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 هص ادل

ىدؼ البحث إلى تطوير برامج الدراسات العميا بكمية التربية بجامعة السويس في ضوء متطمبات 
ي. وتوصؿ إلى عدة نتائج .  واستخدـ البحث المنيج الوصفي وأسموب دلفآٖٕٓتحقيؽ رؤية مصر 

تمثؿ محدد رئيس لتطوير قطاعات مجتمعية عديدة بما فييا برامج  ٖٕٓٓمنيا:  أف رؤية مصر 
الدراسات العميا بكميات التربية بشكؿ عاـ وبكمية التربية جامعة السويس بشكؿ خاص. وضرورة تطوير 

طالب الدراسات العميا الكفايات  برامج الدراسات العميا بكمية التربية جامعة السويس؛ بحيث يمتمؾ
العممية والمعرفية والميارات البحثية، التي مف خالليا تمكنيـ مف التعامؿ مع مستجدات العصر ، وبما 

. وتحتؿ مسألة النوعية والعناية بخريجي مرحمة الدراسات العميا ٖٕٓٓيتماشى مع رؤية مصر 
القة عممية رصينة تقـو عمى قاعدة عممية ثابتة ونتائجيا البحثية مكانة خاصة؛ ألنيا األساس في انط

مف شأنيا تحقيؽ طموح المجتمع المصري ورؤيتو المستقبمية. وأنو مف الضروري إعادة النظر في 
وضع الداسات العميا وىيكميا التنظيمي وطرؽ إدارتيا والئحتيا وبرامجيا. وضرورة إدراؾ متخذي القرار 

يا بكمية التربية جامعة السويس المستجدات التي تؤكدىا رؤية والمسئوليف عف برامج الدراسات العم
 ومتطمباتيا، حتى تأتي برامجيـ متسقة مع كؿ يستجد. ٖٕٓٓمصر 

 انكهًبد ادلفتبحْخ
 دراسة مستقبمية - ٖٕٓٓرؤية مصر  -كمية التربية بالسويس  –برامج الدراسات العميا   
 

Developing Post Graduate Programs of Faculty of Education 

 in Suez University in the light of the Requirements for  

Achieving Egypt's Vision 2030: 

A Future Study 

This Study aimed at Develop Post Graduate Programs at the Faculty of 

Education in Suez University in the light of the Requirements for Achieving 

Egypt's Vision 2030. The study used the descriptive method and Delphi 

Technique. The study came into some results the following: Egypt's vision 

2030 represents a major determinant for the development of many societal 

sectors, including post graduate programs, in colleges of education in 

general, and in the faculty of education, Suez University in particular, The 

necessity of developing graduate studies programs at the Faculty of 

Education, Suez University, The quality and care issue of graduates of 

postgraduate studies and their research findings occupy a special place, and 

It is necessary to reconsider the status of graduate studies, their 

organizational structure, methods of management, regulations and 

programs. 

Post Graduate Programs - Suez Faculty of Education -  

  Egypt's Vision 2030     -  A Future Study                
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 يمديخ
المجتمعي  واقعياتتطمب مشاركة المجتمعات في صنع الحضارة اإلنسانية المعاصرة تحريؾ 

 شتىنمية في المسار الديناميكي الصحيح، وىذا يتطمب االىتماـ بعممية الت يالراكد بما يضعو ف
لذا، تمجأ الدوؿ الراغبة في تحقيؽ أىداؼ مشروعيا التنموي الحضاري الذي تممكو إلى ؛ مجاالتيا

توفير أنظمة بحثية جيدة بمكوناتيا المختمفة؛ حيث إف البحث العممي ىو المدخؿ الحقيقي والصحيح 
 ية.و تنممشاريع الالتنطمؽ منيا كافة  فيو بمثابة القاعدة التيلتنمية المجتمع؛ 
صارت المسئوؿ األوؿ  وبذلؾالتنمية بكافة أشكاليا؛  يا فا محوريً أصبح لمجامعات دورً مف ىنا 

عف تقدـ المجتمع وازدىاره، والذى يقاس بمقدار ما تمتمكو مف معرفة وقدرتيا عمى إنتاجيا وتوظيفيا 
، ٜٜٜٔي )بدراف، ثالتوظيؼ األمثؿ لخدمة قضايا التنمية المجتمعية، وذلؾ مف خالؿ نشاطيا البح

ٜٙ). 
ا مف روافد تنمية ا أساسيً نشاط الدراسات العميا والبحوث في الجامعات رافدً وعميو، أضحى 

تيدؼ الدراسات العميا والبحوث إلى  ؛ حيثا لتكويف قياداتو الفكرية المستقبميةا رئيسً المجتمع، ومصدرً 
ى تقدميا، وكذلؾ خدمة التوسع اكتشاؼ حدود المعرفة في جميع المجاالت التخصصية والعمؿ عم

، والمنظومة األساسية لتشكيؿ ياالنطالؽ في مجاؿ البحث العمم أساسالفكرى. ويمثؿ ىذا النشاط 
وتكويف الكوادر المتخصصة والميارات العممية والمينية الرفيعة، وتوفيرىا في سوؽ العمؿ لموفاء 

 .لمجاالتباحتياجات قطاعات اإلنتاج والخدمات العاممة في مختمؼ ا
ذا كاف تفعيؿ دور البحث  ، فإف ذلؾ يستمـز منظومتو بتطويرالتربوي لف يتأتى إال العممي وا 

بما يحقؽ االرتقاء بتمؾ المنظومة، باعتبارىا حاضنات البحث  الدراسات العميا ضرورة تطوير برامج
 .يف العممييف، وأىـ آليات إعداد الباحثالعممي

ا بكميات التربية جامعة السويس مف شأنو أف يسيـ في إعداد إف تطوير برامج الدراسات العمي
ونشر ما ُيْمِكف أف  ،الباحَث ليكوف عالًما في مجالو، مشارًكا في النيضة العممية التي يعيشيا العالـ

ُيَسمَّى "بثقافة البحث العممي التربوي"؛ مما يزيد مف الطمب االجتماعي عمى مخرجات البحث التربوي، 
شاط البحثي" الذي يمكف المشتغميف بو مف متابعة الجديد في العمـ، والتمسؾ بعادات البحث وزيادة "الن

 (.ٕٕ، ٜٜٙٔالرصيف )عبد اهلل،  ومقتضيات النشر العممي
ولكي تحقؽ عممية تطوير برامج الدراسات العميا أىدافيا، كاف ال بد مف بوصمة تيتدي بيا، 

 ".ٖٕٓٓية المستدامة "رؤية مصر تتبمور تمؾ البوصمة في استراتيجية التنمو 
، أساسية في مسيرة التنمية الشاممة في مصر انطالقة ومف ناحية أخرى تمثؿ تمؾ االستراتيجية

وتستميـ إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبني مسيرة تنموية  ،تربط الحاضر بالمستقبؿ والتي
وُتعيد إحياء الدور التاريخي  ،الجتماعيةومزدىر تسوده العدالة االقتصادية وا ،واضحة لوطف متقدـ



 : دراسة مستقبلية0202تطوير برامج الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة السويس في ضوء متطلبات تحقيق رؤية مصر  
 السيد علي السيد جمعة د.                            

 جبيعخ ثٌرسعْد –جمهخ كهْخ انرتثْخ                           03                   (                 0202– أكتٌثر) –(  00انعدد )

لمصر في الريادة اإلقميمية. كما تمثؿ خريطة الطريؽ التي تستيدؼ تعظيـ االستفادة مف المقومات 
)وزارة  والمزايا التنافسية، وتعمؿ عمى تنفيذ تطمعات الشعب المصري في توفير حياة الئقة وكريمة

 .(ٕ، ٕٛٔٓالتخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري، 
 يشكهخ انجحث ًأسئهتو:

اكتساب المعارؼ ونقميا  فيالتأصيؿ النظري لدور الجامعة ومياـ الجماعة األكاديمية  يكمف
)وليس تطبيقيا( في الدراسات الجامعية األولى، ثـ يأتي دور التطبيؽ أساًسا في الدراسات العميا التي 

ومف خالؿ االجتياد البحثي يتـ تدريب األجياؿ يتمثؿ المقـو األساسي فييا ضماف الرسالة الجامعية، 
(. ٜٙ، ٜٜٜٔ)بدراف،  الجديدة عمى التطبيؽ العممي الصادؽ لممعرفة عمى أيدي األساتذة األكفاء

في مجالو، يسيـ في النيضة العممية التي متخصًصا األصؿ في الدراسات العميا أْف ُتعدَّ الباحَث ليكوف ف
 (.ٗٗ٘، ٕٛٓٓ)النممة،  يعيشيا العالـ، فيقدَّـ جديًدا

