جامعة دمنهور
كلية التربية
قسم أصول التربية
جدول تسكين الدراسات البحثية لمقررات قسم أصول التربية
مواد الفرقة األولي
أ) جدول أولي عام

رابط
اإلستمار
ة البحثية

البحث
عنوان موجز عن البحث

https://for
ms.office.c
om/Pages/
ResponseP
age.aspx?i
d=137GcoB5kqct
D11tSZEIG
hloC74UEJI
nOh9TTgA
8N1UM0FF
NzRZQU1Q
QTJCSEM3
Nk5aM000
ODlNWC4u

Write a research in the field
of foundations of education
only in two Topics of the

following.

الشعبة
برنامج مميز(كيمياء
- رياضيات)بيولوجي

Topic 1. The philosophy of
education represents one of
the important foundations of
education: write about
What this means - Modes
of philosophy - The
importance of the philosophy
of education for both the
teacher and the student
Topic 2. Sociology of
education is one of the
important foundations of
education: write about it.
What this means - the
relationship between
sociology and education - the 3
major sociological theories the impotence of foundations
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المادة
أصول تربية

اسم
أستاذ
المادة
/د.أ
محمد
ابراهيم
ابو خليل

of education.
Topic 3. Education is not a
stand-alone science. But it
depends on the findings of
 ?other sciences - how is thisThe concept of culture and its
characteristics - the
relationship between culture
and education - the culture of
globalization and the
dominant culture

د  /أمل أصول
التربية
جاد

أولى عام جميع
الشعب

في ضوء دراستك لمقرر أصول
التربية اكتب مشروعاً بحثياً في أحد
الموضوعات التالية مع االلتزام

بعناصر المشروع البحثي (عنوان –
مقدمة – مضمون – خاتمة –
مراجع).

المشروع البحثي األول" :تعد
التربية عملية شاملة ومتكاملة
تناول الشخصية من جميع
"جوانبها
وضح المقصود بهذه العبارة مع
توضيح خصائص التربية والعالةقة
بين التربية وبين العلوم المختلفة.

المشروع البحثي الثاني" :تعد
التربية ميدان تطبيقي لعدد من
العلوم تستخدم منها أصولها
"المختلفة

-2-

https://
forms.
office.
com/P
ages/R
espons
ePage.
aspx?i
d=137
GcoB
5kqct
D11tS
ZEIN
Np0Z
dPhV
RIsGc
RP08u
-

E1UO وضح األصول التاريخية والقانونية
Fg0T والبيولوجية والفلسفية للتربية.
VE2Sl
:المشروع البحثي الثالث
VVUT
"تناول بالبحث األصول الثقافية
hHV0 "للتربية
ZPQU
9JRU5 موضحاً المفهوم والمكونات
WVUt والخصائص والوظائف.
ZRi4u

ب) جدول أولي أساسي
رابط
اإلستمارة
البحثية
https://forms.
office.com/Pa
ges/Response
Page.aspx?id=
137GcoB5kqctD11
tSZEIGhloC74
UEJInOh9TTgA
8N1UM0FFNz
RZQU1QQTJCS
EM3Nk5aM00
0ODlNWC4u

البحث
عنوان موجز عن البحث
Write a research in the field of foundations of
education only in two Topics of the following.
Topic 1. The philosophy of education represents
one of the important foundations of education:
write about
What this means - Modes of philosophy - The
importance of the philosophy of education for
both the teacher and the student
Topic 2. Sociology of education is one of the
important foundations of education: write about
it.
What this means - the relationship between
sociology and education - the 3 major sociological
theories - the impotence of foundations of
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الشعبة
أساسي
علوم
(برنامج
مميز

المادة

اسم
أستاذ
المادة

 محمد أصول/د.أ
ابراهيم ابو التربية
خليل

المادة

الشعبة

اسم
أستاذ
المادة

د /ايمان أصول
سامي التربية

اولي
اساسي
جميع
الشعب

البحث
عنوان موجز عن البحث

رابط
اإلستمارة
البحثية

education.
Topic 3. Education is not a stand-alone science.
 But it depends on the findings of other scienceshow is this? - The concept of culture and its
characteristics - the relationship between culture
and education - the culture of globalization and
the dominant culture
With my best wishes for success

