
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخطة البحثية لقسم أصول التربية

  

  

  

  

  

  



  

  

 

  مقدمة  •

 رسائل مت مناقشتها •

 موضوعات مسجلة وفقا خلطة القسم •

 جع ميكن االستعانة بهامرا •

 مواقع شبكة املعلومات الدولية •

  

  

  

  

  

  

  

  



  : مقدمة

تـدريب طـالب    لية التربية بدمياط ، والذي يهـتم ب       بكيعد قسم أصول التربية من األقسام التربوية             

وانتاج المعرفة وتوظيفها ، التصدي للمشكالت المجتمعية بأسلوب        الدراسات العليا علي البحث المنهجي      

  .الماجستير والدكتوراه علمي شامل من خالل اجراء بحوث تربوية في مرحلة 

ويضم  )السيمينار(ية  ـحلقات نقاش حيث يقدم طالب الماجستير والدكتوراه بعرض خطة البحث في               

عليه والذين يرغبون فـي     حلقة السيمينار طالب الدراسات العليا في مرحلة الدبلوم الخاص والحاصلون           

في المناقشة أساتذة القسم ، باالضافة إلي مـن  التسجيل لدرجة الماجستير ، وطالب الدكتوراه ، ويشارك        

ر والدكتوراه في جلـسات     ويتم استعراض خطط بحوث الماجستي    يستضيفهم القسم للمشاركة في المناقشة      

مقترحة تليها عدة مناقشات امساعدة الباحث علي تحسين وتطوير         علنية يعرض فيها الطالب خطة بحثية       

    .عدم مالءمة الموضوع للدراسةالخطة تمهيدا لتسجيلها ، او اقتراح خطة جديدة في حالة 

  :جوانب التاليةطالب الدراسات العليا في ال) السيمينار( وتفيد حلقات البحث      

  . توخي الدقة واألمانة العلمية 

  .متابعة االتجاهات الحديثة في ميدان التربية من خالل اعداد القسم لخطة بحثية لفترة زمنية قادمة 

  .المساعدة في بلورة أفكار الطالب عند اختيارهم الموضوعات البحثية 

  .يثري البحثجميع المشاركين بما تبادل اآلراء واألفكار والخبرات بين  

عـرض  وفيما يلي   ائل بدرجتي الماجستير والدكتوراه     وقد قام القسم بتسجيل ومناقشة العديد من الرس           

   -: اقشتها بقسم أصول التربيةتم منلتلك الرسائل الذى 

  



  :في مجال اقتصاديات التعليم •

 :رسائل املاجستري   - 

   .انوي العام في التعليم الثفعالية تكلفة استخدام الحاسب اآللي . ١

  .الكفاية الداخلية لشعبة التعليم اإلبتدائي بجامعة المنصورة . ٢

  .دراسة تقيمية –التعليم العالي الخاص في مصر  . ٣

  :رسائل الدكتوراه -

   -التعلـيم فـي مـصر       توظيف قروض التعليم والمعونات األجنبية في تطوير بعض جوانب           . ١

    .دراسة تقويمية

دراسة   -وي العام في مصر في ضوء مدخل ادارة الجودة الشاملة           الكفاءة الداخلية للتعليم الثان    . ٢

  .مستقبلية

   . دراسة مستقبلية–العالقة بين اإلصالح المجتمعي وخصخصة التعليم الجامعي في مصر  . ٣

  :في مجال تخطيط التعليم •

  :رسائل املاجستري  -

   . ة دمياطفي محافظتخطيط التعليم الفني ودوره في التنمية االجتماعية واالقتصادية  . ١

  . التخطيط لتربية المعوقين سمعيا في دمياط . ٢

   .بمدارس الحلقة الثانية من التعليم األساسيمشكالت التخطيط للتربية الرياضية  . ٣

  :رسائل الدكتوراه -

  التخطيط ااتنمية البشرية بالمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر . ١



  . المتغيرات العالمية والمحلية المدرس في مصر علي ضوءالتخطيط إلعداد المرشد التربوي  . ٢