أزمة عميقة  تعاني مفدراسات العميا التربوية أنيا وضع الراىف لمويكشؼ التحميؿ العميؽ لم
، فالمنطقي أنو إذا كاف المجتمع معوًقا فال بد أف تكوف جامعتو ودراساتو المجتمعتتناسب مع أزمة 

مف أنيا جزء أساسي مف منظومة  العميا معوقة، والمدقؽ يجد أف أزمة الدراسات العميا إنما تأتي
، لذا، فينسحب عمييا كؿ ما ينسحب عمي باقي اجزاء المنظومة. فالدراسات العميا «معتمة»جامعية 

تيا وبرامجيا ومخرجاتيا ال تحقؽ األىداؼ يا مف قصور في مبناىا وفحواىا، فسياساتيا وبنتعاني عمومً 
ية المتزايدة لمجتمعاتيا النامية، وذلؾ نتيجة لعدـ المرجوة منيا، كما ال تتكافأ مع الطموحات التنمو 

ذا كاف األمر كذلؾ بالنسبة لمحاضر، فإف  تنتظر  التحدياتإحكاـ كفاية ىذه الدراسات داخمًيا وخارجًيا. وا 
تمؾ الدراسات في المستقبؿ القريب، ما لـ تعاود النظر في كؿ سياساتيا وبرامجيا وتنظيماتيا. ومع 

)زاىر،  الدراسات العميابرامج وبة تقديـ قائمة كاممة ومجدولة لمفردات أزمة اإليماف الكامؿ بصع
ٜٜٔ٘ ،ٔ٘.) 

حيث تعاني الدراسات العميا بكميات التربية في مصر عامة وفي كمية التربية بالسويس خاصة 
 مف مشكالت أىميا:

مف  ىذا ضمنومصادرىـ بيف التكاممي والتتابعي، مع ما يتيث تتنوع ح، الباحثيف طريقة اختيار -
وما يتضمنو  األمر، صراع بيف النظاميف يعمو ويدنو مف آف إلى آخر حسب أىواء مف بيدىـ

 درجتو التربوية. أيًضا مف تحيزات بيف التربوييف ّكؿ حسب المسار الذي وصؿ بو إلى
في  تربوًيا تكوينيـ عممية أف المختمفة المعايشة شواىد تبيف حيث إعداد الباحثيف تربوًيا، -
 – ٚ، ٕٔٔٓكبير )الحوت،  حد إلى متدنية العميا الدراسات مرحمة وفي األولى الجامعية مرحمةال
ٜ.) 
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يتصؼ مجاؿ التربية بالتشابؾ والتعقد، ويعاني مف كثرة العوامؿ، والمتغيرات التي تؤثر فيو وتتأثر  -
 وضعؼ بو؛ األمر الذي يؤدي إلى عدـ تمكف الباحث مف تحديد العوامؿ والمتغيرات وضبطيا،

وضوح بعض المفيومات والمبادئ، ويرتبط بيذه المشكمة الرئيسة عدة عقبات ثانوية تؤثر في 
 (.ٙٓٔ، ٜٜٙٔ)اليونسكو،  البحث وتعوقو في مراحؿ إجرائو

مما يؤدي إلى تكرار دراسة موضوعات متشابية في محتواىا ونتائجيا،  غياب خرائط البحث: -
والضرورية؛ فمثؿ ىذه الموضوعات التي تحتاج تحمياًل واالبتعاد عف دراسة الموضوعات الميمة 

 ونقًدا وجيًدا ذىنًيا يبتعد عنيا الباحثوف؛ لعدـ وجود خريطة بحثية ممزمة ليـ.
تسجيؿ موضوعات ىامشية أو تقميدية يجعميا قميمة الجدوى في المجتمع، وزيادة عدد طالب  -

يفتقد فيو بعض الطالب المساعدة الماجستير والدكتوراه عند بعض المشرفيف إلى الحد الذي 
، ٕٗٓٓ)طعيمة & البندري،  الالزمة، وقمة األساتذة المتخصصيف في بعض التخصصات الدقيقة

ٕٔ٘ – ٖٔ٘ ). 
واقع النظـ التعميمية إدراؾ شكؿ التأثير الذي يمكف أف تحدثو البحوث العممية التربوية في ضعؼ  -

لمبحوث التربوية نظرة متدنية عمى الرغـ مف قدرة  األمر الذي جعؿ النظرة المجتمعية؛ والمجتمعية
تطوير النظاـ التعميمي مف ف تسيـ بما فييا مف معارؼ إسيامًا فعااًل في تمؾ البحوث عمى أ

قدرتيا عمى توجيو  و. أخالؿ تبني نتائجيا وتوصيتيا ومحاولة تطبيقيا عمى أرض الواقع
المثارة.  اياي، واإلعالـ المختمفة عف القضعبر أجيزة الرأ والتأثير عمييا المناقشات العامة

 َفُيْسَتعاف بنتائجيا؛ لمتدليؿ، أو لمتصديؽ عمى رأي مثار؛ ليمقى الرأي المطروح القبوؿ، والتأييد
 .(ٜٚ – ٛٚ، ٕٚٓٓ)الميدي، 

فكرة األستاذية  التأثير السمبي عمى قد يسيـ فيمما يتـ اإلشراؼ "بالتعييف" ال "باالختيار"؛  -
)عمي،  إخطارهوغالًبا دوف التغيير في اإلشراؼ دوف أخذ رأي الطالب، كما أنو يتـ  والتممذة،
ٕٓٓٗ ،ٖٕٛ – ٖٖٛ.) 

االطالع والقراءة  وضعؼ في آليات، في المكتبة الجامعية المراجع العممية المتخصصةنقص في  -
 ، األمر الذي يؤثر بالسمب عمى جودة البحث التربوي.والتصوير

 كمة البحث في السؤاؿ الرئيس التالي:لذا، يمكف بمورة مش  
تطوير برامج الدراسات العميا بكمية التربية بجامعة السويس في ضوء متطمبات تحقيؽ رؤية  كيؼ يمكف

 ؟ٖٕٓٓمصر 
 :والذي تتفرع منو األسئمة التالية

 ما نشأة برامج الدراسات العميا بكمية التربية بجامعة السويس؟ -ٔ
 مف خالؿ البحث العممي التربوي؟ ٖٕٓٓما متطمبات تحقيؽ رؤية مصر  -ٕ
 ما واقع برامج الدراسات العميا بكمية التربية بجامعة السويس؟  -ٖ
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الدراسات العميا بكمية التربية بجامعة السويس في ضوء ما توجيات الخبراء نحو تطوير برامج  -ٗ
 ؟ٖٕٓٓمتطمبات تحقيؽ رؤية مصر 

بكمية التربية بجامعة السويس في ضوء تطوير برامج الدراسات العميا ل ما التصور المستقبمي -٘
 ؟ٖٕٓٓمتطمبات تحقيؽ رؤية مصر 

 :أىداف انجحث
تطوير برامج الدراسات العميا بكمية التربية بجامعة السويس في ضوء إلى  ييدؼ البحث الحالي 

نشأة برامج  الوقوؼ عمى؛ لذا، فيو يسعى إلى تحقيؽ األىداؼ التالية: ٖٕٓٓمتطمبات رؤية مصر 
مف خالؿ  ٖٕٓٓمتطمبات تحقيؽ رؤية مصر  ، وبمورةت العميا بكمية التربية بجامعة السويسالدراسا

 وتحديد ،برامج الدراسات العميا بكمية التربية بجامعة السويس البحث العممي التربوي، ورصد واقع
مبات توجيات الخبراء نحو تطوير برامج الدراسات العميا بكمية التربية بجامعة السويس في ضوء متط

تصور مستقبمي لتطوير برامج الدراسات العميا بكمية التربية بجامعة ، ووضع ٖٕٓٓتحقيؽ رؤية مصر 
 .ٖٕٓٓالسويس في ضوء متطمبات تحقيؽ رؤية مصر 

 أىًْخ انجحث:

 :تجدً أىًْخ انجحث ين خالل انمًْخ اننظرّخ انتِ ّمدييب يف -1
ية إلى ما ىو أفضؿ؛ تحفيزًا لمشعور بأىميتيا "تحريؾ" واقع الدراسات العميا التربو  محاولة لػكونو  -

منبع  ياإن؛ حيث وخطورتيا، ومف ثـ التحفيز لمتحرؾ نحو إصالحيا، والحث لمعمؿ مف أجؿ تطويرىا
 اكتشاؼ القدرات، وفي الوقت نفسو حؿ المشكالت، وتكويف الكفاءات. 

الليا يتـ إنتاج المعرفة التربوية، تأكيد أىمية الدراسات العميا؛ باعتبارىا الركيزة الرئيسة التي مف خ -
 والتي بدورىا تسيـ في االرتقاء بالمجتمع نحو مساره الصحيح.