على الطالب ان يختار احد المشروعات البحثية فقط https://l.faceb
ook.com/l.ph
فى ضوء دراستك لمقرر اصول التربية  :اكتب
p?u=https%3
مشروعا بحثيا فى احد الموضوعات التالية
A%2F%2Ffo
االمشروع البحثى االول  :التربية عملية انماء 1-
rms.office.co
m%2FPages
الشخصية المتوازنة المتكالمة من جميع الجوانب
الجسدية والعقلية واالجتماعية واالخالقية وقدرتها %2FRespons
على التكيف مع البيئة المحيطة بها فى ضوء دراسة ePage.aspx%
3Fid%3D137
التربية وضح خصائص التربية وطبيعتها واهم
الوظائف التى تقوم بها موضحا العالقة بين التربية GcoB5kqctD
والعلوم المختلفة
11tSZEIIX8q
zGpj1JGoJ0n
المشروع البحثى التانى  :تعد التربية بعملياتها 2-
المعقدة ميدان تطبيقى الفكار المجتمع واسلوب تنظيم pL0jNbxUN
حياته من جهة ومبدا تطبيقى لفروع علمية عديدة من DJXQktVNl
FSWURDM
جهة احرى فى ضوء دراستك لمصادر واصول
EdaN0pBSUl
التربية اعرض االصول المختلفة للتربية
KUE41Ui4u
المشروع البحثى الثالث  :فى التربية اليونانية 3-
%26fbclid%3
DIwAR2M7
يوجد نمطان تربويان احدهما نمط التربية
الديكتاتوريةواالخر نمط التربية الديمقراطية اعرض xJS3tA40jSK
اهم مايميز التربية اليونانية من خالل هذين النمطين lircy3iBU9A
yWTNctuYf
-4يالمشروع البحثى الرابع  :لعب المعلم دور بارزا 0DbUW0KA
واساسيا فى حياة االمم  ,فهو الذى يصنع االجيال
N5AQ1ht7K
ويساهم فى بناء قواعد اخالقها ويعد العقول القيادية =OVpy7Y&h
AT1PNkMg
فى كل مناحى الحياه فى ضوء دراستك الدوار
SiB1Uالمعلم وضح خصائص المعلم العصرى واهم
et95ieTAIPK
االدوارالمستقبلية التى يقوم بها وكيفية تدريب
eDawkkNSQ
المعلمين قبل واثناء الخدمة
ZXP3NuYt2r
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اسم
أستاذ
المادة

المادة

الشعبة

رابط
اإلستمارة
البحثية

البحث
عنوان موجز عن البحث
المشروع البحثى الخامس  :فلسفة التربية 5-
(تعريفها ,ضرورة فلسفة التربية ,اهداف فلسفة
التربية ,وظائف فلسفة التربية  ,المتغيرات
)المعاصرة وتاثيرها على التربية
المشروع البحثى السادس :ادوار القائمين على 6-
عملية التعلم (المعلم ,المشرف التربوى ,مدير
) المدرسة ,الكوادر الفنية المساندة
المشروع البحثى السابع  :االصول النفسية 7-
للتربية( الذكاء ,القدرة  ,االستعداد  ,الفروق الفردية ,
) الدوافع

Tmi3kzckLRYWr
35nVsYU46a
HzgUltcfC74
ljlzrEDQ0Eh
BNn8_Thcvq
rc7ej_hOV02
5139adJ6Cw
_FkNAQiVD
4B

ج) جدول أولي طفولة
اسم أستاذ
المادة

المادة

الشعبة

أ.م.د.شعبان
هلل

التنشئة

طفولة

االجتماعية

والضبط
االجتماعي

رابط
البحث
عنوان موجز عن البحث اإلستمارة
البحثية
اكتبى مشروعا بحثيا فى أحد
الموضوعات التالية :
الموضوع األول :

تتنوع مؤسسات التنشئة

االجتماعية للطفل ما بين األسرة

والروضة وجماعة الرفاق وغيرهم .
اكتب مشروعا بحثيا حول مؤسسات
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https://forms.o
ffice.com/Pag
es/ResponseP
age.aspx?id=1
37GcoB5kqctD1
1tSZEIMiIrC
AY6ChNpOH
2hFtJhdRUO

اسم أستاذ
المادة

المادة

الشعبة

رابط
البحث
عنوان موجز عن البحث اإلستمارة
البحثية
التنشئة االجتماعية برياض االطفال
ودورها التطبيقي في ضبط سلوكيات

األطفال.
الموضوع الثانى :
تتعدد نظريات عملية الضبط

EdYUVpIOEt
IRDlWQ1M4
U0hGU0tYN
EI5VS4u

االجتماعي والعوامل المؤثرة فيها وفقا
ألساليب عملية الضبط االجتماعي

وخصائصها .اكتب مشروعا بحثيا حول
نظريات الضبط االجتماعي والعوامل
المؤثرة في عملية الضبط االجتماعي مع
التوضيح باألمثلة التطبيقية.
الموضوع الثالث :
تتعدد مفاهيم التنشئة
االجتماعية والضبط االجتماعي وفقا
لمجاالتها وأشكالها .اكتبى مشروعا بحثيا
حول آليات التنشئة االجتماعية ووظائفها
وأشكالها مع التوضيح باألمثلة
التطبيقية.

