإلرتقاء 
ً
 العلمية واملهنية لقسم املناهج وطرق التدريس. بالسمعةثالثا

 املمارسات الهدف الغاية

 

 معدل اإلنجاز الفعلى  التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

حضور 

 مؤتمرات

 تعاون خارجى  جمعيات ندوات

اإلرتقاء بالسمعة  -3

العلمية واملهنية لقسم 

 املناهج وطرق التدريس.

 

زيادة مشاركة  1 3/1

أعضاء هيئة التدريس. 

والباحثين فى املؤتمرات 

الدولية واإلقليمية 

 واملحلية..

تفعيل الندوات  3/10

 العمية 

 بالقسم.

. االشتراك فى 3/3

الجمعيات العلمية ذات 

 اإلهتمام املشترك.

املشاركة فى .  3/4

اإلشراف على ومناقشة 

الرسائل العلمية فى 

 األقسام املناظرة.

. زيادة عدد  طالب 3/5

الدراسات العليا لبرامج 

 القسم.

  حضور مؤتمر على

األقل لكل عضو هيئة 

 تدريس.  

  عقد ندوة علمية

 شهرية.

  اإلشتراك فى جمعيات

 علمية.

  التعاون الدولى فى

 مجال البحث العلمى. 

  مع األقسام  التعاون

املناظرة فى االشراف 

 ومناقشة الرسائل.

  دعم الباحثين فى

مراحل البحث من 

خالل الدعم الفردى أو 

ندوات جماعية فى 

 التخصص.

 

 م9191/0101

 

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

رئيس 

 القسم

دعم جزئي 

للندوات وورش 

العمل من قبل 

مركز التدريب 

)وحدة ذات 

 طابع خاص(

 مناقشة اشراف 

     

 تعقيب 

 إجراءات التحسين 
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: اإلرتقاء باملستوى البحثى واملنهي لطالب الكلية  فى مقررات قسم املناهج وطرق التدريس.
ً
 رابعا

 املمارسات الهدف الغاية

 

 معدل اإلنجاز املستهدف  التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

حضور 

 مؤتمرات

 عرض  بحوث ندوات

بناء شخصية املعلم  -4

 الباحث.

 

تدريب الطالب  1 4/1

على جمع وتوظيف 

 املادة العلمية. 

تدريب الطالب  4/10

على إجراء البحوث 

 التربوية.

. تنمية مهارات 4/3

الطالب فى إدارة وتنظيم 

املؤتمرات والندوات 

 العلمية.

 

  عرض ملوضوع من

كتاب أو مجلة علمية 

من مكتبة ورقية أو 

 رقمية.

  مؤتمر.حضور 

  املشاركة فى تنظيم

 مؤتمر.

  املشاركة فى إعداد

بحث بإشراف مدرس 

 املقرر. 

  حضور ندوة علمية

 شهرية.

 

 م9191/9191

 

 

طالب 

 الكلية

رئيس 

 القسم

دعم جزئي 

للندوات و ورش 

العمل من قبل 

مركز التدريب 

)وحدة ذات 

 طابع خاص(

 رقمى ورقى

     

 

 تعقيب 

 إجراءات التحسين 
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9191/9199 

 أهداف الخطة البحثية

: تطوير  الكفاءة البحثية بقسم املناهج وطرق التدريس.
ا
 أوال

 املمارسات الهدف الغاية

 

 معدل اإلنجاز املستهدف  التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

 الكيف إجمالى

تطوير  الكفاءة البحثية -1

بقسم املناهج وطرق 

 التدريس

زيادة اإلنتاج 1/11

العلمى ألعضاء هيئة 

 التدريس بالقسم

تجويد اإلنتاج  1/10

العلمى ألعضاء هيئة 

 التدريس بالقسم

 ( بحوث 3نشر )

 .
ً
 سنويا

  النشر فى اوعية عالية

 التصنيف.

 

9191/919

9 

 

عضو هيئة 

 التدريس

رئيس 

 القسم

 دولى إقليمى محلى عدد دعم الجامعة

3 1 1 1 
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: تعزيز التنمية 
ا
 والباحثين بقسم املناهج وطرق التدريس.ىيئة التدريس هكادممية ملعاوي  أضااء ألاثانيا

 املمارسات الهدف الغاية

 

 اإلنجاز  مؤشرات التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

ورش  ندوات

 عمل

 بحوث نشرات

ية كاديمألا تعزيز التنمية -0

ىيئة هملعاوني أعضاء 

م بقس والباحثين التدريس

 املناهج وطرق التدريس.

تنمية مهارات 0/11

البحث العلمى  لدى 

معاونى أعضاء هيئة 

 التدريس. والباحثين.

تنمية مفاهيم  0/10

أخالقيات البحث العلمى 

لدى معاونى أعضاء 

هيئة التدريس 

 والباحثين.