  :في مجال االدراة •

  :رسائل املاجستري -

 دراسـة ميدانيـة لمحافظـة       -المشكالت التربوية اإلدارية لوكالء المدارس الثانوية العامة      بعض   . ١

   . دمياط

  . دراسة حالة علي محافظة دمياط–التنمية المحلية التربوية  . ٢

  .لقة األولي من التعليم األساسي أثناء الخدمةلمعلم الحمشكالت النمو المهني واألكاديمي  . ٣

  . الواقع والتطوير–إعداد معلم التعليم الزراعي  . ٤

 الحلقة األولي مـن التعلـيم       علي مدارس لتربوية في اإلسالم ومدي تطبيقها    بعض مبادئ االدارة ا    . ٥

  . األساسي بمحافظة دمياط

  . دراسة تقيمية– ١٩٧٣م مصر منذ عابعض مشكالت تطبيق سياسة التعليم االبتدائي في  . ٦

  . إعداد المعلم المعاصر في ضوء الفكر التربوي اإلسالمي  . ٧

  .  رؤيو مستقبلية–إدارة تكنولوجيا المعلومات بمدارس التعليم العام  . ٨

 .لتحديث برامج تدريب معلمي المرحلة الثانوية عن بعدرؤية مستقبلية  . ٩

  .  مستقبلية  دراسة-في مصر تطوير ادارة مؤسسات رياض األطفال  . ١٠

  .  دراسة مستقبلية–توظيف التقنيات التربوية بالمدارس في تحقيق الكفاءة المهنية للمعلم  . ١١

 . دور التفويض في تحسين واقع الممارسات االدارية في الحلقة الثانية من التعليم الساسي . ١٢

  .استخدام ادارة الوقت في تطوير عمل مديري المدارس االعدادية . ١٣



 دراسـة   -ثناء الخدمة بمحافظة دمياط في ضوء متطلبات عـصر العولمـة          تدريب المعلمين أ   . ١٤

    .تقويمية

  : رسائل الدكتوراه -

   .إطار مقترح لفلسفة إعداد معلم رياض األطفال . ١

  . دراسة تقيمية–إعداد معلم الفئات الخاصة من منظور غير تصنيفي  . ٢

 دراسـة   –لة ما قبل المدرسـة      ة لتنمية التذوق الفني لدي أطفال مرح      تدريب المعلمات أثناء الخدم    . ٣

  . تحليلية

 .  دراسة تحليلية مستقبلية –إدارة أزمات التعليم في مصر  . ٤

 . استخدام مدخل الجودة الشاملة في تطوير التعليم في مصر . ٥

مقترح لتدريب معلمي التربية الخاصة في ضوء احتياجاتهم التدريبية واالتجاهات التربوية           تصور   . ٦

   . الحديثة

  :اعيات التربيةفي مجال اجتم •

  :رسائل املاجستري -

   . مبادئ التربية البيئية في االسالم . ١

  . دراسة تحليلية–الطلب االجتماعي علي التعليم الفني في مصر  . ٢

  . األبعاد التربوية لمجهودات منظمة اليونسكو في تطوير التعليم األساسي المصري . ٣

 . عن هجرة اآلباءلبعض المشكالت الناتجة التربوية لمواجهة الم المتطلبات  . ٤

  .برياض الطفالدور اللعب التربوي في تنمية القيم الجمالية  . ٥



دور السرة في الوقاية من تعاطي الحداث للمخدرات من منظور التربيـة االسـالمية بالمملكـة                 . ٦

 . العربية السعودية

  . الثقافة التربوية لألم وعالقتها بتنشئة طفل رياض األطفال . ٧

 وعالقتها باألنشطة التعليمية بالمرحلة الثانوية العامةوم الكامل دراسة تقويمية لنظام الي . ٨

 كليات التربيةالقيم البيئية لدي طالب  . ٩

 الدور التربوي للصحافة المدرسية بالمرحلة الثانوية  . ١٠

  دراسة تحليلية –مبارك يحول لتطوير التعليم الفني في مصر مشروع  . ١١

 ) دراسة تحليلية(ا بمشاركتهم السياسية الثقافة السياسية لطالب كليات التربية وعالقته . ١٢

