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 دليل مرجعي لرسائل الماجستير والدآتوراه
 

التربية بدمياط آلية -الخاصة بقسم أصول التربية    
 

 جامعة المنصورة
 



  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  
  
  

  :مقدمة
الذي یهتم بتدریب طالب یعد قسم أصول التربية من األقسام التربویة بكلية التربية بدمياط         

إنتاج المعرفة وتوظيفها ، والتصدي للمشكالت المجتمعية  ، والدراسات العليا علي البحث المنهجي
  .علمي شامل من خالل إجراء بحوث تربویة بمرحليتي الماجستير والدآتوراه بأسلوب 

         
القسم العدید من الباحثين المسجلين لدرجتي الماجستير والدآتوراه ، وذلك منذ وقد ناقش               

 دليال، ویتضمن الكتيب الحالى   حتي اآلن١٩٨٢منذعام ا بكلية التربية العليبدء العمل بالدراسات 
باالضافة إلي ملخصات هذه    ، یضم عناوین الرسائل وأسماء باحثيها ، ولجنة اإلشرافامرجعي

لكل من یطلع للباحثين و ا مرشددليال لتكون  ،هم النتائج والتوصيات التي توصلت إليهاأالرسائل و
  ٠معلي إنجازات القس

  :وقد تم إعداد هذا الدليل فى ضوء المرتكزات الرئيسة التالية              
  

  : رؤیة قسم أصول التربية
یسعى قسم أصول التربية خالل السنوات الخمس القادمة إلى تحقيق الجودة والتميز، وذلك بتوفير بيئة 

ى الحصول على مكانة متميزة متميزة للتعليم والتعلم والبحث التربوى وخدمة المجتمع بما یؤهله إل
  .تخدم منظومة التعليم بالكلية

  
  :القسمرسالة 

 وتدریب معلمى التعليم قبل الجامعى مما یجعلهم قادرین على االبداع تتمثل رسالة القسم فى إعداد
وتشكيل مزید من فرص التعليم والمنافسة فى سوق العمل، وإعداد الباحثين القادرین على تنمية 

  .ربویة وتوظيفها فى حل المشكالت التربویة فى الواقع الممارسالمعرفة الت
  

  : قسم أصول التربيةأهداف
  .ونشر نتائجهما، لخدمة البحث العلمى والتعليمإجراء البحوث والدراسات فى مجالى التربية -١
دریبية رفع المستوى المهنى للمعلمين والعاملين فى ميدان التربية والتعليم وذلك بعقد الدورات الت-٢
  .الندوات المحلية شتراك السادة أعضاء هيئة التدریس بالقسم فى او
  .تبادل الخبرات التربویة محليا ودوليا عن طریق المؤتمرات والندوات و آذلك الدورات التدریبية-٣
  
البيئية باالشتراك مع المؤسسات االخرى من أجل النهوض اإلسهام فى وضع حلول للمشكالت -٤

  .لىبالمجتمع المح
  . توعية الطالب بمشكالت المجتمع ودور التربية فى حلها -٥
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 دليل الرسائل الجامعية
 

  آلية التربية بدمياط-الخاصة بقسم أصول التربية  
 

 جامعة المنصورة
 



   أحمد إبراهيم أحمد السيد:اسم الباحث
  ظة الدقهلية دراسة ميدانية الكفاية اإلدارية التربوية للتعليم االبتدائي بمحاف:عنوان الرسالة

  ١٩٧٨:سنة المنح
  مني محمد علي جاد/سيد محمد خير اهللا              د/ د. أ:لجنة المناقشة والحكم

  محمد سيف الين فهمي/ د.إبراهيم عصمت مطاوع                                  أ/ د.أ
  ملخص الرسالة

التعرف علي المشكالت اإلدارية : دف األكاديمياله: يسعى الدراسة إلي تحقيق هدفين أساسين هما
  التي تؤثر في تحقيق أهداف المرحلة االبتدائية

 التعليمية اإلدارةأما الهدف التطبيقي فيتمل في االستفادة من معالج هذه الدراسة في تطوير 
  والمدرسية وفق األساليب والطرق العملية لإلدارة حتى تستطيع تحقيق أهدافها

  :فصول الرسالة
  اإلطار العام للدراسة -١
 اإلدارة العامة وعالقتها باإلدارة التعليمية -٢

 ةاإلدارة التعليمية علي المستوي الالمركزي -٣

 إدارة التعليم بالمدارس االبتدائية بمحافظة الدقهلية -٤

 الدراسة الميدانية  -٥

 التوصيات والمقترحات -٦

  :أهم التوصيات والمقترحات
  من جمود القوانينتخليص اإلدارة التعليمي مما يقيدها  -١
 توفير مشاركة وتعاون بناء بين األجهزة التخطيطية والتنفيذية -٢

توعية العاملين في األجهزة التعليمية للتعليم االبتدائي بالتعبير عن آرائهم في  اتخاذ  -٣
 القرارات وتنفيذها

  .يةيجب أن تعمل وزارة التربية والتعليم علي زيادة المخصصات التعليمية للمرحلة االبتدائ -٤
  

  
  
  



  
  

  السيد سالمة الخميسي : اسم الباحث
  ١٩٥٢التربية السياسية لشباب الجامعات في مصر منذ عام : عنوان الرسالة

  ١٩٨١ :سنة المنح
  :ملخص الرسالة

تسعي الدراسة إلي معرفة الجهود التي بذلت لتربية شباب الجامعات في مصر سياسيا منذ ثورة 
لسياسي الذي لعبته الحركة الطالبية المصرية منذ ثورة  مع التعرف علي طبيعة الدور ا١٩٥٢
، هذا باإلضافة إلي تحديد أهم المتغيرات والظروف العالمية والمحلية المؤثرة علي ١٩٥٢يوليو

شباب الجامعات في مصر وأبرز انعكاساتها علي الشباب باإلضافة إلي عرض الواقع الحالي 
فه بين الجنسين وأيضا عرض الواقع الحالي للوعي السياسي لشباب الجامعات ومدي اختال

  للمشاركة السياسية لشباب الجامعات مع توضيح مدي اختالفها بين الجنسين
  :فصول الرسالة

  مشكلة البحث والدراسات السابقة -١
 التربية السياسية وأهميتها في المجتمعات المعاصرة -٢

بل وبعد ثورة يوليه دور الحركة الطالبية في الحياة السياسية في مصر واتجاهاتها ق -٣
١٩٥٢ 

 الظروف والمتغيرات العالمية والمحلية المعاصرة المؤثرة علي شباب الجامعات في مصر -٤

 إجراءات الدراسة الميدانية -٥

 نتائج الدراسة الميدانية -٦

  مناقشة نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها -٧
  :أهم التوصيات والمقترحات

   في الفترة السابقة لالنتخابات الطالبيةضرورة تنظيم برامج إعالمية داخل الجامعات -١
ضرورة اهتمام اتحاد الطالب بالجوانب التقنية مثل إصدار الكتيبات والنشرات الدورية  -٢

 التي تحيط جماهير الطالب بأهم الموضوعات والقضايا ذات الصلة الوثيقة بهم



 وأن تولي التوجه باألحزاب السياسية القائمة إلي مزيد من االهتمام لشباب الجامعات -٣
قضاياهم ومطالبهم اهتمامها ومن هذه القضايا الكتاب الجامعي واإلسكان الطالبي، 

 ومشروعات الخدمة العامة

                            
  
  

  مها عبد الباقي جويلي : اسم الباحث
  دراسة ميدانية- العوامل المرتبطة بالتنية لطالب الجامعة: عنوان الرسالة

حامد / د.حسن محمد حسان      أ/ د.إميل فهمي شنودة           أ/ د.أ: حكملجنة المناقشة وال
  مصطفي عمار

  ١٩٨٨: سنة المنح
  :ملخص الرسالة

استهدف الدراسة التعرف علي العالقة بين التربية وعملية التنمية عموما والتنمية الثقافية 
 التي تحول دون لطالب خصوصا، بيان الثقافية للجامعة تجاه طالبها، التعرف علي العوامل

  الجامعة
  :فصول الرسالة

  اإلطار العام للدراسة -١
 الدور الثقافي للجامعة -٢

 دور وسائل اإلعالم في التنمية الثقافية لطالب الجامعة -٣

 إجراءات العمل الميداني -٤

  المشروع المقترح للتنمية الثقافية لطالب الجامعة -٥
  :أهم التوصيات والمقترحات

                                   مشروع مقترح يسهم في التنمية الثقافية لطالب الجامعةتمثلت التوصيات في شكل  
        

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توفيق علي إسماعيل عيسوي : اسم الباحث
  مفهوم االنتماء في اإلسالم لدي طالب كليات التربية:عنوان الرسالة

  إميل فهمي حنا شنودة/ د.زروعة        أمحمود محمد م/ د.أ: لجنة المناقشة الحكم
  فاروق عبده فليه / محمد محمد سكران      د/ علي صالح جوهر     د/ د. أ

  ١٩٨٩: سنة المنح
  :ملخص الرسالة

تسعي الدراسة الحالية إلي تحديد مفهوم االنتماء بصفة عامة وفي اإلسالم بصفة خاصة، مع 
ها، مع التعرف علي العالقة بين أنواع االنتماء هذا توضيح أنواع االنتماء ومقومات كل نوع من

   اإلطار النظريهباإلضافة إلي تحديد واقع انتماء طالب كليات التربية وهذا ما يوضح
أما عن الدراسة الميدانية فهدفها التعرف علي واقع انتماء البنين والبنات وما مدي هذا االنتماء، 

  والعلمي وما مدي هذا االنتماءوالتعرف علي واقع انتماء شعبتي األدبي 
  :فصول الرسالة

  اإلطار العام للبحث -١
 االنتماء والوالء اإلسالمي -٢

 االنتماء البيولوجي وانتماء الفرد لنفسه في اإلسالم -٣

 االنتماء األسري واالنتماء اللغوي الثقافي في اإلسالم -٤

 االنتماء الوطن واالنتماء القومي -٥

 اءتعقيب علي العالقة بين أبعاد االنتم -٦



 الدراسة الميدانية ونتائجها -٧

  مقترحات لتنمية االنتماء بأبعاده ألم المختلفة -٨
  :أهم التوصيات والمقترحات

عدم اإلسراف في استخدام الشعارات من جانب الدولة وأجهزة الدولة وأجهزة اإلعالم ،  -١
نمية بل يجب أن تحول الشعارات إلي أرقام ونتائج كما أن األغاني واألناشيد لن تفلح في ت

 االنتماء بأبعاده المختلفة 

  العمل علي إدماج الطالب في الحياة السياسية عن طريق اتحادات الطالب -٢
التأكيد علي الحرية األكاديمية ويتطلب ذلك اإلسراع في األخذ بنظام الساعات الدراسية  -٣

 المعتمدة 

اقعي  ضرورة أن تحول شعارات حقوق اإلنسان الموجودة بالدستور إلي سلوك فعلي و -٤
             يلمسه المواطنون 

  صالح الدين المتبولي عبد العاطي : اسم الباحث
  األبعاد التربوية لمجهودات منظمة اليونسكو في تطوير التعليم األساسي المصري: عنوان الرسالة
  ١٩٩٠ :سنة المنح

  ر اهللا سيد خي/ د.حامد مصطفي عمار  أ/ د.علي صالح جوهر ، أ/ د. أ:لجنة اإلشراف والحكم
  حامد عمار/ د.أ

  :ملخص الرسالة
ذلها المنظمة وأنشطتها وأوجه العون الذي تقدمه تسعي الدراسة إلي التعرف علي الجهود التي تب

اليونسكو في ميدان التعليم األساسي المصري،وما أعدته ونفذته من مشروعات سواء كانت إقليمية 
   محليهأو دولية وفيما عقدته من حلقات دراسية ومؤتمرات

هذا باإلضافة إلي محاولة تقييم هذه الجهود بالنسبة لمواجهة بعض مشكالت التعليم األساسي 
المصري من الناحيتين الفنية أو البشرية، هذا بجانب التعرف علي المعوقات اإلدارية التي تحول 

  مكنةدون تحقيق اليونسكو ألهدافها بهدف إزالتها حتي تؤدي هذه الجهود أحسن النتائج الم
   أسس من أجل الوصول إلي تحقيق أقصي استفادة ممكنة من مساعدات اليونسكوعوأخيرا وض

  :فصول الرسالة
  اإلطار العام للدراسة  -١
 التعليم األساسي في مصر -٢



 األجهزة الرئيسية لمنظمة اليونسكو ونماذج لجهودها العالمية -٣

 )الدراساتالمشروعات و( جهود اليونسكو في مجال التعليم األساسي في مصر -٤

األنشطة التربوية والمدارس ( جهود اليونسكو في مجال التعليم األساسي في مصر -٥
 )المنتسبة

 الدراسة الميدانية -٦

  النتائج التوصيات -٧
  أهم التوصيات والمقترحات

  إشراك المعلمون في الحلقات الدراسية والدورات التدريبية -١
فة وعدم االقتصار علي ضرورة ترشيح المشاركين من القطاعات والمديريات المختل -٢

 العاملين بديوان عام وزارة

 االستفادة من تجارب الدول األخرى والدراسات التي تجريها اليونسكو -٣

  التوسع في إنشاء أندية جديدة اليونسكو -٤
  سامية يوسف محمد صالح : اسم الباحث

  مبادئ التربية البيئية في اإلسالم: عنوان الرسالة
  ١٩٩٠: سنة المنح
يوسف حسن نوفل        / د.عبد الفتاح جالل    أ/ د.سيد محمد خير اهللا  أ/ د. أ:شة والحكملجنة المناق

  فاروق عبده فليه/ د
  :ملخص الرسالة
 التعرف علي الجهود التربوية المبذولة في مجال التربية في العصر الحالي يتهدف الرسالة إل

