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 م 2019 -2016اخلطة البحثية لكلية الرتبية خالل الفرتة من 
 المقدمة :

البحث العلمي المدخل الرئيس لفهم مختلف جوانب البيئة االقتصادية والسياسية  يعد
التنمية والتطور بناء اقتصاد المعرفة و ، عالوة على ذلك كونه أساس االجتماعية و 

المادي في المجتمعات المعاصرة مع بداية األلفية الثالثة، كما أنه يمثل الركيزة 
دارة التنمية الشاملة التي تكفل الرفاهية األساسية لصنع السياسات وعمليات  التخطيط وا 

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

كما أن منظومة التعليم المصري بشكل عام والبحث العلمي بشكل خاص أصبح 
. لذا كانت الجامعات المصرية على المستوين الرسمي والشعبي أمرًا حيوًيا ومهًما للغاية

مستعدة الستثمار هذه المكانة عبر قطاع الدراسات العليا والبحوث، بما يمتلكه من 
خبرات أكاديمية لها نجاحات علمية مرموقة، ومجموعة من التسهيالت البحثية تتمثل 

دارية تستطيع  يادة منظومة البحث العلمي قفي التجهيزات والمعامل وهياكل فنية وا 
اتيجي المبدع على ، األمر الذي استلزم ضرورة تبني منهج التخطيط االستر بكفاءة

، خاصة بعد أن أخذ المجتمع المصري بزمام المبادرة وأقر في الدستور المستوى الوطني
( " تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع  23مادة رقم ) المصري ألول مرة 

، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية ، وبناء اقتصاد المعرفة ، وترعى مؤسساته 
% من 1الباحثين والمخترعين ، وتخصص له نسبة من اإلنفاق الحكومي ال تقل عن 

الناتج القومي اإلجمالي ، تتصاعد تتدريجًيا حتى تتفق مع المعدالت العالمية . كما 
سهام المصريين فتكفل الدولة سبل المساهمة العالة للقط ي اعين الخاص واألهلي وا 

 .الخارج في نهضة البحث العلمي"

واستمرار لهذا النهج اتخذت قيادة الدولة مجموعة من القرارات والمبادرات التي تؤكد 
على أهمية التعليم والعلماء واالهتمام بالبحث العلمي والتطورات غير المسبوقة في 
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لنهوض بمصر واقتصادها ، وكان من أهم تلك تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها ل
م المبادرة القومية  )مجتمع مصري  2014المبادرات التي َأعلن عنها في عيد العلم 

يتعلم ويفكر ويبتكر (، وهذا يعكس حرص الدولة على التأكيد بأن البحث العلمي يجب 
ق في أن يصبح بل أصبح أحد أهم مكونات األمن القومي المصري لتحقيق االنطال 

 األلفية الثالثة.

منهجية علمية قوامها على  جامعة المنصورة –الخطة البحثية لكلية التربية وترتكز 
القضايا القومية المؤثرة في المسار المجتمعي  بغية المساهمة في حل المشكالت 
الموجودة بقطاعات التعليم ، والمساهمة في تحقيق أفضل الخدمات المجتمعية بأبعادها 
المختلفة، كما أنها تتواكب مع خطة الجامعة، وتضم الخطة البحثية للكلية ما 

مجاالت ، الاألهداف االستراتيجية للخطة البحثية، القيم الحاكمةالرؤية ، الرسالة،  )يلي:
 وفيما يلي عرضها على النحو التالي:( تقويم الخطة البحثية، الخطة التنفيذية ، البحثية

 اخلطة البحثية رؤيةأوالً: 
مؤسسات المجتمع  الريادة والتميز في أنشطة البحث العلمي بالكلية لتطوير

  المحيطة

 اخلطة البحثيةرسالة: ثانياً 
واالرتقدداء بهددا فددي ظددل  العمليددة التعليميددةالمعلددم القددادر علددى تطددوير وتكددوين إعددداد  .1

 والرؤى التربوية المعاصرة. االستراتيجيات
 إعداد الباحثين الجادين والمتميزين في بحث القضايا التربوية. .2
إثراء المعرفة التربوية بإنتداج الرسدائل العلميدة والبحدوث التربويدة القيمدة، والمؤلفدات  .3

 العلمية الراقية والمقاالت العلمية الهادفة.
لإلسدددهام فدددي تحقيدددق التنميدددة المجتمعيدددة التربويدددة  اتاالستشدددار و تقدددديم الخددددمات  .4

