تخطيط البحث العلمى

نموذج تخطيط البحوث العلمية
بحوث الدرجات العلمية

المجال البحثي

موضوعات الماجستير %35

 اإلرشادالنفسي
والصحة
النفسية.

 البرامج العالجية للعاديينوغير العاديين حول تعديل
األفكار الالعقالنية لدى الشباب
الجامعي .
 االتجاهات المعاصرة فيالصحة النفسية
 االتجاهات المعاصرة للشبابنحو القيادات السياسية
والجامعية
 عالج العنف بين أفراد المهنةالواحدة وأفراد المجتمع الواحد.
تنمية الوازع الديني لحل
ومواجهة األزمات الحياتية
 دور المحاكم الشرعية فىالحد من مشاكل الطالب
والتفكك األسرى.
 أضرار اإلدمان والتدخين لدىالشباب

كلية التربية – جامعة أسوان

بحوث
الترقى%25

موضوعات الدكتوراه
%30

 أساليب تشخيصالموهبة في المدارس
والجامعات
 توظيف قدرات ذوىاالحتياجات الخاصة
(عقلي – بصري –
سمعي)
 كيفية استخدامالتكنولوجيا لتأهيل
وتعليم ذوى االحتياجات
الخاصة.
 عمل برامج تدريبيةلتنمية المسئولية
االجتماعية لدى أفراد
المجتمع ودورها فى
حل المشكالت النفسية

 برامج التدخلالمبكر لذوى
االحتياجات
الخاصة واالهتمام
بالتشخيص
والتعرف المبكر

مشروعات بحوث
تطبيقية ممولة %10
الموازنة
موضوع
المشروع المقترحة
ومصدر
التمويل

مشروع
التربية
الخاصة

صندوق
الدراسات
العليا

القسم
العلمي

الصحة
النفسية

تخصص
البحث

إرشاد نفسي
– تربية
خاصة.

ترتيب األولوية

 )01بحث فردى ( )02بحث مشترك ()03
بحث بيني فردى ()04بحث بيني مشترك ()05
بحث نظري ( )06بحث تطبيقي ( )07يسهم في
حل مشكلة محلية ( )08يسهم في حل مشكلة
قومية( )09يسهم في حل مشكلة عالمية ()010
يسهم في تطوير المعرفة ( )011يتناول مشاكل
مستقبلية ( )012يتناول قضايا جديدة ومبتكرة
( )013متوافق مع خطة الدولة ()014
متوافق مع خطة الجامعة ( )015نشر محلى

( )016نشر دولي .
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تخطيط البحث العلمى
المجال البحثي

علم النفسالتربوى.
علم النفسالمعرفى .
القياسالنفسى
والتربوى.
 ذوواالحتياجات
الخاصة .
 المدخالتالنفسية
والتربوية
لدى
المعلمين
والمتعلمين.

بحوث الدرجات العلمية
موضوعات الماجستير %35

موضوعات الدكتوراه
%30

 االتجاهات المعاصرة في علمالنفس التربوى.
 االتجاهات المعاصرة في علمالنفس المعرفى .
 االتجاهات المعاصرة فىمجال القياس النفسى والتربوى .
 البحوث فى مجال تشيخصودراسة المتغيرات النفسية
المرتبطة بتعلم ذوى االحتياجات
الخاصة .
 البحوث المتعلقة بالمدخالتالنفسية والتربوية لدى المعلمين
والمتعلمين..

 االتجاهات المعاصرةفي علم النفس
التربوى.
 االتجاهات المعاصرةفي علم النفس المعرفى
.
 االتجاهات المعاصرةفى مجال القياس
النفسى والتربوى .
 البحوث فى مجالتشيخص ودراسة
المتغيرات النفسية
المرتبطة بذوى
االحتياجات الخاصة -.
البحوث المتعلقة
بالمدخالت النفسية
والتربوية لدى المعلمين
والمتعلمين.
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بحوث
الترقى%25

مشروعات بحوث
تطبيقية ممولة %10
الموازنة
موضوع
المشروع المقترحة
ومصدر
التمويل

مشروع
االتجاهات
المعاصرة في علم التربية
الخاصة
النفس علم علم
النفس التربوى و
علم النفس
المعرفى و
مجال القياس
النفسى والتربوى
والبحوث فى
مجال تشيخص
ودراسة
المتغيرات النفسية
المرتبطة بذوى
االحتياجات
الخاصة
.والبحوث
المتعلقة
بالمدخالت
النفسية والتربوية
لدى المعلمين
والمتعلمين.