مشكالت البيئية في المجتمعات علي المستويين العالمي والعربي وإلقاء الضوء علي أهم ال
المعاصرة بعثة الوقوف علي مدي نجاح الجهود التربوية المبذولة في مواجهتها، مع تناول عالقة 

اإلنسان بالبيئة الطبيعية من منظور اإلسالمي والكشف عن األسس اإلسالمية في تنظيم عالقة 
 السنة النبوية - القرآن الكريم( يةاإلنسان بالبيئة الطبيعية من خالل المصادر اإلسالمية الرئيس

 ةهذا باإلضافة إلي استخالص أهم مبادئ التربية المستمدة من الصادر اإلسالمية الرئيسي) الشريفة
وأخيرا تقديم تصور بشأن تحويل هذه المبادئ إلي نموذج تربوي مالئم للتربية في مؤسساتنا 

  )التربية غير النظامية( وخارجها
  :فصول الرسالة



   البحث والدراسات السابقةمشكلة -١
التربية البيئية مفهومها وأهدافها والجهود المبذولة علي المستويات العالمية والعربية  -٢

 المعاصرة

 أهم المشكالت البيئية في المجتمعات المعاصرة من منظور تربوي -٣

 الشمول والتكامل في التربية اإلسالمية -٤

 ي بالبيئة الطبيعية من منظور إسالمنعالقة اإلنسا -٥

 األسس اإلسالمية في تنظيم عالقة اإلنسان بالبيئية الطبيعية -٦

   في ضوء اإلطار التحليلي للدراسةمالتربية البيئية في اإلسال -٧
  أهم التوصيات والمقترحات

ضرورة تبني فلسفة جديدة للتربية المعاصرة ، وتحديد إطار تربوي عام بها يراعي فيه  -١
  بصفة أساسية البعد الديني

 بارتكاز التربية البيئية المعاصرة علي قاعدة إسالمية عريضة، بحيث توصي الدراسة -٢
تستمد مبادئها ومفهومها من المصادر اإلسالمية الرئيسية ومن ثم تتطبق في االتجاه 

 .الصائب نحو تحقيق أهدافها

  حسين محمد محمد السيد أبو مايلة : اسم الباحث
  يم الجمالية برياض األطفال دور اللعب التربوي في تنمية الق:عنوان الرسالة

  سلوى شعبان أحمد / سيد محمد خير اهللا             د/ د. أ:لجنة المناقشة والحكم
  أحمد إبراهيم احمد السيد/ محمد طلعت إبراهيم            د/ د.                      أ

  ١٩٩١ :سنة المنح
  :ملخص الرسالة

  :تهدف الدراسة إلي
ي الذي يؤديه اللعب التربوي في تنمية القيم الجمالية ، وإلي أي مدي التعرف علي الدور الفعل

ع، وتحديد .م.يمكن استخدام اللعب التربوي في تنمية القيم الجمالية برياض األطفال في ج
األساليب التي تحول دون استخدام اللعب التربوي الجمالية في رياض األطفال من خالل اللعب 

  التربوي
  :فصول الرسالة

  طار العام للدراسة والدراسات السابقةاإل -١



 النظريات التربوية للعب -٢

 عالقة اللعب التربوي بالقيم الجالية -٣

 مؤسسات تربية الطفل في محافظتي الدقهلية ودمياط -٤

 الدراسة الميدانية -٥

  مشروع مقترح الستخدام اللعب التربوي في تنمية الجمالية برياض األطفال -٦
  :أهم التوصيات والمقترحات

  مكان لأللعابتخصيص  -١
  المواد واأللعاب المطلوبةةتهيئ -٢

 الجو الذي يجب أن يسود القاعة وطريقة المعلمة مع األطفال -٣

 موضوع األلعاب -٤

  تقويم عما ولعب األطفال -٥
  
  
  
  
  

  ناصر علي عبد اهللا البراك : اسم الباحث
ية  دور األسرة في الوقاية من تعاطي األحداث للمخدرات من منظور الترب:عنوان الرسالة

  )في المملكة العربية السعودية( اإلسالمية
  عبد الرحمن النقيب / د .أخمد عمر هاشم        أ/ د.أ: لجنة اإلشراف والحكم

  أحمد إبراهيم أحمد السيد/ د.علي صالح جوهر     أ/ د.                        أ
  ١٩٩١ :سنة المنح

  :ملخص الرسالة
المعلمين : تعاطي األحداث المخدرات من منظور كل منتهدف الدراسة إلي التعرف علي أساليب 

والمعلمات والقضاة والمسئولين واإلشراف علي أبحاث ومكافحة المخدرات بمدينة الرياض، مع 
ترتيب هذه األسباب في األهمية من وجهة نظرهم ، هذا باإلضافة إلي توضيح دور األسرة في 

  إلسالميةالوقاية من تعاطي األحداث للمخدرات التربية ا



  :فصول الرسالة
 مشكلة الدراسة ومشاركتها -١

 اإلطار النظري -٢

 الدراسة الميدانية -٣

 منهجية الدراسة وإجراءاتها -٤

 نتائج الدراسة وتحليلها -٥

 دور األسرة في الوقاية من تعاطي المخدرات -٦

  الخالصة التوصيات -٧
  :أهم التوصيات والمقترحات

  أهمية العناية بحسن اختيار الزوجين -١
 لدي األسرة بحقوق األبناء وعظم مسئولية الرعايةتنمية الوعي  -٢

 عدم طرد األسرة للحدث من المنزل عند ارتكابه بعض األخطاء -٣

 ضرورة تنمية األسرة للرقابة الذاتية والخوف من اهللا عز وجل عند األبناء -٤

  كما أوصت الرسالة بدراسة أثر العمالة الخارجية تعاطي األحداث للمخدرات -٥
  
  
  
  
  

  نجوى احمد حسن دره : اسم الباحث
   األم ببعض المشكالت الناتجة عن هجرة اآلباء–المتطلبات التربوية لمواجهة : عنوان الرسالة

  ١٩٩١ :سنة المنح
فاروق عبده /د.علي صالح جوهر     أ/ د.محمد سعيد فرج         أ/ د. أ:لجنة اإلشراف والحكم

   ممدوح الصدفي/د.حسين علي حسين            أ/ د .فليه           أ
  :ملخص الرسالة

تهدف الدراسة إلي دراسة أهم العوامل المؤدية للهجرة إلي الدول العربية علي المستوي القومي 
ومدي تأثير المجتمع الدمياطي بهذه العوامل ، دراسة أهم اآلثار التربوية واالجتماعية المختلفة 



التغيرات التي طرأت علي أدوار المرأة للهجرة للدول العربية علي المجتمع المصري، دراسة أهم 
نتيجة لغياب األب، دراسة أهم المشكالت االجتماعية والتربوية التي تواجهها األم والناتجة عن 

  غياب األب وآثره 
الوضع التعليمي والمهني لألم وأخيرا رسم سياسية تربوية لمساعدة األم لمواجهة ما يعترضها من 

  مشكالت
  :فصول الرسالة

  دراسة، والدراسات السابقةخطة ال -١
 ) الهجرة في دمياط-  دوافعها- تطورها( العمالة المصرية -٢

 األسرة نظام اجتماعي متغير -٣

 المتغيرات الناتجة عن هجرة اآلباء في المجتمع المصري -٤

  الدراسة الميدانية -٥
  :أهم التوصيات والمقترحات

  ضرورة السعي لتحقيق التكامل االجتماعي والتئام شمل األسرة -١
 ة تهيئة الجو العائلي السليم لألطفال لكي ينشأ ولنشأة اجتماعية صالحةأهمي -٢

االستفادة من وسائل اإلعالم وخاصة اإلذاعة والتليفزيون للعمل علي زيادة المساحة  -٣
 الزمنية المخصصة للتوعية األسرية

 ضرورة تضمن مقررات كليات التربية االهتمام بالتربية األسرية -٤

   العاملين في الدول العربية في إيجاد فرص عمل داخل الدولةاستغالل واستثمار أموال -٥
  
  
  

  درية السيد عبد الرحمن البنا : اسم الباحث
 مشكالت النمو المهني واألكاديمي لمعلم الحلقة األولي من التعليم األساسي أثناء :عنوان الرسالة

  "الخدمة دراسة ميدانية بمحافظة دمياط
  ١٩٩٢ :سنة المنح

علي صالح / د.زينب حسن     أ/ د.أحمد إبراهيم أحمد السيد      أ/ د.أ:المنحلجنة اإلشراف 
  جوهر



  :ملخص الرسالة
  :يمكن تحديد أهداف الرسالة في هدفين هما

التعرف علي المشكالت التي تعوق النمو المهني واألكاديمي لمعلم الحلقة : الهدف األكاديمي 
  األولي من التعليم األساسي أثناء الخدمة

االستفادة من نتائج الرسالة في وضع تصور مقترح لتحسين مستوي المعلم مهنيا : هدف التطبيقيال
  وأكاديمية أثناء الخدمة

  :فصول الرسالة
  امشكلة الدراسة وأهميته -١
  ضوء االتجاهات العالميةياالهتمامات الموجهة لتعليم المرحلة األولي في مصر عل -٢

ي ضوء االهتمامات الموجهة لتعليم المرحلة األولي تطور إعداد معلم التعليم االبتدائي عل -٣
 في مصر 

االتجاهات العالمية في إعداد معلم المرحلة األولي ونموه المهني واألكاديمي أثناء الخدمة  -٤
 وانعكاستها علي معلم الحلقة األولي بمحافظة دمياط

أثناء الخدمة واقع النمو المهني واألكاديمي لمعلم الحلقة األولي من التعليم األساسي  -٥
 بمحافظة دمياط

  التصور المقترح -٦
  :أهم التوصيات والمقترحات

  التوسع في إنشاء المكتبات المدرسية والعامة بالبيئة -١
 مراعاة لنشاط التعليمي من قبل الموجه وناظر المدرسة -٢

 االهتمام بإعداد معلم الحلقة األولي من التعليم األساسي -٣

التربويين يحوي كل ما ينبغي أن يكتسبه وضع برنامج تدريبي من قبل المتخصصين  -٤
  المعلم من مستحدثات علميه وتكنولوجية

  
   سعد محمد سالمةاهويد : اسم الباحث

بعض المشكالت التربوية واإلدراية لوكالء المدارس الثانوية العامة بمحافظة : عنوان الرسالة
  "دراسة ميدانية" دمياط

  ١٩٩٢: سنة المنح



  علي صالح جوهر/ د.إبراهيم عصمت مطاوع          أ/ د.أ: لجنة اإلشراف والحكم
  :ملخص الرسالة

تهدف الرسالة إلي تحديد األدوار اإلدارية والتربوية التي يقوم بها وكالء المدارس الثانوية العامة 
  من خالل واقع العمل الوظيفي والوصول إلي تحقيق شامل لما تضمنت عليه القرارات 

 الوكالء بالمدارس الثانوية العامة، تحديد مدي العالقة بين وكالء  الوزارية الخاصة بوظائف- 
المدارس الثانوية العامة وباقي المستويات اإلدارية اآلخري بالمدرسة في إطار العمل اإلداري ، 

اكتشاف المشكالت والمعوقات التي تعوق الوكالء عن تحقيق وظائفهم اإلدارية والتربوية من 
ة مع االستفادة من الواقع في اإلصالح والتطوير، وأخيرا تصور علمي خالل الدراسة الميداني

  مقترح بناء علي النزول إلي الميدان
  :فصول الرسالة

  اإلطار العام للدراسة -١
 اإلدارة ودورها في األداء -٢

 اإلدارة التعليمية والعوامل المؤثرة عليها -٣

 إدارة المدرسة الثانوية العامة في مصر -٤

  الدراسة الميدانية -٥
  : التوصيات والمقترحاتأهم

  االهتمام بالمدارس الثانوية العامة من خالل تحقيق أهداف التعليم الثانوي -١
 اختيار أعلي الكفاءات إداريا لضبط عمليات اإلدارة -٢

 دقة التنسيق بين المدارس الثانوية العامة -٣

 التركيز علي مبدأ العالقات اإلنسانية بين جميع العاملين بالمجتمع المدرسي -٤

 هلقيادة واعتدالها من خالل الفهم المتبادل لدي الرئيس ومرؤوسيحسن ا -٥

  
  
  
  

   تماضر عبد العزيز كرد:اسم الباحث 



   دراسة حالة علي محافظة دمياط-  التنمية المحلية التربوية:عنوان الرسالة
  ١٩٩٢ :سنة المنح

  علي صالح جوهر/ د.إبراهيم عصمت مطاوع        أ/ د. أ:لجنة اإلشراف والحكم
  :خص الرسالةمل

يسعى هذا البحث إلي وضع أسس تحقيق التنمية المحلية في التعليم، حتى يمكن للمحليات أن تؤدي 
دورها علي الوجه األكمل، حيث إنه ال يقصد بالتنمية التربوية هنا االقتصار علي تقديم العون 

 حل المشكالت المالي أو التبرعات العينية فقط، بل تمتد إلي كل جهد تربوي تطوعي يسهم في
التي تعوق التنمية ، مع محاولة التعرف علي المعوقات التي تقف حائال دون تحقيق التنمية 

التربوية المحلية وبالتالي يمكن وضع حلول لها، مع محاولة تقديم تصور مقترح للتنمية التربوية 
  بناء علي نتائج الدراسة الميدانية الميدانية في محافظة دمياط

  :فصول الرسالة
  اإلطار العام للبحث -١
 الدراسات السابقة -٢

 اإلدارة المحلية وعالقتها بالبيئة التربوية -٣

 المشاركة الشعبية والتنمية التربوية -٤

 التنمية المحلية التربوية في فرنسا وأمريكا -٥

  الدراسة الميدانية -٦
  : التوصيات والمقترحاتأهم

وية وتوضيح معناها يجب علي وسائل اإلعالم مناقشة موضوع التنمية المحلية الترب -١
  وأبعادها وحاالتها أمام المواطنين