 ستدامة.الم
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 : للخطة البحثية االسرتاتيجية دهاا :األثالثاً 
 إلى تحقيق األهداف التالية:لكلية التربية تهدف الخطة البحثية 

 االرتقاء بجودة األبحاث العلمية وتشجيع النشر العلمي الدولي (1
 تنظيم وتنسيق الجهود العلمية والبحثية ألقسام الكلية المختلفة.  (2
 الدعم المادي والمعنوي للباحثين. زيادة (3
 العلمي.زيادة مصادر التمويل الذاتي والخارجي للبحث  (4
محاولة إيجاد حلول لبعض القضايا والمشكالت المجتمعية من خالل األبحاث  (5

  التطبيقية التي يقوم بها الباحثون وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.
المختلفة على المستويات المحلية بناء شراكة بين الكلية ومؤسسات البحث العلمي  (6

 . 
 بناء قاعدة بيانات كاملة عن البحوث بالكلية.  (7
 االستغالل األمثل إلمكانيات والموارد البشرية والمادية ألغراض البحث العلمي .  (8
 اآلليات الالزمة لتحسين الخدمات البحثية المقدمة للباحثين بالكلية. توفير  (9

ضاء هيئة التدريس بالكلية ونظرائهم العاملين في التبادل العلمي والخبرات بين أع (10
ثراء المجال التربوي.  كليات التربية والمراكز البحثية األخرى؛ بغرض تعظيم الفائدة وا 

تنمية الكوادر البشرية وتعزيدز قددراتها البحثيدة؛ للتفاعدل مدع معطيدات عصدر العلدم  (11
ل طددالب الكليددة والتكنولوجيددا، مددع غددرس ثقافددة البحددث والتطددوير وقيمهددا فددى عقددو

 وباحثيها.
تدددعيم اشددتراك أعضدداء هيئددة التدددريس ومعدداونيهم فددى الدددورات التدريبيددة وور   (12

 العمل الخاصة بالبحث العلمي.
 .فاق جديدة في المجاالت التنموية والتطبيقيةتوجيه البحث العلمي آل (13

 للخطة البحثيةاألدهاا  االسرتاتيجية رابعاآليات تنفيذ 
هيئدة التددريس مهدارات الكتابدات العلميدة ومبدادىء البحدث إكساب معاوني أعضداء  .1

 العلمي، وتدريبهم على استعمال الكمبيوتر واألجهزة العلمية.
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تحفيددز وتدددعيم أعضدداء هيئددة التدددريس ومعدداونيهم علددى االشددتراك فددى المددؤتمرات  .2
 العلمية المحلية والدولية.

تفعيدل وتحدديث  توفير مصدادر االطدالع علدى أحددث التطدورات العلميدة، عدن طريدق .3
 محتويات المكتبة الورقية والرقمية.

  .تشجيع أعضاء هيئة التدريس  للقيام بإعداد المشروعات البحثية  .4
توجيدده البدداحثين نحددو البحددوث العلميددة األكثددر فائدددة؛ للمشدداركة فددى تطددوير التعلدديم  .5

 ومواجهة المشكالت المجتمعية.
الباحثين ورسدائل الدراسدات العليدا  كاملة عن البحوث العلمية و متبناء قاعدة بيانات  .6

تاحتها للجميع.  وا 
 تشجيع الحصول على المشاريع البحثية. .7
تطددوير البحددوث العلميددة فددى مجددال التربيددة والتعلدديم، واسددتخدامها فددى دعددم جهددود  .8

التنميدددة التعليميدددة وحدددل المشدددكالت التعليميدددة، مدددن خدددالل المشدددروعات البحثيدددة 
 :أنشطتها. والرسائل العلمية التى تتم فى إطار

منهددا مؤسسددات وقطاعددات  تعددانيلحصددر المشددكالت التددي  دراسددات مسددحيةإجددراء  .9
والعمددل علددى إيجدداد حلددول لهددذه المشددكالت مددن خددالل البحددث العملددي  ،المجتمددع
 .التطبيقي

التوسددع فددي عمددل شددراكات بحثيددة وبروتوكددوالت تعدداون بحثددي مددع جامعددات محليددة  .10
قليمية ودولية  .الكلية وقطاعات التنمية واإلنتاج والخدمات ،وكذلك بينوا 