ج) جدول أولي طفولة انجليزي
اسم أستاذ
المادة

المادة

الشعبة
-6-

رابط
البحث
عنوان موجز عن اإلستمارة

البحثية
https://forms
.office.com/
Pages/Respo
nsePage.asp
x?id=137GcoB5kqct
D11tSZEIM
iIrCAY6Ch
NpOH2hFtJ
hdRUMlc2R
kJRR0NEN
EhTT1RDS
E9YOFdUSj
k2VC4u

البحث
Write a
research project on
one of the following
topics:
The first topic:
Socialization
is the process by
which individuals
internalize the
values, beliefs, and
norms of a given
society and learn to
function as a
member of that
society. In the light
of your course of
socialization and
social control in
kindergarten Write a
research project
contains the
following
points:Stages of
Socialization &The
School as a Social
System.
The second topic:
Socialization
is complex learning
process through
individuals develop
selfhood and acquire
knowledge, skills
and motivations
required for
participation in
social life. In the
light study of the

1ˢᵗ Year
socializatio
Childhood n& social
Education control
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شعبان.د.م.أ
هلل

course of
socialization and
social control in
kindergarten Write a
research project
contains the
following
points:Types of
Socialization &The
Systems of
Learning
Organization Model.
The Third
topic: Write a
research project
about the
relationship
between
socialization &
social control.

مواد الفرقة الثانية
أ) جدول تانية عام

رابط
اإلستمارة
البحثية

البحث
عنوان موجز عن البحث
-8-

الشعبة

المادة

اسم أستاذ
المادة

اسم أستاذ
المادة

المادة

الشعبة

البحث
عنوان موجز عن البحث

د /عادل حلمي
اللمسي

اإلشراف
التربوي

ثانية عام
جميع
الشعب

المشروع البحثي األول :في ضوء
دراستك لمقرر اإلشراف التربوي أكتب
مشروعاً بحثياً يتضمن العناصر التالية:


مفهوم اإلشراف التربوي ومراحله.



أهداف اإلشراف التربوي.



خصائص اإلشراف التربوي الفعال.



كيف تستخدم اإلشراف العيادي
كأحد أنواع اإلشراف التربوي.

المشروع البحثي الثاني:


الزيارات الصفية كأحد األساليب
الفردية لإلشراف التربوي.



تدريب المعلمين كأحد األساليب
الجماعية لإلشراف التربوي



البحوث اإلجرائية وأهميتها في
عملية اإلشراف التربوي.

المشروع البحثي الثالث:


مقومات المشرف التربوي.



صفات ومهارات يتعين توافرها في
المشرف التربوي.



العوامل التي تؤثر على أداء
المشرف التربوي ألدواره.



تخيل أنك مشرف تربوي ما األدوار
التي يتعين عليك القيام بها لتطوير
العملية التعليمية؟

المشروع البحثي الرابع:


مفهوم وأهمية وأنواع االجتماعات
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رابط
اإلستمارة
البحثية
https://forms
.office.com/
Pages/Respo
nsePage.asp
x?id=137GcoB5kqct
D11tSZEIJ3
e5V4StJJr2D
8nzMuqSFU
RjFHN1VB
Q0hINEhFU
1o3OElRTU
VUR0pFQS
4u

رابط
اإلستمارة
البحثية

البحث
عنوان موجز عن البحث

الشعبة

المادة

اسم أستاذ
المادة

- ثانية عام
مميز

االشراف
التربوي

 مبروك/د
عطية

.في عملية اإلشراف التربوي
- كمشرف تربوي- كيف يمكنك



إدارة االجتماع في مراحله
المختلفة؟
كيف يمكنك التعامل مع األنماط



المختلفة من األعضاء أثناء
االجتماع؟

https://for
ms.office.c
om/Pages/
ResponseP
age.aspx?i
d=137GcoB5kqct
D11tSZEIJ
dsgrQ8sK1
BnfCFeHP
phsdUNDc
3VjBHQk
pTRlNEO
Ek4QlRT
V1lQWUk
3OS4u

The first topic:

“Education supervision are now
regarded as a total process
inclusive of all
responsibilities and
functions necessary for
running the schools
because Supervision is
concerned with school
problems improvement as
well as that of the whole
teaching-learning
situation”.
In light of your studies. Prepare a
research project that
includes the following:
1. Concepts and principles of
educational supervision.
2. The Job descriptions and
roles of educational
supervisor.
3. Use the developmental
supervision procedures to
improve one of the school's
educational fields. (Give
Example)