 :كًب تتحدد انمًْخ انتغجْمْخ نهجحث يف -2
كونو محاولة لتحديد مظاىر أزمة الدراسات العميا بكمية التربية بالسويس؛ بما يساعد القائميف  -

 ذه المظاىر.عمييا في وضع خطة شاممة متكاممة لمحد مف ى
 سياسات كميات التربية، وواضحيالحالي، مثؿ: القائميف عمى تطوير  البحثَتعدُّد المستفيديف مف  -

حيث يمكف اإلفادة  ، وطالب الدراسات العميا؛ومتخذي قراراتو ،والمخططيف التربوييف الدراسات العميا،
التربية بالسويس بما يتماشى نتائج البحث في وضع خطة محكمة لتطوير الدراسات العميا بكمية مف 

 .تنفيذىاو  ٖٕٓٓمع رؤية مصر 
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 ينيجْخ انجحث:

؛ لتحميؿ األدبيات المتعمقة بالدراسات العميا، مع تقتضي طبيعة البحث استخداـ المنيج الوصفي
متطمبات تحقيؽ رؤية مصر  بمورةالوقوؼ عمى نشأة الدراسات العميا بكمية التربية بجامعة السويس، و 

 .خالؿ البحث العممي التربوي، ورصد واقع الدراسات العميا بكمية التربية بالسويس مف ٖٕٓٓ
ويتـ أيًضا استخداـ "أسموب دلفي" كأحد أساليب الدراسات المستقبمية التي تتوافؽ مع ىدؼ 
البحث؛ حيث إف الفكرة األساسية التي يقـو عمييا ىي التوصؿ إلى صورة المستقبؿ الممكف أو 

استناًدا إلى آراء عدد مف الخبراء والمتخصصيف في موضوع اىتماـ البحث؛ لموصوؿ إلى  المرغوب فيو؛
 إجماع الخبراء حوؿ أقرب صورة ممكنة لمحقيقة التي يمكف أف تحدث في المستقبؿ. 

 حدًد انجحث:

 يمتـز البحث بالحدود اآلتية:
 التربية اتكميبعض س بالحدود البشرية: تمثمت في مجموعة مف الخبراء مف أعضاء ىيئة التدري -

  بجامعات مصر المختمفة، ومؤسسات قومية أخرى.
 .ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓمعاـ الجامعي ل الفصؿ الدراسي الثاني الحدود الزمانية: طبقت أداة الدراسة خالؿ -
 إجراءاد انجحث: 

اإلطار العاـ لمبحث: يشمؿ مقدمة البحث، ومشكمتو، يسير البحث الحالي وفًقا لمخطوات اآلتية:  
نشأة برامج الدراسات العميا بكمية التربية بجامعة سئمتو، وأىدافو، وأىميتو. والمحور األوؿ: يتناوؿ وأ

مف خالؿ البحث العممي  ٖٕٓٓوضح متطمبات تحقيؽ رؤية مصر . والمحور الثاني: يالسويس
والمحور  س.برامج الدراسات العميا بكمية التربية بجامعة السوي والمحور الثالث: يرصد واقع .التربوي

الدراسات العميا بكمية الرابع: يعالج الدراسة الميدانية المتعمقة بتوجيات الخبراء نحو تطوير برامج 
. والمحور الخامس: يقدـ تصورًا ٖٕٓٓالتربية بجامعة السويس في ضوء متطمبات تحقيؽ رؤية مصر 

يس في ضوء متطمبات تحقيؽ رؤية تطوير برامج الدراسات العميا بكمية التربية بجامعة السو ل مستقبمًيا
 .ٖٕٓٓمصر 

 :نشأح ثرايج اندراسبد انعهْب ثكهْخ انرتثْخ جببيعخ انسٌّساحملٌر األًل: 
ارتبطت مكانة الجامعة، كفكرة وكمؤسسة، منذ نشأتيا األولى بمكانة أساتذتيا، فتاريخًيا كانت  

ى أف العديد مف الثقات يعرفوف الجامعة الجامعة نفسيا مجتمًعا لألساتذة أكثر منيا مجتمًعا لمطمبة، حت
ُتقاس بارتفاع أو  -اليـو–وقوة الجامعات  مكانةمف خالؿ مجموعة أساتذتيا وعممائيا، كما أصبحت 

 (.ٕ٘، ٜٜٗٔ)زاىر،  انخفاض أداء أو إنتاجية عممائيا
رت األساليب فيو  ود "صنع العمماء"، حتَّى وصمت إلى ىذا التقميد العممي، مف خالؿ وج تطوَّ

مؤسَّسات تعميمية عميا، ميمَّتيا تشجيع البحث العممي، المفضي إلى صنع العمماء، فظيرت إجراءات 
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عممية النتقاء القادريف عمى طرؽ أبواب العمـ بقدراتيـ الذاتية، وبما اكتسبوه مف القابمية لممواصمة، 
ؽ مجاؿ البحث، مف خالؿ ومف ىذه اإلجراءات، بعد إجراءات القبوؿ لممرحمة الدراسية العميا، تضيي

 اختيار موضوع متفرَّد متميَّز داخؿ التخصُّص العريض.
، حتى يتوصَّؿ إلى موضوع  ثـ يمضي الباحث مدًَّة طويمة وىو يضع أفكاره العممية عمى المحؾَّ
البحث الذي ينوي السير فيو، فإذا استقر الموضوع سعى إلى انتقاء العنواف الرئيسي والفرعي، وأضحى 

َـّ يبدأ الباحث في وضعالعنو  "الخطوط العريضة"  اف معبَّرًا تعبيرًا واضًحا عف المحتوى المراد بحثو، ث
الجيات العممية بالكمية، مثؿ مجمس القسـ،  ابخطَّة البحث، وتوافؽ عميي ُيسمىلمبحث، المتمثمة فيما 

َـّ ُيعيف لمباحث ُمشرؼ ومجمس الكمية، والمجالس العممية األخرى، التي تسير حسب األنظمة القائمة،  ث
، وُيحسب الباحث والبحث عمى بصورة مباشرة سير البحث والباحث في متابعةمسئوليتو  تكمف

ذا وفَّؽ الباحث إلى مشرؼ مخمص  المشرؼ، فإذا وفَّؽ المشرؼ إلى باحث جادٍّ سار معو سيرًا حسًنا، وا 
 (.ٗٗ٘، ٕٛٓٓ)النممة،  سار معو سيرًا حسًنا كذلؾ

ىي تنظيـ العمـ والمعرفة، بما يترتب عميو اعتالء التعميـ  ، في ضوء ما سبؽ،العمياالدراسات ف 
والجامعات ومؤسسات البحث والتطوير خاصة، المكانة األولى الرئيسة بيف المؤسسات والتنظيمات 
المجتمعية األخرى، حيث تصبح األفكار والمعمومات ىي محور ىذا المجتمع، والجامعات ىي المستودع 

بيعي ليذه األفكار، وتأسيًسا عمي ذلؾ فإف المورد الرئيس في ىذا المجتمع ىو رأس الماؿ البشري، الط
والمشكمة السياسية محورىا سياسات العمـ والتعميـ، ويصبح أساس التدرج االجتماعي الميارة ومدخمو 

 (.ٕٔ، ٜٜ٘ٔ)زاىر،  التعميـ
ات، مف أبرزىا البحوث التي تؤدي وتتضمف البحوث العممية بالجامعات المصرية عدة مستوي

بصاحبيا إلى الحصوؿ عمى درجة عممية )ماجستير أو دكتوراه(، وبحوث أعضاء ىيئة التدريس التي 
 ينجزونيا سواًء في إطار الخطط البحثية لألقساـ األكاديمية التي ينتموف إلييا، أو بمبادراتيـ الخاصة

 (.ٜٕٗ، ٖٕٓٓ)عابديف، 
ـ صدر قرار رئيس ٕٕٔٓأقدـ الكميات بجامعة السويس؛ ففي عاـ  وتعتبر كمية التربية مف

(، والتي كانت تابعة ٕٕٔٓ، مكتب رئيس الجميوريةبإنشائيا ) ٕٕٔٓ( لسنة ٖٜٔالجميورية رقـ )
ـ ٕٜٛٔ/ٜٔٛٔبداية مف العاـ الجامعي  كمية التربية أنشئتمسبًقا لجامعة قناة السويس؛ حيث 

المغة "المغة اإلنجميزية" ثـ أضيفت شعبة ، و والدراسات اإلسالميةبالشعب اآلتية: "المغة العربية 
وتوالت بعد ذلؾ الشعب لتضـ شعبة التعميـ األساسي باإلضافة إلى الشعب العامة التي  "،الفرنسية

 .تخرج معمـ المرحمتيف اإلعدادية والثانوية
ية اآلتية: ـ تـ افتتاح األقساـ والشعب العممٜٜٙٔ/ٜٜ٘ٔومع بداية العاـ الجامعي 

كما تـ فتح الدراسات العميا بالكمية  ،العمـو البيولوجية والجيولوجية"، و الفيزياء، و الكيمياء، و "الرياضيات
 أيًضا في العاـ نفسو )موقع جامعة السويس(.