 يجب توطيد العالقة بين المدرسة واألجهزة المحلية -٢

 ينبغي االهتمام بتوجيه المشاركة الشعبية نحو التوسع في التعليم الفني -٣

  تنظيم الجهود الذاتية للمواطنين في تمويل التعليم -٤
  
  
  
  



  
  

  فاتن حسن حسين اإلمام : اسم الباحث
   دراسة مقارنة للخدمات التربوية المقدمة ألطفال الريف والحضر:ان الرسالةعنو

  ١٩٩٣: سنة المنح
/ د.ممدوح الصدفي أبو النصر  ، أ/ د.إبراهيم عصمت مطاوع  أ/ د. أ:لجنة اإلشراف والحكم
  حسن حسان/ د.علي صالح جوهر ، أ

 ة في االهتمام بالخدمات المقدمتسعي الدراسة إلي معرفة إلي أي حد كان للجهود التربوية أثرها
 المدرسة، والتعرف علي العوامل المؤثرة في مستوي الخدمات التربوية المقدمة لطفل للطفل ما قب

 المدرسة في كل من الريف والحضر مع تحديد واقع الخدمات التربوية المقدمة لطفل ما لما قب
   المدرسة في الريف والحضرلقب

  :فصول الرسالة
  وأهدافهمشكلة البحث  -١
  النشأة والتطور-المدرسة لمؤسسات تربية طفل ما قب -٢

 العوامل المهنية في مستوي الخدمات التربوية المقدمة لطفل ما قبل المدرسة -٣

  تصور مقترح لتطوير الخدمات التربوية المقدمة ألطفال الريف والحضر -٤
  :أهم التوصيات والمقترحات

  ءهم بمرحلة الحضانةثقافة الوالدين بالمدينة مرتفعة تجعلهم أبنا -١
 استخدامات التليفزيون بالمدينة لتوافر الكهرباء بصفة مستمرة -٢

 وجود المكتبات الثابتة بدور الحضانة ورياض األطفال بالمدينة -٣

  عنها بالريفةوسائل اللعب متوافر بالمدين -٤

توافر األبنية المجهزة والحدائق العامة وسينما األطفال ومسرح العرائس بالمدينة عنها  -٥
 بالريف 

  
  

  
  



  
  
  

  أحمد أحمد علي دبل : اسم الباحث
  تخطيط التعليم الفني ودور في التنمية االجتماعية واالقتصادية في محافظة دمياط: عنوان الرسالة

  ١٩٩٤ :سنة المنح
إبراهيم عصمت / د.علي صالح جوهر     أ/ أحمد أحمد جويلي   أد/ د.أ: لجنة اإلشراف والحكم

  مطاوع
  :ملخص الرسالة

التعرف علي واقع التعليم الثانوي : يمكن تحديد أهداف الرسالة إلي هدفين هما، الهدف األكاديمي
  الفني وانعكاساته علي المهن والحرف في محافظة دمياط

االستفادة من نتائج الرسالة في وضع تصور مقترح لتخطيط التعليم الثانوي الفني : الهدف التطبيقي
  نمية االجتماعية واالقتصادية في محافظة دمياطحتي يكون له دور فعال في الت

  :فصول الرسالة
  الخطة العامة للبحث -١
 أبعاد التخطيط للتنمية االجتماعية واالقتصادية -٢

مشكالت المجتمع الدمياطي الحرفية وأبعادها االجتماعية واالقتصادية وجهود الجهاز  -٣
 التنفيذي المبذولة لمواجهتها

  محافظة دمياطواقع التعليم الثانوي الفني في -٤

 انعكاسات التعليم الثانوي الفني في محافظة دمياط -٥

  التصور المقترح للتخطيط للتعليم الثانوي الفني في محافظة دمياط -٦
  أهم التوصيات والمقترحات

  :يجب أن يتمثل التخطيط للتعليم الثانوي الفني المحاور التالية
  الثانوي الفنيحل المشكالت التي يعاني منها التعليم : المحور األول
  الحد من الهدر والفقدان في العملية التعليمية: المحور الثاني
  تطوير أساليب تقويم الطالب: المحور الثالث
  تضافر كافة األجهزة المعينة لتطوير التعليم الفن: المحور الرابع



  
  
  
  

  :ملخص الرسالة
لمدرسي الالصفي والربط من استهدفت الدراسة زيادة فاعلية المدرسة بمحاولة دعم وجود النشاط ا

خالله بين المدرسة ونشاط البيئة، مع تحقيق التواصل بين النظرية والتطبيق بمتابعة القرارات 
الوزارية المتعلقة باألنشطة وواقع وجودها في العمل المدرسي، مع محاولة التغلب علي بعض 

  ي األوليعوائق األنشطة بما يعمل علي تحقيق أهدافها بحلقة التعليم األساس
  :فصول الرسالة

  اإلطار العام للدراسة -١
 األنشطة الالصيفية في العمل الدراسي -٢

 األنشطة الالصيفية في حلقة التعليم األولي -٣

 إجراءات العمل الميداني -٤

   بحلقة التعليم األساسي األوليةالمشروع المقترح لالنشطة الثقافية واالجتماعية الالصيفي -٥
  أهم التوصيات والمقترحات

   علي رفع كفاءة المعلم ، وثقافته ووعيه بريدة األنشطةالعمل •
 العمل علي زيادة وعي أولياء األمور وإسهاماتهم في األنشطة •

 مكافأة المشرفين علي األنشطة بأسلوب مشجع •

 تحقيق القواعد التي تعوق المدارس بأسلوب مشجع •

   في الخطأتحقيق القواعد التي تعوق المدارس عن الصرف والتسوية خوفا من الوقوع •
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  مني أحمد الخولي : اسم الباحث
دراسة " ١٩٧٣بعض المشكالت تطبيق سياسة التعليم االبتدائي في مصر منذ عام : عنوان الرسالة

  "تقييمه
  ١٩٩٥: سنة المنح

أحمد إسماعيل / د.علي صالح جوهر   أ/ د.أحمد إبراهيم السيد  أ/ د.أ: لجنة المناقشة والحكم
  حجي

  :لرسالةملخص ا
تهدف الرسالة إلي التعرف علي األبعاد السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي انعكست علي 
التعليم االبتدائي منذ عام، هذا باإلضافة إلي التعرف علي القوانين والقرارات المنظمة للتعليم 

اسية التعليمية في االبتدائي ومدي مالءمتها ألهداف المرحلة، والتوصل إلي المشكالت الناجمة السي
ضوء تطبيقات القوانين والقرارات المنظمة له وأخيرا وضع صياغة لتصور مقترح لما ينبغي أن 

  يكون عليه التعليم األساسي 
  :فصول الرسالة

  اإلطار العام للدراسة -١
األبعاد السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي أثرت علي التعليم االبتدائي في مصر منذ  -٢

 ثاني من القرن العشرينالنصف ال

 ١٩٧٣خطط التعليم االبتدائي وتشريعات بعد -٣

 الدراسة الميدانية -٤

  تصور مقترح للتغلب علي المشكالت التعليم االبتدائي وتطويره -٥
  أهم التوصيات والمقترحات



يجب أن يكون العاملين بحقل التعليم األساسي علي ذراية كافية باألهداف العامة للتعليم  -١
  االبتدائي

 ة فترة التعليم اإللزامي وخاصة في المرحلة األولي من التعليم األساسيزياد -٢

 تخطيط المناهج وتطويرها تبعا للبيئات المختلفة -٣

  زيادة الميزانية المخصصة -٤
  
  
  
  

  سحر إبراهيم أحمد بكر : اسم الباحث
   الثقافة التربوية لألم وعالقتها بتنشئة طفل رياض األطفال:عنوان الرسالة

  ١٩٩٥ :سنة المنح
  سهام محمد بدر/ د.عبد الهادي الجوهري            أ/ د.أ: لجنة المناقشة والحكم
  ميادة فوزي الباسل  / علي صالح جوهر                د/ د.                     أ

  :ملخص الرسالة
 هما الهدف األكاديمي ويتمثل في معرفة العالقة بين: تتلخص أهداف الدراسة في هدفين أساسين

الثقافة التربوية لألم وتنشئة الطفل، وذلك من خالل التعرف علي الطفل من حيث حاجاته 
ومتطلباته ومدي مساهمة عملية التنشئة االجتماعية في تلبية تلك الحاجات من خالل رفع ثقافته 

يتمثل في بحث السبل التي يمكن من خاللها رفع مستوي : األمم التربوية أما الهدف التطبيقي
افة التربوية لألم علي أسس علمية مدروسة بما يحقق مطالب تلك الفئة من وجهة ومطالب الثق

  التنمية في المجتمع المصري من وجهة أخري
  :فصول الرسالة
  :الباب األول

  حول مشكلة البحث -١
 الدراسات السابقة -٢

  )اإلطار النظري:(الباب الثاني
  اض األطفالالتنشية االجتماعية للطفل في مرحلة ري: الفصل األول



  الثقافية التربوية األم: الفصل الثاني
  منهج البحث وأدواته:الباب الثالث

  تحليل البيانات وتفسير النتائج
  التصور المقترح للتثقيف التربوي لألم:الباب الرابع

  أهم التوصيات والمقترحات
لمرئية بحيث تكون ضرورة العناية بالبرامج بالبرامج التربوية من قبل وسائل اإلعالم المسموعة وا

أكثر إفادة وإثارة لألمهات وذلك وذلك لتعويض أوجه القصور لديهن في الحقائق والمعلومات 
  المتعلقة بتربية األطفال بحب مساعدة المرأة العاملة لكي تقوم بتربية أطفالها علي أكمل وجه

 يلعب دور كبير في كما توصي الدراسة بان تهتم الدولة بمحو أميه األمهات من منطق أن التعليم
  تشكيل شخصية الفرد وبالتالي في التأثير علي اتجاهاته

  :ملخص الرسالة
تسعي الدراسة علي التعرف علي معطيات الفكر اإلسالمي في تربية الطفل ماقبل المدرسة من 

والتعرف علي " ، الخبرات واألنشطة المقدمة للطفل، الطرق والوسائل المستخدمة " الفلسفة" حيث 
الفلسفة، والخبرات، " يات الفكر العالمي الحديث في تربية طفل ما قبل المدرسة من حيثمعط

المقدمة للطفل ، الطرق والوسائل المستخدمة، ومعرفة إلي أي مدي يتم تطبيق ما : واألنشطة
يتضمنه الفكر اإلسالمي والفكر العالمي الحديث في مؤسسات طفل ما قبل المدرسة في مصر، 

ل إلي تصور مقترح لتطوير العملية التربوية في مرحلة ماقبل المدرسة يتناسب مع وأخيرا الوصو
طبيعة المرحلة العمرية وقيم المجتمع المصري وظروف التغير التكنولوجي والحضاري المستمر 

  في ضوء الفكر اإلسالمي والفكر العالمي الحديث في تربية طفل ماقبل المدرسة
  :فصول الرسالة

  ثحول مشكلة البح -١
 الدراسات السابقة -٢

 تربية طفل ماقبل المدرسة في الفكر التربوي اإلسالمي -٣

 تربية طفل ماقبل المدرسة في الفكر التربوي العالمي الحديث -٤

 منهج البحث وأدواته وتحليل البيانات -٥

 التصور المقترح -٦

  مراجع البحث -٧



  أهم التوصيات والمقترحات
دخال هذه المرحلة ضمن السلم التوسع في إنشاء رياض األطفال رسمية تجريبية وإ -١

  التعليمي
ينبغي أن ترتبط البرامج واألنشطة المقدمة بالروضة بلفسفة المجتمع واألهداف التي يسعي  -٢

 إلي تحقيقها والمستمدة من االتجاه اإلسالمي

االعتماد علي أسلوب اللعب والنشاط والممارسة في تدريس المفاهيم العالمية والرياضية  -٣
  ةواللغوية المختلف

  
  
  
  
  

  السيدة محمد محمود منصور : اسم الباحث
 لسياسة القبول بالتعليم الثانوي الفني بين مصر وبعض الدول ةدراسة مقارن: عنوان الرسالة

  المقدمة
  ١٩٩٥ :سنة المنح

علي / د.ممدوح الصدقي       أ/ د.إبراهيم عصمت مطاوع      أ/ د.أ: ملجنة المناقشة والحك
  دل منصورعا/ صالح جوهر      د

  :ملخص الرسالة
ع .م.تسعي الدراسة الحالية إلي إلقاء الضوء علي واقع القبول بالمدارس الثانوية الفنية في ج

، هذا باإلضافة إلي التعرف علي واقع القبول )  تجارية-  صناعية- زراعة( وأنواعها المختلفة
  حادية والواليات المتحدة األمريكيةبالتعليم الثانوي الفني وتطبيقاته في كل من جمهورية ألمانيا االت

ع في ضوء تجارب .م.وضع تصور مقترح تربوي لسياسة القبول بالتعليم الثانوي في ج: وأخيرا
  وخبرات كل من جمهورية ألمانيا االتحادية والواليات المتحدة األمريكية

  :فصول الرسالة
  اإلطار العام للدراسة والدراسات السابقة -١
  الثانوي بجمهورية مصر العربيةقبول الطالب بالتعليم -٢



 قبول الطالب بالتعليم الفني بجمهورية ألمانيا االتحادية -٣

 قبول الطالب بالتعليم الفني بالواليات المتحدة األمريكية -٤

 الدراسة الميدانية -٥

ع في ضوء .م.نتائج البحث والتصور المستقبلي لسياسة القبول الثانوي الفني في ج -٦
  تجارب الدول المقدمة

  لتوصيات والمقترحاتأهم ا
  :توصلت الباحثة إلي النتائج التالية

اإلجماع بين أعضاء العينة علي أن درجات الطالب في الشهادة اإلعدادية هو السبب  -١
  األول في االلتحاق بالتعليم الثانوي الفني

