الخطة البحثية لكلية الرتبية النوعية

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

اجملاالت البحثية
 .1قسم اقتصاد منزىل
•
•
•

إعادة تدوير بقااي أقمشة املالبس واالستفادة منها يف تصنيع منتجات جديدةوذلك لتنمية الصناعات الصغرية سواء من املنسوجات أو اجللود

تنمية املهارات لدى رابت األسر وعالقتها ابلدخل واألنفاق الشخصى وختطيط وقت الفراغ وعالقته ابلسلوك األجتماعى
األغذييذة الوفيفيذة واألمراا والوقذايذة منهذا من خالف توفي

األغذييذة كملمذل عالجى ووقذا ى م األمراا املختلفذة ومعرفذة ثريري املواد املض ذ ذ ذ ذ ذذافذة ل غذييذة

وثريريها على الصحة العامة وسبل التقليل من استخدامها ابستبداهلا مبضافات طبيعية جملاهبة األمراا .

 .2قسم العلوم الرتبوية والنفسية
•

دراسات حوف دمج ذوى االحتياجات اخلاصة يف التعليم العام واخلاص

•

تشخيص وتقومي ذوى االحتياجات اخلاصة واملوهوبني.

•
•

دور اإلعالم الرتبوي يف حتسني اجلودة حنو مؤسسات التعليم اجلامعي لتحقيق ضمانة حقيقية وواضحة يف التعليم اجلامعي .
توفي املستحداثت م جماف االعالم واملسرح م تناوف قضااي اجملتمع .

 .3قسم االعالم الرتبوى

 .4قسم تلنولوجيا التعليم
•
•

البحث م النظرايت واالسرتاتيجيات احلديثة م التعليم والتعلم ،وأمناط التعلم املتنوعة (تعاوىن ،تشاركى ،تنافسى ) ... ،الىت تناسب جماالت تلنولوجيا
التعليم.
حتديد األولوايت للرتكيز على جماالت البحث ذات األمهية لبدء شراكات مع املراكز البحثية العاملية واالستفادة من جتارهبا يف جماف الربامج التعليمية والبيئات
التعليمية غري التقليدية.

 .5قسم الرتبية الفنية
•

دراسات جماالت الرتبية الفنية لالستغالف األمثل الستثمارات الدولة

•

دراسات جماالت ا لرتبية الفنية املتنوعة إلريراء إنتاج احلرف والصناعات الصغرية .

•

تطوير مقررات األداء على آلة البيانو إبستخدام التقنيات واملؤلفات احلديثة وتطوير طرق التدريس.

•

تفعيل االنشطة املوسيقية املدرسية لبناء قدرات التالميي وتنمية مهارات التفلريوحماولة استخدام وسا ل التلنولوجيا يف املناهج وطرق تدريس والرتبية العملية

 .6قسم الرتبية املوسيقية

ومناهج البحث .
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اجملاف البحثي األوف  :إعادة تدوير بقااي أقمشة املالبس واالستفادة منها يف تصنيع منتجات جديدةوذلك لتنمية
الصناعات الصغرية سواء من املنسوجات أو اجللود
املوضوع البحثي

جهات التمويل
احلامعة

جهات أخرى

اجلهات املشاركة
اجلامعة

 .1دور إعادة تدوير بقااي
األلياف

واألقمشة

املتخصصة م تصنيع

واالستفادة

جديدة

جهات أخرى
اللليات واملعاهد

واخليوط

منهم م تصنيع منتجات

املخرجات التطبيقية

املالبس

كلية

√

الباحثني

 -انتاج أقمشة من

مواد خالية أبلوان غري

ضارة ابإلنسان.

اللليات واملعاهد

 -رسايل ماجستري

النوعية

مصانع الغزف والنسيج

واملالبس.

 -مشروعات حبثية.

الرتبية

اجلهات املستفيدة

ودكتوراة

املتخصصة يف الغزف

والنسيج.

املركز القومى للبحوث.

مصانع جتهيز وصباغة
وطباعة املنسوجات.

 .2استخدام الوسا ل
التلنولوجية احلديثة يف

فن الباتروانت واحلياكة

كلية

√

الباحثني

الرتبية
النوعية

 .3دراسات وبرامج

تعليمية م الرتبية امللبسية
كلية

√

الباحثني

الرتبية

النوعية

كليات العلوم
واهلندسة

كليات احلاسبات

انتاج برامج كمبيوتر

املركز القومى للبحوث

تساهم يف رفع مستوى

املدارس واملعاهد الفنية

األداء األكادميى .

واملعلومات

الصناعية

الذلذلذيذ ذ ذذات واملذعذ ذ ذذاهذ ذ ذذد  -مشروعات حبثية.
املتخصذ ذصذ ذذة م تصذ ذذنيع  -رسايل ماجستري

وطباعة املنسوجات.