 

   عقد ندوة علمية

حول مهارات البحث 

 العلمى .

  عمل حول عقد ورشة

أخالقيات البحث 

 العلمى.

  إصدار نشرة دورية

للتوعية  بأخالقيات 

 البحث العلمى. 

  نشر بحث على االقل

لكل باحث خالل فترة 

تسجيل الرسالة 

 العلمية.

9191/919

9 

 

أعضاء هيئة 

 التدريس

رئيس 

 القسم

دعم جزئي للندوات 

وورش العمل من 

قبل مركز التدريب 

)وحدة ذات طابع 

 خاص(

0 0 0 0 
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: اإلرتقاء بالسمعة العلمية واملهنية لقسم املناهج وطرق التدريس.
ا
 ثالثا

 املمارسات الهدف الغاية

 

املسؤلي الفترة الزمنية

 ة

 اإلنجاز مؤشرات التمويل املتابعة

حضور 

 مؤتمرات

 تعاون خارجى  جمعيات ندوات

اإلرتقاء بالسمعة  -3

لقسم العلمية واملهنية 

 املناهج وطرق التدريس.

 

زيادة مشاركة  1 3/1

أعضاء هيئة التدريس. 

والباحثين فى املؤتمرات 

الدولية واإلقليمية 

 واملحلية..

تفعيل الندوات  3/10

 العمية 

 بالقسم.

. االشتراك فى 3/3

الجمعيات العلمية ذات 

 اإلهتمام املشترك.

.  املشاركة فى 3/4

اإلشراف على ومناقشة 

العلمية فى  الرسائل

 األقسام املناظرة.

. زيادة عدد  طالب 3/5

الدراسات العليا لبرامج 

 القسم.

  حضور مؤتمر على األقل

 لكل عضو هيئة تدريس.  

 .عقد ندوة علمية شهرية 

  اإلشتراك فى جمعيات

 علمية.

  التعاون الدولى فى مجال

 البحث العلمى. 

  التعاون مع األقسام

املناظرة فى االشراف 

 الرسائل العلمية. ومناقشة

  دعم الباحثين فى مراحل

البحث من خالل الدعم 

الفردى أو ندوات جماعية 

 فى التخصص.

 

9191/919

9 

 

أعضاء 

هيئة 

التدري 

 س

رئيس 

 القسم

دعم جزئي 

للندوات 

وورش العمل 

من قبل مركز 

التدريب 

)وحدة ذات 

 طابع خاص(

 مناقشة اشراف 

0 0 0  1 1 
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 :
ا
 اإلرتقاء باملستوى البحثى واملنهي لطالب الكلية  فى مقررات قسم املناهج وطرق التدريس.رابعا

 املمارسات الهدف الغاية

 

 معدل اإلنجاز املستهدف  التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

حضور 

 مؤتمرات

 عرض  بحوث ندوات

بناء شخصية املعلم  -3

 الباحث.

 

تدريب الطالب  1 4/1

على جمع وتوظيف 

 املادة العلمية. 

تدريب الطالب  3/10

على إجراء البحوث 

 التربوية.

. تنمية مهارات 3/3

الطالب فى إدارة وتنظيم 

املؤتمرات والندوات 

 العلمية.

 

  عرض ملوضوع من

كتاب أو مجلة علمية 

من مكتبة ورقية أو 

 رقمية.

 .حضور مؤتمر 

  املشاركة فى تنظيم

 تمر.مؤ 

  املشاركة فى إعداد

بحث بإشراف مدرس 

 املقرر. 

  حضور ندوة علمية

 شهرية.

 

 

9191/919

9 

 

طالب 

 الكلية

رئيس 

 القسم

دعم جزئي 

للندوات و ورش 

العمل من قبل 

مركز التدريب 

)وحدة ذات 

 طابع خاص(

 رقمى ورقى

1 0 5 4 4 
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 ريسوطرق التد  البحثية لقسم المناهجالتنفيذية للخطة  الخطة  

(129/1012) 
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:  تطوير الكفاءة البحثية بقسم املناهج وطرق التدريس.
ً
 أوال

 املمارسات الهدف الغاية

 

 معدل اإلنجاز الفعلى التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

 الكيف الكم

تطوير الكفاءة البحثية  -1

بقسم املناهج وطرق 

 التدريس

اإلنتاج زيادة 1/11

العلمى ألعضاء هيئة 

 التدريس بالقسم

تجويد اإلنتاج  1/10

العلمى ألعضاء هيئة 

 التدريس بالقسم

 ( بحوث 4نشر )

 .
ً
 سنويا

  النشر  فى اوعية عالية

 التصنيف.