االتفاق حول ضرورة تطبيق اختبارات القدرات واالستعدادات نحو التخصص العملي عند  -٢
 المدارس بالمدارس الثانوية الفنيةااللتحاق ب

يمكن االستفادة من خبرات الدول المقدمة في تطوير نظام القبول بالتعليم الثانوي الفني في  -٣
  مصر 

  
  حنان وهبه محمود وهبه: اسم الباحث

  دراسة مقارنة للتعليم البحري في مصر واليابان: عنوان الرسالة
  ١٩٩٦: سنة المنح

  ممدوح الصدفي أبو النصر  / د.عبد الغني عبود                   أ/ د.أ: لجنة المناقشة والحكم
  أحمد إبراهيم السيد/ د.علي صالح جوهر    ، أ/ د.أ

  :ملخص الرسالة
الهدف األكاديمي ويتمثل في التعرف علي الواقع الحالي : تسعي الدراسة المالية لتحقيق التالية

بحري، وشروط القبول في مؤسسات التعليم البحري التعليم البحري، مؤسسات ومراحل التعليم ال
مقارنا بالواقع الحالي للتعليم البحري في اليابان، أما عن الهدف التطبيقي يتمثل في االستفادة من 
تجربة اليابان في ميدان التعليم البحري بما يتالءم مع واقعة في جمهورية مصر العربية لتالقي 

  منهمشكالته وتحقيق األهداف المرجوة 
  :فصول الرسالة

  اإلطار العام للبحث -١



 دراسة تاريخية للتعليم البحري -٢

 االتجاهات العالمية المعاصرة في التعليم البحري -٣

 ع.م.التعليم البحري في ج -٤

 التعليم البحري في اليابان -٥

 تحليل مقارن للتعليم البحري في مصر واليابان -٦

 النتائج والتوصيات -٧

  :أهم التوصيات والمقترحات
د من الدورات التدريبية الصيفية للطالب الراغبين في االلتحاق بمؤسسات التعليم توفير عد -١

  البحري
 تهيئة وسائل التدريب العملي للطالب داخل مؤسسات التعليم البحري -٢

   وغيرها- نشر الوعي البحري ضد حوادث الغرق، االصطدام بين الركاب -٣
  
  
  

  أشرف عبده حسن األلفي : اسم الباحث
  القيم البيئية لدي طالب كليات التربية :عنوان الرسالة

  ١٩٩٧ :سنة المنح
  علي صالح جوهر / د.إبراهيم عصمت مطاوع            أ/ د.أ: لجنة المناقشة والحكم
  هادية محمد رشاد/ السيد سالمة الخميسي             د/ د.                       أ

  :ملخص الرسالة
 خالل ار نظري حول القيم البيئية، ومفهومها وأنواعها منتسعي الدراسة الحالية إلي إعداد إط

  أدبيات البحث في هذا المجال
مع معرفة واقع القيم البيئة لدي طالب كليات التربية، توضيح مدي اختالف القيم البيئة لدي هؤالء 

الغرفة الدراسي، الجنس، التخصص الدراسي، الشعبة ( الطالب باختالف متغيرات البحث
  )"الدراسية

وأخيرا إعداد مشروع مقترح البيئية القيم البيئة لدي طالب كليات التربية وإلكسابهم مهارات تعليم 
  القيم البيئية



  :فصول الرسالة
  اإلطار العام للدراسة -١
 الدراسات السابقة -٢

 مدخل لدراسة الجوانب الفلسفية واالجتماعية للقيم -٣

  كليات التربية القيم البيئية وتربية المعلمين بيئيا مثل الخدمة في -٤

 الدراسة الميدانية -٥

مشروع مقترح لتنمية القيم البيئية لدي طالب كليات التربية وإلكسابهم مهارات القيم  -٦
  البيئية 

  :أهم التوصيات والمقترحات
ينبغي أن يتضمن إعداد المعلم قبل الخدمة في كليات التربية كافة جوانب التربية البيئية  - 

بنقلها إلي تالميذهم وأن يكون دراسة التربية البيئية لكل التي يصطلح لمعلمون من بعد 
  الطالب المعلمين في كل الشعب التخصصات

تزويد وبحثيان كليات التربية بالكتب والمراجع والبحوث التاحه الفرصة للطالب لإلطالع  - 
وتشجيعهم علي إجراء البحوث العلمية في مجال البيئية ومشكالت البيئة والدور التربوي 

  اجهة هذه المشكالت وإبراز وجهة انظرهملمو
  
  

  سلوي حسين لبيب عياد :  اسم الباحث
   التخطيط التربية المعوقين سمعيا في محافظة دمياط:عنوان الرسالة

  ١٩٩٧: سنة المنح
  علي صالح جوهر/ د.سيد خير اهللا              أ/ د. أ:لجنة المناقشة والحكم
  السيدأحمد إبراهيم / د.الصرفي          أممدوح / د.                      أ

  :ملخص الرسالة
سعت الدراسة إلي التعرف علي الواقع الحالي للمشكالت اإلدارية والمالية والبشرية في مجال 

التربية الخاصة للمعوقين سمعيا في محافظة دمياط، مع الوقوف علي تجارب الدول األجنبية في 
يا، وأساليب التخطيط لتربية المعوقين سمعيا، ووضع تصور مجال التربية الخاصة للمعوقين سمع

  لما يجب أن تكون عليه التربية الخاصة للمعوقين سمعيا بدمياط في المستقبل



  :فصول الرسالة
  الخطة العامة للبحث -١
 اإلطار النظري -٢

 التربية السمعية وتطورها -٣

 الدراسات السابقة -٤

 الدراسة الميدانية -٥

 طار التساؤالت الخاصة بالبحثنتائج الدراسة وتفسيرها في إ -٦

تصور مقترح للتخطيط لتربية المعوقين سمعيا في محافظة دمياط في ضوء نتائج الدراسة  -٧
  الميدانية

  :أهم التوصيات والمقترحات
ال بد من تعاون جهود كثير من الهيئات والجمعيات سواء علي المستوي الرسمي أوغير  - 

  الرسمي لحماية األطفال والحد من آثارها
الهتمام برعاية الطفولة من خالل االهتمام باألسرة والمؤسسات والهيئات األخرى خاصة ا - 

 أن الظروف االجتماعية واالقتصادية من حيث نفسها علي المجتمع وأثرت في بناء األسرة

ضرورة أن تهتم بعض المؤسسات في المجتمع في رعاية طفل ماقبل المدرسة لخروج  - 
أتي الدور الكبير لحضانة األطفال في مرحلة رياض األم إلي مجال أعلي من هنا ي

 األطفال

يجب تزويد رياض األطفال باألجهزة والمعينات التي تتيح للطفل ممارسة األنشطة  - 
  الحركية والوسائل المعينة علي تنمية الحواس واالهتمام بتغذية الطفل في رياض األطفال

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  د محمد شريفشريف محم : اسم الباحث
  إعداد المعلم المعاصر في ضوء الفكر التربوي اإلسالمي: عنوان الرسالة

  ١٩٩٧ :سنة المنح
  عبد الرءوف أبو السعد/ د.ممدوح الصدفي أبو النصر          أ/ د.أ: لجنة المناقشة والحكم

  فاروق عبده فليه/ د.علي صالح جوهر              أ/ د. أ
  :ملخص الرسالة



اسة إلي هدف أكاديمي ويتمثل في التعرف علي إعداد المعلم في الفكر التربوي تسعي الدر
اإلسالمي وذلك من خالل تناول منزلو المعلم في اإلسالم، وكذلك تناول السمات التي وضعها 

  الفكر التربوي اإلسالمي للمعلمين، والتي تعد بمثابة اإلعداد الخلقي للمعلم في اإلسالم
واقع الحالي إلعداد المعلم وموقع األخالق منه هذا إلي وضع تصور اإلعداد وكذلك التعرف علي ال

  الخلقي للمعلم بكليات التربية
ويتمثل في االستفادة من نتائج الدراسة في إعداد المعلمين من الناحية : أما الهدف العلمي التطبيقي

  الخلفية
  :فصول الرسالة

  مشكلة البحث والدراسات السابقة -١
 في الفكر التربوي اإلسالميإعداد المعلم  -٢

 إعداد المعلم المعاصر وموقع األخالق منه -٣

 الدراسة الميدانية -٤

  تصور مقترح لإلعداد الملخص للمعلم في ضوء الفكر التربوي اإلسالمي -٥
  :أهم التوصيات والمقترحات

البعد عن التلقين في مناهج إعداد المعلمين، بحيث يكون للجانب التطبيقي النصيب األكبر  - 
  عملية اإلعدادفي 

تشجيع الطالب علي االشتراك في األنشطة الجامعية المختلفة التي تكسبهم قيم التعاون  - 
 واالنتماء وتحمل المسئولية

أن يتم تدريس مقرر عن الدستور األخالقي لمهنة التدريس بحيث يستق من التربية  - 
  اإلسالمية

  
  
  

  عصام صالح جوهر : اسم الباحث
ويمية لنظام اليوم الكامل وعالقته باألنشطة التعليمية بالمرحلة الثانوية  دراسة تق:عنوان الرسالة

  ةالعام
  ١٩٩٧: سنة المنح



  فاروق عبده فليه/ د.إبراهيم عصمت مطاوع            أ/ د.  أ:لجنة المناقشة والحكم
  أحمد إبراهيم السيد/ د.                       أ

  :ملخص الرسالة
أهداف من أهمها التعرف علي متطلبات الرئيسية التي يتطلبها تطبيق تسعي الرسالة إلي تحقيق 

نظام اليوم الدراسي الكامل بالمرحلة الثانوية العامة، التعرف علي واقع األنشطة التعليمية خالل 
  اليوم الدراسي الكامل بالمرحلة الثانوية العامة

  :فصول الرسالة
  الخطة العامة للبحث والدراسات السابقة -١
 اليوم الدراسي الكامل واستراتيجياته بالمرحلة الثانوية العامةأبعاد  -٢

 األنشطة التعليمية ودورها الثقافي في اليوم الكامل بالمرحلة الثانوية العامة -٣

 الدراسة الميدانية ونتائجها -٤

  مشروع مقترح لزيادة فعالية نظام اليوم الكامل بالمرحلة الثانوية العامة -٥
  :أهم التوصيات والمقترحات

  جب توفير اإلحساس للجميع بأهمية دور األنشطة داخل النسيج التربويي - 
 مراعاة الحافز المادي المناسب للمعلم - 

 توفير األماكن المتاحة بالمدرسة لممارسة أنشطة اليوم الدراسي الكامل - 

  توفير االمكانات وتمويلها - 
  
  
  
  
  
  
  
  

   أمال وحيد بركات:اسم الباحث
  ليم الزراعي الواقع والتطوير إعداد معلم التع:عنوان الرسالة



  :سنة المنح
  حسن محمد حسان / د.علي صالح جوهر           أ/ د.أ: لجنة اإلشراف والحكم
  أحمد إبراهيم السيد/ د.                       أ

  :ملخص الرسالة
استهدفت الرسالة التعرف علي الطرق الحالية إلعداد معلم التعليم الزراعي، مع الوقوف إلي 

تطورات الحادثة إلعداد معلم التعليم الزراعي، واستخدامات التكنولوجيا الحديثة هذا الميدان، مع ال
التعرف علي مدي إعداد معلم التعليم الزراعي وفق هذه المتغيرات الحادثة، والوقوف علي واقع 

 التعليم معلم التعليم الزراعي الحالي، مع وضع تصور مقترح لتالقي أوجه القصور في إعداد معلم
  الزراعي

  :فصول الدراسة
  مشكلة البحث والدراسات السابقة -١
 الزراعة والتعليم الزراعي في مصر -٢

 االتجاهات العالمية لمعلم التعليم الفني الزراعي في الدول المقدمة والعربية  -٣

 واقع إعداد المعلم الزراعي في مصر  -٤

 الدراسة الميدانية -٥

 التصور المقترح -٦

  :أهم التوصيات
   من توظيف المواد النظريةههتمام بإعداد معلم التعليم الزراعي بما يمكنضرورة اال -١
وضع برامج تدريبية من قبل المتخصصين التربويين حتي يكتسب المعلم المهارات  -٢

 الالزمة

 رفع مرتبات المعلمين المعلمين إلي مستوي الذي يرضي المعلم -٣

  راعة إلي الدول المتقدمة عمل بعثات للمعلمين الزراعيين المتميزين في ميدان الز -٤
  
  
  
  
  



  
  وفقي حامد حامد أبو علي : اسم الباحث

 بعض مبادئ اإلدارة التربوية في اإلسالم ومدي تطبيقها علي مدارس الحلقة :عنوان الرسالة
  األولي من التعليم األساسي بمحافظة دمياط

  ١٩٩٨ :سنة المنح
  إسماعيل محمد دياب/ د.     أعلي صالح جوهر            / د. أ:لجنة اإلشراف والحكم
  أحمد إبراهيم أحمد السيد/ د.حسن إبراهيم عبد العال            أ/ د.                       أ

  :ملخص الرسالة
تسعي الدراسة إلي تحديد وبيان أهمية اإلدارة التربوية في اإلسالم، واستخالص بعض مبادئ 

ن األساسين القرآن والسنة ، ومعرفة مدي تطبيق اإلدارة التربوية في اإلسالم من خالل مصدري
  هذه المبادئ علي مدارس الحلقة األولي من التعليم األساسي بمحافظة دمياط

وأخيرا وضع بعض المقترحات التي يمكن االستفادة منها واالستناد إليها في تأصيل هذه المبادئ 
ولي من التعليم األساسي بمحافظة واالنطالق منها لمواجهه المشكالت الحالية بمدارس الحلقة األ