وضع سياسات لدعم وتشجيع األبحاث والمشروعات البحثية المشتركة بين األقسام  .11
 البينية(.والتخصصات المتعددة )البحوث 

 تعدانيللتعريدف بالمشدكالت التدي  ؛دعوة الجهات المستفيدة لحضور مجالس الكلية .12
د حلددول لهددا مددن خددالل البحددوث العلميددة والعمددل علددى إيجددا ؛منهددا هددذه القطاعددات

 .التطبيقية
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 ؛ن إلى مواقع العمل واإلنتداجوتنظيم زيارات ميدانية يقوم بها قيادات الكلية والباحث .13
 ؛والعمل على دراستها وحلهدا ؛للتعرف على المشكالت التي تواجهها هذه القطاعات

 .رة في الكليةوفى الوقت نفسه تعريف هذه الجهات بالخبرات واإلمكانات المتوف
عقد ملتقى سنوي يضم أعضداء هيئدة التددريس وشدباب البداحثين وممثلدي الجهدات  .14

 .المستفيدة من مجاالت البحث بالكلية
 المختلفة. كات مع مؤسسات المجتمعاتيسير اإلجراءات اإلدارية لعقد الشر  .15

 : للخطة البحثية القيم احلاكمة:خامساً 
 التعامل األمين والواضح والصادق مع كل ما يتعلق بالبحث العلمي الشفافية : -1

 .بالكلية
العمل و ، وعود واالتفاقات التي تم توقيعها مع المستفيدينالنزاهة : الحفاظ على ال -2

 . على تنفيذهابإخالص 
العمل الجماعي : العمل الفريقي لتعظيم االستفادة والمرودود من منظومة البحث  -3

 . داخل الكلية العلمي
تشجيع اإلبداع والحلول االبتكارية في مجاالت التخطيط والتدريب واإلدارة  :اإلبداع -4

 والمعنوي. اديوتوفير الدعم بشقيه الم
بهدف  األخرى الجامعاتكلية التربية ونظيراتها في التكامل : التوافق المتبادل بين  -5

 االنسجام واألداء المتناسق .
لتحقيق األهداف المرجو الوصول  كليةارد والتقنيات المتميزة للالتنافسية : تنوع المو  -6

 إليها.

خالل الهوية الخاصة التي  إلبرازه من الكليةالي تسعى ادي التفرد : التأثير الري -7
 .تميزها

 االستدامة : العمل على تنمية اإلنسان وتنمية عوائد البحث العلمي التطبيقي  -8
 .بالكلية
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تطوير األداء الفني واإلداري لجميع المجاالت بتطبيق أفضل الممارسات  التميز : -9
 وفًقا لمعايير ضمان الجودة .

، ومنع األضرار للكليةتعزيز الصالح االجتماعي :  المسؤولية االجتماعية -10
 .إجراء البحوث العلميةاالجتماعية أو تخفيفها من خالل 

 جماالت اخلطة البحثية: سادساً 
تتمثل مجاالت الخطة البحثية في المجاالت والموضوعات البحثيدة التدي يتناولهدا كدل 

المندداهج  -علددم الددنفس -الصددحة النفسددية -أقسددام الكليددة  متمثلددة فددي  أصددول التربيددة
اللغددات األجنبيددة بفرعيهددا اللغددة  –اللغددة العربيددة  -تكنولوجيددا التعلدديم -وطددرق التدددريس

 ات االجتماعية بفرعيها التاريخ والجغرافيا.الدراس -االنجليزية والفرنسية 
 في الموضوعات والقضايا والمشكالت التالية: للكليةوتتمثل مجاالت الخطة البحثية 

 .تطوير التعليم العام والفني -1
 أزمة الدروس الخصوصية -2
 التربية المستدامة والتدريب المستمر وتعليم الكبار .   -3
 لمواكبة متغيرات العصر. إدارة التغيير التربوي مدخل -4
 .نظام الجودة واالعتماد في التعليم -5
 .المشاركة االجتماعية في مواجهة قضايا التعليم -6
 التخطيط التعليمي واقتصاديات التعليم . -7
 القيم واالتجاهات واالنتماء الوطني ومسؤوليات المواطنة . -8
 الخدمات التعليمية وانعكاساتها على تكافؤ الفرص التعليمية .  -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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والمشكالت السلوكية  في ضوء  االنفعالية  تشخيص وعالج االضطرابات -14
 واإلنسانية. التوجهات السلوكية والمعرفية