  دراسة تقيمية–فاعلية استخدام الحاسب اآللي في التعليم التجاري  . ١٣

 تعليم اللغة االنجليزية بالحلقة األولي من التعليم األساسيمشكالت  . ١٤

  دراسة تاريخية تحليلية –التطرف والعنف بين شباب الجامعات في مصر  . ١٥

  دراسة تحليلية–مرحلة الثانوية المشكالت الخلقية لدي طالب ال . ١٦

 التشريعات البيئية المعاصرةتنمية الوعي البيئي لطالب المرحلة الثانوية علي ضوء  . ١٧

 الدور التربوي للصحافة المدرسية بالمرحلة الثانوية  . ١٨

منظمة اليونسكو في مجال التربية العالمية داخل مؤسسات اعـداد          تصور مقترح لتوظيف جهود      . ١٩

 المعلم في مصر

 علي معطيات تكنولوجيا المعلوماتير المكتبات المدرسية للتعليم قبل الجامعي تطو . ٢٠

 متطلبات تنمية القيم العلمية للطفل المصري . ٢١



  دراسة تقويمية –المداخل التربوية لمواجهة العنف المدرسي  . ٢٢

  مقترحة للدراسات العليا في التربية علي ضوء استراتيجية تطوير منظومة التعليم العالي صيفية . ٢٣

في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية     الطلب االجتماعي علي التعليم الجامعي المفتوح في مصر          . ٢٤

 المعاصرة

 دراسة تاريخية   –دور المدرسة االسالمية الخاصة في التربية الخلقية لتالميذ التعليم األساسي            . ٢٥

 تحليلية 

علـي   دراسة ميدانية    –حد  المتطلبات التربوية لتربية المعاقين اجتماعيا في مدارس الفصل الوا         . ٢٦

 محافظة دمياط

 في ضوء مبادئ التربية االسالميةدور المدرسة الثانوية في تنمية القيم الحضارية لدي طالبها  . ٢٧

 دور األنشطة الجامعية في مواجهة المتغيرات الثقافية في ظل العولمة . ٢٨

 المدني في االصالح التعليمي في مصردور مؤسسات المجتمع  . ٢٩

 تقويمية دراسة – في حلقة التعليم األساسي األولي األنشطة الالصفية . ٣٠

  دراسة ميدانية –العوامل المرتبطة بالتنمية الثقافية لطالب الجامعة  . ٣١

 مفهوم االنتماء في االسالم لدي طالب كليات التربية  . ٣٢

 :رسائل الدكتوراه  

  الوعي التربوي للمرأه تجاه المشكلة السكانية علي ضوء متطلبات التنمية  . ١

  بعض المشكالت األجتماعية علي الشباب الجامعيلجامعة في مواجهة تأثيراتدور ا . ٢

 الجامعة المفتوحه نظام لتطوير التعليم الجامعي في مصر  . ٣



 القيم االسالمية لدي طالب أقسام اللغات األجنبية بكليات التربية . ٤

 لتحقيق التنمية الشاملة للطفل المصريالجهود التربوية لبعض منظمات الطفولة  . ٥

 ور مكتبات األطفال في تحقيق التنمية الثقافية للطفل المصريد . ٦

  دراسة تحليلية مستقبلية–في مصر التعليم والتنمية البشرية  . ٧

  دراسة تحليلية–الفلسفة التربوية للجمهيات األهلية في مصر وانعكاسها علي التنمية البشرية  . ٨

 التحديات التربوية المستقبلية للطفل في الدول األسالمية  . ٩

   . المناخ المدرسي في التعليم الحكومي والخاص في المرحلة الثانوية العامة . ١٠

  :في مجال التربية المقارنة •

  :رسائل املاجستري -

  .المقترحة ألطفال الريف والحضردراسة مقارنة للخدمات التربوية  . ١

 دراسة مقارنة لسياسة القبول بالتعليم الثانوي الفني بين مصر وبعض الدول المتقدمة . ٢