  دمياط
  :فصول الرسالة

  مشكلة البحث والدراسات السابقة -١
 اإلدارة في اإلسالم -٢

 القيادة التربوية في اإلسالم -٣

 مبدأ تقسيم العمل وتنظيمه -٤

 مبدأ تفويض السلطة في اإلدارة التربوية -٥

 ةمبدأ الرقاب -٦

 إجراءات الدراسة الميدانية  -٧

  خالصة النتائج والتوصيات -٨
  أهم التوصيات والمقترحات

  التأكيد علي أهمية االنتماء للعمل التربوي عند اختيار القيادات - 



وجوب االهتمام والحرص علي توفر شرط اإلسالم في القيادة اإلدارية بكافة المستويات  - 
 والمؤسسات

  ضرورة اهتمام اإلدارية التربوية بالكفاءات الشابة واختيار األصلح وفتح المجال أمامهم - 
  جهاد عبد الجواد العوضي بدير : اسم الباحث

  "دراسة تقويمية" الدور التربوي للصحافة المدرسية بالمرحلة الثانوية: عنوان الرسالة
  ١٩٩٩ :سنة المنح

  علي صالح جوهر / د.إبراهيم عصمت مطاوع             أ/ د.أ: لجنة المناقشة والحكم
  أحمد إبراهيم أحمد السيد/ د.                      أفاروق عبده فليه/د.                      أ

  :ملخص الرسالة
تسعي الدراسة الحالية إلي إعداد إطار نظري حول الصحافة العامة وعالقتها بالتربية من خالل 
مدخل تاريخي لتطور الصحافة المصرية من عهد محمد علي حتي اآلن مع بيان أهم المشكالت 

حافة المصرية خالل الفترة األخيرة، معرفة واقع ممارسة األنشطة التربوية التي تناولها الص
المدرسية عامة والصحافة المدرسية خاصة في المدارس للطالب في المراحل التعليمة المختلفة من 

  خالل ممارسة األنشطة المدرسية
في  هذا باإلضافة إلي تحديد أهم المشكالت والصعوبات التي تواجه نشاط الصحافة المدرسية 

المدرسية وتعوق تنفيذ دورها التربوي مع وضع مجموعة من التوصيات والمقترحات للتغلب علي 
  هذه الصعوبات
  :فصول الرسالة

  اإلطار العام للبحث -١
 مدخل تاريخي من تطور الصحافة بمصر ومدي اهتمامها بالتربية -٢

  أنشطتها- أهدافها-دور اإلعالم التربوي واألنشطة وتطورها -٣

 انية ونتائجها وتحليلهاالدراسة الميد -٤

  التوصيات والمقترحات -٥
  :أهم التوصيات والمقترحات

ينبغي تخصيص ميزانية خاصة ومستقلة للنشاط الصحفي داخل المدرسة مع فصل هذه  - 
  الميزانية عن ميزانيات األنشطة المدرسية األخرى



 المادة ينبغي أن نتعاون إدارة المكتبة المدرسية مع جماعة الصحافة المدرسية لتوفير - 
 العلمية والتربوية لالستفادة منها كمواد صحيفة تقبل النشر

ينبغي إن تعمل وزارة التربية والتعليم علي عقد دورات تدريبية دورية لكل من  - 
  االخصائين أو المشرفين المصحفين أو السادة الموجهين

  
  

  أحمد عبد الفتاح الزكي : اسم الباحث
  "دراسة مقارنة" معلم المرحلة االبتدائية  نظام مقترح إلعداد :عنوان الرسالة

  ١٩٩٩: سنة المنح
أحمد إسماعيل / د.علي صالح جوهر  أ/ د.فاروق عبده فليه      أ/ د.أ: لجنة المناقشة والحكم

  مها جويلي/ حجي ، د
  :ملخص الرسالة

 تسعي الدراسة إلي تحقيق الهدف األكاديمي والذي يتمثل في التعرف علي أهم جوانب النظام
الحالي إلعداد معلم المرحلة االبتدائية بهاتين الدولتين، تم التوصل إلي نظام مقترح إلعداد معلم 

  قالمرحة االبتدائية في مصر في ضوء ما سب
الكشف عن جوانب القوة والضعف في نظام إعداد : أما عن الهدف التطبيقي للرسالة فيتمل في 

ئمة علي برامج وأساليب إعداد معلم المرحلة معلم المرحلة االبتدائية في مصر مع حث القا
االبتدائية في مصر علي تطوير وتعديل نظام اإلعداد في مصر في ضوء النتائج المستخلصة من 

  دراسة نظم اإلعداد بكل من إسرائيل واليابان
  :فصول الرسالة

  مشكلة البحث -١
 إعداد معلم المرحلة االبتدائية في إسرائيل -٢

 تدائية في اليابانإعداد معلم المرحلة االب -٣

 الدراسة الميدانية -٤

  واقعه ومشكالته–إعداد معلم المرحلة االبتدائية في مصر  -٥

 التحليل المقارن -٦



نظام مقترح إلعداد معلم المرحلة االبتدائية في مصر في ضوء مقارنته بنظم اإلعداد في  -٧
  كل من إسرائيل واليابان

  أهم التوصيات والمقترحات
  :داد معلم المرحلة االبتدائية في مصر وتشمل العناصر التاليةتمثلت في نظام مقترح إلع

  فلسفة اإلعداد -١
 مؤسسة اإلعداد  -٢

 معايير االنتماء وشروط القبول -٣

 نظام اإلعداد  -٤

 نظام الدراسة  -٥

 نظام التشعيب -٦

 التربية العلمية -٧

 نظم التقويم -٨

 رخصة التدريس -٩

  تدريب المعلمين أثناء الخدمة- ١٠

  
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محمد عبده راغب عماشه : اسم الباحث
  " دراسة تقييمه" فاعليه استخدام الحاسب اآللي في التعليم التجاري: عنوان الرسالة

  ٢٠٠٠: سنة المنح
  دالسيأحمد إبراهيم / د.فاروق عبده فليه             أ/ د.أ: لجنة المناقشة والحكم
  سمير أبو الفتوح صالح/ د.   أعلي صالح جوهر         / د.                      أ
  يحيي محمد عنب/ د.                     أ

  :ملخص الرسالة
التعرف علي آراء كل من الطالب والمعلمين والمديرين حول تجربة إدخال الحاسب اآللي في 

  التعليم
وجيا االستفادة من نتائج البحث في وضع تصور مقترح لالستفادة من اإلمكانيات التي توفرها تكنول

  الحاسب للمنظومة التعليمية
  :فصول الرسالة

  مشكلة البحث وأهميته -١
 الدراسات السابقة والتعقيب عليها -٢

 استخدام الحاسب اآللي في التعليم -٣



 الدراسة الميدانية -٤

  رؤية مستقية فاعلية استخدام الحاسب اآللي في التعليم التجاري -٥
  :أهم التوصيات والمقترحات

  مل في المدارسالعمل علي زيادة عدد المعا -١
 ضرورة االهتمام بدورات التدريبية التي تقيمها وزارة التربية والتعليم -٢

 االهتمام باستعمال الكمبيوتر كمساعد إداري -٣

 تزويد المدارس بالمكتبات اإللكترونية والعمل علي استخدامها في قواعد المعلومات -٤

  ة علي الموارد المطبوعةأن تسعي الوزارة للتحول التدريجي إلي النظم التعليمية المبين -٥
  
  
  
  
  

  السعيد السعيد محمد عبد الرازق : اسم الباحث
  " رؤية مستقلية" إدارة تكنولوجيا المعلومات بمدارس التعليم العام: عنوان الرسالة

  ٢٠٠٠ :سنة المنح
  علي صالح جوهر/ د.سمير أبو الفتوح صالح         أ/ د. أ:لجنة اإلشراف والحكم

  السيد سالمة الخميسي/ د.فاروق عبده حسن               أ/ د.      أ                 
  رأفت عبد الباقي رضوان/ د.                       أ

  
  :ملخص الرسالة

استهدفت الدراسة التعرف علي األسس الضرورية إلدارة واستخدام عناصر تكنولوجيا المعلومات 
عليم العام، مع الوقوف علي أهم عوامل الجودة الالزمة لتحقيق مستقبل اإلدارة في مدارس الت

المستقبلية لتكنولوجيا المعلومات الواجب توفيرها في مدارس التعليم العام مع التوصل إلي 
  .المتطلبات المستقبلية الالزمة لتامين وصيانة األجهزة والبرامج في مدارس التعليم العام

  :فصول الرسالة
  مشكلة البحث وأهميته -١



 سابقةالدراسات ال -٢

 تكنولوجيا المعلومات والتعليم المفاهيم واألهمية واالستخدامات -٣

 تكنولوجيا المعلومات واإلدارة التأثير والجوانب والواقع -٤

 الدراسة الميدانية -٥

رؤية مستقبلية مقترحة إلدارة واستخدام عناصر تكنولوجيا المعلومات في مدارس التعليم  -٦
  العام

  :أهم التوصيات والمقترحات
بحث إلي تصميم رؤية مستقبلية إلدارة واستخدام عناصر تكنولوجيا المعلومات وتصنيف توصل ال

  هذه الرؤية
   تجاه إدارة واستخدام تكنولوجيا المعلوماتمدور وزارة التربية والتعلي •
 دور الدولة تجاه إدارة واستخدام تكنولوجيا المعلومات •

  م العاممجاالت استخدام تكنولوجيا المعلومات في مدارس التعلي •
  
  
  

  عبير صابر علي السيد سلوت : اسم الباحث
دراسة ميدانية ( مشكالت تعليم اللغة اإلنجليزية بالحلقة من التعليم األساسي: عنوان الرسالة

  )تحليلية بمحافظة دمياط
  ٢٠٠٠ :سنة المنح

  السيد سالمة الخميسي/ د.فاروق عبده فليه          أ/ د.أ: لجنة المناقشة والحكم
  : الرسالةملخص

تسعي الدراسة إلي تحديد مبررات إدخال مادة اللغة اإلنجليزية بالحلقة األولي من التعليم األساسي 
  مع تحديد أهداف تعليم مادة اللغة اإلنجليزية األولي من التعليم األساسي

 األولي وكذلك التعرف علي واقع اإلمكانيات البشرية الالزمة لتعليم مادة اللغة اإلنجليزية بالحلقة
من التعليم األساسي هذا باإلضافة إلي واقع اإلمكانيات المادية الالزمة لتعليم اللغة اإلنجليزية 

  بالحلقة األولي من التعليم األساسي 
  :فصول الرسالة



  الخطة العامة للبحث والدراسات السابقة -١
 )إطار نظري ومفاهيمي(فلسفته وتطويره: التعليم األساسي -٢

 "األهداف والمتطلبات" بية في الحلقة األولي من التعليم األساسيتعليم اللغات األجن -٣

 دراسة مثالية تحليلية إلعداد معلم اللغة اإلنجليزية في الحلقة من التعليم األساسي -٤

 الدراسة الميدانية -٥

  النتائج والتوصيات -٦
  أهم التوصيات والمقترحات

  توفير المعلم المعد إعداد جيد لهذه المرحلة الحرجة - 
 المكانات المادية الالزمة لتعليم مادة اللغة اإلنجليزية في هذه المرحلةتوفير ا - 

 إعداد موجهي اللغة اإلنجليزية للمرحلة االبتدائية فقط - 

  متابعة كليات لتخرج لمدة خمس سنوات علي األقل بعد تخرجه - 
  
  
  
  
  

  مني محمد محمد سليمان : اسم الباحث
  يم االبتدائي بجامعة المنصورة الكفاية الداخلية لشعبة التعل:عنوان الرسالة

  ٢٠٠٠ :سنة المنح
  عبد الجواد عبد الجواد/د.علي صالح جوهر         أ/د. أ:لجنة المناقشة والحكم
  هادية محمد رشاد/ د.فاروق عبده فليه          أ/د.                       أ

  :ملخص الرسالة
ي للكفاية الكمية لشعبة التعليم االبتدائي  تسعي الدراسة الحالية إلي التعرف علي الواقع الحال

بجامعة المنصورة، وكذلك التعرف علي الواقع الحالي للكفاية الداخلية للكفاية الداخلية الكيفية 
لشعبة التعليم االبتدائي بجامعة المنصورة ، مع تحديد أهم العوامل المؤثرة في مستوي الكفاية 

  عة المنصورةالداخلية لشعبة التعليم االبتدائي بجام
  تحديد الوسائل التي تكفل رفع الكفاية الداخلية لهذه الشعبة: وأخيرا



  :فصول الرسالة
  خطة البحث -١
 تطور إعداد معلم المرحلة االبتدائية -٢

 طرق الدراسة/ األنواع/ المفهوم: الكفاية الداخلية -٣

 الكفاية الداخلية لشعبة التعليم االبتدائي بجامعة المنصورة -٤

 يةالدراسة الميدان -٥

  نتائج الدراسة والتوصيات -٦
  :أهم التوصيات والمقترحات

  االهتمام بالجانب الثقافي في إعداد معلم المرحلة االبتدائية - 
العمل توصيف كامل للمقررات وإعادة توزيعها وتطويرها بما يخدم العملية التعليمية  - 

 ويواكب األشخاص الحديثة

  ف من الجانبين األكاديمي والتربويتحسين نظام اإلشراف علي التربية بحيث يتم اإلشرا - 
  
  
  
  
  

  فتحي رجب أحمد علي : اسم الباحث
 ضوء التشريعات البيئية يتنمية الوعي البيئي لطالب المرحلة الثانوية عل: عنوان الرسالة

  المعاصرة
  ٢٠٠٣: سنة المنح

 فهمي محمد /د.السيد سالمة الخميسي   أ/ د.علي ماهر العدل       أ/ د. أ:لجنة المناقشة والحكم
  )إيمان صيام/ د: إشراف( إبراهيم غنايم  
  :ملخص الرسالة