-10-

رابط
اإلستمارة
البحثية

البحث
عنوان موجز عن البحث
The Second topic:
“Types of educational supervision

are no longer dependent on
corrective supervision, but
rather exceeded that of
creative supervision that
helps reveal the capabilities
of teachers and extracts
their creative efforts to
direct them to achieve
educational goals, and feeds
teachers themselves in their
creative activity and get rid
of external guidance”.
In light of your studies. Prepare a
research project that
includes the following:
1. Approaches of Supervision
and Teachers’ and
Supervisors’ Perceptions.
2. Principles of Educational
Guidance and Supervision.
3. Indicators that contribute
to the development of
creativity in supervisory
work for the teacher. (Give
Example)

The Third topic:
“Clinical supervision is a form of

inquiry designed to
encourage reflection and
analysis of supervisory
methods and to develop and
test hypotheses about what
is effective and why”.
In light of your studies. Prepare a
research project that
includes the following:
1. Goals of Clinical
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الشعبة

المادة

اسم أستاذ
المادة

رابط
اإلستمارة
البحثية

البحث
عنوان موجز عن البحث

الشعبة

المادة

اسم أستاذ
المادة

supervision and clarify
basic characteristics of
Effective Supervisor.
2. Functions of Educational
Supervision and the
Teacher-Supervisor
Relationship.
3. Use clinical supervision
procedures to treat poor
teacher performance and
improve classroom
teaching. (Give Example)

ب) جدول ثانية أساسي
رابط
البحث
عنوان موجز اإلستمارة
عن البحث البحثية

الشعبة

المادة

اسم أستاذ
المادة

ج) جدول ثانية طفولة عربي
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اسم أستاذ
المادة

المادة

الشعبة

د  /أمل جاد مفاهيم اخالقية ثانية طفولة
واجتماعية

رابط
البحث
عنوان موجز اإلستمارة
عن البحث البحثية
في ضوء دراستك https://for
لمقرر المفاهيم ms.office.c
األخالةقية om/Pages/
واالجتماعية اكتبي ResponseP
age.aspx?i
مشروعاً بحثياً في
d=137أحد الموضوعات GcoB5kqct
التالية مع االلتزام D11tSZEI
بعناصر المشروع NNp0ZdP
البحثي (عنوان – hVRIsGcR
مقدمة – مضمون P08u-
– خاتمة – E1UMEN
مراجع)TWUlWN .
E02SkI0U
FhLR1lM
المشروع البحثي UjVGNjB
األول" :القيم من DMC4u
الفلسفات
التربوية
"المختلفة

مع توضيح مفهوم
القيم والفرق بين
القيم
(أهمية
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واألخالق
القيم

–

خصائص القيم –
).تصنيفات القيم

المشروع البحثي
الثاني:
نظريات العقاب في
.الفلسفات المختلفة

المشروع البحثي
الثالث:
دور

المؤسسات

التعليمية في تحقيق
األمن الخلقي في
.عصر العولمة

المشروع البحثي
الرابع:
معوةقات تنمية القيم
.األخالةقية للطفل

ج) جدول ثانية طفولة انجليزي
أستاذ
المادة

الما
دة

الشعبة

البحث
عنوان موجز عن البحث
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رابط اإلستمارة البح
ثية

What is a teacher professional portfolio?, Why
it is Important for his future’s Career?, What
are the types of portfolio?, and How to be
Created?

Topic #2:
"Student portfolio for elementary، middle،
and Secondary school، can be used to
show student learning development، skills،
and identify his innovative ideas، … etc.".
Try to write a research project to discuss
the following points:
 The meaning of student portfolio and
why it is Important?
 Student-centered learning
INTASC Professional and ethical Standard

رابط
البحث
عنوان موجز اإلستمارة
عن البحث البحثية

second year kindergarten

https://forms.offi
ce.com/Pages/Re
sponsePage.aspx
?id=137GcoB5kqctD11tS
ZEIHrTQlP2BXJCq
4P2qUalMJUMEo0W
VRCSTRQUkNFSl
BHNUlJVjI5RTFO
Qi4u

“Teacher professional portfolio (Career
portfolio) is a great way to demonstrate
teacher’s work, skills, talents, and his
professional growth”. Discuss last statement,
and then write a research project to answer the
following questions:

المادة الشعبة
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Social and ethical concepts )Ked 223)

Topic #1:

.د.ا
إسماعيل
دياب

اسم أستاذ
المادة

مواد الفرقة الثالثة
(أ) جدول تالثة عام

رابط
البحث
المادة الشعبة
اسم
اإلستمارة
عنوان موجز عن البحث
أستاذ
البحثية
المادة
تعليم
د/
البرنامج الموضوع األول " تحسين نظام تعليم https://for
الكبار
مصطفى
المميز
ms.office.c
ضيات الكبار بمصر في ضوء بعض
أمين
ريا
om/Pages/
نظريات تعليم الكبار والمداخل
بيولوجي التربوية المختلفة ( عناصر الموضوع ResponseP
age.aspx?i
 كيماء المقدمة  -مفهوم تعليم الكبارd=137والمفاهيم المرتبطة به – بعض
GcoB5kqct
النظريات المختلفة لتعليم الكبار –
بعض المداخل التربوية لتعليم الكبار – D11tSZEI
كيف يمكن تحسين نظام تعليم الكبار GNOj_Yhi
بمصر في بعض النظريات والمداخل X9KpFfW
xgnIGالتربوية له  -قائمة المراجع
)المستخدمة مرتبة أبجديا ً
5UQVFLR
TRDQlo4S
الموضوع الثاني "تحسين نظام تعليم jEzNzE4T
الكبار في مصر في ضوء التجربة
EpWNkc0
األمريكية" ( عناصر الموضوع
TkpDSi4u
المقدمة – مفهوم تعليم الكبار والمفاهيم
المرتبطة به – واقع نظام تعليم الكبار
في مصر – واقع نظام تعليم الكبار في
أمريكا – مقترحات لالستفادة من
التجربة األمريكية في تحسين نظام
-16-

رابط
اإلستمارة
البحثية

البحث
عنوان موجز عن البحث

المادة الشعبة

اسم
أستاذ
المادة

 قائمة المراجع- تعليم الكبار في مصر
ً )المستخدمة مرتبة أبجديا
https://forms.offi
ce.com/Pages/Res
ponsePage.aspx?i
d=137GcoB5kqctD11tSZ
EIGhloC74UEJInO
h9TTgA8N1UQkIz
MkMyS1VZMFAw
UUtTSVNTMVFTV
kEyUi4u

Write a research in the field of برنامج
مميز
The Evolution of educational
(-رياضيات
thought only in two Topics
-كيمياء

of the following.

Topic 1. Pragmatic philosophy
is one of the prevailing
philosophies that effects on the
educational systems in the
world, including Egypt. Write
about the origin of this
philosophy and its main
principles - And its educational
implications and your criticism
of it
Topic 2. There have been
contributions from some
pioneers of education in the
field of kindergarten, such as
Friedrich Frobel, who is called
the father of kindergarten - and
it is not possible to ignore the
contributions of John Henry
Pestalozzi in educating children
- and also the contributions of
Maria Montessori, write a search
about the contributions of these
pioneers.
Topic 3. How was education
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)بيولوجي

تطور
الفكر
التربوي

 محمد/د.ا
إبراهيم
ابو خليل

البحث
عنوان موجز عن البحث

اسم
أستاذ
المادة

المادة الشعبة

د
محمد
هالل

تعليم ثالثة
الكبار عام
تختلف نظرية تعليم الكبار عن نظرية تعليم
جميع
الشعب الصغار ،اكتب مشروعا بحثياً مبين ًا:

رابط
اإلستمارة
البحثية

in both ancient Egypt and in the
period of Ottoman regime was
an expression of social and class
?conditions
Write about the societal
conditions that affected
education in each period - the
reality and features of education
in each period - The strengths
and weaknesses of ancient
Egyptian education.
With my best wishes for success

الموضوع االول:

أسباب زيادة االهتمام بتعليم الكبار
وخصائص برامجه؟ وأبرز ما تعانيه برامج
تعليم الكبار من مشكالت؟
الموضوع الثانى:
يقدم التعلم النشط العديد من االستراتيجيات
فى برامج محو األمية وتعليم الكبار،
يستطيع أن يختار منها المعلم ما يناسب
الظروف ،اعرض مشروعا بحثياً مبيناً:

-18-

https://forms
.office.com/P
ages/Respons
ePage.aspx?i
d=137GcoB5kqctD
11tSZEIDjeL
4raHZZHv61
-syvJyVUNExQR
1lETk9WWE
RIMDNaRjR
LVjkwV1VB
SS4u

اسم
أستاذ
المادة

المادة الشعبة

د/
أمل
جاد

تطور ثالثة
الفكر عام
التربو جميع
الشعب
ي

البحث
عنوان موجز عن البحث
 تصنيف المتعلمون في " التعلم

رابط
اإلستمارة
البحثية

النشط"
 مهارات التعلم النشط
 دور المعلم والمتعلم عند استخدام
كل إستراتيجية
في ضوء دراستك لمقرر تطور الفكر التربوي
اكتب مشروعاً بحثياً في أحد الموضوعات التالية

مع االلتزام بعناصر المشروع البحثي (عنوان –
مقدمة – مضمون – خاتمة – مراجع).