 : دراسة مستقبلية0202تطوير برامج الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة السويس في ضوء متطلبات تحقيق رؤية مصر  
 السيد علي السيد جمعة د.                            

 جبيعخ ثٌرسعْد –جمهخ كهْخ انرتثْخ                           00                   (                 0202– أكتٌثر) –(  00انعدد )

 :انجحث انعهًِ انرتثٌُ ين خالل 0202: يتغهجبد حتمْك رؤّخ يصر انثبنِاحملٌر 
ا ا واسعً حيزً و ا بالجامعات والمعاىد األكاديمية والتعميمية، ا بارزً عً قطاع الدراسات العميا موق يشغؿ

أحد  وترجع أىمية ذلؾ القطاع البارز في كونو يمثؿ ،لقائميف عمى التخطيط لمعممية التعميميةافي عمؿ 
 واستكشاؼ ،واستنباط سبؿ جديدة لتطوير مختمؼ مجاالت الحياة ،لتطوير البحث العممي الميمةالسبؿ 
تخمو  الغير تقميدية لحؿ مشكالت المجتمع والنيوض بو، كما أف أىمية قطاع الدراسات العميا  مناىج
ًً فاعمة لتنشئة ورعاية الكوادر البحثية الناجحة مف والتي تسيـ بدورىا في النيوض  ،كونو أداًة

 .األفكار العممية المبتكرة والمتطورة مف خالؿبالمجتمع 
ا، ا، ومبتكرً ا مبدعً مجتمعً  إلى أف يكوفالمجتمع المصري  يسعى ٖٕٓٓولذا فإنو بحموؿ عاـ 

ا لمعمـو والتكنولوجيا والمعارؼ. ويتميز بوجود نظاـ متكامؿ يضمف القيمة التنموية لالبتكار ومنتجً 
 .والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات االبتكار باألىداؼ والتحديات الوطنية

تييئة بيئة محفزة في:  ٖٕٓٓوفًقا لرؤية مصر  تراتيجيةاالسالمجتمع المصري أىداؼ وتتحدد 
نتاج المعرفة  ،االستثماريةو تعظيـ اإلنتاج المعرفي مف خالؿ تييئة البيئة التشريعية، . و لتوطيف وا 

رفع كفاءة إنتاج االبتكار مف . و تفعيؿ وتطوير نظاـ وطني متكامؿ لالبتكارو  والبنية التحتية. ،والتمويمية
وزيادة الروابط بيف االبتكار واالحتياجات، وتطوير التعميـ األساسي  ،نتاج اإلبداعيخالؿ تشجيع اإل 

تحديد . و ربط تطبيقات المعرفة ومخرجات االبتكار باألولوياتو  والتعميـ العالي والبحث والتطوير.
طاعات وكيفية تحفيزىا مف خالؿ العمؿ عمى زيادة المنتج المعرفي لمق ،األولويات والتحديات القطاعية

، ٕٛٔٓ، وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري) ذات األولوية، واستيداؼ رفع المكوف المحمي
ٜٛ).  

وانطالًقا مف الدور الذي يجب أف يؤديو البحث التربوي لإلسياـ في تحقيؽ تمؾ األىداؼ، فإنو 
 يمكف تحديد مجموعة مف المتطمبات الالزمة لذلؾ، وىي:

 لمبحث العممي التربوي:  تبني فمسفة واضحة-ٔ
ـ؛ حيث إف وضوح الفسمفة الكامنة وراء ٖٕٓٓوىذه الفمسفة يجب أف تتماشى مع رؤية مصر  

حركة البحث التربوي تمكنو مف القياـ بالدور المنوط بو، وبما يجعمو في مقدمة العوامؿ الرئيسة 
 لتحقيؽ تمؾ الرؤية.

ربوية بالتغيرات الحادثة في األبنية االجتماعية فالبحث التربوي عممية تستيدؼ ربط الظواىر الت 
في توجيو وضبط السياسات التربوية والثقافية واالقتصادية في المجتمع؛ مف أجؿ توظيؼ ىذا الربط 

والذي  ،ىذا التحديد البحث التربوي في إطار أنو حالة خاصة لمبحث العممييضع و  ،وترشيد اتخاذ القرار
   (.٘٘ٓٔ، ٕٔٓٓ)النمر & زاىر،  لممشكالت فييا حموالً  تضعتي تحاوؿ أف يتناوؿ المحاوالت الناقدة ال
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 ـ:ٖٕٓٓوضع أىداؼ البحث التربوي المنسجمة مع األىداؼ اإلستراتيجية لرؤية مصر  -ٕ
إف ىناؾ فرًقا جوىرًيا بيف "البحث التربوي بيدؼ التسيير" و"البحث التربوي بيدؼ التطوير"، 

ففي الحالة األولى يكوف التركيز عمى الحاضر  ؛الوقت ومضمونو ومداه والذي يتمثؿ في موقفيما مف
أما في الحالة الثانية  ،ومشكالتو، ويكوف االىتماـ في البحث برتابة الوقت وما يتضمنو مف عمؿ دارج

فيكوف التركيز عمى المستقبؿ مع االىتماـ بالحاضر الذي يتحرؾ نحوه، ويكوف اىتماـ البحث بإعادة 
عادة استثماره، بمحتواه المادي والبشري، وصواًل إلى صيغ جديدة يتحقؽ بيا التطور تنظيـ الو  قت وا 

 بالفعؿ في أقصر مدى زمني ممكف.
ـ، يرتبط ارتباًطا وثيًقا بالتفكير في ٖٕٓٓومف ثـ، فإف الحديث عف المستقبؿ، رؤية مصر 

ية البشرية في المجتمع، النيوض بالبحث التربوي؛ حيث إف البحث التربوي ركيزة أساسية لمتنم
وضرورة حتمية لتطويره وتحديثة وحؿ مشكالتو. وعميو فإنو مف أىـ المتطمبات الالزمة لتحقيؽ رؤية 

  ىو تبني أىداؼ لمبحث التربوي تتماشى مع ما تسعى تمؾ الرؤية لتحقيقو مستقباًل. ٖٕٓٓمصر 
    تفعيؿ مفيـو األولويات التعميمية: -ٖ

؛ يرجع إلى االختالؼ في واحتياجات المجتمع، البحث التربويتصاؿ بيف وجود فجوة في اال  إف
إلى عدـ وضوح تعريؼ مجاالت البحث،  –دوره فقطب– مفيـو األولويات التعميمية، وىذا ال يؤدي

نماوأىدافو؛  إلى االختالؼ في مدى االستفادة مف نتائج البحوث، ومف ىذا المنظور الذي  –اأيضً – وا 
ؿ بعض القوى السياسية،  دَّ بُ  كبر قدر مف االستفادة  بنتائج البحوث؛ الييدؼ إلى تحقيؽ أ مف تدخُّ

 .(Morales, 1989, 43) والتمويمية، واألكاديمية؛ لتحديد موضوعات البحث التربوي
األولويات التعميمية، ىنا، أولويات البحث التربوي؛ فقد تحدد أولويات البحث في ضوء  وتعني

ميمية إذا ما كشؼ عف مشكالت، وقضايا يعانييا نظاـ التعميـ، وتحتاج حمواًل أولويات السياسة التع
 توصؿ إلييا البحث، ولكنيا تحتاج تشريًعا وتقنيًنا مف قبؿ صناع السياسة. 

وقد تحدد أولويات البحث؛ وخاصًة إذا كاف ىناؾ قرارات يراد دراستيا؛ تمييًدا لتطبيقيا، أو 
)سعد،  أكثر مف جوانب التعميـ، ويراد معرفة مدى مناسبتيا لمواقع مستجدات تربوية خاصة بجانب، أو

ٕٓٔٔ ،ٛٚ.) 
فتحديد األولويات؛ يسيـ في تقديـ حمواًل لمشكالت النظـ التعميمية، وُتمكف الباحث وعميو، 

التربوى مف تقديـ المعمومات، والوصوؿ إلى نتائج بحثية متعمقة بالمشكالت؛ مما يؤثر بشكؿ ميـ 
 لنظاـ التعميمي القائـ وتطوره المستقبمي.في طبيعة ا

 تفعيؿ مفيـو الخريطة البحثة الموحدة:-ٗ
إلى ضعؼ العالقة بيف الجامعات، ومراكز البحوث المتنوعة؛ مما  غياب خرائط البحثيؤدي  

يؤدي إلى تكرار دراسة موضوعات متشابية في محتواىا ونتائجيا، واالبتعاد عف دراسة الموضوعات 
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لتي تحتاج تحمياًل ونقًدا وجيًدا ذىنًيا يبتعد عنو الباحثوف؛ لعدـ وجود خريطة بحثية ممزمة او  ؛الميمة
 ليـ.

