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ـ بغامج الضعاؾاث العلُا،   مً صوع الجامعت في مجاٌ البدث العلمي، وفي ظل إعاصة هُيلت ولُت التربُت وجدىلها إلى جضَع
ً
اهؼالكا

وما ًيخج وما صاخب طلً مً جىحه ألاكؿام العلمُت في اليلُت هدى الخىؾع في بغامج اإلااحؿخحر وإعضاص بغامج الضهخىعاه في جسصصاث مخعضصة، 

اٌ طلً مً وحىص بِئت زصبت ومصجعت للبدث العلمي مً زالٌ بغامج الضعاؾاث العلُا اإلاخىىعت باليلُت، وفي طىء ما جللاه هظه البرامج مً إكب

ي بحر مً الؼالب الغاػبحن في مىاصلت صعاؾاتهم العلُا في جسصصاث مخعضصة باليلُت. فلض خغصذ ولُت التربُت على جىطُذ مجاالث البدث العلمه

اجه على مؿخىي جسصصاث ألاكؿام العلمُت، خُث بغػث فىغة إعضاص صلُل زاص بأولىٍاث البدث العلمي على مؿخىي اليلُت،  وجدضًض أولٍى

ؿترشض بها ػالب الضاعؾاث العلُا في مجاٌ البدث العلمي.بدُث ًمثل   زاعػت بدثُت حؿهم في صعم البدث العلمي على مؿخىي اليلُت، َو
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 : يهدف هرا الدلُل إلى
 خصس مجاالث البدث العلمي وأولىٍاجه على مظخىي ألاكظام العلمُت بيلُت التربُت. -1

 الخخصص.البدثُت ومىطىعاث الدزاطت العلمُت الحدًثت في خلل  ولىٍاثطلبت الدازطاث العلُا هدى ألا  جىحُه اهخمام -2

ًخم عسطها في التي جلبُت خاحت الطلبت في الخعسف على مىطىعاث الخخصص الحدًثت التي جدىاولها املجالث العلمُت أو  -3

 . ي املشابهت مً حامعاث أخس  وألاكظام اللظمفي  املؤجمساث العلمُت أو مىطىعاث السطائل العلمُت

ف الط -4 ، وهرلً مع الخخصصاث البُيُت ألاخسي اللظم العلمي الىاخدبطبُعت الصالث بين الحلٌى الفسعُت في  لبتحعٍس

 مً واكع الاهخاج البدثي.

ت. ثمظاعدة طلبت الدازطا -5 ُّ  العلُا على جددًد مىطىع السطالت العلم

 

 لجمُع البدىر املظخلبلُت هره مع العلم أن كائمت ألاولىٍاث البدثُت
ً
طلبت  ن ًلىم بهاأالتي ًمىً  ال جمثل خصسا

 وإهما هي اوعياض لخىحهاث بدثُت معاصسة في خلل الخخصص ًمىً دزاطتها. العلُا،دزاطاث ال
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 مس إعداد هرا الدلُل باملساخل الخالُت :

بشأن خصس مجاالث البدث العلمي وأولىٍاجه في كامذ لجىت البدث العلمي واليشس في اليلُت بمخاطبت ألاكظام العلمُت  -1

 ول كظم مً ألاكظام العلمُت باليلُت ، وفم همىذج مىخد .

ع باللظم ،في الخخصصاجه أولىٍو بدثُت الجاالث املول كظم بخددًد  كام -2 ، وكد  مً خالٌ مشازهت أعظاء هُئت الخدَز

زوعي في جددًد ألاولىٍاث البدثُت في ول كظم أن جىىن معاصسة  لألبدار الخخصصُت الحدًثت، وجىىن ذاث صبغت 

 إحسائُت.

كامذ اللجىت بعد جللي زدود ألاكظام العلمُت باطخعساض ومىاكشت ما وزدها مً ألاكظام بالعمل على املؤامت فُما بُنها ،  -3

 وإخساحها في صىزتها ألاولُت .

وهماذج مً كبل اللجىت جم جلدًم اكتراخاث مسة أخسي ، و العلمُت م اجم إزطاٌ اليسخت ألاولىٍت مً الدلُل لألكظ -4

 .مً كبل ألاكظامواعخمادها للمساحعت النهائُت 

 . لجىت البدث العلمي واليشس في اليلُت وإخساحها في صىزتها النهائُتجىظُم ألاولُاث البدثُت ومساحعتها مً كبل جم  -5
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 طىف ٌظهم هرا الدلُل في جىحُه حهىد الطلبت في مجاٌ البدث العلمي مً خالٌ مظاعدتهم على:

خفم مع ألاولىٍاث البدثُت في الخخصص.. -1  أن ًىىن املىطىع الري ًخم اخخُازه طمً مدىز اهخمام الطالب ٍو

املشابهت والتي ًمىً الحصٌى عليها مً مىاكع املجالث العلمُت أو املىاكع  مساحعت هخائج الدزاطاث الحدًثت مً ألابدار -2

 الالىتروهُت املىزىكت.

 الخدلم مً صُاغت فسطُت بدثُت جىىن مظدىدة ألطع وكىاعد مخِىت مً ألابدار، وأن ًىىن هىان أدب هظسي واف -3

 خٌى املىطىع الري ًخم اخخُازه.

 .ٌظدىد إلى أدلت مً الىاكعاملشيلت وطيزودها بأطاض  م في جددًدطِظهحمع بُاهاث اطخطالعُت خٌى املىطىع  -4

 .وججىٍده جىظُم العمل  ٌظاعد على ، مما ٌظهم في جددًده بشيلالخأوي في مسخلت اخخُاز املىطىع  -5

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 أوالً: أولوياث البحث العلمي بقسم املناهج وطرق التدريس
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 املىاهج وطسق الخدَزع في: بسهامج املاحظخير 

 

 

 

 

 ألاولىٍت البدثُت

" الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز للغؾابل 

 العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

لخصمُم  instructional Designاؾخسضام هماطج الخصمُم الخعلُمي .1

غ مدخىي اإلاىاهج الضعاؾُت في الخعلُم   .اإلالغعاث عبر ؤلاهترهذ، وفى جؼٍى

غ اإلاىاهج الضعاؾُت في الخعلُم العام  خدىاٌو البدىرؾ جلُُم وجؼٍى

 والخعلُم الجامعي في طىء هماطج الخصمُم الخعلُمي  

تها بخفعُل مجخمعاث بىاء وجسؼُؽ اإلاىاهج والبرامج الخعلُمُت وعالك .2

 الخعلُم والخعلم، وبىاء مجخمعاث اإلاعغفت.

صعاؾت صوع اإلاىاهج والبرامج الخعلُمُت في جفعُل ؾخدىاٌو البدىر 

 مجخمعاث الخعلُم والخعلم، وبىاء مجخمعاث اإلاعغفت 

جصمُم اإلاىاهج الضعاؾُت اللابمت على الاؾخلصاء، واإلاىاهج اللابمت  .3

 الخبحر، واإلاىهج اإلاضعىم بالحاؾب.على الخبرة، واإلاىهج 
  ابمت على الاؾخلصاء، الخبرة، جصمُم مىاهج صعاؾُت كؾخدىاٌو البدىر 

غ ألاواصًمي واجساط اللغاعاث  .4 اللُاؽ اإلابني على اإلاىهج وصوعه في الخؼٍى

 الخعلُمُت، والاؾدُعاب اإلافاهُمي.

إعضاص أصواث اللُاؽ اإلابني على اإلاىهج وصعاؾت صوعه  خدىاٌو البدىرؾ

غ الاواصًمي واجساط اللغ   عاث الخعلُمُت، والاؾدُعاب اإلافاهُمي افي الخؼٍى

جدلُل وجصمُم اإلاىاهج بمؿاعضة الحاؾب وأزغ طلً على حىصة  .5

غ اإلاىاهج.  أوشؼت جؼٍى

ؾت جصمُم اإلاىاهج الضعاؾُت بمؿاعضة الحاؾب وصعا خدىاٌو البدىرؾ

غ ألاوشؼت الخعلُمت وجىمُت ألاصاء ألاواصًمي والاججاهاث  فاعلُتها في جؼٍى

 هدى الحاؾب 

 مجاٌ املىاهج الدزاطُت

غ اإلاىاهج الضعاؾُت في الخعلُم العام والخعلُم الجامعي في طىء هماطج الخصمُم الخعلُمي، اإلاىاهج اللابمت على الاؾخلصاء  "جلُُم وجؼٍى

 ."  لخفعُل مجخمعاث الخعلُم والخعلم وبىاء مجخمعاث اإلاعغفتوالخبرة والحاؾب وطلً 
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 املىاهج وطسق الخدَزع في: بسهامج املاحظخير 

 

 

 

 

 ألاولىٍت البدثُت

" الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز للغؾابل 

 العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

ؿُت التي حعخمض على  الاؾتراجُجُاثاؾخسضام . 1 والىماطج الخضَع

ت البىابُت الحضًثت في الخعلم وأزغها على بعع اإلاخؼحراث مثل  الىظٍغ

الخفىحر الابخياعي والىاكض والخفىحر اإلاغهب والخفىحر اإلاىظىمي والخفىحر 

العلمي والخفىحر الاؾخضاللي والخفىحر اإلاىؼلي وجفىحر خل اإلاشيلت، وجفىحر 

 اجساط اللغاع.

ؿُت مثل:  اٌو البدىرخدىؾ فاعلُت الاؾتراجُجُاث والىماطج الخضَع

همىطج جدفحز الخفىحر، اؾتراجُجُت الخفىحر الخىاظغي، همىطج باًبي، 

 اؾتراجُجُت الخسُل.

اث الخعلم اإلاعغفُت )حاهُه. 2  –بغوهغ  -الخؼبُلاث اإلاخىىعت لىظٍغ

 أوػوبل...( في جضَعـ البىاء اإلاعغفي للعلم. –فُجىحؿيي 

اث الخعلم اإلاعغفُت )حاهُهالخؼبُلاث  خدىاٌو البدىرؾ  –بغوهغ  -لىظٍغ

ؼتالخفىحر، أوػوبل...(  –فُجىحؿيي  ؼت اإلافاهُم، وزٍغ مثل: زٍغ

ؼت الضاللُت، والؿلاالث الخعلُمُت وأزغها في جضَعـ البىاء اإلاعغفي  والخٍغ

 للعلم.

إؾتراجُجُاث وهماطج الخضَعـ اللابمت على هماطج ؾخدىاٌو البدىر جت أهم إؾتراجُجُاث وهماطج الخضَعـ اللابمت على هماطج معال. 3

عمجاٌ   : الخدَز

اث الخعلم في  ؿُت والخؼبُلاث اإلاخىىعت لىظٍغ "مسغحاث البدىر في اإلاجاٌ ؾدؿاعض في جفعُل اؾخسضام الاؾتراجُجُاث والىماطج الخضَع

 ."  على بعع اإلاخؼحراث لضي الؼالب عملُت الخعلُم والخعلم وجدضًض ازغها
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اإلاعلىماث مثل همىطج الخفىحر الاؾخلغاةي، وهمىطج اهدؿاب اإلافهىم، 

وهمىطج الخفىحر الاؾخلصاةي، وكُاؽ أزغها في حشىُل اإلافاهُم 

ً البىاء اإلاعغفي وبىاء الىماطج العللُت  والاؾدُعاب اإلافاهُمي وجيٍى

للمخعلم في طىء بعع اإلاخؼحراث مثل ألاؾالُب اإلاعغفُت وأهماغ الخعلم 

خفىحر والظواءاث اإلاخعضصة والظواء الاهفعالي وأؾالُب الخفىحر للمخعلم، وال

 وحىصة الحُاة. 