المشروع البحثي األول" :يعد الفكر
التربوي رصد للحركة التربوية وتطور
"المجتمع
وضح

المقصود

بالفكر

التربوي

والمفاهيم

المتداخلة معه وألهمية دراسة الفكر التربوي
وأساليب دراسته.

المشروع البحثي الثاني:
وضح أسباب ةقيام الحضارة المصرية القديمة
.ومالمح الفكر التربوي بها

-19-

https://for
ms.office.c
om/Pages/
ResponseP
age.aspx?i
d=137GcoB5kqct
D11tSZEI
NNp0ZdP
hVRIsGcR
P08uE1UOUV
URUFCU
EdLMzUy
VTdYWF
Q5RVc0Ul
NUOS4u

اسم
أستاذ
المادة

المادة الشعبة

البحث
عنوان موجز عن البحث
المشروع البحثي الثالث:
وضح مالمح حركة اإلصالح التعليمي في عهد
.محمد علي وما ترتب على ذلك

المشروع البحثي الرابع:
تناول بالبحث الفلسفة البرجماتية ومدى تأثيرها
.على الفكر التربوي

ب) جدول ثالثة أساسي
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رابط
اإلستمارة
البحثية

اسم
أستاذ
المادة

المادة الشعبة

د  /تعليم
مصطفى الكبار
أمين

أ.د /محمد
ابراهيم ابو
خليل

تطور الفكر
التربوي

البحث
عنوان موجز عن البحث

رابط
اإلستمارة
البحثية

البرنامج
https://forms.o
المميز
ffice.com/Pag
الموضوع األول " تحسين نظام تعليم الكبار
أساسي
es/ResponseP
بمصر في ضوء بعض نظريات تعليم الكبار
علوم
والمداخل التربوية المختلفة ( عناصر الموضوع age.aspx?id=1
37المقدمة  -مفهوم تعليم الكبار والمفاهيم
المرتبطة به – بعض النظريات المختلفة لتعليم GcoB5kqctD1
الكبار – بعض المداخل التربوية لتعليم الكبار – _1tSZEIGNOj
كيف يمكن تحسين نظام تعليم الكبار بمصر في YhiX9KpFfW
xgnIGبعض النظريات والمداخل التربوية له  -قائمة
)المراجع المستخدمة مرتبة أبجديا ً
5UQVFLRTR
DQlo4SjEzNz
الموضوع الثاني "تحسين نظام تعليم الكبار في E4TEpWNkc
مصر في ضوء التجربة األمريكية" ( عناصر 0TkpDSi4u
الموضوع المقدمة – مفهوم تعليم الكبار
والمفاهيم المرتبطة به – واقع نظام تعليم الكبار
في مصر – واقع نظام تعليم الكبار في أمريكا –
مقترحات لالستفادة من التجربة األمريكية في
تحسين نظام تعليم الكبار في مصر  -قائمة
)المراجع المستخدمة مرتبة أبجديا ً
https://forms.offi
اساسي
Write a research in the field
علوم برنامج ce.com/Pages/Res of The Evolution of educational
مميز
ponsePage.aspx?i
thought
only
in
two
Topics
d=137-

of the following.

Topic 1. Pragmatic
philosophy is one of the
prevailing philosophies that
effects on the educational
systems in the world, including
Egypt. Write about the origin of
this philosophy and its main
principles - And its educational
implications and your criticism
of it
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GcoB5kqctD11tSZ
EIGhloC74UEJInO
h9TTgA8N1UQkIz
MkMyS1VZMFAw
UUtTSVNTMVFTV
kEyUi4u

رابط
اإلستمارة
البحثية

البحث
عنوان موجز عن البحث

المادة الشعبة

اسم
أستاذ
المادة

Topic 2. There have been
contributions from some
pioneers of education in the
field of kindergarten, such as
Friedrich Frobel, who is called
the father of kindergarten - and
it is not possible to ignore the
contributions of John Henry
Pestalozzi in educating children
- and also the contributions of
Maria Montessori, write a
search about the contributions
of these pioneers.
Topic 3. How was education
in both ancient Egypt and in the
period of Ottoman regime was
an expression of social and class
conditions?
Write about the societal
conditions that affected
education in each period - the
reality and features of
education in each period - The
strengths and weaknesses of
ancient Egyptian education.
With my best wishes for success

https://l.fac برجاءااللتزام بعناصر المشروع
ebook.com - المقدمة-البحثى (عنوان المشروع
/l.php?u=ht
المراجع-الخالصة-المضمون
-22-