ر التوجهات المعاصرة في الصحة النفسية رعاية الموهوبين والمبدعين في إطا -15
 الخاصة. والتربية

 رهم.االرشاد النفسي والتربوي للعاديين وغير العاديين وأس -16
 والمهنة.الرضا عن المهنة وضغوط العمل -17
 المناخ المدرسي وبيئة التعلم. -18
 األبعاد النفسية واالجتماعية لجودة المناخ المدرسي. -19
 واالنجاز. تعزيز دافعية التعلمضبط البيئة المدرسية في إطار  -20
 .األبعاد النفسية واالجتماعية لالدارة المدرسية واالدارة الصفية -21
مظاهر النمو في المراحل لم نفس النمو في المراحل العمرية المختلفة )ع -22

 المختلفة، مشكالت الطفولة والمراهقة(.
)االتجاهات النفسية، سيكولوجية الجماعة، القيادة  علم النفس االجتماعي -23

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

 القياس النفسي والتربوي(.
 )الموهبة، التفوق العقلي، االبتكار(. الفروق الفردية والقدرات العقلية -25
 ة األساسية(.)العمليات النفسي علم النفس الفسيولوجي -26
)البرامج االرشادية  اإلرشاد والتوجيه النفسي والتربوي، و علم النفس الديني -27

لذوي االحتياجات الخاصة، صعوبات التعلم، التوحد، ذوواإلعاقة السمعية، 
 والبصرية(

 .صعوبات التعلم،واالستجابة للتدخل -28
مة في )المشكالت المتعلقة باألساليب اإلحصائية المستخد اإلحصاء التربوي -29

 (الدراسات والبحوث النفسية والتربوية
 (.)االنتباه، الذاكرة، االدراك، الوظائف التنفيذية، التفكير علم النفس المعرفي -30
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التربية الخاصة )المتفوقون عقليا، ذوو صعوبات التعلم، االبتكار، التوحد،  -31
 (اإلعاقة السمعية، اإلعاقة البصرية، المكفوفون

 والتعليم عن بعد.التعليم االلكترونى  -32
استخدام التكنولوجيا المتقدمة ) حاسب آلي ، انترنت في تدريس المواد  -33

 .الدراسية المختلفة
التوجهات واألساليب الحديثة في أنظمة التعليم والتدريب اإللكتروني والتعليم  -34

 والتدريب عن بعد وسوق العمل.
 االبتكارية في بيئات التعليم والتدريب اإللكتروني. -35
 بيئات التعلم التكيفي و بيئات التعليم والتدريب المدمج تصميم -36
نتاج المقررات اإللكترونية. -37  االتجاهات الحديثة في تصميم وا 
 العوالم االفتراضية. -نظم تصميم بيئات التعلم االفتراضي -38
 مستودعات عناصر التعلم الرقمية. -39
 .تكنولوجيا الحوسبة السحابية وتطبيقاتها -40
ختلفة للفئات الخاصة ) المكفوفين ، الصم ، طرق تدريس التخصصات الم -41

 المتخلفون عقلًيا ، المتأخرون دراسًيا ، المتفوقون (
إدخال موضوعات جديدة في التخصصات المختلفة ضمن مناهج التعليم العام  -42

 .طبًقا للتطورات الحديثة في المادة
تطبيقات متنوعة لنظريات التعلم المعرفية في كل تخصص معرفي مثل )  -43

جيه ، جانييه ، برونر ، فيجوتسكيأوزبل ...إلخ ( وغيرها من النظريات بيا
 .الحديثة

 .تطوير برامج إعداد معلم المواد المختلفة بكلية التربية -44
تقويم مناهج المواد المختلفة بمراحل التعليم العام وعناصره المختلفة ) أهداف  -45

 .، محتوى ، أنشطة تقويم (
 .مناهج التعليم الثانوي الفني والعام في ضوء سوق العمل تطوير -46
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برامج إلعداد الطالب المعلمين قائمة على تكنولوجيا التعليم لتنمية مهارات  -47
 اإللكتروني. التقويم