 

9191/9199 

 

 

 

عضو هيئة 

 التدريس

رئيس 

 القسم

 دولى إقليمى محلى إجمالى الجامعةدعم 

    

 تعقيب 

  التحسينإجراءات 

 

 

 

 



  (9102/9192)اخلطة البحثية لقسم املناجه وطرق التدريس 

 

27 
 

: تعزيز التنمية 
ً
 والباحثين بقسم املناهج وطرق التدريس.ىيئة التدريس هكاديمية ملعاوني أعضاء ألاثانيا

 املمارسات الهدف الغاية

 

 معدل اإلنجاز الفعلى التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

ورش  ندوات

 عمل

 اخرى  نشرات

ية كاديمألا تعزيز التنمية -0

ىيئة هملعاوني أعضاء 

م بقس والباحثين التدريس

 املناهج وطرق التدريس.

تنمية مهارات 1/11

البحث العلمى  لدى 

معاونى أعضاء هيئة 

 التدريس. والباحثين.

تنمية مفاهيم  1/10

ومماراسات أخالقيات 

البحث العلمى لدى 

معاونى أعضاء هيئة 

 التدريس والباحثين.

 

   عقد ندوة علمية

حول مهارات البحث 

 العلمى .

  عقد ورشة عمل حول

أخالقيات البحث 

 العلمى.

  إصدار نشرة دورية

للتوعية  بأخالقيات 

 البحث العلمى. 

9191/9199 

 

أعضاء هيئة 

 التدريس

رئيس 

 القسم

دعم جزئي للندوات 

وورش العمل من 

قبل مركز التدريب 

)وحدة ذات طابع 

 خاص(

    

 تعقيب 

 التحسين إجراءات 
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: اإلرتقاء بالسمعة العلمية واملهنية لقسم املناهج وطرق التدريس.
ً
 ثالثا

 املمارسات الهدف الغاية

 

 معدل اإلنجاز الفعلى  التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

حضور 

 مؤتمرات

 تعاون خارجى  جمعيات ندوات

اإلرتقاء بالسمعة  -3

لقسم العلمية واملهنية 

 املناهج وطرق التدريس.

 

زيادة مشاركة  1 3/1

أعضاء هيئة التدريس. 

والباحثين فى املؤتمرات 

الدولية واإلقليمية 

 واملحلية..

تفعيل الندوات  3/10

 العمية 

 بالقسم.

. االشتراك فى 3/3

الجمعيات العلمية ذات 

 اإلهتمام املشترك.

.  املشاركة فى 3/4

اإلشراف على ومناقشة 

العلمية فى  الرسائل

 األقسام املناظرة.

. زيادة عدد  طالب 3/5

الدراسات العليا لبرامج 

 القسم.

  حضور مؤتمر على األقل

 لكل عضو هيئة تدريس.  

 .عقد ندوة علمية شهرية 

  اإلشتراك فى جمعيات

 علمية.

  التعاون الدولى فى مجال

 البحث العلمى. 

  التعاون مع األقسام

املناظرة فى االشراف 

الرسائل  ومناقشة

 العلمية.

  دعم الباحثين فى مراحل

البحث من خالل الدعم 

الفردى أو ندوات 

 جماعية فى التخصص.

 

9191/9199 

 

 

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

رئيس 

 القسم

دعم جزئي 

للندوات وورش 

العمل من قبل 

مركز التدريب 

)وحدة ذات 

 طابع خاص(

 مناقشة اشراف 

     

 تعقيب 

  التحسينإجراءات 
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: اإلرتقاء باملستوى البحثى واملنهي لطالب الكلية  فى مقررات قسم املناهج وطرق التدريس.
ً
 رابعا

 املمارسات الهدف الغاية

 

 معدل اإلنجاز املستهدف  التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

حضور 

 مؤتمرات

 عرض  بحوث ندوات

بناء شخصية املعلم  -4

 الباحث.

 

تدريب الطالب  1 4/1

على جمع وتوظيف 

 املادة العلمية. 

تدريب الطالب  4/10

على إجراء البحوث 

 التربوية.

. تنمية مهارات 4/3

الطالب فى إدارة وتنظيم 

املؤتمرات والندوات 

 العلمية.

 

  عرض ملوضوع

من كتاب أو مجلة 

علمية من مكتبة 

 ورقية أو رقمية.

 .حضور مؤتمر 

  املشاركة فى

 تمر.تنظيم مؤ 

  املشاركة فى إعداد

بحث بإشراف 

 مدرس املقرر. 

  حضور ندوة

 علمية شهرية.