كليات العلوم واهلندسة

للبحوث

ودكتوراة

املالبس

 مصذانع جتهيز وصذباغة املذ ذ ذذركذ ذ ذذز ال ذ ذ ذقذ ذ ذذومذ ذ ذذى -املذ ذ ذذدارس وامل ذعذ ذ ذذاهذ ذ ذذد

كليذ ذذات احلذ ذذاس ذ ذ ذ ذ ذبذ ذذات

واملعلومات

الفنية الصناعية

كلية البنات

اجملاف البحثي الثاين :دور املوسيقي وجماالهتا يف رفع مستوي أداء البيانو واالجتاهات املعاصرة للتنمية املهنية ملعلمي
املوسيقى
املوضوع البحثي

جهات التمويل
احلامعة جهات أخرى

ملعلمي املوسيقى

اجلامعة

√

الباحثني

البيانو

 -مشروع حبثي

كلية الرتبية  -وزارة الذ ذتذ ذعذ ذلذ ذيذ ذذم  -رسايل ماجستري ودكتوراة
النوعية

 -أحباث الرتقية

العاىل

 -وزارة ال ذ ذ ذذرتب ذ ذ ذيذ ذ ذ-ذة مشروع حبثي.

 -2التلنولوجي ذ ذذا يف تعليم

االداء الذ ذعذ ذذزيف عذ ذلذ ذذى آلذ ذ ذذة

جهات أخرى
 -جامعة عني مشس

 -1البي ذ ذذانو واالجت ذ ذذاه ذ ذذات
املع ذذاص ذ ذ ذ ذ ذذرة للتنمي ذذة املهني ذذة

اجلهات املشاركة

املخرجات التطبيقية

√

الباحثني

كلية الرتبية
النوعية

والتعليم

-

 -وزارة الثقافة -

خماطبة مراكز املوسيقي.

رسايل ماجستري ودكتوراة

اجلهات املستفيدة
املدارس واملعاهد املوسيقية
اللليات واملعاهد املتخصصة يف
املوسيقي.

املدارس واملعاهد املوسيقية.

اللليات واملعاهد

املتخصصة يف املوسيقي.

مراكز األداء الفىن
واملوسيقي.
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 -3الذ ذبذ ذيذ ذ ذذانذ ذذو وت ذذعذ ذ ذذديذ ذ ذذل
س ذ ذ ذذلوكيات الفئات املختلفة
( من الطفولة للمسنني)

√

الباحثني

وزارة الرتبية -

كلية الرتبية

-

والتعليم

وزارة الشئون -

النوعية

االجتماعية

مشروع حبثي.

-

خماطبة مراكز املوسيقي.

رسايل ماجستري ودكتوراة -

م ذ ذ ذذؤس ذ ذ ذ ذ ذ ذسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذات ذوي

االحتياجات اخلاصة .

مراكز الدعم االجتماعي.

اجملاف البحثي الثالث :دور جماالت الرتبية الفنية لالستغالف األمثل الستثمارات الدولة.
جهات التمويل

املوضوع البحثي

احلامعة جهات أخرى

 -1ال ذ ذذدور الفين جمل ذ ذذاالت

الرتبيذ ذذة الفنيذ ذذة يف رفع أداء

االس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذتذ ذ ذغذ ذ ذذالف األمذ ذ ذثذ ذ ذذل

√

الباحثني

اجلهات املشاركة
جهات أخرى

اجلامعة

بذ ذ ذ ام ذ ذذعذ ذ ذذة عذ ذ ذ-ذني  -أحباث الرتقية

النوعية

-

-

االحتياجات

وذوي

.

اخلاصة

√

الباحثني

-

وزارة الصناعة

وزارة االستثمار
وزارة الثقافة

مشس.

الستثمارات الدولة.
اإلبداع لدى املوهوبني

-

اجملتمع رسايل ماجستري ودكتوراة -
وخ ذ ذذدم ذ ذذة

كلية الرتبية

 -2الرتبية الفنية وتنمية

املخرجات التطبيقية

شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذئ ون الذبذيذئذ ذ ذ-ذة مشروع حبثي

اجلهات املستفيدة

كلية الرتبية

النوعية -
-

وزارة الثقافة

-

وزارة الشئون -
اإلجتماعية -

مراكز الشباب

مشروع حبثي.

خماطبة مراكز املوسيقي.

رسايل ماجستري ودكتوراة -

 وزارة الرتبية والتعليم -وزارة التعليم العاىل

وزارة التضامن اإلجتماعى

دور الرعاية
اإلجتماعية

-

 -3تصميم برامج تدربيبية
لتشغيل املواطنني يف جماالت
الرتبية

املتنوعة

الفنية

الستفادة من جماالت الرتبية

√

الباحثني

كلية الرتبية -

النوعية

الفنية للعالج السلوكي.