 .البحري في مصر واليابان ة مقارنة للتعليم دراس . ٣

   .   دراسة مقارنة-نظام مقترح إلعداد معلم المرحلة االبتدائية   . ٤

  :رسائل الدكتوراه -

    دراسة   -ما قبل المدرسة    تدريب المعلمات أثناء الخدمة لتنمية التذوق الفني لدي أطفال مرحلة            . ١

   . مقارنة

  . نة مع بعض الدول المتقدمة دراسة مقار–ادارة األزمات الجامعية  . ٢

 :موضوعات مسجلة وفقا لخطة القسم •



  :تخطيط التعليم واقتصادياتهفي مجال  •

 :موضوعات الماجستير  -

  .التعليمية في مصر خصخصة التعليم الجامعي وتكافؤ الفرص  . ١

  . فلسفة التعليم الخاص وانعكاساته علي البناء االجتماعي في مصر . ٢

  :موضوعات الدكتوراه -

   دراسة تحليلية –ة وإصالح التعليم قبل الجامعي بمصر المحاسبي . ١

  دراسة مستقبلية –تحسين اإلنتاجية بمؤسسات رياض األطفال بمصر في ضوء معايير الجودة  . ٢

 طيات تكنولوجيا المعلوالتخطيط لتطوير تربية ذوي االحتياجات الخاصة في ضوء مع . ٣

  :في مجال اإلدارة  •

  :موضوعات املاجستري -

ر الجودة الشاملة في تحسين أنشطة الجمعيات األهليـة لزيـادة فعاليـة المـشاركة               استخدام معايي  . ١

  السنوية للمرأة في دمياط

  دور التكنولوجيا في تطوير األداء اإلداري لتعليم في محافظة دمياط . ٢

  :موضوعات الدكتوراه -

   مستقبلية دراسة–متطلبات التنمية التكنولوجيا تطوير منظومة التدريب في أثناء الخدمة في ضوء . ١

 إطـار   –التنمية اإلدارية للمؤسسات التعليمية في ضوء بعض المتغيرات واالتجاهات المعاصرة            . ٢

 مقترح 

 منح الترخيص بمزاولة المهنةتطوير برامج إعداد المعلم في ضوء معايير اإلعتماد ومتطلبات  . ٣



 تعليم العام في مصرالتنمية المهنية للقيادات المدرسية مدخل لتفعيل اإلدارة الذاتية بمدارس ال . ٤

 العالمية للجودة بالمدارس الدوليةاإلعتماد التربوي للتعليم العام في مصر في ضوء المعايير  . ٥

 دراسـة   –الطفولـة   المتطلبات الالزمة إلعداد معلمات رياض األطفال لمواجهة بعض مشكالت           . ٦

   مستقبلية

  :مجال اجتماعيات التربية  •

  :موضوعات املاجستري -

  فعالة في ضوء المعايير القوميسة للتعليم في مصرتطوير المدرسة ال . ١

 –عزوف طالب الثانوية العامة عن االلتحاق بالشعب العلمية         اإلصالح التعليمي وعالقته بمشكلة      . ٢

 دراسة ميدانية

 للمرحلة االبتدائية بمحافظة دمياط متطلبات الخريطة التربوية  . ٣

  دراسة ميدانية–القرن الحادي والعشرين متطلبات تطوير التعليم الثانوي العام في ضوء تحديات  . ٤

 –واالقتصادية بمحافظة دميـاط     الدروس الخصوصية بالتعليم العام وعالقتها بالعوامل االجتماعية         . ٥

 دراسة ميدانية

  الدور التربوي للمسجد الجامع في مواجهة بعض المشكالت االجتماعية المعاصرة في مصر . ٦

  :موضوعات الدكتوراه -

   دراسة مستقبلية– والمعايير القومية للتعليم في مصر التربية التكنولوجية . ١

 دراسـة تقويميـة فـي    –دور المؤسسات التربوية في التأهيل االجتماعي الشامل للمتخلفين عقليا        . ٢