 

 

9191/9199 

 

طالب 

 الكلية

رئيس 

 القسم

دعم جزئي 

للندوات و ورش 

العمل من قبل 

مركز التدريب 

)وحدة ذات 

 طابع خاص(

 رقمى ورقى

     

 

 تعقيب 

 إجراءات التحسين 
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 م9199/9193

 

 البحثيةأهداف الخطة 

: تطوير  الكفاءة البحثية بقسم املناهج وطرق التدريس.
ا
 أوال

 املمارسات الهدف الغاية

 

 معدل اإلنجاز املستهدف  التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

 الكيف إجمالى

تطوير  الكفاءة البحثية -1

بقسم املناهج وطرق 

 التدريس

زيادة اإلنتاج 1/11

ألعضاء هيئة العلمى 

 التدريس بالقسم

تجويد اإلنتاج  1/10

العلمى ألعضاء هيئة 

 التدريس بالقسم

 ( بحوث 3نشر )

 .
ً
 سنويا

  النشر فى اوعية عالية

 التصنيف.

 

 

9199/919

 م3

 

عضو هيئة 

 التدريس

رئيس 

 القسم

 دولى إقليمى محلى عدد دعم الجامعة

3 1 1 1 
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: تعزيز التنمية 
ا
 والباحثين بقسم املناهج وطرق التدريس.ىيئة التدريس هكادممية ملعاوي  أضااء ألاثانيا

 املمارسات الهدف الغاية

 

 اإلنجاز  مؤشرات التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

ورش  ندوات

 عمل

 بحوث نشرات

ية كاديمألا تعزيز التنمية -0

ىيئة هملعاوني أعضاء 

م بقس والباحثين التدريس

 املناهج وطرق التدريس.

تنمية مهارات 0/11

البحث العلمى  لدى 

معاونى أعضاء هيئة 

 التدريس. والباحثين.

تنمية مفاهيم  0/10

أخالقيات البحث العلمى 

لدى معاونى أعضاء 

هيئة التدريس 

 والباحثين.

 

  عقد ندوة علمية  حول

 مهارات البحث العلمى .

  عقد ورشة عمل حول

 العلمى.أخالقيات البحث 

   إصدار نشرة دورية للتوعية

 بأخالقيات البحث العلمى. 

  نشر بحث على االقل لكل

باحث خالل فترة تسجيل 

 الرسالة العلمية.

 

 م9199/9193

 

 

أعضاء هيئة 

 التدريس

رئيس 

 القسم

دعم جزئي للندوات 

وورش العمل من 

قبل مركز التدريب 

)وحدة ذات طابع 

 خاص(

0 0 0 0 
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: اإلرتقاء بالسمعة العلمية واملهنية لقسم املناهج وطرق التدريس.
ا
 ثالثا

 املمارسات الهدف الغاية

 

 اإلنجاز مؤشرات التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

حضور 

 مؤتمرات

 تعاون خارجى  جمعيات ندوات

اإلرتقاء بالسمعة  -3

العلمية واملهنية لقسم 

 التدريس.املناهج وطرق 

 

زيادة مشاركة  1 3/1

أعضاء هيئة التدريس. 

والباحثين فى املؤتمرات 

الدولية واإلقليمية 

 واملحلية..

تفعيل الندوات  3/10

 العمية 

 بالقسم.

. االشتراك فى 3/3

الجمعيات العلمية ذات 

 اإلهتمام املشترك.

.  املشاركة فى 3/4

اإلشراف على ومناقشة 

الرسائل العلمية فى 

 األقسام املناظرة.

. زيادة عدد  طالب 3/5

الدراسات العليا لبرامج 

 القسم.

  حضور مؤتمر على األقل

 لكل عضو هيئة تدريس.  

 .عقد ندوة علمية شهرية 

  اإلشتراك فى جمعيات

 علمية.

  التعاون الدولى فى مجال

 البحث العلمى. 

  التعاون مع األقسام

املناظرة فى االشراف 

 العلمية.ومناقشة الرسائل 

  دعم الباحثين فى مراحل

البحث من خالل الدعم 

الفردى أو ندوات جماعية 

 فى التخصص.

 
 

 م9199/9193

 

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

رئيس 

 القسم

دعم جزئي 

للندوات 

وورش العمل 

من قبل مركز 

التدريب 

)وحدة ذات 

 طابع خاص(

 مناقشة اشراف 

0 0 0  1 1 
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: اإلرتقاء 
ا
 باملستوى البحثى واملنهي لطالب الكلية  فى مقررات قسم املناهج وطرق التدريس.رابعا

 املمارسات الهدف الغاية

 

 معدل اإلنجاز املستهدف  التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

حضور 

 مؤتمرات

 عرض  بحوث ندوات

بناء شخصية املعلم  -3

 الباحث.

 

تدريب الطالب  1 4/1

على جمع وتوظيف 

 املادة العلمية. 

تدريب الطالب  3/10

على إجراء البحوث 

 التربوية.

. تنمية مهارات 3/3

الطالب فى إدارة وتنظيم 

املؤتمرات والندوات 

 العلمية.