معالجت اإلاعلىماث مثل همىطج الخفىحر الاؾخلغاةي، وهمىطج اهدؿاب 

لحالت اإلاخؼغفت، مثل: اؾتراجُجُت ا اإلافهىم، وهمىطج الخفىحر الاؾخلصاةي

فغ، اؾتراجُجُت اإلادشابهاث، همىطج إًؼهىغافذ ،همىطج  همىطج صاٍع

كُاؽ أزغها في حشىُل اإلافاهُم والاؾدُعاب اإلافاهُمي  وؾىزمان 

ً البىاء اإلاعغفي وبىاء الىماطج العللُت للمخعلم في طىء بعع  وجيٍى

ظواءاث اإلاخؼحراث مثل ألاؾالُب اإلاعغفُت وأهماغ الخعلم والخفىحر وال

 .اإلاخعضصة والظواء الاهفعالي وأؾالُب الخفىحر للمخعلم، وحىصة الحُاة

أهم اؾتراجُجُاث وهماطج الخضَعـ اللابمت على اإلاش البشغي في جىمُت . 4

 عملُاث الخفىحر اإلاسخلفت وجدلُم الفهم العمُم.

أهم اؾتراجُجُاث وهماطج الخضَعـ اللابمت على اإلاش ؾخدىاٌو البدىر 

ع اإلاعغفي، وإؾتراجُجُت مثل: زغابؽ الخفىحر، البشغي  إؾتراجُجُت الدؿَغ

عصف الضماغ )العصف الظهني(، واؾتراجُجُت الخعلم الخىلُضي، 

واؾتراجُجُت الخعلم اللابم على البدث، وإؾتراجُجُت الخضَعـ الخباصلي، 

 .في جىمُت عملُاث الخفىحر اإلاسخلفت وجدلُم الفهم العمُموفاعلُتها 

ب. 5 مضازل للخضَعـ والخعلم بهضف جفعُل عملُاث الخفىحر في  ججٍغ

 عصغ اإلاعلىماجُت واإلاؿخدضزاث الخىىىلىحُت.

جفعُل  وأزغها فيSTEMمثل: مضازل للخضَعـ والخعلم ؾخدىاٌو البدىر 

 .عملُاث الخفىحر في عصغ اإلاعلىماجُت واإلاؿخدضزاث الخىىىلىحُت
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 الخدَزعاملىاهج وطسق  في: بسهامج املاحظخير 

 

 

 

 

 ألاولىٍت البدثُت

هاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز للغؾابل " الخىح

 العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

وألاواصًمُت ػبُعت العالكاث اإلادخملت بحن الؿماث الصخصُت . 1

للمعلم وكضعجه على جىظُفها في زضمت ؤلاعضاص للعملُت الخعلُمُت أو 

لخدؿحن الخسؼُؽ لخبراث الخعلم التي ًجب أن ًمغ بها اإلاخعلم 

 لخفعُل مسغحاث الخعلم.

للمعلم وألاواصًمُت العالكاث بحن الؿماث الصخصُت ؾخدىاٌو البدىر صعاؾت 

وكضعجه على جىظُفها في زضمت ؤلاعضاص للعملُت الخعلُمُت أو لخدؿحن الخسؼُؽ 

، مثل : اإلاخعلم لخفعُل مسغحاث الخعلملخبراث الخعلم التي ًجب أن ًمغ بها 

معغفت اإلاعلم في اإلاجاالث اإلاسخلفت وعالكتها بأصاءه ألاواصًمي، هفاءاث ومهاعاث 

اإلاعلم وعالكتها بمعخلضاتهم اإلاعغفُت خٌى اإلاجاالث اإلاسخلفت مثل: الخعلُم 

 والخعلم، زصابص الؼالب طوي صعىباث الخعلم والؼالب اإلاىهىبحن.

 Pre-Active Teacherالعالكت بحن أوشؼت اإلاعلم اللبلُت . 2

Behaviors  وؾلىهه الخعلُمي وأزغها على الؿماث الصخصُت للمخعلم

Individual Student Characteristics  ومخؼحراث الؿُاق

مثل الظواء الجمعي وصعحت  Internal Context Variablesالضازلي

   ىصة بحن الؼالب.الخعاون والخىافـ أزىاء الخعلم اإلاىح

 Pre-Active Teacherالعالكت بحن أوشؼت اإلاعلم اللبلُت ؾخدىاٌو البدىر صعاؾت 

Behaviors  وؾلىهه الخعلُمي وأزغها على الؿماث الصخصُت للمخعلم

Individual Student Characteristics ومخؼحراث الؿُاق الضازليInternal 

Context Variables  مثل الظواء الجمعي وصعحت الخعاون والخىافـ أزىاء الخعلم

، مثل: مضي اؾخسضام اإلاعلم للمؿخدضزاث الخىىىلىحُت اإلاىحىصة بحن الؼالب

الحضًثت في الخعلُم وأزغها على جدصُل الؼالب واججاهاتهم هدى اإلاؿخدضزاث 

 الخىىىلىحُت الحضًثت

 :املعلمين وهفاًاتهممجاٌ 

مسغحاث البدىر في اإلاجاٌ ؾدؿاعض في جلُُم أصاء اإلاعلمحن وصعاؾت العالكت بحن الؿماث الصخصُت وألاواصًمُت وهفاءتهم ومهاعاتهم  "

غ أصاء اإلاعلمحن وهظلً بغامج إعضاصهم  ." اإلاسخلفت وأزغها على عملُت الخعلُم والخعلم وأصاء الؼالب مما ًؤصي لخؼٍى
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ا
ً
البحث العلمي بقسم اإلدارة الرتبويتأولوياث : ثاني  
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ت  في: بسهامج املاحظخير   إلادازة واللُادة التربٍى

 

 

 

 

 ألاولىٍت البدثُت

" الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز 

 للغؾابل العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

غ الهُاول الخىظُمُت في اإلاؤؾؿاث الخعلُمُت -1  جؼٍى

ت ، وأهماغ  ت والالمغهٍؼ ؾخدىاٌو البدىر صعاؾت العالكت بحن أشياٌ اإلاغهٍؼ

غ الهُيل الخىظُمي للمؤؾؿاث  الاجصاالث وأصواع الؿلؼت واإلاؿؤولُت بؼغض جؼٍى

 الخعلُمُت 

ت في اإلاؤؾؿاث الخعلُمُت   -2 غ الىظم والؿُاؾاث ؤلاصاٍع  جؼٍى
غ ألاهضاف وألاصلت الخىظُمُت ، وجدؿحن هظم الحىافؼ  ؾخدىاٌو البدىر جؼٍى

 والتركُاث في اإلاؤؾؿاث الخعلُمُت

ت في اإلاؤؾؿاث الخعلُمُت  -3 غ العملُاث ؤلاصاٍع  جؼٍى
م  غ عملُاث الخسؼُؽ والخىظُم والغكابت والخىحُه والخلٍى ؾخدىاٌو البدىر جؼٍى

 في اإلاؤؾؿاث الخعلُمُت 

غ البِئت الخىظُمُت -4  في اإلاؤؾؿاث الخعلُمُت جؼٍى
 ٌ غ  ؾخدىاو غ اإلاىار الخىظُمي والثلافت الخىظُمُت وجؼٍى البدىر جلُُم وجؼٍى

 الخلىُاث وجىىلىحُا ؤلاصاعة في اإلاؤؾؿاث الخعلُمُت

ت في اإلاؤؾؿاث الخعلُمُت  -5 غ اإلاىاعص البشٍغ  جؼٍى
بُت   ؾخدىاٌو البدىر صعاؾت أؾالُب جدضًض الاخخُاج وػغق إعضاص البرامج الخضٍع

ؼه   ، والخعغف على واكع الىمى اإلانهي للعاملحن في اإلاؤؾؿاث الخعلُمُت وؾبل حعٍؼ

 : إلادازة التربىٍتمجاٌ 

ت في مؤؾؿاث الخعلُم العام والخعلُم الجامعي في  " مسغحاث البدث ؾدؿاعض في جلُُم وجدؿحن الهُاول الخىظُمُت والعملُاث ؤلاصاٍع

 . "  طىء الىماطج اإلاعاصغة
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ت  في: بسهامج املاحظخير   إلادازة واللُادة التربٍى

 

 

 

 

 ألاولىٍت البدثُت

" الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز للغؾابل 

 العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

غ  - 1  لضي كاصة اإلاؤؾؿاث الخعلُمُت.مهاعاث اللُاصة جؼٍى
واكع اإلاهاعاث اللُاصًت لضي كاصة مؤؾؿاث الخعلُم ؾخدىاٌو البدىر 

غها في طىء الاججاهاث اإلاعاصغة .  وؾبل جؼٍى

اث اللُاصة وجؼبُلاتها - 2  في اإلاؤؾؿاث الخعلُمُت  هظٍغ
صعاؾت أهماغ اللُاصة في اإلاؤؾؿاث الخعلُمُت وؾبل ؾخدىاٌو البدىر 

اث اللُاصة . غها في طىء هظٍغ  جؼٍى

تالاججاهاث  - 3  .الحضًثت في اللُاصة التربٍى

جىظُف الاججاهاث الحضًثت في كُاصة اإلاؤؾؿاث ؾخدىاٌو البدىر 

ت واللُاصة اإلاؿخضامت  الخعلُمُت: واللُاصة ألازالكُت واللُاصة الابخياٍع

لُت واللُاصة الدشاعهُت وكُاصة الخمحز اإلاؤؾس ي واللُاصة  واللُاصة الخدٍى

 ًثت في اللُاصة .الخاصمت وػحرها مً الاججاهاث الحض

 : اللُادة الخعلُمُتمجاٌ 

ت في مؤؾؿاث الخعلُم العام والخعلُم الجامعي في طىء الاججاهاث  " مسغحاث البدىر ؾدؿاعض في جلُُم وجدؿحن أصاء اللُاصاث التربٍى

ت اإلاعاصغة في مجاٌ اللُاصة  ."  التربٍى
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ت  في: بسهامج املاحظخير   إلادازة واللُادة التربٍى

 

 

 

 

 

 ألاولىٍت البدثُت

اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز للغؾابل " الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً 

 العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

 .الاججاهاث الحضًثت في ؤلاشغاف التربىي  - 1
همضازل لخدؿحن  ؤلاشغاف التربىي اإلاعاصغة البدىر أهماغؾخدىاٌو 

 مماعؾاث اإلاشغف التربىي .

 .هفاًاث اإلاشغف التربىي  - 2
 الىفاًاث الصخصُت ألاصابُت للمشغف التربىي واكع  ؾخدىاٌو البدىر

غها .  ومخؼلباث جؼٍى

غ . جىىىلىحُا ؤلاشغاف التربىي  ؾخدىاٌو البدىر .جلىُاث ؤلاشغاف التربىي اإلاعاصغة - 3  الىاكع وؾبل الخؼٍى

 

 

 

 : العمل إلاشسافيمجاٌ 

 ."  مسغحاث البدىر ؾدؿاعض في جلُُم وجدؿحن العمل ؤلاشغافي في مؤؾؿاث الخعلُم العام والخعلُم الجامعي "



 

 

 

17 

ت  في: بسهامج املاحظخير   إلادازة واللُادة التربٍى

 

 

 

 

 

 ألاولىٍت البدثُت

اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز للغؾابل " الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً 

 العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

 اإلادضصاث الفغصًت للؿلىن الخىظُمي  -1

العىاصغ اإلاغجبؼت بالؿلىن الفغصي في اإلاؤؾؿاث  ؾخدىاٌو البدىر

الخعلُمُت ، واإلصعان والخعلم والضافعُت والاججاهاث والعىامل اإلاؤزغة 

 فيها.