ثالثة
 ايمان تطور/د
اساسي
الفكر
سامي
التربوي جميع
الشعب

اسم
أستاذ
المادة

المادة الشعبة

البحث
عنوان موجز عن البحث
المستخدمة) على الطالب ان يختار
احد المشروعات البحثية فقط فى
ضوء دراستك لمقرر تطور الفكر
التربوى/اكتب مشروعا بحثيا فى احد
الموضوعات
المشروع البحثى االول  :إذا كان 1-
الهدف األساسي للفكر التربوي،
رصد الحركة التربوية وتطور
المجتمع ،فإنه يستند بالضرورة إلى
عملية التواصل بين الماضي
والحاضر والمستقبل من جهة،
والتفاعل مع معطيات المجتمعات
البشرية ،على اختالف نماذجها،
زمنيا ً ومكانياً ،من جهة أخرى .فى
ضوء دراستك لتطور الفكر التربوى
وضح اهمية دراسة الفكر التربوى
والعوامل المؤثرة عليه واساليب
دراسة الفكر التربوى
.2المشروع البحثى التانى :يتفق
جميع األفراد والمتخصصين في
جميع مجاالت العلوم المختلفة على
مر العصور على أن ثقافة المصريين
وحضارتهم كانت ثقافة متقدمة ال
يمكن أن يماثلها ثقافة أخرى في أي
عصر من العصورضوء دراسة
الفكر التربوي في مصر الفرعونية
قديما وضح اسباب قيام الحضارة
-23-

رابط
اإلستمارة
البحثية
tps%3A%2
F%2Fform
s.office.co
m%2FPag
es%2FRes
ponsePage.
aspx%3Fid
%3D137GcoB5kqct
D11tSZEII
X8qzGpj1J
GoJ0npL0j
NbxUQTN
KVUxWM
DBIWkx
WUVM1V
FROOEo3
T0tKVC4u
%26fbclid
%3DIwAR
0KVbBGZ
fpLBV2Ft
zriveiGfC8
FIdaGxop
HNNNZfz
8WGTbG
YqwC3GI-

اسم
أستاذ
المادة

المادة الشعبة

رابط
البحث
اإلستمارة
عنوان موجز عن البحث
البحثية
الفرعونية واهم مراحل التعليم فى Biw&h=A
T1PNkMg
مصر الفرعونية
SiB1Uالمشروع البحثى الثالث :فى 3.
ضوء دراستك للفكر التربوى فى et95ieTAI
مصر فى العصر الحديث وضح PKeDawk
المالمح الرئيسية للمجتمع المصرى kNSQZXP
موضحا مالمح حركة االصالح 3NuYt2rT
التعليمى فى عهد محمد على والنتائج mi3-
kzckLRY
التى ترتبت على التعليم
Wr35nVs
المشروع البحثى الرابع  :فى 4.
YU46aHzg
ضوء دراسة الفكر التربوي
UltcfC74ljl
والسياســـــات التعليميــــة في
مصــــرخالل الفترة من  1923حتى zrEDQ0Eh
BNn8_Thc
ثورة  1952وضح كيفية صنع
vqrc7ej_h
السياسة التعليمية واليات صنع
OV025139
السياسة التعليمية فى تلك الفترة
5المشروع البحثى الخامس  :الفكر adJ6CwFk
التربوى ( مفهوم الفكر ,مستويات _NAQiVD
البحث فى الفكر التربوى ,معايير 4B
البحث فى الفكر التربوى  ,اهمية
دراسة الفكر التربوى ) والقوى
والعوامل المؤثرة فى حركة الفكر
التربوى (العامل االقتصادى  ,العامل
االجتماعى ,العامل السياسى ,العامل
) الجغرافى
المشروع البحثى السادس  :الفكر 6-
التربوى العربى واالسالمى فى
-24-