 

  عرض ملوضوع من

كتاب أو مجلة علمية 

من مكتبة ورقية أو 

 رقمية.

 .حضور مؤتمر 

  املشاركة فى تنظيم

 تمر.مؤ 

  املشاركة فى إعداد

بحث بإشراف مدرس 

 املقرر. 

  حضور ندوة علمية

 شهرية.

 

 

 م9199/9193

 

طالب 

 الكلية

رئيس 

 القسم

دعم جزئي 

للندوات و ورش 

العمل من قبل 

مركز التدريب 

)وحدة ذات 

 طابع خاص(

 رقمى ورقى

1 0 5 4 4 
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 سالمناهج وطرق التدريالبحثية لقسم  التنفيذية للخطة  الخطة  
(129/1012) 
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:  تطوير الكفاءة البحثية بقسم املناهج وطرق التدريس.
ً
 أوال

 املمارسات الهدف الغاية

 

 معدل اإلنجاز الفعلى التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

 الكيف الكم

تطوير الكفاءة البحثية  -1

بقسم املناهج وطرق 

 التدريس

زيادة اإلنتاج 1/11

العلمى ألعضاء هيئة 

 التدريس بالقسم

تجويد اإلنتاج  1/10

العلمى ألعضاء هيئة 

 التدريس بالقسم

 ( بحوث 4نشر )

 .
ً
 سنويا

  النشر  فى اوعية عالية

 التصنيف.

 

 

 م9199/9193

 

 

 

عضو هيئة 

 التدريس

رئيس 

 القسم

 دولى إقليمى محلى إجمالى الجامعةدعم 

    

 تعقيب 

 إجراءات التحسين 
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: تعزيز التنمية 
ً
 والباحثين بقسم املناهج وطرق التدريس.ىيئة التدريس هكاديمية ملعاوني أعضاء ألاثانيا

 املمارسات الهدف الغاية

 

 معدل اإلنجاز الفعلى التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

ورش  ندوات

 عمل

 اخرى  نشرات

ية كاديمألا تعزيز التنمية -0

ىيئة هملعاوني أعضاء 

م بقس والباحثين التدريس

 املناهج وطرق التدريس.

تنمية مهارات 1/11

البحث العلمى  لدى 

معاونى أعضاء هيئة 

 التدريس. والباحثين.

تنمية مفاهيم  1/10

ومماراسات أخالقيات 

البحث العلمى لدى 

معاونى أعضاء هيئة 

 التدريس والباحثين.

 

   عقد ندوة علمية

حول مهارات البحث 

 العلمى .

  عقد ورشة عمل حول

أخالقيات البحث 

 العلمى.

  إصدار نشرة دورية

للتوعية  بأخالقيات 

 البحث العلمى. 

 

 

9199/9193

 م

 

أعضاء هيئة 

 التدريس

رئيس 

 القسم

دعم جزئي للندوات 

وورش العمل من 

قبل مركز التدريب 

)وحدة ذات طابع 

 خاص(

    

 تعقيب 

 إجراءات التحسين 
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: اإلرتقاء بالسمعة العلمية واملهنية لقسم املناهج وطرق التدريس.
ً
 ثالثا

 املمارسات الهدف الغاية

 

 معدل اإلنجاز الفعلى  التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

حضور 

 مؤتمرات

 تعاون خارجى  جمعيات ندوات

اإلرتقاء بالسمعة  -3

واملهنية لقسم العلمية 

 املناهج وطرق التدريس.

 

زيادة مشاركة  1 3/1

أعضاء هيئة التدريس. 

والباحثين فى املؤتمرات 

الدولية واإلقليمية 

 واملحلية..

تفعيل الندوات  3/10

 العمية 

 بالقسم.

. االشتراك فى 3/3

الجمعيات العلمية ذات 

 اإلهتمام املشترك.

.  املشاركة فى 3/4

ة اإلشراف على ومناقش

الرسائل العلمية فى 

 األقسام املناظرة.

. زيادة عدد  طالب 3/5

الدراسات العليا لبرامج 

 القسم.

  حضور مؤتمر على األقل

 لكل عضو هيئة تدريس.  

 .عقد ندوة علمية شهرية 

  اإلشتراك فى جمعيات

 علمية.

  التعاون الدولى فى مجال

 البحث العلمى. 

  التعاون مع األقسام

ف املناظرة فى االشرا

ومناقشة الرسائل 

 العلمية.

  دعم الباحثين فى مراحل

البحث من خالل الدعم 

الفردى أو ندوات جماعية 

 فى التخصص.