-

وزارة

االجتماعية

الشئون مشروع حبثي.
-

منظمات اجملتمع-

املدين

خماطبة مراكز املوسيقي.

رسايل ماجستري ودكتوراة

-

وزارةالصحة

 وزارة الرتبية والتعليم -وزارة التعليم العاىل

وزارة التضامن اإلجتماعى

وزارة التضامن

االجتماعي

اجملاف البحثي الرابع :دور تلنولوجيا التعليم يف االستفادة من جتارب الدوف الرا دة يف جماف البحث العلمي والربامج
التعليمية واملناخ احملفز لإلبداع واالبتلار اليي يؤدي إىل تعظيم اإلنتاج املعريف والتقين والبحثي
جهات التمويل
املوضوع البحثي
.1

البحث

يف

املعلومات والواث ق.

احلامعة جهات أخرى

جماف
√

الباحثني

اجلهات املشاركة
اجلامعة
كلية الرتبية
النوعية

 .2اجتاهات معاصرة يف
برامج

للمعلمني
اخلدمة.

التنمية

قبل

أخرى

وزارة الثقافة
وزارة

املهنية
وأريناء

جهات

√

الباحثني

كلية الرتبية
النوعية

املخرجات التطبيقية

اجلهات املستفيدة

العال

وزارة

والتعليم
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 رسايل ماجستري ودكتوراة -أحباث الرتقية

التعليم  -مشروع حبثي

 -رسايل ماجستري ودكتوراة

الرتبية  -أحباث الرتقية

منظمات اجملتمع

املدين

 -مشروع حبثي

وزارة الثقافة

وزارة الرتبية والتعليم

مراكز تلنولوجيا املعلومات
وزارة التعليم العال

وزارة الرتبية والتعليم

وزارة االتصاالت وتلنولوجيا

املعلومات
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 .3دراسات م التوجهات

عن بعد.

وزارة االتصاالت

أحباث الرتقية

العاىل

واألساليب احلديثة م أنظمة
التعليم اإلللرتوين والتعليم

وزارة التعليم

مشروع حبثي

√

كلية الرتبية

الباحثني

النوعية

وزارة الرتبية

والتعليم

جملس الوزراء

كلية احلاسبات واملعلومات

رسايل ماجستري ودكتوراة
عمل وحدة إللرتونية يف

جماف احلاسب

كلية اهلندسة

مراكز التدريب املهىن

مركز التطوير التلنولوجي
والعلوم االستلشافية

اهليئة القومية لضمان جودة

التعليم واالعتماد.

اجملاف البحثي اخلامس :دور اإلعالم الرتبوي يف حتسني اجلودة حنو مؤسسات التعليم اجلامعي لتحقيق ضمانة حقيقية
وواضحة يف التعليم اجلامعي
املوضوع البحثي

جهات التمويل
احلامعة جهات أخرى

 .1اإلعذ ذذالم الذ ذذرتبذ ذذوي يف
تنميذة مهذارات التفلري لذدي

√

الطالب

 .2دور اإلعالم يف مواجهذة
األزمات السياحية

.3توفي

√

اجلامعة
كلية الرتبية

الباحثني

النوعية
كلية الرتبية

الباحثني

النوعية

املستحداثت م

جماف االعالم واملسرح م

تناوف

اجلهات املشاركة

قضااي

اجملتمع

√

كلية الرتبية

الباحثني

النوعية

املخرجات التطبيقية

جهات أخرى
 -مراكز الشباب

 -مشروع حبثي

 -األحزاب السياسية

 -رسايل ماجستري ودكتوراة

 -وزارة السياحة

 -مشروع حبثي

وزارة التعليم العال

 -أحباث الرتقية

اجلهات املستفيدة
 - -وزارة الثقافة

 -وزارة التعليم العال

 - -وزارة السياحة

وزارة التعليم العال

ودكتوراة
 -رسايل ماجستري

 -وزارة التعليم العال

وزارة التعليم العاىل

مشروع حبثي

احتاد االذاعة والتلفزيون

احتاد االذاعة

أحباث الرتقية

 أحباث الرتقيةجامعة عني مشس
والتلفزيون

رسايل ماجستري ودكتوراة

مركز املعلومات ودعم
اختاذ القرار

اهليئة العامة لالستعالمات

املؤسسات الصحفية

اجملاف البحثي السادس :دور الربامج ااإلرشادية يف عالج مشاكل اضطراابت سلوك ذوى االحتياجات اخلاصة للعاملني
مع ذوى االحتياجات اخلاصة وأسرهم
املوضوع البحثي

جهات التمويل
احلامعة جهات أخرى

اجلهات املشاركة
اجلامعة

جهات أخرى

 .1دراسات حوف دمج

وزارة التعليم

يف التعليم العام واخلاص.