سعت الدراسة إلي تنمية الوعي البيئي لطالب المرحلة الثانوية علي ضوء التشريعات البيئية بشأن 
حماية البيئة في مصر، وذلك من خالل التعرف علي الجهود المبذولة لتنمية الوعي البيئي لدي 

وية، والوقوف علي األبعاد التربوية للتشريعات البيئية بشأن حماية البيئة، طالب المرحلة الثان



والتعرف علي واقع إلمام طالب المرحلة الثانوية بالتشريعات البيئية في مصر، والتعرف علي 
واقع إلمام طالب بين المرحلة الثانوية من حيث النوع واإلقامة ومرحلة التعليم في وعليهم بشأن 

   في مصرحماية البيئة
  :فصول الرسالة

  اإلطار العام لمشكلة الدراسة -١
 الوعي البيئي والتشريعات البيئية وأهميتها في أدبيات وبرامج التربية المعاصرة -٢

  في شأن حماية البيئة١٩٩٤ لسنة ٤القانون -٣

 أهم المشكالت في مصر والجهود لمواجهتها علي المستويين العام والتعليمي -٤

 ات البيئيةاألبعاد التربوية للتشريع -٥

 الدراسة الميدانية -٦

تصور مقترح لتنمية الوعي البيئي لطالب المرحلة الثانوية علي ضوء التشريعات البيئية  -٧
  المعاصرة

  
  
  
  
  
  
  
  

   الديبدأشرف أحمد أحم : اسم الباحث
  "دراسة تحليلية" المشكالت الخلفية لدي طالب المرحلة الثانوية: عنوان الرسالة

  ٢٠٠٣: سنة المنح
  السيد سالمة الخميسي/ د.علي السيد الشجيني              أ/ د. أ:لمناقشة والحكملجنة ا

  ميادة محمد فوزي الباسل/ د.هادية محمد رشاد أبو كليلية      أ/ د.                      أ
  :ملخص الرسالة



لقي استهدفت الدراسة التعرف علي أهداف مرحلة التعليم الثانوي في مصر،وموقع الجانب الخ
مع الوقوف علي خصائص المراهقة التي يمر بها طالب المرحلة الثانوية ، وبيان . والديني فيها

مع التعرف علي أهم األسس التي تقوم عليها فلسفة التربية . مدي عالقتها بظهور هذه المشكالت 
ب المرحلة الخلقية في التربية اإلسالمية، والوقوف علي أكثر المشكالت الخلقية انتشارا بين طال

الثانوية ، ومعرفة أكثر األسباب أثرا في ظهورها، مع عرض التوصيات والمقترحات للحد من 
  انتشار هذه المشكالت

  :فصول الرسالة
  اإلطار المنهجي للدراسة والدراسات السابقة: الفصل األول
  التعليم الثانوي والتربية الخلقية في التربية اإلسالمية: الفصل الثاني

  أكثر المشكالت الخلفية انتشارا بين طالب المرحلة الثانوية وأسبابها: ثالثالفصل ال
  اإلطار الميداني للدراسة: الفصل الرابع
  التوصيات والمقترحات: الفصل الخامس

  :أهم التوصيات والمقترحات
  ضرورة تدريس مادة التربية الخلقية لطالب المرحلة الثانوية •
 ينية اإلسالميةزيادة االهتمام بمادة التربية الد •

 منع االختالط بين الجنسين في المدارس الثانوية •

 رد االعتبار إلي المعلم المصري •

 تنمية تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية علي شتي مناحي الحياة في المجتمع •

   أن تستمر ظاهرة الدروس الخصوصية بأي شكل من األشكال زال يجو •
  
  
  
  وحيد شاه بور حسن جماد : سم الباحثا
تصور مقترح لتوظيف جهود منظمة اليونسكو في مجال التربية العالمية داخل : نوان الرسالةع

  مؤسسات إعداد المعلم في مصر
  ٢٠٠٣: سنة المنح

  السيد سالمة الخميسي/ د.صالح الدين إبراهيم معوض           أ/ د.أ: لجنة المناقشة والحكم



  هادية محمد رشاد أبو كليلة/ د.              أعنتر لطفي محمد    / د.                      أ
  :ملخص الرسالة

سعت الرسالة إلي التوصل إلي التصور والمقترح جهود منظمة اليونسكو في مجال التربية العالمية 
داخل مؤسسات إعداد المعلم في مصر، وذلك من خالل التعرف علي مفهوم التربية العالمية 

يح أهم الجهود التربية العالمية في برامج إعداد المعلم، ودور وأهدافها وأهم أبعادها، مع توض
  مؤسسات اإلعداد في هذا الشأن

  :فصول الرسالة
  اإلطار العام لمشكلة الدراسة والدراسات السابقة: الفصل األول
  التربية العالمية وأهدافها مبرراتها وأبعادها: الفصل الثاني
  ظمة اليونسكو في مجال التربية العالميةأهم الجهود التي بذلها من: الفصل الثالث
  الدراسة الميدانية: الفصل الرابع
  التصور المقترح الذي توصلت إليه الدراسة: الفصل الخامس

  :أهم التوصيات والمقترحات
  تزويد مكتبات بالكتب والمراجع والدوريات الخاصة بالتربية العالمية -١
 مج الدراسات العلياتضمن مفاهيم التربية العالمية وقضاياها في برا -٢

 تحويل كليات التربية إلي ساحات لممارسة الديمقراطية وحقوق اآلن -٣

  
  
  
  
  
  
  
  

  رشا جمال نور الدين الليثي : اسم الباحث
  متطلبات تنمية القيم العلمية للطفل المصري: عنوان الرسالة

  ٢٠٠٤ :سنة المنح



  فاروق عبده فليه / د. أعبد اهللا عبد الجواد           / د.أ: لجنة المناقشة والحكم
  ميادة محمد فوزي الباسل/ د.أحمد إبراهيم احمد السيد         أ/ د.                      أ

  :ملخص الرسالة
يسعى البحث الحالي إلي الوقوف علي أهم التحديات العالمية واإلقليمية التي تفرض تنمية القيم 

  ث األخيرة من الحلقة األولي بالتعليم األساسي تالميذ الصفوف الثال- العلمية لدي الطفل المصري
مع إلقاء الضوء علي طبيعة القيم، والقيم العلمية في محاولة إليجاد مرجعية قيمة علمية مناسبة 

  نمكن الطفل من مواكبة عصر العلم والتكنولوجيا
يم العلمية وكذلك الوقوف علي الدور الهام للوسائط التربوية وإبراز مدي فاعليتها في تنمية الق

  للطفل المصري
  والتعرف علي معوقات تنمية هذه القيم والتعرف علي المتطلبات الالزمة لدعم تنمية القيم العلمية
وضع استراتيجية لمشروع مقترح لتدعيم تنمية القيم لعملية لتالميذ الصفوف الثالثة األخيرة من 

  الحلقة األولي بالتعليم األساسي
  :فصول الرسالة

  عام للدراسةاإلطار ال -١
 بعض التحديات المستقبلية التي تفرض ضرورة لتنمية القيم العلمية للطفل المصري -٢

 الثالث صفوف األخيرة من الحلقة األولي ١٢:٩القيم العلمية في المرحلة العمرية من  -٣
 بالتعليم األساسي

 الفعاليات التربوية ودورها في تنمية القيم العلمية -٤

 الدراسة الميدانية ونتائجها -٥

مشروع مقترح لتنمية القيم العلمية لتالميذ الصفوف الثالثة األخيرة من الحلقة األولي  -٦
  بالتعليم األساسي

  :أهم التوصيات والمقترحات
  الدعم المادي لألنشطة الصفي والالصفية إلثراء القيم العلمية - 
فة تشجيع البحوث التي تعمل علي تطوير المنهج واألدوات التدريبية بشكل داعم للثقا - 

 العلمية والوعي العلمي والدعم للتفكير العلمي

التركيز علي البعد الكيفي في تقديم المعارف وخلق بيئة أكاديمية تهتم بالنشاط المدرسي  - 
 وتدعيمه بالخبرات الحياتية التي تنمي الوعي العلمي البيئي للتالميذ وترتقي بخبراتهم



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفتاح شعيشعأمال عبد : اسم الباحث
  استخدام إدارة الوقت في تطوير عمل مديري المدارس اإلعدادية بمحافظة دمياط: عنوان الرسالة



  ٢٠٠٤:سنة المنح
  توردي مرقص حنا/ د.حافظ فرج أحمد               أ/ د. أ:لجنة المناقشة والحكم

  فوزي الباسلميادة / د.هادية محمد رشاد أبو كليلة                          أ/ د.أ
  :ملخص الرسالة

تسعي الدراسة الحالية رصيد واقع ممارسة مديري المدارس اإلعدادية دمياط األسلوب إدارة 
الوقت داخل المدرسة وكذلك الوقوف علي أهم المهارات التي تساعد مدير المدرسة اإلعدادية علي 

مديري المدارس اإلعدادية إدارة وقته بكفاءة وفعالية، الوقوف علي المعوقات التي تحول بين 
  واالستفادة القصوي من وقتهم داخل المدرسة

  :وأخيرا
  محاولة وضع تصور مقترح لتفعيل أداء مديري المدارس اإلعدادية باستخدام إدارة الوقت 

  :فصول الرسالة
  اإلطار العام للدراسة -١
 الدراسات السابقة -٢

 إدارة الوقت في العمل اإلداري -٣

 ادية وكيفية توظيف الوقتمهام مدير المدرسة اإلعد -٤

 إدارة المعوقات األساسية إلدارة الوقت -٥

 الدراسة الميدانية -٦

 عرض النتائج الدراسة الميدانية -٧

  تصور مقترح لتفعيل أداء مديري المدارس اإلعدادية باستخدام إدارة الوقت -٨
  :أهم التوصيات الدراسة

ين تشجيعا لهم وبنشر إصدار صحيفة شهرية بنشر فيها أبحاث وتجارب المديرين المتميز - 
  بها أيضا كل ما هو جديد في مجال اإلدارة المدرسية لتنمية المديرين مهنيا وثقافيا

تفعيل دور المجالس المحلية في المشاركة في إدارة المدرسة اإلعدادية من خالل إصدار  - 
التشريعات التي تكفل المشاركة الفعلية للمجالس المحلية في إدارة  المدرسة وحل بعض 

 المشكالت وإزالة المعوقات التي تعوقها عن أداء عملها بفاعلية



استخدام وظيفة العالقات العامة في المدارس علي غرار المصالح اآلخري وتقوي بعملها  - 
من حيث الرد علي االستفسارات واالتصاالت وغيرها من األمور التي تستهلك جزعا 

  كبير من الوقت



  مروي مصطفي البربري:اسم الباحث 

دور التفويض في تحسين الممارسات اإلدارية في الحلقة الثانية للتعليم : عنوان الرسالة
  )دراسة تقويمية(األساسي

  ٢٠٠٥:سنة المنح
  هادية رشاد أبو كليله/د.أ      فاروق عبده فليه/د.أ:لجنة المناقشة والحكم
  خطابسمير /د.سيف اإلسالم علي مطر                أ/د.                     أ

  :ملخص الرسالة
تناولت الرسالة التفويض كأهم األساليب الفعالة التي تساعد مدير المدرسة علي مواجهة التحديات 

الجديدة لإلدارة المدرسه،وذلك من خالل التعرف علي مفهوم التفويض وأهم أهدافه،ومبداته،مع 
 الجديدة لإلدارة إبراز أهم الممارسات اإلدارية التي ينبغي أن تمارس في ظل التحديات

المدرسية،وأخيرا إبراز أهم المعوقات واألخطاء التي يقع منها مدير الحلقة الثانية من التعليم 
  األساسي عند تفويضه السلطة

  :فصول الرسالة
  اإلطار العام للدراسة-١
  تفويض السلطة في اإلدارة المدرسية-٢
  ساسيالممارسات اإلدارية في الحلقة الثانية من التعليم األ-٣
  دور التفويض في تحسين الممارسات اإلدارية-٤
  الدراسة الميدانية-٥
  تصور مقترح لممارسة التفويض في الحلقة الثانية من التعليم األساسي-٦

  :أهم التوصيات الدرسة
  ضرورة عقد دورات تدريبية يتم من خاللها توعية المديرين بالمفهوم الصحيح للتفويض - 
  ل إطار شئ يستند إلي قرارات وزاريةممارسة التفويض من خال- 
  ضرورة اتباع إطار مخطط عند ممارسة التفويض في الحلقة الثانية من التعليم األساسي- 
  
  
  
  



  هشام محمود مصطفي نصر:اسم الباحث
دراسة - الثقافية السياسية لطالب كليات التربية وعالقتها بمشاركتهم السياسية:عنوان الرسالة

  تحليلية
  ٢٠٠٥:سنة المنح

  محمد محمد سكران/د.فاروق عبده فليه               أ/د.أ:لجنة المناقشة والحكم
  هادية محمد رشاد أبو كليله/د.السيد سالمة الخميسي                               أ/د.أ

  :ملخص الرسالة
سية،مع سعت الدراسة إلي توضيح العالقة بين كل من التعليم والثقافة السياسية والمشاركة السيا

تحديد أهم مصادر الثقافة السياسية لطالب كليات التربية،وتحليل طبيعة الثقافة السياسية لطالب 
كليات التربية التي تعوق تنمية الثقافة السياسية لطالب كليات التربية وبالتالي تؤثر علي مشاركتهم 

  ركتهم السياسيةالسياسية لطالب كليات التربية وبالتالي تؤدي إلي االرتفاع بمستوي مشا
  :فصول الرسالة

  اإلطار العام لمشكلة البحث-١
  الدراسات السابقة -٢
  الثقافة السياسية والمشاركة السياسية والتنمية-٣
  واقع المشاركة السياسية في مصر-٤
  الدراسة الميدانية-٥
  نتائج الدراسة وتفسيرها -٦