 م9199/9193

 

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

رئيس 

 القسم

دعم جزئي 

للندوات وورش 

العمل من قبل 

مركز التدريب 

)وحدة ذات 

 طابع خاص(

 مناقشة اشراف 

     

 تعقيب 

 إجراءات التحسين 
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: اإلرتقاء باملستوى البحثى واملنهي لطالب الكلية  فى مقررات قسم املناهج وطرق التدريس.
ً
 رابعا

 املمارسات الهدف الغاية

 

 معدل اإلنجاز املستهدف  التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

حضور 

 مؤتمرات

 عرض  بحوث ندوات

بناء شخصية املعلم  -4

 الباحث.

 

تدريب الطالب  1 4/1

على جمع وتوظيف 

 املادة العلمية. 

تدريب الطالب  4/10

على إجراء البحوث 

 التربوية.

. تنمية مهارات 4/3

الطالب فى إدارة وتنظيم 

املؤتمرات والندوات 

 العلمية.

 

  عرض ملوضوع

من كتاب أو مجلة 

علمية من مكتبة 

 ورقية أو رقمية.

 .حضور مؤتمر 

 املشاركة فى 

 تنظيم مؤتمر.

  املشاركة فى إعداد

بحث بإشراف 

 مدرس املقرر. 

  حضور ندوة

 علمية شهرية.

 

 

 م9199/9193

 

طالب 

 الكلية

رئيس 

 القسم

دعم جزئي 

للندوات و ورش 

العمل من قبل 

مركز التدريب 

)وحدة ذات 

 طابع خاص(

 رقمى ورقى

     

 

 تعقيب 

 إجراءات التحسين 
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 م9193/9192

 الخطة البحثيةأهداف 

: تطوير  الكفاءة البحثية بقسم املناهج وطرق التدريس.
ا
 أوال

 املمارسات الهدف الغاية

 

 معدل اإلنجاز املستهدف  التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

 الكيف إجمالى

تطوير  الكفاءة البحثية -1

بقسم املناهج وطرق 

 التدريس

زيادة اإلنتاج 1/11

ألعضاء هيئة  العلمى

 التدريس بالقسم

تجويد اإلنتاج  1/10

العلمى ألعضاء هيئة 

 التدريس بالقسم

 ( بحوث 3نشر )

 .
ً
 سنويا

  النشر فى اوعية عالية

 التصنيف.

 

9193/919

 م2

 

عضو هيئة 

 التدريس

رئيس 

 القسم

 دولى إقليمى محلى عدد دعم الجامعة

3 1 1 1 
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: تعزيز التنمية 
ا
 والباحثين بقسم املناهج وطرق التدريس.ىيئة التدريس هكادممية ملعاوي  أضااء ألاثانيا

 املمارسات الهدف الغاية

 

 اإلنجاز  مؤشرات التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

ورش  ندوات

 عمل

 بحوث نشرات

ية كاديمألا تعزيز التنمية -0

ىيئة هملعاوني أعضاء 

م بقس والباحثين التدريس

 املناهج وطرق التدريس.

تنمية مهارات 0/11

البحث العلمى  لدى 

معاونى أعضاء هيئة 

 التدريس. والباحثين.

تنمية مفاهيم  0/10

أخالقيات البحث العلمى 

لدى معاونى أعضاء 

هيئة التدريس 

 والباحثين.

 

   عقد ندوة علمية

حول مهارات البحث 

 العلمى .

  عقد ورشة عمل حول

أخالقيات البحث 

 العلمى.

  إصدار نشرة دورية

للتوعية  بأخالقيات 

 البحث العلمى. 

  نشر بحث على االقل

لكل باحث خالل فترة 

تسجيل الرسالة 

 العلمية.

9193/919

 م2

 

أعضاء هيئة 

 التدريس

رئيس 

 القسم

دعم جزئي للندوات 

وورش العمل من 

قبل مركز التدريب 

)وحدة ذات طابع 

 خاص(

0 0 0 0 
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: اإلرتقاء بالسمعة العلمية واملهنية لقسم املناهج وطرق التدريس.
ا
 ثالثا

 املمارسات الهدف الغاية

 

الفترة 

 الزمنية

 اإلنجاز مؤشرات التمويل املتابعة املسؤلية

حضور 

 مؤتمرات

 تعاون خارجى  جمعيات ندوات

اإلرتقاء بالسمعة  -3

العلمية واملهنية لقسم 

 التدريس.املناهج وطرق 

 

زيادة مشاركة  1 3/1

أعضاء هيئة التدريس. 

والباحثين فى املؤتمرات 

الدولية واإلقليمية 

 واملحلية..

تفعيل الندوات  3/10

 العمية 

 بالقسم.

. االشتراك فى 3/3

الجمعيات العلمية ذات 

 اإلهتمام املشترك.

.  املشاركة فى 3/4

اإلشراف على ومناقشة 

الرسائل العلمية فى 

 األقسام املناظرة.

. زيادة عدد  طالب 3/5

الدراسات العليا لبرامج 

 القسم.