 ضوء معايير الجودة الشاملة



 التعليمي دور األنشطة التربوية في المرحلة الثانوية في عملية اإلصالح –تصور مقترح  . ٣

 جهة االستبعاد االجتماعي بين شباب الجامعات في ضوء التحديات المعاصرةالتربية في موا . ٤

متطلبات تفعيل دور المدرسة في تنمية وعي التالميذ بحقوق االنسان في مرحلـة التعلـيم قبـل                  . ٥

 الجامعي 

ر من خالل نظام     الحوار مع اآلخ   جهود منظمة االيسيسكو في تعزيز ثقافة     تصور مقترح لتوظيف     . ٦

  مإعداد المعلم ب

  - : مقرتحة للتسجيل وفقاخلطة قسم أصول الرتبيةتموضوعا •

   . التعليمي الشامل في ضوء المعايير القومية للتعليمعية واالصالحمجتمالمشاركة ال . ١

   . دراسة تقويمية-مجالس األمناء واآلباء والمعلمين   . ٢

   .دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية الشاملة بمحافظة دمياط . ٣

   .وتحديث المجتمع المصريم الجامعي المفتوح في تطوير دور التعلي . ٤

 .كفاية النظام اإلداري بالتعليم الجامعي المفتوح في مصر . ٥

  .تقويمية لمخرجات التعليم الجامعي المفتوح في مصر في ضوء احتياجات سوق العملدراسة  . ٦

 .الخاص وبعض الدول األجنبية دراسة مقارنه بين التعليم الجامعي  . ٧

  .تعليم بمدارس التربية الخاصة في ضوء ادارة الجودة الشاملةتطوير ال . ٨

  .تطوير االدارة المدرسية بمدارس التربية الخاصة في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة . ٩

  .في تربية شباب الجامعات سياسياًدور األحزاب السياسية  . ١٠

  .ةسياسي لطالب المرحلة الثانويالدور التربوي للمعلم في تنمية الوعي ال . ١١



   .دور التربية في محو األمية التكنولوجيا لدي شباب الجامعات . ١٢

 التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة  . ١٣

 العلمي في ضوء تجارب بعض الدول المتقدمة تطوير عملية االشراف  . ١٤

 ية في إعداد طالب الدراسات العليا التربو) السيمنيار(حلقات البحث دور  . ١٥

 في مصر في ضوء مدخل إدارة الجودة الشاملةالكفاءة الداخلية لمدارس التعليم األساسي  . ١٦

 توظيف التقنيات التربوية لتربية ذوي االحتياجات الخاصة . ١٧

 الكفاءة الداخلية لمعاهد التعليم األزهري في ضوء مدخل إدارة الجودة الشاملة . ١٨

 دول المتقدمةالمعلمين في ضوء تجارب بعض التحديث برامج تدريب  . ١٩

 المؤتمرات المرئية عبر الشبكات دراسة تقويمية لتدريب المعلمين عن بعد باستخدام  . ٢٠

 واقع االهتمام بالتربية العالمية في مراحل التعليم قبل الجامعي بمصر . ٢١

التعليم فـي مـصر     دراسة مقارنة لكيفية تضمين مفاهيم التربية العالمية وقضاياها في مناهج            . ٢٢

 وبعض الدول المتقدمة 

 دراسة تحليلية لمفاهيم التربية العالمية من منظور التربية االسالمية  . ٢٣

 دراسة مقارنة لالستفادة من التجارب العالمية في مجال إعداد معلم التربية العالمية . ٢٤

 رؤية تربية مقترحة للوقاية من التطرف والعنفالتربية من أجل السالم  . ٢٥

 غات في العالم العربي وتأثيراتها السلبية علي الهوية العربية واالسالميةمدارس الل . ٢٦

  دراسة تحليلية مقارنة-التربية العسكرية في مصر والدول المتقدمة   . ٢٧

 زمة تمويل التعليم قبل الجامعيدور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة أ . ٢٨



 اجهة األزمات التعليمية لمديري المدارس الثانوية لموتصور مستقبلي لبرنامج تدريبي  . ٢٩