 .في ضوء االتجاهات الحديثة ESTMمناهج مدرسة االستم -48
 .تقويم مناهج المدارس الدولية ومقارنتها بمناهج المدارس العادية -49
 االهتمام بالتطبيقات االلكترونية في التدريس كذلك التعليم المدمج. -50
 ..الدراسات النحوية واللغوية -51
 الدراسات األدبية والنقدية والبالغية. -52
 الحاسوبيةوتطبيقاتهاو  التطبيقيةو  اللغوياتالبينية -53
 .دراسات الترجمة -54
 واألدب المقارن، واألدب األمريكي. النقدية الدراسات -55
 .أجنبية كلغة والفرنسية التطبيقى اللغة علم -56
 .الخاصة لألغراض الفرنسية دراسة -57
 .الخطاب تحليل ونظريات اللغوية البرجماتية -58
 .يالتقابل اللغة علمالترجمة، و  -59
 الفرنسية اللهجات الطارئةعلى للتغيرات الفونولوجية الدراسة -60

 .المعيارية ومقارنتهابالفرنسية
 التاريخ الحديث، واإلسالمي. -61
 الجغرافيا الطبيعة والبشرية -62

 وميكن االستفادة من تلك اجملاالت البحثية وحتقيقها من خالل : 

 اللقاءات العلمية والسيمنار األسبوعي لكل قسم بالكلية.  .1

األبحاث العلمية المقدمة في المؤتمرات والندوات، وور  العمل التي ينظمها  .2
 ومعاونيهم باألقسام. األقسام أو التي تشارك فيها أعضاء هيئة التدريس

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

 البحوث التي تقدم الطالب الباحثين على مستوى الماجستير  والدكتوراه. .4
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التكليفات البحثية لطالب الدراسات العليا ) دبلوم عام ، دبلوم مهني ، دبلوم خاص  .5
 .ًقا للتخصص( ذات االرتباط بالمقررات الدراسية وف

 تقويم اخلطة البحثية::سابعاً 
 يتم تقويم الخطة البحثية من خالل:

 مدى رضاء المستفيدين. -1
 عدد خطط الماجستير والدكتوراه المشتقة من الخطة البحثية. -2
 .بحثيةمردود وعائد البحوث والدراسات والمشروعات المنفذة من الخطة ال -3
 وور  العمل التي قامت الكلية أو شاركت في إعدادها. عدد المؤتمرات والندوات -4
 مدى رغبة الباحثين في االرتباط بالخطة البحثية. -1
 عدد المشروعات البحثية التي قامت أو شاركت فيها الكلية. -2

 

 تم إعداد الخطة من خالل االستعانة بالمصادر اآلتية  :    

  2015-2010المنصورة الخطة االستراتيجية للدراسات العليا لجامعة. 

  2017-2012الخطة االستراتيجية لكلية التربية لجامعة المنصورة 

 .الخطط 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 النفس التربوي -
 الخطة البحثية لقسم اللغة العربية  -
 الخطة البحثية لقسم اللغات األجنبية -
الخطة البحثية لقسم الدراسات االجتماعية -
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 اخلطة التنفيذية للخطة البحثية  لكلية الرتبية

مصدر  مسئولبة المتابعة الفترة الزمنية مسئولية التنفيذ الممارسات الهدف الغاية
 التمويل

معدل 
 اإلنجاز

رفع الكفاءة  -1
الكيفية والكمية 
لإلنتاج العلمي 
الصادر كلية 

 التربية .

بالكفاءة  االرتقاء 1/1
الكيفية والكمية 
لإلنتاج البحثي 

 الصادر من القسم.

المشاركين  نسبة أعضاء هيئة التدريس-1أ/
 في البحث العلمي.

عدد األبحاث العلمية المنشورة محليًا -2أ/
 وعالميًا.

عدداألبحاث المشتركة بين األقسام  -3أ/
 العلمية بالكلية.

أعضاء هيئة  
 بالقسم. سالتدري

 

 10/2016من 
 10/2018حتى 

وكيل الكلية 
 للدراسات العليا
 رؤساء األقسام 

 %60 -1أ/ التمويل ذاتي 
 4 - 2أ/

 أبحاث.
 1 -3أ/

 بحث.

التنشئة -2
األكاديمية 

لمعاوني أعضاء 
هيئة التدريس 
 باألقسام العلمية

االرتقاء  1/1
بالمهارات البحثية 
لمعاوني أعضاء هيئة 

 التدريس.
االرتقاء  1/2

بأخالقيات البحث 
العلمي لمعاوني 
 اعضاء هيئة التدريس 

قراءة وتحليل المراجع العلمية ذات  -1أ/
 بالتخصص.الصلة 

حضور المؤتمرات والندوات العلمية  -2أ/
 داخل الكلية وخارجها .