 اإلادضصاث الجماعُت للؿلىن الخىظُمي  -2
العىاصغ اإلاغجبؼت بالؿلىن الجماعي في اإلاؤؾؿاث  ؾخدىاٌو البدىر

 ٌ والعىامل اإلاؤزغة فيها .الخعلُمُت ، هجماعاث العمل ، وهظم الاجصا

 اإلادضصاث الخىظُمُت للؿلىن الخىظُمي  -3
واكع جفاعل ألاهظمت الؿلىهُت على مؿخىي اإلاىظمت   ؾخدىاٌو البدىر

 واللُاصة والاجصاٌ الخىظُمي والعىامل اإلاؤزغة فيها .

 

 : الظلىن الخىظُميمجاٌ 

غ ؾلىن ألافغاص والجماعاث، والؿلىن الخىظُمي في اإلاؤؾؿاث الخعلُمُت مسغحاث البدىر  "  ." ؾدؿاعض جؼٍى
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ت  في: بسهامج املاحظخير   إلادازة واللُادة التربٍى

 

 

 

 

 

 ألاولىٍت البدثُت

همدىع جغهحز للغؾابل " الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام 

 العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

 الاؾدثماع في الخعلُم  -1
في اإلاؤؾؿاث  كُاؽ الخيلفت والعابضأؾالُب  ؾخدىاٌو البدىر

 الخعلُمُت بالخؼبُم على مؤؾؿاث الخعلُم العام والخعلُم العالي. 

ل الخعلُم  -2  في اإلاملىت العغبُت الؿعىصًتجمٍى
ل ، و  ؾخدىاٌو البدىر ل الخعلُم وأؾالُب إصاعة الخمٍى مصاصع وكع جمٍى

ل الخعلُم   اإلاخىىعت في طىء الخجاعب العاإلاُت .جمٍى

 لىظام الخعلُم الىفاءة الضازلُت والخاعحُت للخعلُم  -3
 ملاًِـ الىفاًت الضازلُت والخاعحُت  ؾخدىاٌو البدىر

 في اإلاؤؾؿاث الخعلُمُت. الهضع وعىامل 

 

 

 :اكخصادًاث الخعلُممجاٌ 

لها "  ."   مسغحاث البدىر ؾدؿاعض في عفع مؿخىي هفاءة الىظم الخعلُمت، وجىىع مصاصع جمٍى
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ت  في: بسهامج املاحظخير   إلادازة واللُادة التربٍى

 

 

 

 

 ألاولىٍت البدثُت

طمً اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز للغؾابل " الخىحهاث ألاؾاؾُت 

 العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

 هظم الجىصة والاعخماص في اإلاؤؾؿاث الخعلُمُت - 1

، وكُاؽ  مُتلُحىصة الخضماث الخعمخؼلباث ومعاًحر  ؾخدىاٌو البدىر

الاعخماص مً الخضماث الخعلُمُت ، وصعاؾت  عطا اإلاؿخفُضمؿخىي 

هُئاث في مؤؾؿاث الخعلُم ، في طىء معاًحر  البرامجيو اإلاؤؾس ي 

 .الاعخماص اإلادلُت والضولُت 

 جلُُم أصاء اإلاؤؾؿاث الخعلُمُت  - 2
 الخلُُم الخاعجيو الخلُُم الظاحي مخؼلباث  ؾخدىاٌو البدىر

 .زصابص اإلالُمحنللمؤؾؿاث الخعلُمُت و 

 في الخعلُم والخمحز اإلاؤؾس ي معاًحر الجىصة  - 3
الشاملت والخمحز هماطج الجىصة مخؼلباث جؼبُم  ؾخدىاٌو البدىر

 اإلاؤؾس ي في اإلاؤؾؿاث الخعلُمُت اإلاعىكاث التي جدٌى صون طلً .

 

 : الجىدة والاعخمادمجاٌ 

 ."  جدؿحن مؿخىي الجىصة في اإلاؤؾؿاث الخعلُمُت ، وصعم حهىصها في مجاٌ الاعخماص مسغحاث البدىر ؾدؿاعض في "
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ت  في: بسهامج املاحظخير   إلادازة واللُادة التربٍى

 

 

 

 

 ألاولىٍت البدثُت

" الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز للغؾابل 

 العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

 .اإلاجخمعُت   للشغاهتالبِئت الخىظُمُت الضاعمت  - 1
زصابص البِئت الخىظُمُت الضاعمت للشغاهت ؾخدىاٌو البدىر 

ؼ الشغاهت اإلاجخمعُت، و اإلاجخمعُت   في مؤؾؿاث الخعلُم . ؾبل حعٍؼ

 . صوع اإلاؤؾؿاث الخعلُمُت في زضمت اإلاجخمع اإلادلي - 2

التي ؾاهمذ مً هماطج مً الشغاهت اإلاجخمعُت ؾخدىاٌو البدىر 

زاللها اإلاؤؾؿاث الخعلُمُت في زضمت اإلاجخمع ،وؾبل الاؾخفاصة مً 

ؼ الشغاهت اإلاجخمعُت .  هظه الىماطج في حعٍؼ

غ مؤؾؿاث الخعلُم - 3  . صوع ألاؾغة واإلاجخمع في جؼٍى

غ اإلاؤؾؿاث  ؾخدىاٌو البدىر جلُُم صوع ألاؾغة واإلاجخمع في جؼٍى

غ اإلاؤؾؿاث ، و الخعلُمُت ؾبل جفعُل صوع ألاؾغة واإلاجخمع في جؼٍى

 .الخعلُمُت 

 

 : املجخمعُت الشساهتمجاٌ 

غ زضمت اإلاجخمع في مؤؾؿاث الخعلُم العام والخعلُم الجامعي  " والشغاهت بحن مؤؾؿاث مسغحاث البدىر ؾدؿاعض في جلُُم وجؼٍى

 ."  في اإلاؤؾؿاث الخعلُمُت على هدى ًدلم الجىصة في ألاصاءالخعلُم و مؤؾؿاث اإلاجخمع اإلاضوي 
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ا 
ً
الرتبيت اخلاصت / مسار صعوباث التعلم بقسم أولوياث البحث العلمي: ثالث  
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 في صعىباث الخعلم التربُت الخاصت  في: بسهامج املاحظخير 

 

 

 

 

 ألاولىٍت البدثُت

" الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز للغؾابل 

 العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

الخمحز في الىصٌى الى ملاًِـ عاإلاُت لدصخُص ألاهىاع  - 1

 اإلاسخلفت لصعىباث الخعلم

مخؼلباث الىصٌى الى ملاًِـ لدصخُص صعىباث الخعلم  طاث مماعؾاث 

 عاإلاُت معترف بها

الىصٌى الى مجمىعت مً اإلالاًِـ اإلالىىت الصالحت للبِئت  -2

 الؿعىصًت

 . الخؼلب على الخدضًاث التي جىاحه جلىحن اإلالاًِـ على البِئت الؿعىصًت

 . صعىباث الخعلمالعمل على الىكىف على هلاغ اللىة والظعف لظوي 

علض ملاعهاث مسخلفت بحن فئاث مسخلفت وطوي صعىباث الخعلم مً زالٌ 

 الدصخُص الضكُم.

غ  - 3 ممحزة مىاصفاث طاث أصواث كُاؽ وجلىحن بىاء وجؼٍى

 .الؼالب طوي صعىباث الخعلم دصخُص خاالث ل

غ  وبىاء أصواث كُاؽ جفُض في الدصخُص الفغصي أوالجمعي  لظوي جؼٍى

 . في اإلاضعؾت صعىباث الخعلم 

ت ة ألاصواث كُاؽ هفاء في الدصخُص بعض الخأهض مً الىفاءة الؿُيىمتًر

 اإلاالبمت للبِئت.

 : صعىباث الخعلم  حشخُصمجاٌ 

مسغحاث البدىر ؾدؿاعض في الىصٌى الى مجمىعت مً اإلالاًِـ الجُضة  والتي هضف الى حصخُص واضح وملجن لصعىباث الخعلم  "

  " . اإلاؿتهضفتوالعُىت 
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جفعُل اإلاماعؾاث واإلاشاعواث اإلاجخمعُت في مجاٌ صعىباث  - 4

 . الخعلم

 . جدؿحن مؿخىي الدصخُص والعالج لضي ألاػفاٌ طوي صعىباث الخعلم

الدصخُص العالجي إلعضاص بغامج عالحُت كابمت على أؾـ الاهؼالق مً 

 . علمُت عصِىت

غ أصواث لدصخُص اإلاىهىبحن طوي صعىباث الخعلم  . جلىحن أو جؼٍى

جدضًض وؿب اهدشاع صعىباث الخعلم خؿب مماعؾاث الدصخُص العاإلاُت 

 . مما ٌؿهل جىَغـ الجهىص اإلاجخمعُت في الخعامل معها

 ياث الدصخُصُت العاإلاُت اإلاعترف بهاجدؿحن اإلاعغفت باإلاد - 5

جدضًض ممحزاث اإلادياث الدصخُصُت العاإلاُت  اإلاعترف بها مً الجمعُاث 

 اإلاسخصت.

( هىمىطج خضًث في الدصخُص  RTIالخعٍغف بىمىطج الاؾخجابت للخضزل ) 

 . لظوي صعىباث الخعلم

 .لظوي صعىباث الخعلم ؿخىي ألاواصًمي واإلاضعي ياإلاجدؿحن  - 6
وجىفُظها، ومشاعهت  اإلاؿخىي ألاواصًمي لظوي صعىباث الخعلمبغامج جدؿحن 

 ألافغاص فيها والشغاواث مع حهاث طاث العالكت.

غ اؾخسضام ملاًِـ هفؿُت خضًثت  مالبمت وملىىت ج - 7  للبِئتؼٍى

الؿعىصًت لدصخُص اإلاشىالث والاطؼغاباث الىفؿُت اإلاسخلفت، 

 .وبىاء البرامج والخؼؽ ؤلاعشاصًت لفئاث مدضصة

غ حىصة اإلالاًِـ الىفؿُت في الدصخُص وؤلاخاال  ث لظوي صعىباث جؼٍى

 . الخعلم

غ أصواث كُاؽ طاث حىصة عالُت وجمخاػ بمىاصفاث  - 8 بىاء وجؼٍى

 ي اإلاضعؾت.مالبمت حصخُص خاالث الؼلبت ف

غ  وبىاء أصواث كُاؽ جفُض في الدصخُص الفغصي  للمشىالث  والجمعيجؼٍى

الىفؿُت في اإلاضعؾت، وكُاؽ هفاءتها في الدصخُص بعض الخأهض مً الىفاءة 

ت  . اإلاالبمت للبِئت الؿُيى متًر
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 التربُت الخاصت  في صعىباث الخعلم في: بسهامج املاحظخير 

 

 

 

 

 ألاولىٍت البدثُت

" الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز للغؾابل 

 العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

صعىباث الخعلم صاء ألاواصًمي للؼالب طوي جدؿحن ألا  - 1

 .والاحخماعي  خىافم الىفس ي وال

 .ػغفت اإلاصاصع مً زالٌ الىفس ي والاحخماعي جلضًم الضعم 

 جلضًم الضعم مً زالٌ البرامج والخؼؽ الفغصًت التي ًلىم بدىفُظها بشغاهت ألاؾغة .