إف غياب مفيـو الخرائط البحثية يزيد مف حدة الفجوة بيف البحث التربوي ومؤسسات المجتمع  
ث التربوية برؤية المختمفة؛ لذا ال ُبدَّ مف تحديد أولويات واحتياجات المجتمع، واعتمادىا كموجو لمبحو 

منيجية تقـو عمى أساس توجيو الجيود نحو تناوؿ قضايا الواقع ومشكالتو الحقيقية، وترشيد القرار 
، ٕ٘ٓٓنحو إصالح أداء األنظمة التعميمية، وتطويرىا؛ بوصفيا غاية البحث ومجاؿ عنايتو )ىزاع، 

ٕٖ.) 
تربوي، بحيث يشارؾ في وضع خرائط بحثية موحدة، تغطي كؿ مجاالت البحث اللذا، يجب  
، ويستتبع ىذا إصدار أدلة المستوى القومي المؤسسات والمراكز البحثية التربوية عمى كؿوضعيا 

، وما ىي الموضوعات تبرز ما تـ إنجازه مف ىذه الموضوعات البحثية ، والتيوكشافات بصفة مستمرة
 التي تحتاج إلى دراسة أو استكماؿ.

 لمؤسسات البحثية التربوية:تطبيؽ الوسيط المعرفي في ا-٘
تتبمور أبرز مياـ الوسيط المعرفي توصيؿ أولويات البحث مف قطاعات المجتمع المختمفة، 
وأىـ قضاياىا لمباحثيف، ونقؿ نتائج البحوث؛ لتكوف بمثابة أولويات لمبحث التربوي فتعمؿ عمى 

 ورة قرارات، أـ تشريعات.مناقشتيا، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذىا؛ سواء أكاف ذلؾ في ص
مؤسساتو، في ضوء فرض عمى المحيطة بالبحث التربوي تإف التعقيد المتزايد لمبيئة الخارجية 

"الوسيط  ؛ لذا فإفعقالنية وأكثرطمًبا أكبر عمى معالجة المعمومات واتخاذ قرارات  ـ،ٖٕٓٓرؤية مصر 
في  دوره الرئيسيتمثؿ و . لمتضمنة بياا المعموماتالبحوث ونتائجيا و  ىو أحد ُسبؿ تبادؿ المعرفي"
بقضاياىـ ومشكالتيـ مف خالؿ تقديـ جوىر المعمومات ذات الصمة  قطاعات المجتمع المختمفةخدمة 

بيئة "البحوث الحديثة ونتائجيا" إلى إضافة  يعمؿ عمىفي كثير مف األحياف، و  التربوية والتعميمية،
مستخدميف ومساىميف في بيئة المعرفيوف" الوسطاء "يعد  . وبيذه الطريقة،التربوية العممية المعمومات
 .(Christozov, 2014, 113)بشكؿ متبادؿ  المعمومات

 تنمية قدرات الباحثيف التربوييف: -ٙ
الموارد البشرية عالية التأىيؿ والكفاءة والخبرة مف أىـ مدخالت ومقومات العمؿ في  ُتعدُّ  

 األنشطة البحثية.
ـ، إكساب الباحث التربوي جممة مف ٖٕٓٓاف، في ضوء رؤية مصر ىمية بمكلذا، فمف األ

عادة ترتيبيا  الميارات التفكيرية العميا التي تمكنو مف فيـ المعمومات وتحميميا واالستنباط منيا، وا 
وتطويرىا لتكوف معرفة قابمة لممنافسة والتسويؽ، ومف ناحية أخرى، فال ُبدَّ مف إحداث وعي مجتمعي 

إلى تمؾ الرؤية، ووعي صانعي القرار بوضع السياسات والتشريعات الالزمة لتحفيز  بأىمية التحوؿ
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، حتى (LaRue, 1999)الباحثيف وتنشيطيـ، وتبني عممية التحوؿ المستقبمية لقطاع الباحثيف 
 يصبح الباحث قادرًا عمى اإلسياـ في تحقيؽ رؤية مصر قواًل وفعاًل. 

التأىيؿ؛ بمعنى أف يكوف لديو القدرة عمى التحميؿ كامؿ  يكوفف أ الباحثويتطمب ذلؾ مف 
ا إلمكانات وحدود النمو التربوى، ونوعية التأثيرات المحتممة ليذا ا وفاىمً والتفكير العممى المنظـ، وواعيً 

لرؤية وصياغة المشكالت ليس  امدربً فيجب أف يكوف الشامؿ.  يالنمو داخؿ عمميات التغيير االجتماع
حيث عميو أف ، ولكف مف وجية نظر وأبعاد متخذ القرار وصانع السياسة، ياديمفقط مف الجانب األك

تناولو لممشكالت والقضايا المطروحة قيـ متخذ القرار والضغط الواقع عميو،  يضع في االعتبار عند
ة ، وكذلؾ البيئلتنفيذىا ، والكمفة التمويميةلممقترحات والتوصيات التي يتوصؿ إلييا والمالءمة السياسية

ىيكؿ المؤسسات  ي، وينظر فالواقع، ومشكالت النظاـ التعميمي مف خالليايعمؿ  يالقانونية الت
 .(ٜٕٗ، ٜٜٛٔالقائمة )مطر،  والتنظيمات

ستقرائًيا مف مالحظاتيـ إلي الفروض، ثـ استداللًيا مف الفروض إلي ا وفيتحركفالباحثوف 
 .تمؾ الرؤيةناميكي الحاسـ في تحقيؽ متطمبات التضمينات المنطقية لمفروض، فيو بمثابة العنصر الدي

 ـ:ٖٕٓٓربط القضايا البحثية التربوية باالحتياجات الالزمة لتحقيؽ رؤية مصر  -ٚ
يشير الواقع إلى أف بعض البحوث التربوية، كما وصفت، تختار الموضوعات الميمشة، 

العاـ، كما ال تقيـ وزًنا  وتيمش القضايا األساسية، وتعالج الموضوعات بصورة متجزئة عف سياقيا
مناسًبا لمبعد التاريخي، وتكتفي بوصؼ أجزاء مف الواقع دوف إعماؿ لمعقؿ، والتفسير، والتحميؿ. 
فصارت موضوعات البحث قائمة عمى عينات صغيرة، وغير كافية؛ تتناوؿ مشكالت جزئية؛ ومف ثـ ال تجد 

ي؛ بؿ صار اليدؼ منيا اختبار فرضية، أو إثبات حمواًل لممشكالت الفعمية التي يواجييا النظاـ التعميم
 (.ٕٚ، ٜٜٙٔنظرية، وليس تقويـ إجراءات تؤدي إلى نتائج تتماشػى مع أىداؼ النظاـ التعميمي )زاىر، 

وعميو، يجب ربط القضايا والمشكالت البحثية باالحتياجات الالزمة لتحقيؽ الرؤية المستقبمية، 
ا تعميمية ينظر إلييا مف منظور كمي، ال يعني بالجزئيات، مع قضايالبحث التربوي  يتعامؿبحيث 

 .والتفصيالت الصغيرة
 :كفاءة أجيزة البيانات واإلحصاءرفع  -ٛ

إنجاز إف وجود أجيزة متخصصة في اإلحصاء؛ مف شأنو أف يقدـ بيانات تعيف الباحثيف عمى  
ي استخداميا مف ِقَبؿ الباحثيف؛ مدى توافر المعمومات وتدقيقيا وصدقيا، لو تأثيٌر كبيٌر فف بحوثيـ،

 .(ٔٗ – ٓٗ، ٕٕٓٓ)عبد الموجود،  وعميو تتوقؼ صحة نتائج البحث
إقرار تشريعات وقوانيف حاكمة تتيح قدرًا مف الشفافية والمكاشفة والوضوح عند وبالتالي، يجب 

، والعمؿ واإلدارية والمعمومات التربوية داخؿ المؤسسات التربوية ،واإلحصاءات ،والبيانات ،تداوؿ األرقاـ
إصدار نشرات إحصائية دورية؛ تيدؼ إلى توفير البيانات واإلحصاءات الحديثة والمتجددة عمى 
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المتعمقة باألنظمة التعميمية وقضاياىا المختمفة، عمى أف تتولى جية عممية وأكاديمية مستقمة مسئولية 
لكترونًيا.اإلشراؼ عمى تمؾ النشرات ومراجعتيا، مع العمؿ عمى إتاحتيا مج  اًنا وا 

 تعبئة موارد إضافية لتمويؿ البحث التربوي:-ٓٔ
يشير الواقع إلى غياب الدعـ المالي الكافي المخصص لمبحث العممي عامة والتربوي خاصة  

ويشكؿ مؤشر اإلنفاؽ  في مصر، مع وجود ىدر مالي نتيجة عدـ التحديد الدقيؽ لألولويات البحثية. 
ؤشرات الميمة التي تستخدـ لقياس فعالية عمميات البحث العممي والتطوير عمى البحث العممي أحد الم

التكنولوجي، وأف المؤشر األكثر شيوًعا يتمثؿ في نسبة ما ينفؽ عمى البحث العممي بالنسبة لمناتج 
ويتضح أف مصر مف أقؿ الدوؿ تموياًل لمبحث العممي؛ حيث إنيا أنفقت عميو حوالي  المحمي اإلجمالي.