 التخطيط إلدارة أزمة انتشلر الدروس الخصوصية  . ٣٠

 دراسة مستقبلية لدور التربية في مواجهة التحديات الخارجية لألمن القومي في مصر . ٣١

 دراسة وصفية تحليلية لعالقة المن بحقوق االنسان من منظور تربوي  . ٣٢

  من القوميدور المؤسسات التربوية الرسمية في مواجهة تحديات األ . ٣٣

 دراسة مقارنة لعالقة التربية باألمن القومي في مصر وبعض الدول المتقدمة  . ٣٤

 للتحديات التربوية التي تهدد األمن القومي دراسة تحليلية  . ٣٥

 المواطنين بالمشاركة في تنمية المجتمع دور األعالم في توعية  . ٣٦

 التجارب التنموية المصرية من منظور تاريخي . ٣٧

  بمحافظات مصر تمع المحليالتعليم وتنمية المج . ٣٨

 نظام األوقاف في االسالم وعالقته بتمويل التعليم . ٣٩

 لدي طالب التعليم االبتدائي األنشطة الالصفية وتنمية بعض القيم البيئية  . ٤٠

 دور وسائل األعالم في اكساب القيم البيئية ألفراد المجتمع  . ٤١

 س الثانوية في مجال تنمية الوعي البيئي بالمدارتقويم دور جماعة النشاط  . ٤٢

 الكفاءة الخارجية لطالب الدراسات العليا التربوية بمصر  . ٤٣

 العائد االقتصادي من التعليم الخاص في مصر . ٤٤

 تصور مقترح لتمويل التعليم الجامعي في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة  . ٤٥

 لمعلم التعليم الخاص في ضوء متطلبات سوق العملاالحتياجات التدريبية  . ٤٦



 ام لتحقيق معايير المدرسة الفعالةليات بمدارس التعليم العإعادة هندسة العم . ٤٧

 والدراسات العليا بمصر تصور مقترح إلدارة المعرفة بما يخدم البحث التربوي  . ٤٨

 تدريب قيادات التعليم العام لتحقيق متطلبات الجودة بالمدارس في مصر  . ٤٩

 دور منظمات الطفولة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع . ٥٠

 الة وتنمية اإلبداع لطالب التعليم العام في مصرالمدرسة الفع . ٥١

  دراسة مقارنة مع بعض الدول المتقدمة–ادارة الوقت  . ٥٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  -:مراجع ميكن االستعانة بها •

 ،   أوراق عربية وعالميـة    –االدارة التربوية في الوطن العربي      :  إبراهيم عصمت مطاوع   ) ١

  .٢٠٠٣مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة ، 

 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع      اإلدارة التربوية : مد حسان ، محمد حسنين العجمي       حسن مح  ) ٢

 .٢٠٠٧والطباعة ، عمان، 

وتطبيقاتهـا  ..  أسـسها النظريـة      –قراءات في اإلدارة المدرسية     : السيد سالمة الخميسي     ) ٣

 .٢٠٠١ ، دار الوفاء ، االسكندرية ، الميدانية والعملية

 ، دار الجامعـة     تيجيات اإلدارة الذاتيـة للمدرسـة والـصف       استرا: محمد حسنين العجمي     ) ٤

 . ٢٠٠٨، الجديدة، االسكندرية 

، القـاهرة ،     ، دار الفكر العربي      اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية   : أحمد إسماعيل حجر     ) ٥

٢٠٠٥.  

كندرية  ، دار الوفاء االس    الجودة الشاملة في اإلدارة التعليمية والمدرسية     : أحمد إبراهيم أحمد     ) ٦

،٢٠٠٤. 

، دار الوفـاء، االسـكندرية        التطوير التنظيمي في المؤسسة التعليمية     :أحمد إبراهيم أحمد     ) ٧

،٢٠٠٤. 