  :أهم التوصيات الدراسة
  يات التربية من خالل وسائل اإلعالميقترح البحث التركيز علي دور كل-١
  التركيز علي الدور اإليجابي للمعلم من خالل اإلعالم-٢
  زيادة الدعم المادي لألحزاب السياسية لتؤدي دورها فتنشئة الشباب-٣
  زيادة الدعم المادي لوزارة الشباب لتؤدي دورها فتنشئة الشباب-٤
 اختياره لهذه المهنة تأجيله التي أتمكنه فيها علي إعداد وتأهيل المعلم بفهم جديد لدوره ومعايير-٥

  صناعة وعقل ووجدان الوطن
  



  
  
  

  رانيا وصفي عثمان:اسم الباحث
دراسة -دور المدرسة اإلسالمية الخاصة في التربية الخلقية لتالميذ التعليم األساسي:عنوان الرسالة

  تحليلية-تاريخية
  ٢٠٠٥:سنة المنح

  عبد الرحمن عبد الرحمن النقيب/د.أ    عيد محمود عثمانالس/د.أ:لجنة المناقشة والحكم
  مها عبد الباقي جويلي/د.فاروق عبده فلية          أ/د.                      أ

  :ملخص الرسالة
سعت الدراسة إلي تحليل الدور الوظيفي الذي تقوم به المدارس اإلسالمية الخاصة في تحقيق 

ساسي وذلك من خالل الوقوف علي التطور التاريخي للتعليم التربية لتالميذ مرحلة التعليم األ
اإلسالمي الخاص في مصر،وأليات التربية الخلقية فيه،مع التعرف علي األسس التي تقوم عليها 

فلسفة التربية الخلقية اإلسالمية،وواقع دور المدرسة اإلسالمية الخاصة في التربية الخلقية،وأخيرا 
فعيل دور المدرسة اإلسالمية الخاصة في التربية الخلقية لتالميذ الوصول إلي تصور مقترح الت

  التعليم األساسي
 : فصول الرسالة

  اإلطار العام للدراسة:الفصل األول
  التطور التاريخي للتعليم اإلسالمي الخاص في مصر:الفصل الثاني
 وأليات التربية واقع التعليم اإلسالمي الخاص في مرحلة التعليم األساسي في مصر:الفصل الثالث
  الخلقية فيه

  التربية الخلقية اإلسالمية ودور المدرسة اإلسالمية الخاصة في تنميتها:الفصل الرابع
  الدراسة الميدانية:الفصل الخامس
تصورمقترح لتفعيل دور المدرسة اإلسالمية الخاصة في دعم التربية الخلقية :الفصل السادس

  لتالميذ التعليم األساسي
  :تأهم التوصيا

  :وقد جاءت توصيات الدراسة في جزئين



  توصيات خاصة بالمدارس علي اختالف أنواعها:األول
  توصيات عامة:الثاني

  
  
  

  إبراهيم علي عباس داود:اسم الباحث
دور المدرسة الثانوية في تنمية القيم الحضارية لدي طالبها في ضوء مبادئ :عنوان الرسالة
  التربية اإلسالمية

  ٢٠٠٥:سنة المنح
  شريف محمد شريف/د.أحمد إبراهيم السيد                    أ/د.أ:نة المناقشة والحكملج

  علي صالح جوهر/د.علي إبراهيم الدسوقي                 أ/د.                      أ
  :ملخص الرسالة

ارية استهدفت الدراسة الوصول إلي مقترحات لتفعيل دور المدرسة الثانوية في تنمية القيم الحض
وذلك من خالل الوقوف علي أساليب تنمية القيم في .لدي طالبها في ضوء مبادئ التربية اإلسالمية

ضوء مبادئ التربية اإلسالمية،مع تحليل واقع دور المدرسة الثانوية في تنمية القيم الحضارية لدي 
تطلبات التربوية ،وأخيرا توضيح الم)األنشطة المدرسية- المنهج الدراسي- المعلم(طالبها من خالل 

الالزمة لتفعيل دور المدرسة الثانوية في تنمية القيم الحضارية لدي طالبها في ضوء مبادئ 
  التربية اإلسالمية
  :فصول الرسالة
  خطة الدراسة والدراسات السابقة:الفصل األول
  مفهوم القيم وأهميتها ودورها في بناء الحضارة:الفصل الثاني
  )أنواعها- مفهومها(يةالقيم الحضار:الفصل الثالث
-المنهج- المدرسة الثانوية وتنمية القيم الحضارية لدي طالبها من خالل المعلم:الفصل الرابع

  )األنشطة
  الدراسة الميدانية ونتائجها ومقترحات الدراسة:الفصل الخامس

  :أهم التوصيات الدراسة
  توصيات تتعلق بتفعيل المعلم في تنمية القيم الحضارية- 



  لق بتفعيل دور المنهج الدراسي في تنمية القيم الحضاريةتوصيات تتع- 
  توصيات تتعلق بتفعيل دور األنشطة في تنمية القيم الحضارية- 
  
  
  
  
  

  مروة عبد اهللا السيد العدل:اسم الباحث
  تطوير المكتبات المدرسية للتعليم قبل الجامعي علي ضوء تكنولوجيا المعلومات:عنوان الرسالة

  ٢٠٠٥:سنة المنح
  فاروق عبده فليه/د.حسن محمد حسان                     أ/د.أ:ة المناقشة والحكملجن

  ميادة فوزي الباسل/د.أحمد إبراهيم السيد                     أ/د.                     أ
  :ملخص الرسالة

اف سعت الدراسة إلي التعرف علي األهمية التربوية المكتبة المدرسية،مع الوقوف علي األهد
التربوية لمرحلة التعليم قبل الجامعي،ودورها في تطوير المكتبات المدرسية في ضوء معطيات 

تكنولوجيا المعلومات مع طرح بعض المقترحات والتوصيات التي تسهم في زيادة تطبيق 
  تكنولوجيا المعلومات بالمكتبات المدرسية واالستفادة منها تربويا

  :فصول الرسالة
  ر العام لمشكلة البحث وأهميتهاإلطا:الفصل األول
  الدراسات السابقة:الفصل الثاني
  المكتبة المدرسية بين األهمية والماهية التربوية:الفصل الثالث
  المكتبة المدرسية وتكنولوجيا المعلومات:الفصل الرابع
  الدراسة الميدانية:الفصل الخامس
  التوصيات والمقترحات:الفصل السادس

  :أهم التوصيات الدراسة
  ضرورة ممارسة الطالب في مرحلة التعليم قبل الجامعي آلية التعليم الذاتي بالمكتبة المدرسية- 
  ضرورة تطوير المناهج وطرائق التدريس لتمشي مع الثورة العصرية في تكنولوجيا المعلومات- 



  ضرورة أن يكون المبني الخاص بالمكتبة في مكان مناسب تتوافر فيه الشروط الصحيحة - 
  تزويد المكتبة بأثاث مكتبي كامل نموذجي ضرورة - 
  ضرورة التوسع في نشر أجهزة الكمبيوتر داخل المكتبات المدرسية لتحديثها- 
  
  
  
  
  

  سهير رمزي الدسوقي الصديق:اسم الباحث
دراسة -المتطلبات التربوية لتربية المعاقين اجتماعيا في مدارس الفصل الواحد:عنوان الرسالة

  ياطعلي محافظة دم- ميدانية
  ٢٠٠٦:سنة المنح

  علي صالح جوهر/د.فاروق عبده فليه                أ/د.أ:لجنة المناقشة والحكم
  حسين أبو مايله/د.علي السيد الشخيبي             أ/د.أ

  :ملخص الرسالة
هدفت الدراسة إلي التعرف علي المتطلبات التربوية لتربية األطفال المعاقين اجتماعيا في مدارس 

لواحد في محافظة دمياط وذلك منخالل الوقوف علي واقع تربية األطفال المعاقين الفصل ا
مع توضيح دور مدارس الفصل الواحد في تربية هؤالء األطفال وأخيرا .ع.م.اجتماعيا في ج

وضع تصور مقترح للمتطلبات التربوية للمعاقين اجتماعيا في مدارس الفصل الواحد في محافظة 
  دمياط

  :فصول الرسالة
  الخطة العامة للدراسة والدراسات السابقة:الفصل األول
  ع.م.واقع تربية األطفال المعاقين اجتماعيا في ج:الفصل الثاني
والجهود المبذولة في - مدارس الفصل الواحد ودورها في تعليم المعاقين اجتماعياً:الفصل الثالث

  ع.م.تربية المعاقين اجتماعياًفي ج
  دانيةالدراسة المي:الفصل الرابع



التصور المقترح للمتطلبات التربوية الالزمة لتربية المعاقين اجتماعيا في مدارس :الفصل الخامس
  الفصل الواحد بدمياط
  :أهم التوصيات للدراسة

  :جاءت التوصيات علي النحو التالي
  توصيات علي مستوي العنصر البشري-١
  توصيات علي المستوي المادي-٢
  يعيتوصيات علي المستوي التشر-٣
  
  
  
  

  وائل وفيق رضوان :اسم الباحث
  دراسة تقييمية-التعليم العالي في مصر:عنوان الرسالة

  ٢٠٠٦:سنة المنح
  فاروق عبده فليه/د.علي صالح جوهر              أ/د.أ:لجنة اإلشراف
  محمد عبد الحميد/د.محمد وجيه الصاوي            أ/د.               أ
  :ملخص الرسالة

لة إلي تقييم المعاهد العليا الخاصة ووضع تصور مقترح لتطوير هذه المعاهد في هدفت الرسا
مصر،وتوصلت الدراسة إلي جهود عدد من المشكالت التي تعوق المعاهد العليا الخاصة عن أداء 

  :عملها وهي
  صعوبة اإلعتراف بخرجين بعض المعاهد-١
  الخاصةانتداب أعضاء هيئة التدريس للعمل في المعاهد العليا -٢
  عدم عدالة التوزيع الجغرافي للمعاهد العليا اخاصة في مصر-٣

  :فصول الرسالة
  خطة الدراسة،والدراسات السابقة:الفصل األول
  المتغيرات العالمية والمحلية وانعكاساتها علي التعليم العالي الخاص في مصر:الفصل الثاني



المشكالت التي تعاني منها المعاهد واقع التعليم العالي الخاص في مصر،وأهم :الفصل الثالث
  الخاصة

  الدراسة الميدانية:الفصل الرابع
  ابعاد التصور المقترح الذي توصلت إليه الدراسة:الفصل الخامس
  :أهم التوصيات

ضرورة اإلسراع في النظر لقانون تنظيم المعاهد العليا الخاصة حتي يتناسب مع مستحدثات -١
  العصر الذي نعيش فيه

  علي ضرورة االعتراف بالشهادات وبخرجين هذه المعاهدالتأكيد -٢
ضرورة عدم إعطاء الترخيصات لهذه المعاهد إال بعد استكمال كافة المطالب التي تحددها -٣

  الوزارة
  التأكيد علي اشتراك أصحاب الشركات والمصانع الكبري في مجالس إدارات هذه المعاهد-٤
  
  
  

  رنيللي السيد الرفاعي عاشو:اسم الباحث
  رؤية مستقبلية لتحديث برامج تدريب معلمي المرحلة الثانوية عن بعد:عنوان الرسالة

  ٢٠٠٦:سنة المنح
  ميادة الباسل/د.أحمد إبراهيم السيد                أ/د.أ:لجنة اإلشراف
  حسن محمد حسان/د.إبراهيم عصمت مطاوع           أ/د.               أ
  :ملخص الرسالة

إلي التعرف علي الواقع الفعلي لتدريب المعلمين أثناء الخدمة بمصر،مع الوقوف سعي هذا البحث 
علي االتجاهات الحديثة والمداخل المعاصرة لتحقيق التوجهات المستقبلية في برامج التدريب 

وتنمية مهارات التفكير لدي المعلمين عن بعد،مع االستفادة من خبرات التجارب العالمية 
  عداد مشروع مقترح لتطوير وتحديث برامج تدريب المعلمين عن بعدالمعاصرة،وأخيراً إ

  :فصول الرسالة
  اإلطار المنهجي للدراسة-١
  تدريب المعلمين أثناء الخدمة-٢



  )الخصائص-المفهوم- النشأة(تدريب المعلمين عن بعد-٣
   عن بعداالتجاهات الحديثة والمداخل المعاصرة لتحقيق التوجهات المستقبلية لتدريب المعلمين-٤
  أهم التجارب العالمية المعاصرة في برامج تدريب المعلمين عن بعد-٥
دراسة ميدانية عن المشكالت التي تحقق التوجهات المستقبلية لتحديث برامج تدريب معلمي -٦

  المرحلة الثانوية العامة عن بعد
  المشروع المقترح-٧

  :أهم التوصيات
والندوات والجهود الدولية التي تؤكد علي ان ضرورة االستجابة إلي توصيات المؤتمرات -١

  العصر الجديد يأتي إلينا بالعديد من التوجهات التي تكشف الصدأ عن األداء التدريبي الحالي
  التأكيد علي أهمية تدريب المعلمين عن بعد أثناء الخدمة-٢
  
  
  
  

  وفاء مجيد محمد المالحي:اسم الباحث
التعليم الجامعي المفتوح في مصر في ضوء  المتغيرات الطلب االجتماعيس علي :عنوان الرسالة

  المحلية والعالمية المعاصرة
  ٢٠٠٦:سنة المنح

  أحمد إبراهيم السيد/د.علي الكاشف                   أ/د.أ: اإلشرافلجنة
  إيمان توفيق صيام/د.ميادة الباسل                    أ/د.               أ
  :ملخص الرسالة
ة إلي التعرف علي المبررات الرئيسية التي أدت إلي ظهور التعليم الجامعي المفتوح سعت الرسال