المشاركة بأوراق بحثية فى المجالت  -3أ/
 والمؤتمرات العلمية.

حضور الدورات التدريبية للتنمية  4أ/
 المهنية.

 
 

أعضاء هيئة  
 باألقسامسالتدري

 

 10/2016من 
 10/2019حتى 

وكيل الكلية 
 للدراسات العليا
 رؤساء األقسام 

 التمويل 
 9/1بند 

 أبحاث
/ من 5نسبة 

صندوق 
 البحوث

 

 6 -1أ/
مراجع لكل 

 عضو
 4 - 2أ/

 عدد الحضور 
ا بحث  -3أ/

/ ورقة لكل 
 عضو.

عدد  - 4أ/
الدورات لكل 

 عضو
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مصدر  مسئولبة المتابعة الفترة الزمنية مسئولية التنفيذ الممارسات الهدف الغاية
 التمويل

معدل 
 اإلنجاز

االرتقاء -3
بالسمعة العلمية 
لكلية التربية 

 محليا وعربيا.

زيادة  - 1/1
مشاركات أعضاء 
هيئة التدريس فى 
المحافل العلمية محليا 

 وعربيا.
إقامة ندوات  - 1/2

ومؤتمرات علمية 
 دورية.

التعاون مه  - 1/3
الهيئات والجمعيات 
العلمية والتربوية فى 
اقامة المؤتمرات 

 والندوات العلمية.
استقطاب  - 1/4

المعيدين والمحاضرين 
من كليات ومؤسسات 
التعليم العالي محليا 
وعربيا لبرامج 

لعليا الدراسات ا
 بالقسم.

 

نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين -1أ/
 في المحافل العلمية.

عدد الندوات والمؤتمرات العلمية التى -2أ/
 تنظمها أو تشارك فى تنظيمها.

عدد طالب الدراسات العليا بالكلية من  - 3أ/
معاوني أعضاء هيئة التدريس من كليات 
ومؤسسات التعليم العالي األخرى عربيا 

 ومحليا.
 

أعضاء هيئة  
 .سالتدري

 

 10/2016من 
 10/2019حتى 

وكيل الكلية 
 للدراسات العليا
 رؤساء األقسام 

 9/1بند -
 أبحاث

/ 5نسبة  -
من صندوق 

 البحوث
الشراكة  -

مع مؤسسات 
المجتمع 
والجهات 
 المستفيدة 

 %60 -1أ/
 
 

ندوة  - 2أ/
أو مؤتمر 
 لكل سنة.

 
 

 3 -3أ/
ملتحقين لكل 

 سنة
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مصدر  مسئولبة المتابعة الفترة الزمنية مسئولية التنفيذ الممارسات الهدف الغاية
 التمويل

معدل 
 اإلنجاز

االرتقاء -4
بجودة الباحثين 

بمرحلتى 
الماجستير 

 والدكتوراه بالكلية 

رفع مستوى  1/1
المهارات البحثية لدى 
طالب الدراسات العليا 

 بالكلية
تنمية مهارات  - 1/2

التعامل مع قواعد 
البيانات وأوعية 
المعلومات المحلية 

 والعالمية.
تطوير  -1/3

أخالقيات البحث 
العلمي لدى طالب 

 سات العليا الدرا

تطوير مقررات مناهج البحث بدبلومات  -1أ/
الدراسات العليا وبمقررات الماجستير 

 والدكتوراه.
تنظيم ور  عمل / دورات تدريبية  -2أ/

 لطالب الدراسات العليا.
متابعة حضور طالب الدراسات العليا  -3أ/

للمناقشات العلمية / الندوات والمؤتمرات 
 العلمية.

طالب الدراسات العليا على تشجيع  -4أ/
 النشر العلمي بالمؤتمرات والمجالت العلمية.

 
 

أعضاء هيئة  
 بالقسم. سالتدري

 

 2016/د10من 
 10/2019حتى 

وكيل الكلية 
 للراسات العليا

 رؤساء األقسام 

/ 5نسبة -
من صندوق 

 البحوث
الشراكة مع -

مؤسسات 
المجتمع 
والجهات 
 المستفيدة

 -1أ/
100% 
 

 - 2أ/
عمل ورشة 

/دورة لكل 
فصل 
 دراسي.
 

شاهدة  -3أ/
حضور لكل 

فصل 
 دراسي.