 ، مكتبـة     منظـور اداري   –دراسات في التربية المقارنة ونظم التعليم       : أحمد إبراهيم أحمد     ) ٨

 .٢٠٠٠/٢٠٠١، االسكندرية ، المعارف الحديثة



، دار الفكر العربي ، القـاهرة،       لسلوكية في اإلدارة المدرسية   الجوانب ا : أحمد إبراهيم أحمد     ) ٩

٢٠٠٠. 

 ٢٠٠٢عمان ،  ، المسيرةدار  ، ٣، طمبادئ اإلدارة المدرسية: محمد حسن العمايرة  ) ١٠

  دار الوفاء ، االسكندرية     اإلدارة الذاتية وال مركزية التعليم،    : سالمة عبد العظيم حسين      ) ١١

 ،٢٠٠٦ 

 ٢٠٠١ ، عالم الكتب ، القاهرة ، لمدرسية الحديثةاإلدارة ا: محمد منير مرسي  ) ١٢

هرة،  ، عالم الكتـب ، القـا        أصولها وتطبيقاتها  –اإلدارة التعليمية   : محمد منير مرسي    ) ١٣

٢٠٠٥ 

 ، عالم الكتب ، القاهرة ،       االتجاهات المعاصرة في التربية المقارنة    : محمد منير مرسي     ) ١٤

١٩٩٣ 

، عـالم الكتـب ،       ي في العصر الحديث   اإلصالح والتجديد التربو  : محمد منير مرسي     ) ١٥

 .١٩٩٩الكتب ، القاهرة ، 

، مكتبـة النهـضة    ٢ ، ط  دراسات في اإلدارة التعليميـة    : مريم محمد إبراهيم الشرقاوي    ) ١٦

 .٢٠٠٤المصرية، القاهرة ، 

 ، مكتبة النهضة المـصرية ،       اإلدارة الصفية المتميزة  : مريم محمد إبراهيم الشرقاوي      ) ١٧

 .٢٠٠٥القاهرة ، 

 ٢٠٠٢دار الوفاء ، االسكندرية ، : السياسات التعليمية وصنع القرار: الجواد بكر عبد  ) ١٨



  النظرية والممارسة داخـل الفـصل      –إدارة بيئة التعليم والتعلم     : حمد اسماعيل حجر    أ ) ١٩

 ٢٠٠١، القاهرة، ، دار الفكر العربي ٢، ط المدرسةو

 ، دار الفكر العربي     لمستقبلاإلدارة المدرسية الفاعلة لمدرسة ا    : قاسم بن عائل الحربي      ) ٢٠

 ٢٠٠٦، القاهرة ، 

) ١(الدارة   ، سلـسلة كتـب ا      الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية    : حافظ فرج أحمد     ) ٢١

 ٢٠٠٧،عالم الكتب ، القاهرة ،

 ، عالم الكتب ،     وظائف االدارة المدرسية بالمرحلة الثانوية العامة     : محمد سيد محمد السعيد    ) ٢٢

 ٢٠٠٨القاهرة ،

 ،   مظاهرهـا  – االكاديمية   – التعليمية   -المشكالت الصفية السلوكية  : العمايرةمحمد حسن    ) ٢٣

 ٢٠٠٢دار المسيرة ، عمان ، 

 

 

 

 

  

  

  

 

 



  - :مواقع شبكة المعلومات الدولية •

  -:دليل مواقع اجلامعات املصرية علي االنرتنت: أوال -

  eg.edu.cu.www                                  جامعة القاهرة            . ١

 eg.edu.shams.www                                      جامعة عين شمس . ٢

 eg.edu.Alex.www                                 جامعة االسكندرية       . ٣

 eg.edu.helwan.www                              جامعة حلوان           . ٤

 eg.edu.mans.www                                جامعة المنصورة        . ٥

 eg.edu.zu.www                                   جامعة الزقازيق          . ٦

 asp.egindex.edu.menofia.www                      جامعة المنوفية      . ٧

 eg.edu.oucu.www                 مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح     . ٨