في مصر،مع إللقاء الضوء علي أهم التجارب العالمية والعربية في مجال التعليم الجامعي 
المفتوح،باالضافة إلي إلقاء الضوء علي أهم المتغيرات المحلية والعالمية المعاصرة ودور التعليم 

مع تقديم تصور لتطوير التعليم الجامعي المفتوح في مصر لكي . المفتوح في مواجهتهاالجامعي
  يلبي متطلبات الطلب االجتماعي عليه

  :فصول الرسالة



  اإلطار المنهجي للدراسة:الفصل األول
  الدراسات السابقة:الفصل الثاني
  التعليم الجامعي المفتوح:الفصل الثالث
  لمية والعربية في مجال التعليم الجامعي المفتوحأهم التجارب العا:الفصل الرابع
دور التعليم الجامعي المفتوح في مواجهة أبرز المتغيرات المحلية والعالمية :الفصل الخامس

  المعاصرة
  الدراسة الميدانية ونتائجها:الفصل السادس
  تصور مقترح لتطوير التعليم الجامعي المفتوح في مصر:الفصل السابع
  :أهم التوصيات

  تخفيض شروط االلتحاق بالتعليم الجامعي المفتوح إلي عامين- 
  تقديم برامج تمهيدية للدارسين قبل االلتحاق بالبرامج التعليمية- 
  وضع خطة إعالمية متميزة تلقي الضوء علي برامج التعليم الجامعي المفتوح- 
بحيث تتضمن مختلف االهتمام بتطوير برامج الدراسات العليا للتعليم الجامعي المفتوح في مصر - 

  )دكتوراه-ماجستير- دبلوم(التخصصات والمستويات المختلفة
  
  

  هبه مصطفي مطاوع:اسم الباحث
   دراسة مستقبلية-تطوير ادارة مؤسسات رياض أطفال في مصر:ن الرسالةعنوا

  ٢٠٠٦:سنة المنح
  مني جاد/د.فاروق عبده فليه                       أ/د.أ:لجنة االشراف

  حسين أبو مايله/د.علي الدسوقي                          أ/د.      أ         
  :ملخص الرسالة

تسعي الدراسة إلي ألقاء الضوء علي اإلطار المفاهيمي لفلسفة تكوين مؤسسات رياض األطفال مع 
باإلضافة إلي تحليل الوضع .توضيح أهم المبادئ واألسس التي تقوم عليها فلسفة هذا التكوين

-  للواقع اإلداري لمؤسسات رياض األطفال الملحقة بالمدارس اإلبتدائية الرسمية في مصرالراهن
مع االستفادة من خبرة بعض الدول مثل ألمانيا واليابان واألمارات العربية المتحدة لمواكبة حركة 



تطوير ادارة مؤسسات رياض األطفال وأخيرا وضع رؤية مستقبلية مقترحة اليجاد إدارة أفضل 
  سسات رياض األطفال في مصرلمؤ

  :فصول الرسالة
  اإلطار العام للدراسة وأهدافها -١
  )خصائصها- أهميتها- أهدافها(رياض األطفال-٢
  واقع إدارة مؤسسات رياض األطفال في مصر-٣
  بعض االتجاهات التربوية المعاصرة في ادارة رياض األطفال-٤
  الدراسة الميدانية-٥
  ض األطفال في المستقبلالنموذج المقترح إلدارة ريا-٦

  :أهم التوصيات
  ضرورة مراعاة معايير الجودة في نظام معلومات الروضة-١
  مراعاة معايير الجودة في نظام اتصال الروضة-٢
  مراعاة معايير الجودة في وظيفة مديري الروضة-٣
  التوجيه اإلداري لروضة وتنظيم اليوم بالروضة-٤
  
  
  
  
  

  يم سليمانهناء إبراهيم إبراه:اسم الباحث
صيغة مقترحة للدراسات العليا في التربية علي ضوء استراتيجية تطوير منظومة :عنوان الرسالة
  التعليم العالي
  ٢٠٠٦:سنة المنح

  طاهر الغنام/د.علي صالح جوهر             أ/د.أ:لجنة المناقشة واإلشراف
  ها عبد الباقي جويليم/د.هادية محمد رشاد             أ/د.                         أ

  ملخص الرسالة



استهدفت الرسالة التعرف علي الواقع الحالي للدراسات العليا في التربية،مع التعرف علي دور : 
تكنولوجيا المعلومات في دعم الدراسات العليا عامة،والبحث التربوي بصفة خاصة،مع توضيح 

را وضع صيغة مقترحة للدراسات العليا أهم مالمح استراتيجية تطوير منظومة التعليم العالي،وأخي
  في التربية علي ضوء استراتيجية تطوير منظومة التعليم العالي

  :فصول الدراسة
  خطة الدراسة والدراسات السابقة:الفصل األول
  التعليم الجامعي والدراسات العليا:الفصل الثاني
  ية في مصرواقع البحث التربوي والدراسات العليا بكليات الترب:الفصل الثالث
  دور تكنولوجيا المعلومات في دعم الدراسات العليا والبحث التربوي:الفصل الرابع
  الدراسات العليا التربوية واستراتيجية تطوير منظومة التعليم العالي:الفصل الخامس
  اإلطار الميداني:الفصل السادس
  صيغة مقترحة لتطوير الدراسات العليا بكليات التربية:الفصل السابع

  :هم التوصياتأ
  ضرورة اإلفادة من تكنولوجيا المعلومات في إثراء البحث التربوي-١
  عقد دورات تدريبية مكثفة لكافة العاملين بإدارات الدراسات العليا في العالقات اإلنسانية-٢
  إنشاء مركز للمعلومات التربوية فروض باحدث تكنولوجيا حفظ واستدعاء المعلومات -٣
   التربوي للنقاش علي إطار أوسعطرح نتائج البحث-٤
عقد لقاءات سنوية بين أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية والمعلمين المتميزين،يتم من -٥

  خاللها مناقشة أهم المشكالت التي تعترض تطوير العملية التعليمية
  
  
  

  محمد محمد الشامي:اسم الباحث
  )دراسة تقويمية(رسيالمداخل التربوية لمواجهة العنف المد:عنوان الرسالة
  ٢٠٠٦:تاريخ المنح

  :لجنة المناقشة والحكم
  شبل بدران الغريب/د.فاروق عبده فليه                             أ/د.أ



  حسين أبو مايله/د.أسامة حسين باهي                           أ/د.أ
  :ملخص الرسالة

اهرة العنف المدرسي مصريا وأشكاله هدفت الرسالة إلي التعرف علي العنف المدرسي،وطبيعة ظ
مع تحليل أبعاد هذه المشكلة للتعرف علي أسبابها،وعوامل الخطر الكامنة منه،مع التعرف علي 
وزارة التربية والتعليم من ظاهرة العنف المدرسي إيجابيا وسلبيا من خالل القرارات الوزارية 

  نف المدرسيوأخيرا التعرف علي أهم التصورات المقترحة لمواجهة الع
  :بنية الرسالة
  الخطة العامة للبحث:الفصل األول
  )موقف وزارة التربية والتعليم منها-أنواعها- حجمها- طبيعتها(ظاهرة العنف:الفصل الثاني
  العوامل المسببة للعنف المدرسي بين طالب المرحلة الثانوية:الفصل الثالث
  الدراسة الميداينة:الفصل الرابع
  قترح للوقاية المبكرة من العنف المدرسيتصور م:الفصل الخامس

  :توصيات الدراسة
  ضرورة ربط المناهج الدراسية بالمجتمع-١
  ضرورة إعداد المعلم المتخصص في النواحي التربوية إلي جانب النواحي العلمية-٢
  تحقيق التواصل بين البيت والمدرسة-٣
  تحقيق التواصل بين البيت والبيئة-٤
  اإلجتماعيتفعيل دور األخصائي -٥
  تفعيل دور اإلعالم من خالل مراقبة الصحافة والمطبوعات،ومراقبة ما يقدم اإلعالم عن المعلم-٦
  
  
  
  

  محمد حسن أحمد جمعه:اسم الباحث
  دور مؤسسات المجتمع المدني في اإلصالح التعليمي بمصر:عنوان الرسالة

  ٢٠٠٧:سنة المنح



  :لجنة المناقشة والحكم
  فاروق عبده فليه/د.                     أعلي صالح جوهر     /د.أ
  نادية يوسف كمال/د.محمد ضياء الدين زاهر                     أ/د.أ

  :ملخص الرسالة
سعت الرسالة إلي تحليل الدور الوظيفي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في اإلصالح 

ز األطر التشريعية المنظمة له في التعليمي بمصر،مع الوقوف علي تطوير المجتمع المدني وإبرا
مصر،وإبراز واقع المساهمات التربوية لمؤسسات المجتمع المدني في مصر،مع الوقوف علي 
مالمح مالمح فلسفة إصالح التعليم بمصر وإبراز أهم المعوقات التي تعيق عملية اإلصالح،مع 

  يمي بمصروضع تصور مقترح لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني اإلصالح التعل
  :فصول الرسالة

  اإلطار العام للدراسة والدراسات السابقة-١
  اإلطار التاريخي والتشريعات لمؤسسات المجتمع المدني بمصر-٢
  واقع األدوار التربوية لمؤسسات المجتمع المدني بمصر-٣
  اإلصالح التعليمي بمصر-٤
  واقع إسهامات المجتمع المدني في اإلصالح التعليمي بمصر-٥

  :التوصياتأهم 
  أهمية تفعيل أسس لشراكة المجتمعية كمدخل مهم من مداخل اإلصالح التعليمي بمصر-١
  أهمية تعديل اللوائح والتشريعات المنظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني بمصر-٢
  أهمية تضمن المناهج الدراسة ما يتضمن اإلشارة إلي نشر الفكر التطوعي واحترمه وتقديره-٣
 وضع أليه تتضمن القضاء علي العقبات التي تحول دون مساهمة مؤسسات التأكيد علي-٤

  المجتمع المدني في اإلصالح التعليمي بمصر
  
  
  

  يارا جمعه عبد العظيم أباظه:اسم الباحث



دراسة - توظيف التقنيات التربوية بالمدارس في تحقيق الكفايات المهنية للمعلم:عنوان الرسالة
  مستقبلية

  ٢٠٠٧:تاريخ المنح
  محمد عطوة مجاهد/د.أحمد إبراهيم السيد                   أ/د.أ:لجنة المناقشة والحكم

  إيمان صيام/د.ميادة فوزي الباسل                  أ/د.                      أ
  :ملخص الرسالة

 سعت الرسالة إلي توضيح أهمية تدريب المعلم أثناء الخدمة،مع الوقوف علي واقع نتائج تقويم
تدريب المعلمين أثناء الخدمة داخل جمهورية مصر العربية من خالل دراسة وصفية 

وتحليلية،وأخيرا وضع صيغة المقترحات مستقبلية لعالج المعوقات التي قد تحول دون توظيف 
  التقنيات التربوية للمدارس في تحقيق الكفاية المهنية للمعلم

  :فصول الرسالة
  نيات التربوية بالمدارس في تحقيق الكفايات المهنية للمعلماإلطار المنهجي لتوظيف التق-١
  الدراسات السابقة-٢
  التقنيات التربوية-٣
  )أدواره- مهامه- إعداده(المعلم-٤
  الكفايات المهنية للمعلم-٥
  الدراسة الميدانية ونتائجها-٦
  علمتصور مقترح لتوظيف التقنيات التربوية بالمدارس في تحقيق الكفايات المهنية للم-٧

  :أهم التوصيات
  ضرورة توافر اسطوانات مبرمجة محملة ببرامج خاصة بمعلمي المواد التطبيقية-١
  ضرورة أن تكون إدارة المدارس أكثر تعاونا مع معلميها في استخدام غرف مناهل المعرفة-٢
  ضرورة وضع خطة زمنية من قبل موجهي المواد العلمية تتفق مع الجدول المدرسي-٣
   حافز لمسئولي وحدات التدريب بالمدارسضرورة وضع-٤
  
  
  



  
  

  عمرو محمد حامد عيسي:اسم الباحث
  دور األنشطة الجامعية في مواجهة المتغيرات الثقافية في ظل العولمة:عنوان الرسالة

  أحمد عبد الفتاح الزكي/د.علي صالح جوهر                 أ/د.أ:لجنة اإلشراف والحكم
  هادية رشاد أبو كليله/د.إبراهيم عصمت مطاوع          أ/د.                       أ

  ٢٠٠٧:سنة المنح
  :ملخص الرسالة

استهدفت البحث تقويم دور األنشطة الطالبية لمعرفة مدي فاعلية وجدوي هذه األنشطة في 
مواجهة المتغيرات الثقافية،باالضافة إلي التعرف علي طبيعة المتغيرات الثقافية ومدي تأثيرها 

الجامعة المصرية،مع استخالص أهم المقترحات التي تزيد من فاعلية دور األنشطة علي 
الطالبية،وتؤدي إلي التغلب علي نواحي القصور والضعف والعمل علي تالفي المعلومات،وذلك 

  في ضوء النتائج التي يستفز عنها البحث
  :فصول الرسالة

  مشكلة الدراسة والدراسات السابقة-١
  ية في التعليم الجامعياألنشطة الطالب-٢
  المتغيرات الثقافية المؤثرة علي الجامعة في ظل العولمة-٣
  الدراسة الميدانية ونتائجها-٤
  التصور المقترح-٥

  :أهم التوصيات
  إدخال النشاط الديني والسياسي ضمن األنشطة التي توفرها الجامعة- 
ية الشباب بأهداف كل حزب استضافة بعض إعالم السياسة من رؤساء األحزاب المختلفة لتوع- 

  حتي يتكون لكل شاب خلفية سياسية
  دراسة خصائص الطالب وتوفير برامج أنشطة تناسب مع تلك الخصائص- 
  تخصيص مركز للكمبيوتر داخل الجامعة لخدمة المنظمات الطالبية  - 
  
 



  