مؿخىي  جدلُم؛ مما ًىعىـ على حل اإلاشىالث ألاواصًمُتًلىم بمؿاعضة ألاؾغة ل

 ُف الؼالب مع أؾغجه.  مً جىعاٌ  

وجىُفه الىفس ي  جفعُل صوع الؼالب في جدؿحن مهاعاجه ألاواصًمُت والحُاجُت

 والاحخماعي.

وػٍاصة الىفاءة الصخصُت والاحخماعُت مً إمياهُاث الؼالب اؾخؼالٌ العمل على 

 .العمل الفغصي معهزالٌ 

 جدؿحن اإلاهاعاث الىالضًت الفاعلت في الخعامل مع ألابىاء - 2

 لخدؿحن الخىافم الاحخماعي وجدمل الظؼىغ.

ؼ صوع الىالضًً في جدؿحن الخىافم الىفس ي والاحخماعي  لألبىاء ومىاحهت  حعٍؼ

 الخدضًاث  في بِئت اإلاضعؾت واإلاشاعهت الفاعلت.

غ اإلاهاعاث ألاؾاؾُت وأؾالُب حعلم مهاعاث صىع اللغاع،  - 3 جؼٍى

 ماء الىفس ي إلُه.والخعغف على عالم العمل اإلاؿخلبلي والاهخ

اث اإلاسخلفت لظوي صعىباث الخعلم إعضاص بغامج   . حعلُمُت مسخلفت للنهىض باإلاؿخٍى

اجساط اللغاع للؼالب زالٌ إعضاص بغامج مسخلفت لخىمُت مهاعاث خل اإلاشىالث و 

 اإلاسخلفت.مغاخل حعلُمهم 

 :دوز أخصائي صعىباث الخعلم مجاٌ 

النهىض باإلاؿخىي الخعلُمي زالٌ على مؿاعضة الؼالب في ازصاةي صعىباث الخعلم جأزحر "مسغحاث البدىر ؾدؿاعض في الىصٌى الى 

اث حعلُمُت أعلى  إلاغاخل الخعلُمُتا  ".اإلاسخلفت، والنهىض بالؼالب إلاؿخٍى
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 التربُت الخاصت  في صعىباث الخعلم في: بسهامج املاحظخير 

 

 

 

 

 ألاولىٍت البدثُت

للغؾابل " الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز 

 العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

م العمل مع طوي صعىباث الخعلم  بعض  - 3 جفعُل صوع فٍغ

حصخُصهم والعمل على جؼوٍضهم باإلاهاعاث ألاواصًمُت اإلاسخلفت 

 واإلاهاعاث الاحخماعُت والىحضاهُت.

ت فغصًت جدىاؾب مع طوي صعىباث الخعلم للخؼلب العمل على إعضاص زؼؽ  جغبٍى

اث واإلاضازل  على مشىالتهم ألاواصًمُت أو الىمابُت حؿدىض إلى العضًض مً الىظٍغ

 العالحُت اإلاسخلفت، وجدىاؾب مع ػبُعت الحالت.

الخضٍعب على اؾتراجُجُاث مخىىعت لعالج صعىباث اللغاءة والىخابت والفهم اللغاةي  

ت بشيل عاموالصعىباث   . اللؼٍى

اطُاث بشيل عام  .الخضٍعب على اؾتراجُجُاث مخىىعت لعالج صعىباث الٍغ

 العمل على جىمُت الىعي بفئت اإلاىهىبىن طوو صعىباث الخعلم .

 الخضٍعب على همىطج الاؾخجابت للخضزل  مً زالٌ بغامج عالُت الجىصة.

كذ ألاػماث جدؿحن صوع أولُاء ألامىع في الخعامل مع ألابىاء و  - 1

 اإلاضعؾُت، وجؼوٍضهم باإلاهاعاث ؤلاعشاصًت الالػمت.

بُت  ض بغامج فاعلت إلشغان أولُاء ألامىع في ألاوشؼت الخضٍع ٍؼ ألبىائهم بما ًدؿً ٍو

 مً مهاعاتهم في الىكىف حىًبا إلى حىب مع أبىائهم في أػماتهم

اصة الخىعُت ووشغ زلافت صعىباث الخعلم وهُفُت الخعا مل معها لضي العمل على ٍػ

 اإلاعلمحن وؤلاصاعة اإلاضعؾُت وجىمُت اإلاؿؤولُت اإلاجخمعُت. 

 : جاٌامل

ت الفغصًت امج البر صوع  "  ". مشىالث الؼالب طوي صعىباث الخعلمفي مىاحهت والخؼؽ التربٍى
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 التربُت الخاصت  في صعىباث الخعلم في: بسهامج املاحظخير 

 

 

 

 

 ألاولىٍت البدثُت

" الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز للغؾابل 

 العلمُت"

ف   بمدخىي ألاولىٍت البدثُتحعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

 .الاخخُاحاث الخاصتي  جصمُم وإهخاج الىؾابل الخعلُمُت لظو  - 1

ؾخدىاٌو هظه البدىر فاعلُت جىظُف جلىُاث الخعلُم  لفئاث التربُت 

 الخاصت وباألزص فئت صعىباث الخعلم.

 الخلىُت مع طوي صعىباث الخعلم.العمل على بدىر ممحزة لخىظُف 

 اؾخسضام جلىُاث الخعلُم  لفئاث التربُت الخاصت. - 2

 

اؾتراجُجُاث لغصض واكع اؾخسضام الخلىُاث الخعلُمُت اإلاسخلفت مع 

 طوي صعىباث الخعلم

 : جاٌامل

 ". الاخخُاحاث الخاصت ي طو في ععاًت وحعلُم م لُخعجىظُف جلىُاث ال "
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 التربُت الخاصت  في صعىباث الخعلم في: بسهامج املاحظخير 

 

 

 

 

 ألاولىٍت البدثُت

" الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز للغؾابل 

 العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

ألبعاص الىفؿُت والاحخماعُت والثلافُت والؿلىهُت صعاؾت الاهخمام  - 1

 .للخىمغ اإلاضعي ي

 اإلاضعي ي ومىاحهخه،  الخىمغ إًجاص اؾتراجُجُت فعالت للىكاًت مً 

اصة الىعي بمساػغ لاؾتراجُجُاث  الخىمغ اإلاضعي ي بشيل عام، ومع طوي ٍؼ

 صعىباث الخعلم بشيل زاص.

وازصاةي صعىباث الخعلم في اهدشاف  جفعُل صوع اإلاغشض اإلاضعي ي  - 2

 لضي الؼالب طوي صعىباث الخعلم . اإلاضعي يومىاحهت ظاهغة الخىمغ 

 وازصاةي صعىباثػغق الىكاًت مً الخىمغ ، وجفعُل صوع اإلاغشض  

في الىشف عً خاالث الخىمغ وجلضًم الخضماث ؤلاعشاصًت الخعلم 

 والعالحُت لها مع طوي صعىباث الخعلم.

لت جلضًم الغعاًت الىفؿُت اإلاضعؾُت والخضماث  - 3 الخمحز في ػٍغ

 . لظوي صعىباث الخعلم والبرامج اإلاغافلت لها

ؼ الصحت الىفؿُت اإلاضعؾُت، بما في غ بغامج لخعٍؼ طلً  مخؼلباث  جؼٍى

الاؾخفاصة مً الفغص اإلاخاخت والخؼلب على الخدضًاث التي حعُم 

 جفعُلها.

 لظوي صعىباث الخعلم  جدؿحن مؿخىي الخىُف اإلاضعي ي - 4
بغامج جدؿحن الخىُف ألاواصًمي وجىفُظها، ومشاعهت ألافغاص فيها 

 والشغاواث مع حهاث طاث العالكت

ص الصحت الىفظُت وجدظين مظخىي الخىُف لدي طال لروي صعىباث الخعلم و  تاملهازاث الاحخماعُت والاهفعالُ جاٌم ب ذوي صعىباث حعٍص

 الخعلم

على اهضماج الؼالب طوو الاخخُاحاث الخاصت بشيل عام وطوي صعىباث الخعلم بشيل زاص مع ػمالئهم مسغحاث البدىر ؾدؿاعض  "

 ".جىعىـ على أصابه ألاواصًميمً الصحت الىفؿُت  مىاؾبًدلم مؿخىي  في الفصل العاصي بما 
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صعىباث الخعلم والعمل صعاؾت الظىاهغ الاحخماعُت والاهفعالُت لظوي 

 . على خلها

جدؿحن بعع اإلاخؼحراث الاحخماعُت والاهفعالُت لظوي صعىباث  - 5

 الخعلم 

اكتراح لضعاؾت بعع اإلاخؼحراث الاهفعالُت التي جؤزغ على الؼالب طوي 

صعىباث الخعلم )مفهىم الظاث لظوي صعىباث الخعلم، الىخضة 

الاحخماعي لظوي صعىباث الىفؿُت لظوي صعىباث الخعلم، الللم 

 الخعلم.......(

 صعاؾت ظاهغة الخىمغ وآزاعه على طوي صعىباث الخعلم

اكتراح لضعاؾت بعع اإلاخؼحراث الاحخماعُت التي جؤزغ على الؼالب طوي 

 صعىباث الخعلم ) الصضاكت، الحؿاؾُت للىبظ، ........(

اث بغامج لخدؿحن وعفع ظاهغة  الاختراق الىفس ي إلاعلمي طوي صعىب

 الخعلم ومضي اوعياؾه على ػالبهم
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  بقسم علم النفس أولوياث البحث العلميرابعًا: 
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 الازشاد املدزس ي :   في  بسهامج املاحظخير 

 

 

 

 

 ألاولىٍت البدثُت

" الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز للغؾابل 

 العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

لت جلضًم الغعاًت الىفؿُت اإلاضعؾُت والخضماث والبرامج 1 . الخمحز في ػٍغ

 اإلاغافلت لها. 

ؼ الصحت الىفؿُت  خدىاٌو البدىرؾ غ بغامج لخعٍؼ مخؼلباث جؼٍى

اإلاخاخت والخؼلب على اإلاضعؾُت، بما في طلً الاؾخفاصة مً الفغص 

 الخدضًاث التي حعُم جفعُلها.

. جفعُل أشياٌ اإلاشاعهت اإلاجخمعُت واإلاؿؤولُت اإلاجخمعُت لؼلبت 2

 الخعلُم العام وىؾُلت لخدلُم الظاث.

اؾتراجُجُاث جفعُل اإلاشاعواث اإلاجخمعُت لؼلبت  خدىاٌو البدىرؾ

ت وجدذ إشغاف   اإلاغشض اإلاضعي ي.الخعلُم العام بازخالف اإلاغاخل العمٍغ

 . جدؿحن مؿخىي الخىُف ألاواصًمي واإلاضعي ي.3
بغامج جدؿحن الخىُف ألاواصًمي وجىفُظها، ومشاعهت  خدىاٌو البدىرؾ

 ألافغاص فيها والشغاواث مع حهاث طاث العالكت.

 

 املجاٌ :

ؼ الصحت الىفؿُت وجدؿحن مؿخىي الخىُف لضي ػلبت مغاخل الخعلُم العام "  " . حعٍؼ
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 الازشاد املدزس ي :   في  بسهامج املاحظخير 

 

 

 

 

 البدثُتألاولىٍت 

" الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز للغؾابل 

 العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

 .جدؿحن الخىافم الىفس ي  والخىُف  ألاؾغي.1

جلضًم الضعم مً زالٌ بغامج ؤلاعشاص ألاؾغي، وخل  خدىاٌو البدىرؾ

اإلاشىالث ألاواصًمُت في إػاع ألاؾغة، وجدلُم مؿخىي مغض ي مً جىُف 

الؼالب مع أؾغجه.  )مأ عأًىم بئصزاٌ فئت اإلاغاهلحن..( أو ججىب الاؾاءة 

 لألػفاٌ.