  eg.edu.niletech.www                           النيل التكنولوجية         . ٩

 eg.edu.guc.www                           الجامعة األلمانية بالقاهرة    . ١٠

 edu.ufe.www                                           الجامعة الفرنسية . ١١

  eg.edu.u6o.www                                          جامعة أكتوبر . ١٢

  eg.edu.minia.www                                      جامعة المنيا     . ١٣

 html.index/eg.edu.msa.www             اآلدابجامعة العلوم الحديثة و . ١٤

 eg.edu.zagazigunv.www            جامعة الزقازيق ببنها                . ١٥

 eg.edu.jwnet.savalleyn.www       جامعة جنوب الوادي                 . ١٦



  eg.edu.tanta.www                       جامعة طنطا                       . ١٧

  eg.edu.suez.www                      جامعة قناة السويس                  . ١٨

 eg.edu.miuegypt.www                    جامعة مصر الدولية              . ١٩

 edu.must.www                             جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا . ٢٠

  eg.edu.hti.www                 المعهد التكنولوجي العالي                    . ٢١

  - :ظمات الدولية واإلقليميةدليل مواقع المن •

 org.unesco.www       منظمة اليونسكو                            .٢٢

  arabic/org.unicef.wwwمنظمة اليونيسيف                           .٢٣

 arabic/org.un.www        دة                    منظمة األمم المتح .٢٤

 arabic/org.hrw.www    منظمة حقوق االنسان                      .٢٥

 org.abegs.www              مكتب التربية العربي لدول الخليج       .٢٦

 org.worldbank.www     البنك الدولي                               .٢٧

 org.undp.www             برنامج األمم المتحدة األغاني             .٢٨

  org.sg-gcc.www/                            التعاون الخليجي مجلس .٢٩

  االنتمائية     برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة .٣٠

org.und.agf.www        

  



  - :دليل الجامعات في العالم •

 com.universsitieseducation.www             ل الجامعات الروسية        ليد . ٣١

 aspx.default/static/org.islamicau.wwwالجامعة االسالمية األمريكية            . ٣٢

 uk.ac.lon.www/                         )                 بريطانيا (جامعة لندن . ٣٣

  edu.columbia.www       الواليات المتحدة نيويورك          –جامعة كولومبيا  . ٣٤

 uk.ac.ox.www                     )                   يطانيابر( أكسفورد جامعة . ٣٥

 uk.ac.cam.www                   )                    بريطانيا(جامعة كامبريبج . ٣٦

 uk.ac.manchester.www           )                 بريطانيا(تر جامعة مانشيس . ٣٧

  - :جامعات عربية •

 net.shem.damasuniv.www/               سوريا      -جامعة دمشق .٣٨

 sa.edu.uqu.www/                 السعودية           -جامعة أم القري .٣٩

  asp.default/default/sa.edu.kku.www    السعودية -جامعة الملك خالد .٤٠

 qa.edu.qu.www/             جامعة قطر                              .٤١

 web-iu/sa.edu.iu.www/          المدينة المنورة   -الجامعة االسالمية .٤٢

            html.aindex/ae.ac.ittihad.www          )االمارات (-ة االتحادجامع .٤٣

 sa.edu.ksu.www              )          السعودية(جامعة الملك سعود .٤٤

 sa.edu.kau.www            )      السعودية(جامعة الملك عبد العزيز .٤٥



 bh.edu.uob.www                )           البحرين(جامعة البحرين .٤٦

 sa.edu.kfu.www/            )          السعودية(ك فيصلجامعة المل .٤٧

 edu.najah.www/          جامعة النجاح الوطنية بفلسطين             .٤٨

  ar/ps.edu.jugaza.www/     )                  غزة(مية الجامعة االسال .٤٩

  -:دليل المكتبات العالمية •

                html.index/gov.loc.www            مكتبة الكونجرس األمريكية    .٥٠

 org.ala.www/        الجمعية األمريكية للمكتبات                      .٥١

 uk.bl.www           المكتبة البريطانية                                .٥٢

 org.ipl.www/           ت العامة                        مكتبة االنترن .٥٣

              com.infotoday.www/                مكتبة المعلومات اليومية         .٥٤

              aspx.index/english/org.bibalex.www       األسكندرية     مكتبة  .٥٥