 ,World Bank) (ـٕٙٔٓ – ـٕ٘ٓٓمف إجمالي الناتج المحمي كمتوسط لمفترة الزمنية ) %(ٔٚ.ٓ)
2018). 
ـ تدبير مصادر تمويؿ ٖٕٓٓلذا، يجب عمى المجتمع ومؤسساتو المتنوعة لتحقيؽ رؤية مصر  

 وفير التمويؿ المالئـ لمقياـ بالبحوث المختمفة، وىنا يأتي دور القيادة السياسيةإضافية مف شأنيا ت
بضرورة تخصيص موازنة مالية مالئمة لمبحث التربوي، وتشجيع المستثمريف عمى ضرورة اإلنفاؽ عمى 

 البحث لما لو مف مردود إيجابي عمى المجتمع ونيوضو وبنيتو.
 تجويد مخرجات البحث التربوي: -ٔٔ
 عمى أف يتـ ذلؾ مف خالؿ:  

بطريقة صحيحة، وذلؾ بإف يتـ  وجو نحو تقديـ المعمومات المستخدمة في البحث التربويالت -
صياغة نتائج البحوث التربوية بطريقة يفيميا ُمتَّخذ القرار، خاصة وأف القائميف عمى العممية 

 التعميمية قد يكونوف غير متخّصصيف في المجاؿ التربوي.
أف تنحى البحوث التربوية تجاه معالجة وبحث الجوانب الكيفية لمنظاـ التعميمي، وأال تركز جؿ  -
ىتماماتيا وجيدىا في فمؾ دراسة الجوانب الكمية؛ بما يثري العممية البحثية التربوية، ويسيـ في ا

 تطوير النظـ التعميمية بواقعية وفعالية. 
االتجاه نحو تحسيف أفكار وقناعات المسئوليف عف النظـ التعميمية نحو استخداـ نتائج األبحاث  -

ييـ قدر متوفر مف المعمومات، ولكف اتجاىاتيـ تكوف التربوية في اتخاذ القرارات، فقد يتاح لد
 سمبية نحو استخداـ وتوظيؼ ىذه المعمومات في اتخاذ القرار في القضية والموضوع المطروح.

تحفيز الباحثيف عمى نشر بحوثيـ ودراساتيـ بالدوريات العالمية التربوية؛ بحيث تسيـ المؤسسات  -
ممي والمعرفي العالمي، لتتحوؿ تمؾ المؤسسات مف مؤسسات بفعالية في الرصيد العالتربوية البحثة 

 .(٘ٓٔ، ٜٕٔٓ)درويش،  مستيمكة لممعرفة إلى مؤسسات منتجة وصانعة ورائدة في ىذا المجاؿ
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 :: ًالع ثرايج اندراسبد انعهْب ثكهْخ انرتثْخ جببيعخ انسٌّسانثبنثاحملٌر 
ية التربية بجامعة السويس، وسوؼ تتـ مف األىمية بمكاف رصد واقع برامج الدراسات العميا بكم

 عممية الرصد تمؾ مف خالؿ النقاط التالية:
 رؤية الكمية ورسالتيا:-أوالً 

تطبؽ بكمية التربية بجامعة السويس الئحة لمدراسات العميا التي تـ إقرارىا في شير مارس عاـ 
ترقية المعرفة التربوية مؤسسة تربوية أكاديمية تعمؿ عمى  وتتبمور رؤية الكمية في أنياـ، ٕٓٔٓ

وتطبيقاتيا لخدمة المجتمع القومي والدولي بصفة عامة والمجتمع المحمي بمحافظات القناة وسيناء 
بما يحقؽ تنمية بشرية  ؛المستويات ؿومف ثـ فإنيا تعمؿ عمى تطوير التعميـ عمى ك بصفة خاصة.

 العالـ العربي واألجنبي.مجتمعية شاممة ومستدامة لممجتمع المحمي والقومي في تواصؿ مع 
في بناء التصورات واتخاذ اإلجراءات لتكويف الكوادر التربوية وتطوير التعميـ  تياتتحدد رسالو 

المستويات بالتعاوف مع كميات الجامعة ومديرية التربية والتعميـ بالسويس والمدارس التابعة  كؿعمى 
الثقافة وزارات الييئات المعنية ك كؿلى باإلضافة إ ،ليا ولغيرىا مف المدارس الخاصة بالمحافظة

 واإلعالـ والشباب وغيرىا.
 مف خالؿ اا مستمرً وينبثؽ مف ىذه الرسالة الرئيسة، مياـ مباشرة تتمثؿ في تكويف المعمـ تكوينً 

ما يساعد عمى إنتاج با أثنائيا، وترقية البحث التربوي إعداد معمـ متميز قبؿ الخدمة، وتنميتو مينيً 
أو  ،سواء بتقديـ االستشارات العممية ،ووضع سياسات وبرامج تخدـ المجتمع وتنميتو ،تربويةالمعرفة ال

والذي  ،إجراء البحوث، لدراسة وحؿ المشكالت التي تواجو طبيعة المجتمع بمحافظات القناة وسيناء
 ومصانع البتروؿ السويس يتنوع بيف البيئة الصحراوية والزراعية ومناطؽ صيد األسماؾ بخميج

 – ٕ، ٕٓٔٓبو )جامعة قناة السويس، واألسمنت وغيرىا مف النيضة العمرانية بمشروعات التنمية 
ٖ). 

وفي ضوء رؤية الكمية ورسالتيا تضمنت أىدافيا االستراتيجية أىداًفا متعمقة بالدراسات العميا  
 والبحث العممي، وىي: 

، وتقبؿ األفكار الجديدة واالنفتاح بيدؼ التطوير والتحسيف المستمريف ؛تبني االبتكار واإلبداع -ٔ
 ا.عمى العالـ محميا ودوليً 

ا منيا بالواجبات التي تحددىا تحقيؽ وتوثيؽ العمؿ عمى توكيد الصمة بيف الكمية والمجتمع التزامً  -ٕ
 األدوار الخاصة لممؤسسات واألفراد.

 االىتماـ بالتغذية الراجعة واالستفادة منيا لتحسيف وتطوير مخرجات الكمية. -ٖ
االىتماـ بالبحث العممي التطبيقي الذي يعمؿ عمى النيوض بالمجتمع المدني وتنمية شئوف  -ٗ

 البيئة.
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مراحميا إجراء البحوث والدراسات التي تعالج المشكالت التي تعوؽ العممية التعميمية في  -٘
ا ويرً مما يتطمب تط ؛ا إيجاد الحموؿ العممية لما يحدث مف مشكالت مجتمعية وبيئية، وأيضً المختمفة

 (.ٖ، ٕٓٔٓ)جامعة قناة السويس،  وما يتفؽ مع األىداؼ القومية ،برامج التعميميةالناىج و ممل
 األقساـ العممية بالكمية: –ثانًيا 

 :األقساـ التربوية التالية ةكميالتضـ   
 :( 01)كٌد  لسى أصٌل انرتثْخ -4

الجتماعية والفمسفية تخصصات: األصوؿ ا ييختص بالدراسات والبحوث، وتدريس المقررات ف 
فمسفتو وأصولو وتطوره، وفمسفة التربية و ، وتاريخ التربية، وتعميـ الكبار، يالفكر التربو و لمتربية، 

 المستمرة وأصوليا، ومينة التعميـ، والتربية وقضايا المجتمع.
 :( 02لسى انرتثْخ ادلمبرنخ ًاإلدارح انرتثٌّخ )كٌد -0  

تخصصات: نظـ التعميـ وتاريخو والدراسات  يس المقررات فيختص بالدراسات والبحوث، وتدري 
 ،والدراسات المنطقية وعبر الثقافية، والتربية الدولية، ونظـ التعميـ المستمر ،دراسات الحالةو  ،المقارنة