صندوق
الدراسات
العليا

القسم
العلمي

علم
النفس
التربوى

تخصص
البحث

علم نفس
تربوى و علم
نفس معرفى
وقياس نفسى
وتربوى
فى التربية
الخاصة.

ترتيب األولوية

 )01بحث فردى ( )02بحث مشترك ()03
بحث بيني فردى ()04بحث بيني مشترك
( )05بحث نظري ( )06بحث تطبيقي ()07
يسهم في حل مشكلة محلية ( )08يسهم في
حل مشكلة قومية( )09يسهم في حل مشكلة
عالمية ( )010يسهم في تطوير المعرفة
( )011يتناول مشاكل مستقبلية ()012
يتناول قضايا جديدة ومبتكرة ( )013متوافق
مع خطة الدولة
( )014متوافق مع خطة الجامعة ()015
نشر محلى ( )016نشر دولي .
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تخطيط البحث العلمى
بحوث الدرجات العلمية

المجال البحثي

موضوعات الماجستير %35

 التربيةالمقارنة.
اإلدارةالتعليمية.
 نظمالتعليم .

 اإلتجاهات المعاصرة فىمجال التربية المقارنة .
 -اإلتجاهات المعاصرة فىتطوير اإلدارة التعلييمية
والمدرسية .
 -اإلتجاهات المعاصرة فىنظم التعليم .

بحوث
الترقى%25

موضوعات الدكتوراه
%30

اإلتجاهات المعاصرة
فى مجال التربية
المقارنة .
 -اإلتجاهاتالمعاصرة فى تطوير
اإلدارة التعلييمية
والمدرسية .
 -اإلتجاهاتالمعاصرة فى نظم
التعليم .

اإلتجاهات
المعاصرة فى
مجال التربية
المقارنة .
 -اإلتجاهاتالمعاصرة فى
تطوير اإلدارة
التعلييمية
والمدرسية .
 -اإلتجاهاتالمعاصرة فى
نظم التعليم

مشروعات بحوث
تطبيقية ممولة %10
الموازنة
موضوع
المشروع المقترحة
ومصدر
التمويل

تدريب
مديرى
المدارس
على
تطوير
نظم
اإلدارة فى
ضوء
الفكر
اإلدارى
المعاصر.

صندوق
الدراسات
العليا

القسم
العلمي

التربية
المقارنة
واإلدارة
التعليمية

تخصص
البحث

اإلدارة
التعليمية
والمدرسية
فى مجال
تدريب
مديرى
المدارس
على تطوير
نظم اإلدارة
فى ضوء
الفكر
اإلدارى
المعاصر.

ترتيب األولوية

 )01بحث فردى ( )02بحث مشترك ()03
بحث بيني فردى ()04بحث بيني مشترك
( )05بحث نظري ( )06بحث تطبيقي ()07
يسهم في حل مشكلة محلية ( )08يسهم في
حل مشكلة قومية( )09يسهم في حل مشكلة
عالمية ( )010يسهم في تطوير المعرفة
( )011يتناول مشاكل مستقبلية ()012
يتناول قضايا جديدة ومبتكرة ( )013متوافق
مع خطة الدولة
( )014متوافق مع خطة الجامعة ()015
نشر محلى ( )016نشر دولي .
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3

تخطيط البحث العلمى
بحوث الدرجات العلمية

المجال البحثي

موضوعات الماجستير %35

 أصولالتربية .

 التخطيط التربوى . اقتصاديات التعليم .التربية اإلسالمية ..

بحوث
الترقى%25

موضوعات الدكتوراه
%30

 التخطيط التربوى . اقتصاديات التعليم .-التربية اإلسالمية .

 التخطيطالتربوى .
 اقتصادياتالتعليم .
التربيةاإلسالمية .

مشروعات بحوث
تطبيقية ممولة %10
الموازنة
موضوع
المشروع المقترحة
ومصدر
التمويل

تدريب
الخريجين
على تنفيذ
برامج
محو
األمية
وتعليم
الكبار.