اسم
أستاذ
المادة

المادة الشعبة

د
محمد
هالل

تعليم ثالثة
الكبار اساسى
جميع
الشعب

البحث
عنوان موجز عن البحث

رابط
اإلستمارة
البحثية

العصور الوسطى ( التربية قبل
االسالم واهدافها ) التربية االسالمية
واسسها واهداف التربية االس
)المية
المشروع البحثى السابع  :تربية 7-
الطفل فى القرن العشرين واهم
العوامل المؤثرة على التعليم فيها
ومراحل تطور التربية فى القرن
العشرين (النهضة التربوية  ,الطموح
) التربوى
https://for
الموضوع االول:
ms.office.c
تختلف نظرية تعليم الكبار عن نظرية
om/Pages/
تعليم الصغار ،اكتب مشروعا بحثياً مبيناًResponse :
Page.aspx
أسباب زيادة االهتمام بتعليم الكبار
?id=137وخصائص برامجه؟ وأبرز ما تعانيه برامج GcoB5kqc
tD11tSZE
تعليم الكبار من مشكالت؟
IDjeL4ra
الموضوع الثانى:
HZZHv61
-syvيقدم التعلم النشط العديد من
JyVUNEx
االستراتيجيات فى برامج محو األمية
QR1lETk
9WWERI
وتعليم الكبار ،يستطيع أن يختار منها
MDNaRj
المعلم ما يناسب الظروف ،اعرض
RLVjkwV
-25-

اسم
أستاذ
المادة

المادة الشعبة

البحث
عنوان موجز عن البحث
مشروعا بحثياً مبيناً:
 تصنيف المتعلمون في " التعلم
النشط"
 مهارات التعلم النشط
 دور المعلم والمتعلم عند استخدام
كل إستراتيجية

ج) جدول ثالثة طفولة عربي
-26-

رابط
اإلستمارة
البحثية
1VBSS4u

اسم أستاذ
المادة

المادة

الشعبة

البحث
عنوان موجز عن البحث

أ.م.د.شعبان
هلل

المعسكرات

طفولة

اكتبى مشروعا بحثيا فى أحد الموضوعات
التالية :

وألعاب

الموضوع األول :

الخالء

توجد مجموعة من الفروق بين
المعسكر والمخيم وفقا للدراسات التي تناولت
كل منهما .اكتبي مشروعا بحثيا حول
النشاط الترويحي ودوره التطبيقي بمرحلة
رياض األطفال.

الموضوع الثانى :
تتعد أهداف المعسكرات وفقا
لألنشطة العامة في المعسكرات .اكتبي
مشروعا بحثيا حول إجراءات التنفيذ الالزم
توافرها داخل المعسكرات مع التوضيح

باألمثلة التطبيقية بمرحلة رياض األطفال.
الموضوع الثالث :
تتنوع أنواع المعسكرات والمخيمات
بمرحلة رياض األطفال وفقا ألشكال
المعسكرات المنظمة .اكتبي مشروعا بحثيا

حول األسس العامة لتنظيم المعسكرات مع
التوضيح باألمثلة التطبيقية بمرحلة رياض
األطفال.

ج) جدول ثالثة طفولة انجليزي
-27-

رابط
اإلستمارة
البحثية
https://for
ms.office.c
om/Pages/
ResponseP
age.aspx?i
d=137GcoB5kqct
D11tSZEI
MiIrCAY6
ChNpOH2
hFtJhdRU
MlpSVVF
XWE01R
VhNV0tP
RlNaVEE0
QUI4Ui4u

رابط اإلستمارة
البحثية

https://for
ms.office.c
om/Pages/
ResponseP
age.aspx?i
d=137GcoB5kqct
D11tSZEI
MiIrCAY6
ChNpOH2
hFtJhdRU
OVg5ND
A5QUZG
Wlc2WjJK
RUxJNlpQ
TTBCMi4
u

البحث
عنوان موجز عن البحث

الشعبة

Write a research
project on one of the
following topics:
The first topic:
The
camp
is
defined as: "Every place
is equipped with tools and
equipment which meets
the health requirements
and capabilities that make
it suitable for specific
purposes by practicing
the types of regular
activity
under
the
supervision
of
a
specialized professional
leadership. In light of
your study of the course
of camps and outdoor
games in kindergarten
Write a research project
contains the following
points:Types of camps,
Examples of some types
of camps, Implementation
procedures required to be
available in the camps
Leaders in the camps.
The second topic:
It is an
educational method that
aims to train students how
to plan some programs
and the way to implement
them. also it provide
students
with certain
social skills that enable

3ʳᵈ
Year
Childh
ood
Educat
ion
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المادة
camps and
outdoor games

اسم أستاذ المادة

شعبان.د.م.أ
هلل

رابط اإلستمارة
البحثية

البحث
عنوان موجز عن البحث

الشعبة

them to address some of
the situations that they
may face in their practical
lives and the way to deal
with others. In light of
your study of the course
of camps and outdoor
games in kindergarten
Write a research project
contains the following
points:The
general
principles for organizing
camps, General activities
in the camps, Forms of
organized camps Tips and
advice for the teacher in
camps.
The Third topic: Write a
research project about
the relationship between
camps
and
outdoor
games.
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المادة

اسم أستاذ المادة