دارة التربية واإلدارة التعميمية، واإلدارة المدرسية، وتخطيط التعميـو الدراسات الدولية، و والتعميـ عف بعد،   ا 
وضماف  يواقتصادياتو، ونظـ المعمومات اإلدارية، وتمويؿ التعميـ، واإلشراؼ التربوى، والتقويـ المؤسس

عداد المعمميف. ،عتماد األكاديمى لنظـ التعميـواال ،المعايير ونظـ الجودة التعميميةو الجودة،   وا 
 :(03كٌد ) ُلسى عهى اننفس انرتثٌ -0

المجاالت  يتخصصات: التعمـ ونظرياتو ف يمقررات فيختص بالدراسات والبحوث وتدريس ال 
 يواالختبارات النفسية، واالحصاء النفس ي،والتربو  يوالتقويـ والقياس النفس ،التربوية، والفروؽ الفردية

 وعمـ نفس الكبار. ،والقدرات العقمية يوالتربو 
 :( 04كٌد )لسى انصحخ اننفسْخ   -0

تخصصات: عمـ نفس النمو، واإلرشاد  يررات فيختص بالدراسات والبحوث وتدريس المق 
 تجاىات والميوؿ(.)اكتساب اال  ي، وعمـ النفس لمفئات الخاصة، وعمـ النفس االجتماعيالنفس
 :( 05لسى ادلنبىج ًعرق انتدرّس )كٌد  -4
تخطيطيا و تخصصات: المناىج التعميمية،  ييختص بالدراسات والبحوث وتدريس المقررات ف  

ستراتيجياتو، وطرؽ تعميـ الفئات  الخاصة اميا وتطويرىا، وميارات التدريس وطرقو و وتصميميا وتقوي
 )المعاقيف والموىوبيف(، والتربية الميدانية العممية، ومناىج الكبار وطرؽ تعميميـ.

 ( 06لسى تكنٌنٌجْب انتعهْى )كٌد  -4
 يؿ والمعمومات فيختص بالدراسات والبحوث وتدريس المقررات فى تخصصات: نظريات االتصا  

مجاالت التعميـ، ووسائؿ وأدوات التعميـ، وتصميـ التعميـ، وتشغيؿ األجيزة التعميمية وصيانتيا، 
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وتكنولوجيا تعميـ الفئات  ،ونظـ تدفؽ المعمومات ،التعميـ يواستخداـ المستحدثات التكنولوجية ف
 الخاصة )المعاقيف والموىوبيف(، وتقويـ برامج تكنولوجيا التعميـ.

 :( 07كٌد انرتثْخ اخلبصخ )لسى -3
التفوؽ العممي، واستراتيجيات تخصصات:  ييختص بالدراسات والبحوث وتدريس المقررات ف  

التعرؼ والتدخؿ لذوى اإلحتياجات الخاصة، وسيكولوجية دمج ذوي اإلحتياجات الخاصة، واألجيزة 
 .     التعويضية والوسائؿ المساعدة

 :( 08كٌد )ترثْخ انغفم لسى  -3   
يختص بالدراسات والبحوث وتدريس المقررات في تخصصات: عمـ نفس الطفؿ ونظرياتو 
وتطبيقاتيا في مجاالت نمو الطفؿ والفئات الخاصة والموىوبيف، ومناىج وطرؽ التعميـ والتعمـ الخاصة 

ؾ المخصصات باألطفاؿ، والعمـو التربوية كأصوؿ التعميـ والتربية المقارنة الخاصة باألطفاؿ، وكذل
عالـ الطفؿ، ومكتبات األطفاؿ  )جامعة قناة العامة بالطفولة؛ كثقافة األطفاؿ، وآداب األطفاؿ، وا 

 .(ٚ – ٙ، ٕٓٔٓالسويس، 
ب 
ً
 :ثرايج اندراسبد انعهْب –ثبنث

 :تمنح جامعة السويس الشيادات والدرجات العممية التالية بناء عمى إقتراح مجمس كمية التربية 
 :بيخ فَ انرتثْخاندثهٌو انع-4

الكميات الجامعية غيرالتربوية  يالتربية إلى إعداد الطالب مف خريج ييدؼ الدبمـو العامة في 
 لمعمؿ كمعمميف بالمدرستيف اإلعدادية والثانوية. 

 اندثهٌو ادلينْخ فَ انرتثْخ -0  

د التخصصات أح يا فومينيً  اكميات التربية عمميً  يلى إعداد خريجإيدؼ الدبمـو المينية ي   
  ، وىي:تقدميا الكمية يالت
  .صعوبات التعمـ -ٕ   تعميـ الكبار.      -ٔ
 التربية التعويضية وتعديؿ السموؾ      -ٗ تربية الطفؿ.    -ٖ
 .ياإلرشاد النفس -ٙ .           ياإلصالح التعميم  -٘
 مناىج وبرامج التعميـ.   -ٛ ي.والعال يالتعميـ الجامع -ٚ
 طرؽ تدريس إحدى المواد.    -ٓٔ  يالنظـ التعميمية واالعتماد األكاديم جودة-ٜ
 طرؽ تدريس الفيزياء بالمغة اآلنجميزية.                                                       -ٕٔ المعاصرة. ينظـ التعميـ العال -ٔٔ
لنظـ ي نظـ الجودة واالعتماد التربو  -ٖٔ

  .التعميـ المعاصرة
 

 .طرؽ تدريس الكيمياء بالمغة اآلنجميزية -ٗٔ
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طرؽ تدريس الرياضيات بالمغة  -ٙٔ  .اإلدارة التعميمية -٘ٔ
 .اآلنجميزية

طرؽ تدريس العمـو البيولوجية والجيولوجية  -ٛٔ .اإلدارة المدرسية -ٚٔ
 .بالمغة اآلنجميزية

     .الفرنسيةطرؽ تدريس الفيزياء بالمغة  -ٕٓ .سياسات التعميـ وتخطيطو -ٜٔ
 .طرؽ تدريس الكيمياء بالمغة الفرنسية -ٕٕ يوالتربو  يالقياس النفس -ٕٔ
    .الفرنسية طرؽ تدريس الرياضيات بالمغة -ٕٗ .الموىبة و االبداع يإعداد أخصائ -ٖٕ
طرؽ تدريس العمـو البيولوجية والجيولوجية  -ٕٙ ي.والمين يالتوجيو التربو  -ٕ٘

     .بالمغة الفرنسية
 تكنولوجيا التعميـ.  -ٕٛ ي.المدرس يالنفس يخصائاأل -ٕٚ
  .التربية الخاصة-ٜٕ
 :اندثهٌو اخلبصخ فَ انرتثْخ-0

 يوتمكينيـ مف أساسيات البحث التربو  ،التربية إلى إعداد الدارسيف ييدؼ الدبمـو الخاصة في
، أصوؿ التربية :يى، و يةالذى يسجموف فيو والتخصصات المطروحة بالكم يتخصصات القسـ التربو  يف
الصحة ي، و عمـ النفس التربو ، و اإلدارة التربوية وسياسات التعميـ، و التربية المقارنة، و تربية الطفؿو 

   .التربية الخاصة، و تكنولوجيا التعميـ، و مجاؿ التخصص( يالمناىج وطرؽ التدريس )ف، و النفسية
 :انرتثْخ درجبد ادلبجستري يف-0

: أحد التخصصات التربوية التالية يالتربية إلى إعداد الباحثيف ف يفتيدؼ درجة الماجستير 
عمـ النفس ، و اإلدارة التربوية وسياسات التعميـ، و التربية المقارنة، و تربية الطفؿ، و أصوؿ التربية

، تكنولوجيا التعميـ، و مجاؿ التخصص( يالمناىج وطرؽ التدريس )ف، و الصحة النفسيةي، و التربو 
 . ةالتربية الخاصو 
 :انرتثْخ درجبد دكتٌراه انفهسفخ يف -4

أحد  يإعداد أعضاء ىيئة تدريس والباحثيف ف يالتربية إل يتيدؼ درجة دكتوراه الفمسفة ف
، تربية الطفؿ، و أصوؿ التربية، وىي: بما يثرى المعرفة التربوية والبحثية ؛التخصصات التربوية التالية

المناىج ، و الصحة النفسيةي، و عمـ النفس التربو ، و سياسات التعميـاإلدارة التربوية و ، و التربية المقارنةو 
)جامعة قناة السويس،  التربية الخاصة، و تكنولوجيا التعميـ، و مجاؿ التخصص( يوطرؽ التدريس )ف

ٕٓٔٓ ،ٔٚ – ٔٛ.)      
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ب 
ً
 تغٌر أعضبء ىْئخ انتدرّس: –راثع

مف الكفاءة العممية والتربوية واألخالقية،  أساتذًة عمى درجة عالية الدراسات العمياتستمـز كفاءة 
باإلضافة إلى الكفاية العددية؛ إذ عمييـ تعتمد الجامعة في تحقيؽ رسالتيا وأىدافيا. فالجامعة ىى 
األستاذ أواًل، إنو المسئوؿ عف إكساب جميع المدخالت الجامعية الفاعمية المطموبة لتحقيؽ األىداؼ 