اصة فعالُت الظاث والخىظُم الظاحي2 لخدلُم الىجاح الصخص ي  . ٍػ

 وإصاعة الظاث وجلضًغها

جدؿحن مهاعاجه ألاواصًمُت جفعُل صوع الؼالب في  خدىاٌو البدىرؾ

والحُاجُت واؾخؼالٌ امياهُاجه وػٍاصة الىفاءة الصخصُت والاحخماعُت 

 مً زالٌ بغامج إعشاصًت جياملُت.

. جدؿحن اإلاهاعاث الىالضًت الفاعلت في الخعامل مع ألابىاء لخدؿحن 3

 الخىافم الاحخماعي وجدمل الظؼىغ.

ؼ صوع الىالضًً في  خدىاٌو البدىرؾ جدؿحن الخىافم الىفس ي حعٍؼ

والاحخماعي  لألبىاء ومىاحهت الخدضًاث  في بِئت اإلاضعؾت واإلاشاعهت 

 الفاعلت.

 املجاٌ :

ؼ جىُفه  " ً مع ألاؾغة في صعم هجاح الؼالب ألاواصًمي وفاعلُت بغامج الاعشاص اإلاضعي ي في حعٍؼ صوع اإلاغشض اإلاضعي ي وأشياٌ حعاوهه هشٍغ

 " .وجدصُله الضعاي ي
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 الازشاد املدزس ي :   في  بسهامج املاحظخير 

 

 

 

 

 ألاولىٍت البدثُت

جغهحز للغؾابل " الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع 

 العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

اصة وعي الؼالب باألصواع اإلاهىُت اإلاسخلفت، وبضوع العمل في اإلاجخمع، 1 .ٍػ

 والؿلىن الاحخماعي اإلاؿؤوٌ.

غ خدىاٌو البدىرؾ اإلاسخلفت، بغامج التربُت اإلاهىُت ومداواة اإلاهً  جؼٍى

والىعي اإلانهي لضي ػلبت اإلاغخلت الابخضابُت واإلاخىؾؼت  وجدؿحن الىمى

ت.  والثاهٍى

غ اإلاهاعاث ألاؾاؾُت وأؾالُب حعلم مهاعاث صىع اللغاع، والخعغف 2 .جؼٍى

 على عالم العمل اإلاؿخلبلي والاهخماء الىفس ي إلُه.

الىمى اإلانهي لخدؿحن  إعضاص بغامج إعشاص منهي جأؾِؿُت خدىاٌو البدىرؾ

والازخُاع الضعاي ي واجساط اللغاع للؼالب زالٌ مغاخل حعلُمهم 

ت.  اإلاخىؾؽ، واإلالبلحن على اإلاغخلت الثاهٍى

.الىشف عً اإلاٌُى اإلاهىُت للؼالب وكضعاتهم وزصابصهم الصخصُت 3

 بما ًخىافم مع ػبُعت اإلاٌُى واإلاهً اإلاؿخلبلُت.

لخعٍغف الؼالب  اؾخدضار ػغق هىعُت مىحهت خدىاٌو البدىرؾ

باإلاهً، والخعغف على البضابل اإلاهىُت، والخسصص العلمي في الخعلُم 

العالي، والاؾخعضاص إلاهىت معُىت؛ في طىء مُىلهم وزصابصهم 

 باؾخسضام وؾابل خضًثت. الصخصُت

 املجاٌ :

 " . جأزحر اإلاغشض اإلاضعي ي على مؿاعضة الؼالب في الازخُاعاث الضعاؾُت للمغاخل الخعلُمُت، واإلاهىُت "
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 الازشاد املدزس ي :   في  بسهامج املاحظخير 

 

 

 

 

 ألاولىٍت البدثُت

للغؾابل " الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز 

 العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

اإلاضعؾت في الىكاًت مً  فاعلُت.جدلُم الاهظباغ اإلاضعي ي، وػٍاصة 1

العىف ومىاحهخه، والاهخمام باألبعاص الىفؿُت والاحخماعُت والثلافُت 

 والؿلىهُت للعىف اإلاضعي ي.

للىكاًت مً العىف اإلاضعي ي  فاعلتإًجاص اؾتراجُجُت  البدىرخدىاٌو ؾ

 ومىاحهخه، والبدث في حؼّحر أشياٌ العىف الفغصي الجماعي وأؾبابه. 

صعم الىعي بمساػغ  الخىؾع في الاؾخسضام اإلافغغ لخؼبُلاث وؾابل .2

الخىاصل الاحخماعي، والاؾخؼغاق في عالم افتراض ي بعُض عً العالم 

 الىاكع.

اصة الىعي بمساػغ الاؾخسضام  اإلافغغ  خدىاٌو البدىرؾ اؾتراجُجُاث ٍػ

 وجؼبُلاث ؤلاهترهذ ووؾابل الخىاصل الاحخماعي، 

اصة وعي الؼلبت بظاهغة الخىمغ الالىترووي واهتهان الخصىصُت 3 .  ٍػ

 واهخداٌ الصخصُت، وجفعُل اإلاؿؤولُت اللاهىهُت.

الالىترووي، وجفعُل صوع ػغق الىكاًت مً الخىمغ  خدىاٌو البدىرؾ 

اإلاغشض في الىشف عً خاالث الخىمغ وجلضًم الخضماث ؤلاعشاصًت لها، 

 والخىعُت بخؼّىع أشياٌ ومظاهغ الخىمغ الالىترووي.

 املجاٌ :

 " . أشياٌ العىف اإلاضعي ي، وشُىع ظاهغة الخىمغ ؤلالىترووي في اإلاضعؾت وػغق الىكاًت منها "
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 الازشاد املدزس ي :   في  بسهامج املاحظخير 

 

 

 

 

 ألاولىٍت البدثُت

" الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز للغؾابل 

 العلمُت"

ف   بمدخىي ألاولىٍت البدثُتحعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

 . جفعُل صوع اإلاغشض اإلاضعي ي وكذ ألاػماث، وؤلاعشاص وكذ الصضمت وما1

ماث اإلاضعؾُت ومخؼلباتها واإلاهاعاث الالػمت ػ بعض الصضمت، وإصاعة ألا 

 .إلعشاص ألاػماث

اؾتراجُجُت مخياملت إلعشاص ألاػماث الترهحز على إًجاص  خدىاٌو البدىرؾ

الىفؿُت واإلاجخمعُت، وباإلاهاعاث ؤلاعشاصًت وكذ ألاػماث والصضماث 

 .الىفؿُت، مً زالٌ إعضاص بغامج إعشاصًت

. جدؿحن صوع أولُاء ألامىع في الخعامل مع ألابىاء وكذ ألاػماث 2

 اإلاضعؾُت، وجؼوٍضهم باإلاهاعاث ؤلاعشاصًت الالػمت.

بغامج فاعلت إلشغان أولُاء ألامىع في ألاوشؼت  ىرخدىاٌو البدؾ

بُت وؤلاعشاصًت التي جدؿً مهاعاتهم في الخعامل مع ألاػفاٌ وكذ  الخضٍع

 ألاػماث.

حن واللجان اإلاسخصت في3 إعشاص وععاًت اإلاعغطحن للخؼغ  . مشاعهت التربٍى

 والاؾاءة الىفؿُت وجلضًم الخضماث اإلاالبمت.

بغامج مىحهت لخىطُذ أصواع الجهاث طاث العالكت بىاء  خدىاٌو البدىرؾ

في اإلاضعؾت لغعاًت اإلاعغطحن للخؼغ والاؾاءة الىفؿُت وععاًتهم. 

اؾتراجُجُاث جفعُل صوع اللجان اإلاضعؾُت ولجان مجخمع اإلاضعؾت في 

 مىاحهت ألاػماث اإلاضعؾُت وجلضًم الخضماث الىفؿُت والتربىي اإلاىاؾبت.
 

 املجاٌ :

 " . صوع بغامج الاعشاص اإلاضعي ي في مىاحهت ألاػماث اإلاضعؾُت والؼىاعيء "
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 الازشاد املدزس ي :   في  بسهامج املاحظخير 

 

 

 

 

 ألاولىٍت البدثُت

طمً اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز للغؾابل " الخىحهاث ألاؾاؾُت 

 العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

.عفع مؿخىي الصالبت )اإلاغوهت( الىفؿُت هأخض أشياٌ الىكاًت مً 1

طاث العالكت بالىجاح  اإلاشىالث والاطؼغاباث الىفؿُت والؿلىهُت

 ألاواصًمي.

فاعلُت بغامج ؤلاعشاص الىفس ي في زفع ؾلىن إًظاء  خدىاٌو البدىرؾ

الظاث للمغاهلحن، وزفع أشياٌ الاطؼغاباث الىفؿُت، ومعغفت 

 أؾبابها واؾتراجُجُاث الخعامل معها لخللُل آزاعها على الىجاح ألاواصًمي.

.الىشف عً الحاحاث الحلُلُت والضوافع لضي الشباب واإلاشىالث 2

 لها. التي ًخعغطىن 

ت والاحخماعُت والىفؿُت التي  خدىاٌو البدىرؾ ألاؾباب البُئُت وألاؾٍغ

كض جؤصي إلى إصابت ألابىاء باالطؼغاباث الىفؿُت، وبدث في جأزحر إشباع 

الحاحاث الىفؿُت على الجىاهب الىفؿُت والصخصُت لألبىاء، وجىمُت 

بما ًظمً جدلُم مؿخىي مغجفع مً الخىُف  وعي آلاباء بظلً

 ألاواصًمي.

.الاهخمام بأؾالُب مىاحهت الظؼىغ الىفؿُت، باإلطافت إلى بغامج 3

 الىكاًت مً الاطؼغاباث الىفؿُت، والاهدغافاث الؿلىهُت، وؤلاصمان.

لُت بغامج ؤلاعشاصًت في اإلاضعؾت لخىمُت أؾالُب عفا خدىاٌو البدىرؾ

في مىاحهت الظؼىغ الىفؿُت وعفع مؿخىي الىفاءة الىفؿُت ، وأزغه 

 زفع خضة الاطؼغاباث الىفؿُت، والاهدغافاث الؿلىهُت. 
 

 املجاٌ :

 " .صوع بغامج الخىعُت ؤلاعشاصًت في الخللُل مً ؾلىن إًظاء الظاث لضي اإلاغاهلحن وؾلىن الاهدغاف، وظهىع الاطؼغاباث الىفؿُت "
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 الازشاد املدزس ي :   في  بسهامج املاحظخير 

 

 

 

 

 ألاولىٍت البدثُت

جغهحز للغؾابل " الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع 

 العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

غ مهاعاث اإلاغشض اإلاضعي ي في جلضًم الخضماث ؤلاعشاصًت   1 . جؼٍى

 اإلاسخلفت

أؾالُب جدؿحن مهاعاث اإلاغشض اإلاضعي ي في جلضًم  خدىاٌو البدىرؾ

ت، الخضماث ؤلاعشاصًت في اإلاجاالث  الىفؿُت، والاحخماعُت، والتربٍى

ت، وإعشاص طوي الاخخُاحاث الخاصت واإلاىهىبحن.  واإلاهىُت وألاؾٍغ

غ أصواع اإلاغشض اإلاضعي ي في إحغاء البدىر ؤلاحغابُت والاحخماعُت 2 . جؼٍى

والخعغف على البِئت الاحخماعُت وجضعُم العالكاث والاجصاٌ والخعاون 

 بحن اإلاضعؾت وألاؾغة واإلاجخمع

جفعُل صوع اإلاغشض في البدث العلمي وؤلاحغاةي لخفع  خدىاٌو البدىرؾ

خضة مشىالث الؼالب، والترهحز على اإلاىطىعاث طاث العالكت بالعمل 

 ؤلاعشاصي اإلاضعي ي وألاؾغي والىفس ي والاحخماعي.