  حضور مؤتمر على األقل

 لكل عضو هيئة تدريس.  

 .عقد ندوة علمية شهرية 

  اإلشتراك فى جمعيات

 علمية.

  التعاون الدولى فى مجال

 البحث العلمى. 

  التعاون مع األقسام

املناظرة فى االشراف 

 لمية.ومناقشة الرسائل الع

  دعم الباحثين فى مراحل

البحث من خالل الدعم 

الفردى أو ندوات جماعية 

 فى التخصص.

9193/9

 م192

 

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

رئيس 

 القسم

دعم جزئي 

للندوات 

وورش العمل 

من قبل مركز 

التدريب 

)وحدة ذات 

 طابع خاص(

 مناقشة اشراف 

0 0 0  1 1 
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: اإلرتقاء باملستوى 
ا
 البحثى واملنهي لطالب الكلية  فى مقررات قسم املناهج وطرق التدريس.رابعا

 املمارسات الهدف الغاية

 

 معدل اإلنجاز املستهدف  التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

حضور 

 مؤتمرات

 عرض  بحوث ندوات

بناء شخصية املعلم  -3

 الباحث.

 

تدريب الطالب  1 4/1

على جمع وتوظيف 

 املادة العلمية. 

تدريب الطالب  3/10

على إجراء البحوث 

 التربوية.

. تنمية مهارات 3/3

الطالب فى إدارة وتنظيم 

املؤتمرات والندوات 

 العلمية.

 

  عرض ملوضوع من كتاب أو

مجلة علمية من مكتبة 

 ورقية أو رقمية.

 .حضور مؤتمر 

  ر.تماملشاركة فى تنظيم مؤ 

  املشاركة فى إعداد بحث

 بإشراف مدرس املقرر. 

 .حضور ندوة علمية شهرية 

 

9193/919

 م2

 

 

طالب 

 الكلية

رئيس 

 القسم

دعم جزئي 

للندوات و ورش 

العمل من قبل 

مركز التدريب 

)وحدة ذات 

 طابع خاص(

 رقمى ورقى

1 0 5 4 4 
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 ريسوطرق التد  البحثية لقسم المناهجالتنفيذية للخطة  الخطة  
(129/1012) 
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:  تطوير الكفاءة البحثية بقسم املناهج وطرق التدريس.
ً
 أوال

 املمارسات الهدف الغاية

 

 معدل اإلنجاز الفعلى التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

 الكيف الكم

تطوير الكفاءة البحثية  -1

بقسم املناهج وطرق 

 التدريس

اإلنتاج زيادة 1/11

العلمى ألعضاء هيئة 

 التدريس بالقسم

تجويد اإلنتاج  1/10

العلمى ألعضاء هيئة 

 التدريس بالقسم

 ( بحوث 4نشر )

 .
ً
 سنويا

  النشر  فى اوعية عالية

 التصنيف.

 

 م9193/9192

 

 

 

عضو هيئة 

 التدريس

رئيس 

 القسم

 دولى إقليمى محلى إجمالى الجامعةدعم 

    

 تعقيب 

  التحسينإجراءات 
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: تعزيز التنمية 
ً
 والباحثين بقسم املناهج وطرق التدريس.ىيئة التدريس هكاديمية ملعاوني أعضاء ألاثانيا

 املمارسات الهدف الغاية

 

 معدل اإلنجاز الفعلى التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

ورش  ندوات

 عمل

 اخرى  نشرات

ية كاديمألا تعزيز التنمية -0

ىيئة هملعاوني أعضاء 

م بقس والباحثين التدريس

 املناهج وطرق التدريس.

تنمية مهارات 1/11

البحث العلمى  لدى 

معاونى أعضاء هيئة 

 التدريس. والباحثين.

تنمية مفاهيم  1/10

ومماراسات أخالقيات 

البحث العلمى لدى 

معاونى أعضاء هيئة 

 التدريس والباحثين.

 

   عقد ندوة علمية

حول مهارات البحث 

 العلمى .

  عقد ورشة عمل حول

أخالقيات البحث 

 العلمى.

  إصدار نشرة دورية

للتوعية  بأخالقيات 

 البحث العلمى. 

9193/9192

 م

 

أعضاء هيئة 

 التدريس

رئيس 

 القسم

دعم جزئي للندوات 

وورش العمل من 

قبل مركز التدريب 

)وحدة ذات طابع 

 خاص(

    

 تعقيب 

 إجراءات التحسين 

 

 

 

 



  (9102/9192)اخلطة البحثية لقسم املناجه وطرق التدريس 

 

46 
 

: اإلرتقاء بالسمعة العلمية واملهنية لقسم املناهج وطرق التدريس.
ً
 ثالثا

 املمارسات الهدف الغاية

 

 معدل اإلنجاز الفعلى  التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

حضور 

 مؤتمرات

 تعاون خارجى  جمعيات ندوات

اإلرتقاء بالسمعة  -3

واملهنية لقسم العلمية 

 املناهج وطرق التدريس.