خطاب  -4أ/
قبول نشر 
 لكل طالب.
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مصدر  مسئولبة المتابعة الفترة الزمنية مسئولية التنفيذ الممارسات الهدف الغاية
 التمويل

معدل 
 اإلنجاز

االرتقاء -5
بالسيمنارات 

 العلمية بالكلية

رفع مستوى  1/1
كفاءة السيمنار 
العلمي للقسم فى 
تنمية المهارات 
 البحثية لدى الباحثين.

عرض ملخصات  تشجيع الطالب على -1أ/
 الكتب العربية واألجنبية.

دعوة متخصصين من جامعات محلية  2أ/
وعربية للمشاركة فى مناقشات السيمنارات 

 العلمية.
تطوير ضوابط وآلية العرض والمناقشة  - 3أ/

 بالسيمنار.

أعضاء هيئة  
 بالقسم. سالتدري

 

 10/2016من 
 10/2017حتى 

وكيل الكلية 
 للراسات العليا

 قسام رؤساء األ

ال حاجة 
 للتمويل

كتاب  -1أ/
 لكل طالب

 
 3 - 2أ/

لكل فصل 
 دراسي.

تطوير برامج  -6
الدراسات العليا 
التى تقدمها 

 الكلية

االرتقاء  - 1/1
بجودة مخرجات برامج 

 الدراسات العليا.

مراجعة البرامج والخطط الدراسية على -1أ/
 ضوء التطور العلمي.

البرامج والخطط الدراسية من  مراجعة -2أ/
 مراجعين خارجيين.

تطوير أهداف البرامج ومحتوى المقررات  -3أ/
 الدراسية.

تطوير أساليب التعليم والتعلم  -4أ/
 المستخدمة فى تقديم البرامج.

أعضاء هيئة  
 بالقسم. سالتدري

 

 10/2016من 
 10/2018حتى 

وكيل الكلية 
 للراسات العليا

 رؤساء األقسام 

/ من 5 نسبة
صندوق 
 البحوث

برنامج  1أ/
مطور لكل 
 عام دراسي.
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مصدر  مسئولبة المتابعة الفترة الزمنية مسئولية التنفيذ الممارسات الهدف الغاية
 التمويل

معدل 
 اإلنجاز

تطوير -7
الخريطة البحثية 

 ألقسام  الكلية.

استجابة  1/1
الخريطة البحثية 
لألقسام للقضايا 
الملحة فى مجال 
التخصص بما يتناغم 
مع مشكالت الواقع 
والتوجهات العلمية 

 العالمية.

مناقشة الجهات المستفيدة فى -1أ/
 البحثية .احتياجاتها 

مسح للمشكالت التعليمية والتنظيمية -2أ/
 واالجتماعية ذات العالقة بالتخصص.

تحليل االتجاهات العلمية العالمية فى  -3أ/
 كل مجال من مجاالت البحثية بالكلية.

أعضاء هيئة  
 بالقسم. سالتدري

 

 10/2016من 
 10/2019حتى 

وكيل الكلية 
 للراسات العليا

 رؤساء األقسام 

حاجة ال 
 للتمويل

خريطة  1أ/
بحثية 
معتمدة 
 ومعلنة.

المشروعات  -8
البحثية التي تقوم 

 بها الكلية

قيام الكلية بعدد  1/1
من المشروعات 

 البحثية

 أمثلة لبعض المشروعات1أ/
بنك األسئلة إلعداد االختبارات التحصيلية  -

المقننة للمقررات الدراسية بقسم علم النفس 
 للنموذج را التربوي طبًقا 

إعداد بطارية اختبارات للتعرف والكشف  -
المبكر لذوي صعوبات التعلم ، والمتفوقين 

 عقلًيا ، والمبتكرين.
برنامج لتدريب الطالب بكلية التربية على  -

 مهارات التدريس التأملي واستراتيجياته.
برنامج لتدريب الطالب بكلية التربية على -

 التعليم االفتراضي.

أعضاء هيئة 
 التدريس باألقسام 

 10/2016من 
 10/2019حتى 

وكيل الكلية 
 للراسات العليا

 رؤساء األقسام 

/ 5نسبة  -
من صندوق 

 البحوث
الشراكة  -

مع مؤسسات 
المجتمع 
والجهات 
 المستفيدة

تنفيذ 
المشروع 
على أرض 

 الواقع

 