. جفعُل صوع اإلاغشض اإلاضعي ي  في اإلاجاالث طاث العالكت بعمله  بما 3

 إلاجخمع.ًسضم الؼلبت واإلاضعؾت وا

ت  خدىاٌو البدىرؾ جدضًض صوع اإلاغشض اإلاضعي ي في جفعُل ألاهضًت التربٍى

اطُت وألاوشؼت اإلاخىىعت بما ًسضم جدلُم مؿخىي  والثلافُت والٍغ

 مغجفع مً الخىُف والاهسغاغ في العملُت الخعلُمُت.  
 

 

 املجاٌ :

 " . ألاصواع الىظُفُت التي ًلىم بها اإلاغشض اإلاضعي ي اإلاخعللت بالخضماث الاعشاصًت وػحر ؤلاعشاصًت "
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 الازشاد املدزس ي :   في  بسهامج املاحظخير 

 

 

 

 

 ألاولىٍت البدثُت

" الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز للغؾابل 

 العلمُت"

ف بمدخىي   ألاولىٍت البدثُتحعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

.  جفعُل الضوع ؤلاًجابي للخلىُاث والبرمجُاث ؤلاعشاصًت في جلضًم 1

 الخضماث ؤلاعشاصًت.

جلضًم الخضماث ؤلاعشاصًت باؾخسضام بغمجُاث  خدىاٌو البدىرؾ

الىاكعي، وجلُُم خاؾىبُت خضًثت في ؤلاعشاص جداوي مىاكف في ؤلاعشاص 

 فاعلُت اؾخسضامها.

. جىؾُع مجاالث جلضًم الخضماث ؤلاعشاصًت باؾخسضام جلىُاث وؾابل 2

الفُضًى، وػغف الضعصشت -الهاجفي والاجصاٌالخىاصل الاحخماعي، 

 وؤلاعشاص عً ُبعض.

إحغاء صعاؾاث خٌى فاعلُت اؾخسضام الخلىُاث  خدىاٌو البدىرؾ

 ؤلاعشاص التي حعخمض على الىؾابل الخىىىلىحُت.اإلاسخلفت هأخض أؾالُب 

.جىظُف جؼبُلاث الىاكع الافتراض ي في زفع خضة بعع الاطؼغاباث 3

 الىفؿُت.

إحغاء أبدار جلىم على جفعُل صوع اإلاغشض اإلاضعي ي  خدىاٌو البدىرؾ

طمً جؼبُلاث الىاكع الافتراض ي في العملُت ؤلاعشاصًت بما ٌؿهم في 

 بعع الاطؼغاباث الىفؿُت والؿلىهُت.زفع الؿلىن الؿلبي، و 

 

 املجاٌ :

 " . اؾخسضام أشياٌ الخلىُت اإلاخىىعت في العملُت ؤلاعشاصًت "
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 الازشاد املدزس ي :   في  بسهامج املاحظخير 

 

 

 

 

 ألاولىٍت البدثُت

طمً اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز للغؾابل " الخىحهاث ألاؾاؾُت 

 العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

غ اؾخسضام ملاًِـ هفؿُت خضًثت  مالبمت وملىىت للب1 ت ِئ. جؼٍى

الؿعىصًت لدصخُص اإلاشىالث والاطؼغاباث الىفؿُت اإلاسخلفت، وبىاء 

 ؤلاعشاصًت لفئاث مدضصةالبرامج والخؼؽ 

غ حىصة اإلالاًِـ الىفؿُت في الدصخُص  خدىاٌو البدىرؾ جؼٍى

غ الىفؿُت.  وؤلاخاالث ، وهخابت الخلاٍع

غ أصواث كُاؽ طاث حىصة عالُت وجمخاػ بمىاصفاث مالبمت . 2 .بىاء وجؼٍى

 حصخُص خاالث الؼلبت في اإلاضعؾت.

غ  وبىاء أصواث كُاؽ جفُض في الدصخُص الفغصي  خدىاٌو البدىرؾ جؼٍى

أوالجمعي للمشىالث الىفؿُت في اإلاضعؾت، وكُاؽ هفاءتها في الدصخُص 

ت اإلاالبمت للبِئت.  بعض الخأهض مً الىفاءة الؿُيىمتًر

 

 

 

 املجاٌ :

 " . جىفحر أصواث كُاؽ جفُض في الدصخُص الفغصي أو الجمعي للمشىالث الىفؿُت في اإلاضعؾت جمخاػ بمؤشغاث إخصابُت مالبمت للبِئت "

 



 

 

 

39 

 الازشاد املدزس ي :   في  بسهامج املاحظخير 

 

 

 

 

 ألاولىٍت البدثُت

" الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز للغؾابل 

 العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

.  جىفحر إػاع معغفي لخأصُل ؤلاعشاص مً مىظىع إؾالمي اؾدىاًصا لللغآن 1

فت، وجغؾُش أؾـ ؤلاعشاص الضًني، والخمُحز  ت الشٍغ م والؿىت الىبٍى الىٍغ

عشاص مً مىظىع إؾالمي وبحن بحن اإلافاهُم اإلاغجبؼت بعلم الىفـ وؤلا 

 العلىم الشغعُت.

صعاؾت كظاًا ومىطىعاث إعشاصًت في طىء اللغآن  خدىاٌو البدىرؾ

فت، بهضف جىمُت اللُم الحؿىت، وإهؿاب  ت الشٍغ م والؿىت الىبٍى الىٍغ

 الؼالب الؿلىن ؤلاًجابي.

. إبغاػ جؼبُلاث ؤلاعشاص الىفس ي ؤلاؾالمي اإلاؿخمضة مً علماء الخأصُل 2

ؤلاؾالمي في علم الىفـ، وكُاؽ أزغها في زفع الؿلىن الؿلبي 

 الؿلىن الحؿً،  واهدؿاب

إعضاص بغامج إعشاصًت حؿخسضم فيها اؾتراجُِجاث  خدىاٌو البدىرؾ

 وأؾالُب إعشاصًت مً مىظىع إؾالمي.

 ة هأخض أشياٌ الىمظحت ؤلاًجابُت.. إبغاػ صوع اللضو 3
إعضاص بغامج تهضف إلى جىمُت مهاعاث الىالضًً  خدىاٌو البدىرؾ

 وأؾالُب معاملتهم، واوعياؾها على كُم وؾلىن ألابىاء.

 

 املجاٌ :

 " . جؼبُلاث ؤلاعشاص اإلاضعي ي والىفس ي مً مىظىع إؾالمي مً زالٌ بغامج طاث فاعلُت "
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أصول الرتبيتخامسًا: أولوياث البحث العلمي بقسم   
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 أصٌى التربُت :   في  بسهامج املاحظخير 

 

 

 

 

 البدثُتألاولىٍت 

" الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز للغؾابل 

 العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

 صعاؾت الفىغ التربىي للعلماء اإلاؿلمحن عبر العصىع  -1

ت للعلماء اإلاؿلمحن عبر  العصىع اإلاسخلفت، ؾخدىاٌو البدىر آلاعاء التربٍى

وجأزحر الفىغ التربىي ؤلاؾالمي على الحظاعة الؼغبُت اإلاعاصغة، واإلاظامحن 

ت  اث التربٍى م، والىظٍغ ت اإلاؿخفاصة مً بعع ؾىع اللغآن الىٍغ التربٍى

 ؤلاؾالمُت.

ت الخللُضًت والحضًثت وجؼبُلاتها في هظام  - 2 صعاؾت الفلؿفاث التربٍى

 الخعلُم

الفلؿفاث اإلاثالُت والىاكعُت والبرحماجُت ، والؼبُعُت ؾخدىاٌو البدىر 

ت في التربُت والخعلُم  والاؾالمُت وجؼبُلاتها التربٍى

ت لىظم الخعلُم و جؼىع الفىغ  - 3 صعاؾت اإلاغحعُاث الفلؿفُت التربٍى

 التربىي عبر العصىع 

صعاؾت اإلاغحعُاث الفلؿفُت للمماعؾاث اإلاهىُت للمعلمحن في هظام 

 اإلاسخلفت، ومضي جأزغ مماعؾاتهم بالفلؿفاث اإلاسخلفتالخعلُم 

 

خُت والفلظفُت للتربُت. مجاٌ  ألاصٌى الخاٍز

 " . مسغحاث البدىر ؾدؿاعض في جأصُل الفىغ الفلؿفي والبدث في خلٌى للمشىالث الخعلُمُت بالىظغ الى الفلؿفاث اإلاخىىعت "
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 أصٌى التربُت :   في  بسهامج املاحظخير 

 

 

 

 

 ألاولىٍت البدثُت

اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز للغؾابل " الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً 

 العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

ل الخعلُم وهفلاجه -1  جمٍى
ل، وؾبل   ل الخعلُم واإلاصاصع الجضًضة للخمٍى ؾخدىاٌو البدىر جمٍى

 جغشُض الاهفاق على الخعلُم

 ؾُدىاٌو البدىر الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ البشغي ، والاؾدثماع في الخعلُم الاؾدثماع في الخعلُم -2

م في الخعلُم -3  الدؿٍى
م الخعلُم والضعاؾاث العلُا، والبدىر،  ؾخدىاٌو البدىر حؿٍى

 والخضماث الخعلُمُت

 اكخصاصًاث اإلاعغفت -4
ل ألافياع البدثُت اؾدثماع اث واكعُت مً زالٌ  ؾخدىاٌو البدىر جدٍى

 ث في عأؽ اإلااٌ والفىغي واإلاعغفيالبد

 اليلفت والعابض والهضع التربىي  -5
ؾخدىاٌو البدىر اليلفت والعابض في الخعلُم ، والهضع التربىي واؾبابه 

 وعىامله

 الىفاءة الضازلُت والخاعحُت لىظم الخعلُم -6
ؾخدىاٌو صعاؾت الىفاءة الضازلُت والخاعحُت لىظم الخعلُم اإلاسخلفت، 

 اإلاسغحاث الخعلُمُت  ومضي جلبُتها إلاخؼلباث ؾىق العملوهفاءة 

 ألاصٌى الاكخصادًت للتربُت،  مجاٌ

 " .  "مسغحاث البدىر في اإلاجاٌ ؾدؿاعض في خل اإلاشىالث الاكخصاصًت اإلاغجبؼت بالعملُت الخعلُمُت
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 أصٌى التربُت :   في  بسهامج املاحظخير 

 

 

 

 

 ألاولىٍت البدثُت

" الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز للغؾابل 

 العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

 الثلافت والخؼحر الثلافي والاهثروبىلىحُا الثلافُت   -1

ت ؾخدىاٌو البدىر  الثلافت والخؼحر الثلافي والؼؼو الثلافي ووؾابله والهٍى

 الثلافُت، والعىإلات الثلافُت والخىمُؽ الثلافي

 اللُم واإلاىاػىت والاهخماء في ظل العصغ الغكمي

 الخيشئت الاحخماعُت والعملُاث الاحخماعُت و الخؼحر الاحخماعي  -2

اتها،  والخؼحر الاحخماعي ؾدىاٌو البدىر  الخيشئت الاحخماعُت وهظٍغ

ت في الخيشئت الاحخماعُت والخؼحر  وعىامله، وصوع اإلاؤؾؿاث التربٍى

 الاحخماعي .