وزارة الرتبية

العال

ذوى االحتياجات اخلاصة

√

الباحثني

كلية الرتبية
النوعية

والتعليم

وزارة الشئون
اإلجتماعية

منظمات اجملتمع

املدين

املخرجات التطبيقية
-

اجلهات املستفيدة

مشروع حبثي

وزارة التعليم العال

ودكتوراة

وزارة الثقافة

رسايل

أحباث الرتقية

ماجستري وزارة الرتبية والتعليم
وزارة التضامن اإلجتماعى

-

جامعة عني مشس

املركز القومي للبحوث
الرتبوية والتنمية

اجمللس القومى لشئون

ذوى االعاقة
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 -وزارة التعليم العال

 .2تش ذ ذ ذ ذذخيص وتقومي ذوى
االحتي ذ ذذاج ذ ذذات اخل ذ ذذاص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة

وزارة الرتبية

-

وزارة الشئون

-

والتعليم

واملوهوبني.
√

الباحثني

كلية الرتبية
النوعية

-

اإلجتماعية

مشروع حبثي

رسايل

ماجستري

ودكتوراة

أحباث الرتقية

منظمات اجملتمع

املدين

 .3ثهيل ذوي االحتياجات

وزارة الشئون

اإلجتماعية

منظمات اجملتمع

√

الباحثني

كلية الرتبية
النوعية

املدين

دور الرعاية
اإلجتماعية

مركز ذوى

واملوهوبني

 مراكز الرتبية اخلاصةعلى مستوى مجهورية

 قسم العلوم الرتبويةوالنفسية والرتبية اخلاصة

مشروع حبثي

 -وزارة الرتبيةوالتعليم رسايل ماجستري ودكتوراة

للتوافق مع احلياة.

اإلبداع

واالبتلار

مصر العربية والوطن العرب

مدارس املتفوقني
 -وزارة التعليم العال

 -املراكز األكادميية لتنمية

أحباث الرتقية

جماف رايا األطفاف

بوزارة الرتبية والتعليم

جماف الرتبية اخلاصة بوزارة

الرتبية والتعليم

جماف التنمية املهنية

للمعلمني

اجمللس القومى لشئون

ذوى االعاقة

االحتياجات

اخلاصة بللية

الدراسات العليا

للطفولة.

اجلهات املقرتحة للمشاركة م داخل اجلامعة
ذ كليات العلوم واهلندسة

ذ كليات احلاسبات واملعلومات
ذ كلية الرتبية
ذ كلية اهلندسة
ذ كلية البنات
ـ مركز ذوى االحتياجات اخلاصة بللية الدراسات العليا للطفولة.

اجلهات املقرتحة للمشاركة م خارج اجلامعة
ذ مصانع الغزف والنسيج واملالبس ذ اللليات واملعاهد املتخصصة يف الغزف والنسيج ذ املركز القومى للبحوث ذ مصانع جتهيز وصباغة وطباعة
املنسوجات ذ املركز القومى للبحوث املدارس واملعاهد الفنية الصناعية ذ مصانع جتهيز وصباغة ذ املدارس واملعاهد املوسيقية ذ اللليات
واملعاهد املتخصصة يف املوسيقي ذ املدارس واملعاهد املوسيقية ذ اللليات واملعاهد املتخصصة يف املوسيقي ذ مذراكز األداء الفىن واملوس ذيقي
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ذ مؤسسات ذوي االحتياجات اخلاصة ذ مراكز الدعم االجتماعي ذ وزارة الصناعة ذ وزارة االستثمار ذ وزارة الثقافة ذ وزارةالصحة ذ وزارة
التضامن اإلجتماعى ذ مراكز تلنولوجيا املعلومات ذ وزارة االتصاالت وتلنولوجيا املعلومات ذ مراكز التدريب املهىن ذ مركز التطوير التلنولوجي
والعلوم االستلشافية ذ اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ذ احتاد االذاعة والتلفزيون ذ مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار ذ اهليئة
العامة لالستعالمات ذ املؤسسات الصحفية ذ املركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية ذ اجمللس القومى لشئون ذوى االعاقة ذ املراكز األكادميية
لتنمية اإلبداع واالبتلار واملوهوبني ذ مراكز الرتبية اخلاصة على مستوى مجهورية مصر العربية والوطن العرب.

-

مقرتح املخرجات االساسية خلطة الللية بعد انتهاء اخلطة البحثية
 -1براءة إخذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرتاع

عدد

()2

 -2رسا ل ماجس ذ ذ ذ ذ ذ ذتري/دكتوراة

عدد

()100

 -3مشروعات حبثيذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذة

عدد

()5

 -4شراكات جمتمعية مع الدولة

عدد

()5
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