 

زيادة مشاركة  1 3/1

أعضاء هيئة التدريس. 

والباحثين فى املؤتمرات 

الدولية واإلقليمية 

 واملحلية..

تفعيل الندوات  3/10

 العمية 

 بالقسم.

. االشتراك فى 3/3

الجمعيات العلمية ذات 

 اإلهتمام املشترك.

.  املشاركة فى 3/4

ة اإلشراف على ومناقش

الرسائل العلمية فى 

 األقسام املناظرة.

. زيادة عدد  طالب 3/5

الدراسات العليا لبرامج 

 القسم.

  حضور مؤتمر على األقل

 لكل عضو هيئة تدريس.  

 .عقد ندوة علمية شهرية 

  اإلشتراك فى جمعيات

 علمية.

  التعاون الدولى فى مجال

 البحث العلمى. 

  التعاون مع األقسام

ف املناظرة فى االشرا

ومناقشة الرسائل 

 العلمية.

  دعم الباحثين فى مراحل

البحث من خالل الدعم 

الفردى أو ندوات 

 جماعية فى التخصص.
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أعضاء 

هيئة 

 التدريس

رئيس 

 القسم

دعم جزئي 

للندوات وورش 

العمل من قبل 

مركز التدريب 

)وحدة ذات 

 طابع خاص(

 مناقشة اشراف 

     

 تعقيب 

 إجراءات التحسين 



  (9102/9192)اخلطة البحثية لقسم املناجه وطرق التدريس 

 

47 
 

: اإلرتقاء باملستوى البحثى واملنهي لطالب الكلية  فى مقررات قسم املناهج وطرق التدريس.
ً
 رابعا

 املمارسات الهدف الغاية

 

 معدل اإلنجاز املستهدف  التمويل املتابعة املسؤلية الفترة الزمنية

حضور 

 مؤتمرات

 عرض  بحوث ندوات

بناء شخصية املعلم  -4

 الباحث.

 

تدريب الطالب  1 4/1

على جمع وتوظيف 

 املادة العلمية. 

تدريب الطالب  4/10

على إجراء البحوث 

 التربوية.

. تنمية مهارات 4/3

الطالب فى إدارة وتنظيم 

املؤتمرات والندوات 

 العلمية.

 

  عرض ملوضوع

من كتاب أو مجلة 

علمية من مكتبة 

 ورقية أو رقمية.

 .حضور مؤتمر 

 املشاركة فى 

 تنظيم مؤتمر.

  املشاركة فى إعداد

بحث بإشراف 

 مدرس املقرر. 

  حضور ندوة

 علمية شهرية.

 

1/11/0119 

0/11/0101 

 

طالب 

 الكلية

رئيس 

 القسم

دعم جزئي 

للندوات و ورش 

العمل من قبل 

مركز التدريب 

)وحدة ذات 

 طابع خاص(

 رقمى ورقى

     

 

 تعقيب 

 إجراءات التحسين 
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 البحثية لقسم المناهج وطرق التدريسمرفق ات الخطة  

 (م1029/1012) 
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 األنشطة البحثية والعلمية المنفذة خالل مدة الخطة البحثية
 اوال: أبحاث علمية

 مالحظات الباحث تاريخ النشر المجلة العلمية عنوان البحث م
2      

1      
3      
2      
5      
6      
7      
8      
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 ثانياً: كتب

 مالحظات المؤلف تاريخ النشر دار النشر الكتاب  عنوان م
2      

1      
3      
2      
5      
6      
7      
8      
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 ثالثا: مؤتمرات

 اسم المشارك طبيعة المشاركة المؤتمرتاريخ   الجهة   المؤتمرعنوان   م
2      

1      
3      
2      
5      
6      
7      
8      
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 رابعاً: ندوات

 المشارك طبيعة المشاركة الندوةتاريخ   الجهة الراعية ندوةعنوان ال م
2      

1      
3      
2      
5      
6      
7      
8      
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 خامساً: ورش عمل

 المشارك طبيعة المشاركة تاريخ الورشة الجهة الراعية عنوان الورشة م
2      

1      
3      
2      
5      
6      
7      
8      
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 دساً: نشاط علمى خارجىسا

 مالحظات تحكيم مناقشة إشراف عضو هيئة التدريس م
2      

1      
3      
2      
5      
6      
7      
8      
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 سابعاً: مشاركة فى جمعيات علمية

 اسم العضو دولية إق ليمية محلية الجمعية م
2      

1      
3      
2      
5      
6      
7      
8      

 

 