 الظبؽ الاحخماعي -3
اجه، وصوع اإلاؤؾؿاث  ؾخدىاٌو البدىر الظبؽ الاحخماعي وعىامله وهظٍغ

ت في عالحه  التربٍى

 اإلاشىالث واللظاًا الاحخماعُت -4

واللظاًا الاحخماعُت واإلاسضعاث وشبياث ؾُدىاٌو البدىر اإلاشىالث 

ت الىػىُت، وصوع اإلاؤؾؿاث  الخىاصل الاحخماعي وفلضان الاهخماء والهٍى

ت في عالحها  التربٍى
 

 ألاصٌى الثلافُت والاحخماعُت  للتربُت. مجاٌ

مسغحاث البدىر في اإلاجاٌ ؾدؿاعض في مىاحهت الؼؼو الثلافي للمجخمع، والخلبل الثلافي لبعع عىاصغ الثلافاث اإلاسخلفت التي ال "

 " . اللُم اإلاجخمعُتجخعاعض مع 
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 أصٌى التربُت :   في  بسهامج املاحظخير 

 

 

 

 

الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع "  ألاولىٍت البدثُت

 جغهحز للغؾابل العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

 اإلاىاػىت الغكمُت - 1

ت في مىاحهت اإلاىاػىت الغكمُت  صوع اإلاؤؾؿاث التربٍى

)الخأزحر، الخىىع، الخدىم، الاعالم الجضًض في ملابل الاعالم الخللُضي 

 الاهدشاع(، والاعالم واللُم، ووؾابل الخىاصل الاحخماعي، وألامً الفىغي 
 

 

 

 

" الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع  ألاولىٍت البدثُت

 جغهحز للغؾابل العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

 صعاؾت هظم الخعلُم - 3
ؾخدىاٌو البدىر صعاؾت هظم الخعلُم في الضٌو اإلاسخلفت وهُفُت 

غ هظام الخعلُم الؿعىصي  الاؾخفاصة منها في جؼٍى

 

 . إلاعالم التربىي واملعلىماجُت التربىٍت مجاٌ

 " . "مسغحاث البدىر ؾدؿاعض في الاؾخسضام الامثل لىؾابل الاعالم الجضًضة، والحض مً جأزحراتها الؿلبُت

 . التربُت امللازهت مجاٌ
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 تقنياث التعليم سادسًا: أولوياث البحث العلمي بقسم
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 جلىُاث الخعلُم :   في  بسهامج املاحظخير 

 

 

 

 

 ألاولىٍت البدثُت

" الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز للغؾابل 

 العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

 إزغ اؾخسضام وؾابل الخىاصل الاحخماعُت على جدصُل الؼالب - 1

 

اؾخسضام أشياٌ مخىىعت مً أصواث الخىاصل ؾخدىاٌو البدىر 

الاحخماعي وجأزحرها على عملُت الخعلم والخعلُم بؼغض جىحيهها هدى 

جدؿحن الخعلم وػٍاصة هفاءجه على مؿخىي مغخلت الخعلُم العام 

 والخعلُم الجامعي.

اؾخسضام وؾابل الخىاصل الاحخماعُت لخعلُم ػالب مغخلت معُىت  - 2

اطُت، مفاه ت، مفاهُم علمُتمفاهُم ٍع  ُم لؼٍى

ؾخدىاٌو البدىر ازغ اؾخسضام اخضي وؾابل الخىاصل الاحخماعي و 

اؾخسضامه مع مجمىعت مً الؼالب و الىكىف على جأزحره على كضعتهم 

ت، مفاهُم  اطُت، مفاهُم لؼٍى ت في حعلم مفاهُم ٍع اإلاعغفُت واإلاهاٍع

 علمُت.

 

 

 

 وطائل الخىاصل الاحخماعُت ودوزها وجأزيرها على عملُت الخعلم والخعلُم مجاٌ

 " .اإلاؿخسضمحن لها.مسغحاث البدىر ؾدؿاعض في الاؾخسضام اإلاىاؾب لىؾابل الخىاصل في صعم عملُت الخعلُم والخعلم وعفع هفاءة "
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 جلىُاث الخعلُم :   في  بسهامج املاحظخير 

 

 

 

 

 ألاولىٍت البدثُت

" الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز للغؾابل 

 العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

 أزغ اؾخسضام ألالعاب الالىتروهُت على جدصُل الؼالب  - 3
ألالعاب الالىتروهُت على جدصُل ؾخدىاٌو البدىر ازغ اؾخسضام 

 الؼالب

 إزغ اؾخسضام ألالعاب الالىتروهُت على جظهغ مفغصاث اللؼت - 1

ؾخدىاٌو البدىر ازغ اؾخسضام ألالعاب الالىتروهُت على كضعة الؼالب 

ت و مضي كضعتهم على اؾترحاع  على جظهغ ولماث معُىت باللؼت ؤلاهجلحًز

 اليلماث في وكذ مدضص.

الفُضًىهاث الىغجىهُت لخضَعـ ملغع لؼالب الؿىت  اؾخسضام - 1

ت  الخدظحًر

ؾخدىاٌو البدىر كُاؽ ازغ اؾخسضام الفُضًىهاث الىغجىهُت في جضَعـ 

ت  ملغع لؼالب الؿىت الخدظحًر

 الاججاه هدى اؾخسضام اإلاصاصع الالىتروهُت في الخعلُم - 0
روهُت في ؾخدىاٌو البدىر اججاهاث الؼالب في اؾخسضام اإلاصاصع الالىت

 عملُت الخعلم.

 

 دوز ألالعاب الخعلُمُت الالىتروهُت في عملُت الخعلم والخعلُم مجاٌ

 .مسخلفت""مسغحاث البدىر في اإلاجاٌ ؾدؿاعض في عفع وعي اإلاعلمحن بأهمُت ألالعاب الالىتروهُت في حعلم معاعف ومهاعاث 
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 جلىُاث الخعلُم :   في  بسهامج املاحظخير 

 

 

 

 

الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع  " ألاولىٍت البدثُت

 جغهحز للغؾابل العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

 اؾخسضام الخىىىلىحُا والخىىىلىحُا اإلاؿاعضة لفئاث التربُت الخاصت. - 1

 الاخخُاحاث الخاصتجصمُم وإهخاج الىؾابل الخعلُمُت لظو  - 2

ؾخدىاٌو البدىر كُاؽ جىظُف جىىىلىحُا الخعلُم اإلاؿاعضة  لفئاث 

 التربُت الخاصت
 

 

 

 

" الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع  ألاولىٍت البدثُت

 جغهحز للغؾابل العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

جىظُف جىىىلىحُا الخعلم الالىترووي وأهماػه واصواجه في الخعلم الظاحي  -3

ب مثل جىظُف   خٌى اإلاخعلم اإلاخىلل 1أصواث الٍى

جىظُف مجمىعت مً الخضماث والخىىىلىحُت والبرمجُاث الاحخماعُت  -1

مً كبل اإلاخعلم وهُفُت اهسغاػه في بِئت مىػعت جخيىن مً شبىت مً  

 ألاشخاص خؿب الاخخُاحاث اإلاعغفُت ليل مخعلم

ب - ثل : م 1ؾخدىاٌو البدىر كُاؽ آزغ وفاعلُت أصواث  وزضماث الٍى

يي  وزالصت اإلاىاكع وػحرها في الخعلُم والخعلم  اإلاضوهاث والجىحل  والٍى

 . جىىىلىحُا حعلُم ذو الاخخُاحاث الخاصت مجاٌ

 . جصمُم ملغعاث الالىتروهُت أو ملغعاث مضمجت جىاؾب طو الاخخُاحاث الخاصت"في  "مسغحاث البدىر في اإلاجاٌ ؾدؿاعض

 . جصمُم بِئاث الخعلم الالىترووي الشخصُت مجاٌ

غ مهاعاث الؼالب في الخعلم الظاحي والجماعي ،مهاعاث الخىاصل مع  ب في جؼٍى "مسغحاث البدىر في اإلاجاٌ ؾدؿاعض في جفعُل أصواث الٍى

"ً  .آلازٍغ



 

 

 

49 

 جلىُاث الخعلُم :   في  بسهامج املاحظخير 

 

 

 

 

ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز " الخىحهاث  ألاولىٍت البدثُت

 للغؾابل العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

جىظُف بِئاث الخعلم الالىترووي الالىتروهُت الىاكعُت مثل الفصل الالىترووي ومعمل  -3

 واإلاسخبراث الافتراطُت.الحاؾب آلالي والافتراطُت مثل الفصل الافتراض ي 

أزغ اؾخسضام معمل هُماء افتراض ي إلحغاء الخجاعب العلمُت على اججاه الؼالب  -1

 لضعاؾت اإلالغع.

ؾخدىاٌو البدىر معغف مضي جىظُف بِئاث الخعلم الالىتروهُت الىاكعُت 

 والافتراطُت وجصمُمها خؿب اإلاعاًحر اإلاىاؾبت.

 

 

 

 

ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع  " الخىحهاث ألاولىٍت البدثُت

 جغهحز للغؾابل العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

جفعُل الضوع الظي جلىم به الجىصة والجىصة الشاملت في جىظُف أهظمت  - 3

الخعلُم الالىترووي واؾخسضام أصواث كُاؽ معاًحر الخعلُم الالىترووي مثل 

 SCORMملُاؽ 

ؾخدىاٌو البدىر كُاؽ الجىصة والجىصة الشاملت لخؼبُم معاًحر الخعلم 

 الالىترووي

 . جصمُم بِئاث الخعلم الافتراض ي وجلىٍميها مجاٌ

 . "مسغحاث البدىر في اإلاجاٌ ؾدؿاعض في اؾخسضام البِئاث الافتراطُت في جضَعـ العلىم اإلاسخلفت"

 . الجىدة والاعخماد في بِئاث الخعلم الالىترووي مجاٌ

 إلاعاًحر عاإلاُت
ً
غ الخصمُم الخعلُمي لُيىن وفلا  ." "  مسغحاث البدىر في اإلاجاٌ ؾدؿاعض في جؼٍى
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 الخعلُمجلىُاث  :   في  بسهامج املاحظخير 

 

 

 

 

" الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز البدثُتألاولىٍت 

 للغؾابل العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

جفعُل وجىظُف  معاًحر الجىصة والتي اعضث مً كبل مؤؾؿاث وهُئاث  في  -3

ب اإلاعلمحن والؼالب   اإلادلُت والعاإلاُت.بغامج اعضاص وجضٍع

ؾُدىاٌو البدث مضي فاعلُت جىظُف مؿخدضزاث جىىىلىحُا الخعلُم في 

ب الؼالب والؼالب اإلاعلمحن واإلاعلمحن كبل وازىاء  حعلُم وحعلم وجضٍع

ت لالجصاٌ  NCTMالخضمت في طىء معاًحر  ، أو الجمعُت التربٍى

ىُت  في مجاٌ  ، الجمعُت الضولُت للخىىىلىحُاAECTوالخىىىلىحُا ألامٍغ

 ، الجمعُت الضولُت للخعلُم الالىتروويISTEالخعلُم

 

 

 

 

طمً اإلاجاٌ العام همدىع " الخىحهاث ألاؾاؾُت ألاولىٍت البدثُت

 جغهحز للغؾابل العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

جفعُل جىظُف أهظمت الخعلُم عً بعض  التزامني وػحر التزامني مثل  -3

 الفصٌى الافتراطُت في الخعلُم والخعلم 

الخعلُم اإلاتزامً وػحر اإلاتزامً والفصٌى هظه البدىر جدىاٌو ازغ او فاعلُت 

 الافتراطُت في الخدصُل وبلاء آزغ الخعلم

 . معاًير حىدة جصمُم واهخاج واطخخدام مظخددزاث جىىىلىحُا الخعلُم والخعلم  مجاٌ

 . " مسغحاث البدىر ؾدؿاعض في الاؾخسضام ألامثل للخىىلىحُا في العملُت الخعلُمُت"