صندوق
الدراسات
العليا

القسم
العلمي

أصول
التربية

تخصص
البحث

مجال محو
األمية وتعليم
الكبار .

ترتيب األولوية

 )01بحث فردى ( )02بحث مشترك ()03
بحث بيني فردى ()04بحث بيني مشترك
( )05بحث نظري ( )06بحث تطبيقي ()07
يسهم في حل مشكلة محلية ( )08يسهم في
حل مشكلة قومية( )09يسهم في حل مشكلة
عالمية ( )010يسهم في تطوير المعرفة
( )011يتناول مشاكل مستقبلية ()012
يتناول قضايا جديدة ومبتكرة ( )013متوافق
مع خطة الدولة
( )014متوافق مع خطة الجامعة ()015
نشر محلى ( )016نشر دولي .
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تخطيط البحث العلمى

المجال

البحثى
 المناهج. طرقالتدريس .
 التدريسالفعال.
 التعليمالخاص
و مناهجه.
 تدددددددددددريبالمعلمدددددددددين
قبدل و أثنددا
و بعدددددددددددددددددد
الخدمة.
 معدددددددددداييرإعداد المعلم
فدددددددددددددددددددددددى
التخصصات
المختلفة.

األنشطة

المسئول

عن التنفيذ من

 دراسة االتجاهات المعاصرة في بناء المناهج. دراسة االتجاهات المعاصرة في طرق التدريس.و طرق التدريس
 دراسة بعض التجارب فى دول مختلفة لتطبيقبكلية التربية
التدريس الفعال فى المدارس المصرية.
 دراسة أهمية و تطبيق التعليم الخاص و مناهجه معقياس بعض التجارب فى مجال التعليم الخاص .
 دراسة االتجاهات التربيوية المعاصرة فى إعدادالمعلم فى التخصصات المختلفة.
 دراسة االتجاهات الحديثة فى إعداد المعلم فىالتخصصات المختلفة و االستفادة من تجارب بعض
الدول فى هذا المجال.
 دراسة النظم و المعايير الحديثة فى إعداد المناهجفى مراحل التعليم المختلفة و تطبيق ما يتناسب مع
البيئة المصرية.
 دراسة االتجاهات الحديثة الستخدام التقنياتو التكنولوجيا فى العملية التدريسية.
 تدريب المعلمين على استخدام التعلم اإللكترونىو بناء مناهجه و تطبيقاته المختلفة.
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قسمممممممه المنممممممما

فترة التنفيذ

2014

مؤشرات النجاح

إلي

- 2019
-

نشر عدد  15بحوث علمية
تطبيقية علي األقل خالل ثالثة
أعوام.
اعداد عدد  8رسائل ماجستير
علي األقل خالل أربع سنوات.
اعداد عدد  5رسالة دكتوراه علي
األقل خالل خمس سنوات.
المشاركة في كافة المؤتمرات
العلمية المنعقدة خالل الخطة
الخمسية.

الميزانية
بالجنيه

60000

مصادر

التمويل
 صندوق البحوثبالكلية.
 -صندوق البحوث

بالجامعة.

 -تمويل ذاتي.

 دعممممممه صممممممحاالمصالح.
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المجال

البحثى
 معاييرإعداد
المناهج فى
المواد
الدراسية
المختلفة
 استخدامالتقنيات
الحديثة فى
مجال
التدريس.

األنشطة

المسئول

عن التنفيذ من

 تدريب المعلمين على استخدام أنواع التفكيرالمختلفة فى مجال التدريس.
و طرق التدريس
المختلفة
األنشطة
استخدام
 تدريب المعلمين علىبكلية التربية
و كيفية إعدادها فى مجال التدريس.
 تقديم المشورة و التعاون مع المجتمع الخارجى فىالتخصصات المختلفة.
 تقديم بعض البرامج التدريبية بالتعاون مع المجتمعالمحلى فى مجال التعليم ونشر ثقافة الجودة
والمواطنة و االنتماء.
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قسمممممممه المنممممممما

فترة التنفيذ

2014

إلي

مؤشرات النجاح

الميزانية
بالجنيه

مصادر

التمويل

2019
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