 . اطتراجُجُاث وأهظمت الخعلُم عً بعد مجاٌ

 . " مسغحاث البدىر في اإلاجاٌ ؾدؿاعض في اؾخسضام الخعلم عً بعض في اإلاغاخل الخعلُمُت اإلاسخلفت"
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 جلىُاث الخعلُم :   في  بسهامج املاحظخير 

 

 

 

 

 ألاولىٍت البدثُت

 " الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز للغؾابل العلمُت"

ف   بمدخىي ألاولىٍت البدثُتحعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

جفعُل جىظُف  الخعلم الالىترووي في بِئاث الصف الخللُضًت ملاعهت الخعلُم  - 3

 الخللُضي بالخعلم الالىترووي

جدىاٌو البدىر اؾتراجُجُاث جىظُف الخعلم اإلاضمج في جدصُل الؼالب 

الالىترووي بصف عامت والخعلم اإلاضمج بصفت واججاهاتهم هدى الخعلم 

 زاصت

 

 

 

 

" الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع ألاولىٍت البدثُت

 جغهحز للغؾابل العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

م الالىترووي اإلابني على جؼبُلاث الحاؾب آلالي  - 3 جفعُل أهظمت الخلٍى

م البىاةي والنهاةي للؼالب بضًل  1والاهترهذ وجؼبُلاث وأصواث الىٍب في الخلٍى

م الخللُضي   .عً الخلٍى

م الالىترووي في الخدصُل وبلاء ازغ  جدىاٌو هظه البدىر كُاؽ فاعلُت الخلٍى

الخعلم والخؼظًت الغاحعت الفىعٍت واإلاغحأة على جدصُل الؼالب واإلاعلمحن في 

 . ملغع صعاي ي كابم او ملترح

 

 . فاعلُت الخعلُم املدمج والخعلم الالىترووي ملازهت بالخعلُم الخللُدي  مجاٌ

 . أهظمت الخلىٍم الالىترووي مجاٌ
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 ألاولىٍت البدثُت

 " الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز للغؾابل العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

ب  - 3 ؼ جؼبُلاث أصواث الٍى في مىظىمت العملُت الخعلُمُت مثل جؼبُلاث  1حعٍؼ

الجىحل الخعلُمُت والسحابت الالىتروهُت والىٍيي واإلاضوهاث الخعلُمُت في 

 صل الالىتروويالخدصُل والاججاه هدى الخعلم وجفعُل الخىا

ب في الخدصُل  1جدىاٌو هظه البدىر كُاؽ ازغ وفعالُت جؼبُلاث الٍى

ت لضي الؼالب واإلاعلمحن  وبلاء ازغ الخعلم وجىمُت اإلاهاعاث  اإلاعغفُت واإلاهاٍع

 

 

 

 

" الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع ألاولىٍت البدثُت

 جغهحز للغؾابل العلمُت"

ف  بمدخىي ألاولىٍت البدثُت حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

جدؿحن وجفعُل مىظىمت الاعشاص الؼالبي بمغاخل الخعلُم ما كبل  - 3

الجامعي والجامعي مً زالٌ جىظُف وجؼبُم مىظىمت جىىىلىحُا الخعلُم 

 الالىترووي في عملُت الاعشاص والخىحُه 

بجدىاٌو هظه البدىر كُاؽ  والخعلُم  1فعالُت جىظُف جؼبُلاث الٍى

الالىترووي مثل أهظمت الخعلُم الالىترووي والبالن بىعص في جفعُل مهاعاث 

 الخىاصل الالىترووي

 

 . واهظاب املعلمين والطالب مهازاث الخصمُم والخىاصل الالىترووي 2أدواث الىٍب  مجاٌ

 . الخىحُه الالىترووي واهدظاب مهازاث الخدظير الالىترووي لدي الطالب املعلمين مجاٌ
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 ألاولىٍت البدثُت

 " الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز للغؾابل العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

ؿاعض على الخعلم اليشؽ وحصجع الؼالب  -3
ُ
ؼ وجدؿحن ألاوشؼت الخعلُمُت والتي ح حعٍؼ

 ال على البدث والخفاعل 
ً
 إًجابُا

ً
 وشؼا

ً
ل الؼالب لُيىن مخعلما أزىاء عملُت الخعلم، وجدٍى

دضص هُف 
ُ
 في جدضًض هىاجج الخعلم، فهي ج

ً
ا  حىهٍغ

ً
مجغص مؿخلبل. وجلعب ألاوشؼت صوعا

 ؾُلىم الؼالب باالهضماج مع اإلادخىي الخعلُمي، وبىاء اإلاعغفت.

 صعاؾت الخؼحر الحاصل في صوع اإلاعلم في الخعلم مً زالٌ ألاوشؼت.  -1

جدىاٌو هظه ألابدار كُاؽ ازغ ألاوشؼت الخعلُمُت اإلاعخمض على 

مصاصع الخعلم الالىتروهُت مفخىخت اإلاصضع وػحر اإلافخىخت في بىاء 

اث الخعلم وجىمُت البعض اإلاعغفي  زبراث اإلاخعلم وفم مباصا هظٍغ

 حيوالاحخماعي والظا

 

 

 

 

 " الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع ألاولىٍت البدثُت

 جغهحز للغؾابل العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

اؾخسضام الىاكع اإلاعؼػ في جضَعـ اإلافاهُم اإلاجغصة لخدؿحن فهم وجؼىٍغ  -3

 الاصعان الحس ي للعالم الحلُلي.

الؼالب في ملغع ؾخدىاٌو البدىر أزغ جىظُف بِئت الىاكع اإلاعؼػ في جدصُل 

لت حعلم  ما وكُاؽ الاججاه واإلاٌُى هدى ملغع او ػٍغ

 . جىمُت الاججاه هدى الخعلم الالىترووي مً خالٌ جصمُم ألاوشطت الالىتروهُت  مجاٌ

 " مسغحاث البدىر في اإلاجاٌ ؾدؿاعض في جمىحن الؼالب اإلاعلمحن في جصمُم أوشؼت مدفؼة للخعلم"

 .  جىىىلىحُا الىاكع الافتراض ي واملعصش ودوزها في جىمُت مهازاث الخفاعل الالىترووي للمعلمين والطالب مجاٌ
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ت البدثُت  ألاولٍى

 اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز للغؾابل العلمُت" " الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً

ت البدثُت ف بمدخىي ألاولٍى  حعٍس
 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

ؼ الضوع الظي ًلضمه الهاجف اإلاخىلل والاًباص  مً زالٌ جؼبُلاجه اإلاسخلفت  - 3 حعٍؼ

 في مسخلف حىاهب الخعلم وإلاسخلف اإلالغعاث الضعاؾُت.

في الخىحُه وؤلاعشاص  WhatsApp ازغ الخىاصل مع الؼالب مً زالٌ بغهامج  -1

ض الالىترووي.  الاواصًمي ملاعهت باؾخسضام البًر

ؾخدىاٌو البدىر كُاؽ أزغ جىظُف الخعلم الىلاٌ /الجىاٌ في جىمُت 

 الخدصُل والاججاه هدى الخعلم الالىترووي.

ت لهم جدىاٌو هظه البدىر عطا الؼالب عً صعم ألاؾاجظ ة والهُئت ؤلاصاٍع

 زالٌ حسجُل اإلالغعاث.

 

 

 

 

ت البدثُت  ألاولٍى

 " الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز للغؾابل العلمُت"

ت البدثُت ف بمدخىي ألاولٍى  حعٍس
 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

ؼ وجدؿحن صوع الخعلم الالىترووي في الخعلُم والخعلم مً زالٌ جىظُف هظام البالن  - 3 لخعٍؼ

إصاعة الخعلم الالىترووي في ججمُع عضص مً ألاؾئلت اإلاسخلفت في ملغع ما وفم بىعص وأهظمت 

اث عللُت ومعغفُت مسخلفت وطاث معامل للؿهىلت والصعىبت والخمُحز وصضق وزباث  مؿخٍى

 اإلافغصاث وفم هماطج معضة لظلً .

م الالىترووي على اإلاجاالث  ؾخدىاٌو البدىر كُاؽ فاعلُت الخلٍى

ت على الخدصُل وبلاء أزغ الخعلماإلاعغفُت والىحضاه  ُت واإلاهاٍع

 . الخعلم املخىلل /الجىاٌ   مجاٌ

  " مسغحاث البدىر في اإلاجاٌ ؾدؿاعض الاؾخفاصة مً جىحه الؼالب الؾخسضام الجىاٌ لخىظُفه في الخعلُم"

 . بىىن ألاطئلت الالىتروهُت مجاٌ

مسغحاث البدىر في اإلاجاٌ ؾدؿاعض في حؿهُل إعضاص الازخباعاث والخأهض مً حىصتها، هما ؾخىفغ عضة ػغق للُاؾاث معاعف الؼالب " 

 ومهاعاتهم"
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 ألاولىٍت البدثُت

 " الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع جغهحز للغؾابل العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

ل هظم وعملُاث وزضماث ؤلاصاعة الخللُضًت في مغاهؼ مصاصع  - 3 ؼ جدٍى جفعُل وحعٍؼ

الخعلم الي ألاهظمت ؤلالىتروهُت مً احل جفعُل مضعؾت بال أوعاق وحامعت بال أوعاق 

 مً احل جفعُل صوع مغاهؼ مصاصع الخعلم  للمعلمحن والؼالب

ؾخدىاٌو البدىر كُاؽ ازغ العملُاث الالىتروهُت بمغاهؼ مصاصع الخعلم 

 ملاعهت بالعملُاث الخللُضًت في جفعُل صوع وزضماث مغهؼ مصاصع الخعلم

 

 

 

 

" الخىحهاث ألاؾاؾُت طمً اإلاجاٌ العام همدىع ألاولىٍت البدثُت

 جغهحز للغؾابل العلمُت"

ف بمدخىي ألاولىٍت البدثُت  حعٍس

 "البدىر في اإلاجاٌ هاجدىاول" اإلاىطىعاث التي 

ً اإلاغةي  - 3 جفعُل جدىٍل مىظىمت الخعلُم الى الخعلُم الغكمي مثل :الخضٍو

وجؼبُلاجه في الخعلُم والخعلُم اللابم على الاًماءاث والىاكع اإلاسخلؽ 

 وألالعاب اللابمت على اإلاىكع الجؼغافي وهظم الخعلم الظهُت

ؾخدىاٌو البدىر كُاؽ مضي فاعلُت جؼبُم أهظمت الخعلم الغكمي في مىظىمت 

 العملُت الخعلُمُت 

 

 .  إلادازة الالىتروهُت في مساهص مصادز الخعلم  مجاٌ

 . الخدٌى السكمي في عملُت الخعلُم والخعلم مجاٌ
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 زئًِظا ................................................................. د. عبُد بً عبدهللا الظبُعي.1  

  .................................................................  د. هاصس خلمي علي ًىطف.2  
ً
 ملسزا

  ................................................................. د. فُصل أخمد عبد الفخاح.3  
ً
 عظىا

  .................................................................  أ.د. أمين عبد املىعم طُد.4  
ً
 عظىا

  .................................................................  د. ولُد عاطف الصُاد.5  
ً
 عظىا
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