مدى قدرة الجامعة عمى الوفاء بالتزاماتيا وأداء و  ،وحسف أدائو ،ءتوالمنشودة، ومف ثـ يتوقؼ عمى كفا
. وعمى ذلؾ فإف قيمة ومكانة الجامعة تظؿ مرىونة بقيمة أساتذتيا (ٜٗ، ٕٙٓٓ)المحروقي،  رسالتيا

 وكفاءتيـ وكفايتيـ.
بكمية التربية  )حسب المشغوؿ( أعداد أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـويعرض الجدوؿ التالي 

 .(ـٜٕٔٓ/ـٕٛٔٓـ إلى ٕٔٔٓ/ـٕٓٔٓمف امعة السويس خالؿ الفترة )ج
 (ٔجدوؿ )

 أعداد أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ )حسب المشغوؿ( بكمية التربية جامعة السويس 
 ـ (ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓـ إلى  ٕٔٔٓـ/ٕٓٔٓخالؿ الفترة )مف  

أستاذ  أستاذ العاـ الجامعى
 مساعد

معاونو أعضاء  مدرس
 ىيئة التدريس

 جمالىاإل

ٕٓٔٓ/ٕٓٔٔ ٖ ٕٔ ٕٛ ٖٗ ٚٚ 
ٕٓٔٔ/ٕٕٓٔ ٖ ٕٔ ٖ٘ ٕٛ ٚٛ 
ٕٕٓٔ/ٕٖٓٔ ٖ ٖٔ ٖٜ ٕٛ ٕٛ 
ٕٖٓٔ/ٕٓٔٗ ٘ ٔٔ ٖٗ ٕٖ ٕٛ 
ٕٓٔٗ/ٕٓٔ٘ ٘ ٔٗ ٕٗ ٕ٘ ٛٙ 
ٕٓٔ٘/ٕٓٔٙ ٙ ٔ٘ ٕٗ ٕٗ ٛٚ 
ٕٓٔٙ/ٕٓٔٚ ٛ ٔٚ ٕٗ ٕٖ ٜٓ 
ٕٓٔٚ/ٕٓٔٛ ٛ ٔٛ ٗٙ ٔٙ ٛٛ 
ٕٓٔٛ/ٕٜٓٔ ٛ ٕٔ ٕٗ ٕٓ ٜٔ 

 (.ٜٕٔٓ، ئة التدريسىيأعضاء شئوف المصدر: ) 
أف ىناؾ خماًل في الييكؿ العممي بالكمية؛ حيث تعاني مف خالؿ بيانات الجدوؿ السابؽ، يتضح 

فئة األساتذة مف ضعؼ مف حيث عددىا؛ إذ بمغ مجمؿ األساتذة بالكمية في ثمانية أقساـ عممية 
( ٕٔفي العاـ نفسو ) ـ، كما بمغ عدد األساتذة المساعديفٜٕٔٓـ/ٕٛٔٓ)ثمانية( أساتذة فقط عاـ 

( مدرًسا، أما الييئة المعاونة ٕٗأستاًذا مساعًدا، وبالنسبة لفئة المدرسيف فقط بمغت في العاـ نفسو )
  ( مدرًسا مساعًدا ومعيًدا. ٕٓفأصبحت )
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يزداد العجز في أعداد ىيئات  إذا في أعداد أعضاء ىيئة التدريس؛ أف ثمة عجزً  وبالتالي يتبيف
أيًضا ، وىـ مرحمة الدراسات العمياُيَدِرُسوف في  الذيف أف ُجؿ أعضاء ىيئة التدريس التدريس، وبخاصة

يشكؿ  ؛ مماتفرغ أساتذة بعينيـ لمدراسات العميامع تأكيد عدـ الذيف ُيْشِرفوف عمى الرسائؿ العممية، 
 ا عمى أعضاء ىيئة التدريس.ا متزايدً ذلؾ عبئً 
ب 
ً
مبرحهخ اندراسبد انعهْب ثكهْخ انرتثْخ ًادلمْدّن  نهغالة ادلمجٌنني ِانتغٌر انكً –خبيس

 جبيعخ انسٌّس:
يوضح الجدوؿ التالى تطور أعداد الطالب المقبوليف والمقيديف بمرحمة الدراسات العميا بكمية 

 ـ(.ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓـ إلى ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓالتربية جامعة السويس خالؿ الفترة )مف 
 (ٕجدوؿ )

ديف بمرحمة الدراسات العميا بكمية التربية جامعة السويس خالؿ تطور أعداد الطالب المقبوليف والمقي
 الفترة 

  (ـٜٕٔٓ/ـٕٛٔٓ إلى  ـٕٔٔٓ/ـٕٓٔٓمف )
 

 العاـ الجامعي
 أعداد الطالب المقيديف

دبمـو )عاـ وميني 
 وخاص(

 المجموع دكتوراه ماجستير

ٕٓٔٓ/ٕٓٔٔ ٖٖٔ ٚٗ ٖ ٖٜٓ 
ٕٕٓٔ/ٕٖٓٔ ٘ٗٗ ٔٔٔ ٛ ٖٙٙ 
ٕٖٓٔ/ٕٓٔٗ ٜٜٔ ٗ٘ ٔ٘ ٔٓ٘ٔ 
ٕٓٔٗ/ٕٓٔ٘ ٜٔٛ ٖٔ ٕ ٜ٘ٔ 
ٕٓٔ٘/ٕٓٔٙ ٘ٗٓ ٖٗ ٖ ٘ٛٙ 
ٕٓٔٙ/ٕٓٔٚ ٗٓٗ ٕ٘ ٗ ٗٙٓ 
ٕٓٔٚ/ٕٓٔٛ ٘ٔٗ ٗ٘ ٔٙ ٘ٚ٘ 
ٕٓٔٛ/ٕٜٓٔ ٙ٘٘ ٖٓ ٜ ٜٙٗ 

 (.ٜٕٔٓالمصدر: المصدر: )إدارة الدراسات العميا والبحوث ، 
ة الدراسات بمرحممف خالؿ بيانات الجدوؿ السابؽ، يتضح أف تطور أعداد الطالب المقبوليف 

خالؿ الفترة األخيرة يتسـ بالتذبذب؛ حيث إف عدد الطالب المقبوليف  العميا بكمية التربية جامعة السويس
 االرتفاع، وتابع ا( طالبً ٖٙٙ) يإل يفي العاـ التال ارتفع، ثـ ـٕٔٔٓ/ـٕٓٔٓعاـ  ا( طالبً ٜٖٓبمغ )

حيث بمغ العدد  ـ؛ٕ٘ٔٓـ/ٕٗٔٓعاـ  االنخفاض، وعاود ا( طالبً ٓ٘ٓٔا إلى )في العاـ التالى أيضً 
ارتفع ، بيد أنو ا( طالبً ٓٙٗإلى ) انخفض بشكؿ ممحوظ ـٕٚٔٓـ/ٕٙٔٓ، ثـ في العاـ ًبا( طالٜٔ٘)
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ا، ارتفع في عاـ وأخيرً  ا،( طالبً ٘ٚ٘إلى ) ـٕٛٔٓـ/ٕٚٔٓفي عاـ  ارتفاًعا بسيًطا جًدا
 .ا( طالبً ٜٗٙإلى ) ـٜٕٔٓ/ـٕٛٔٓ
 انْخ )اإلجراءاد ًاننتبئج(:اندراسخ ادلْد: انراثعاحملٌر 
نشأة برامج الدراسات العميا بكمية التربية بجامعة  بعد أف عالج البحث في محاوره السابقة 
اقع برامج ي، وو البحث العممي التربو  مف خالؿ ٖٕٓٓمتطمبات تحقيؽ رؤية مصر ، و السويس

الدراسة الميدانية مف حيث أداتيا  ، يتناوؿ المحور الرابعالدراسات العميا بكمية التربية بجامعة السويس
جراءاتيا ونتائجيا؛ ليجب عمى السؤاؿ الرابع لمبحث والناص عمى:  ما توجيات الخبراء نحو تطوير وا 

؟ ٖٕٓٓبرامج الدراسات العميا بكمية التربية بجامعة السويس في ضوء متطمبات تحقيؽ رؤية مصر 
 مف خالؿ النقاط التالية:

 ْدانْخ:ىدف اندراسخ ادل –أًالً 
ىدفت الدراسة الميدانية إلى التعرؼ عمى ما ينبغي أف تكوف عميو برامج الدراسات العميا بكمية  

مف خالؿ آراء وتصورات خبراء  ٖٕٓٓالتربية جامعة السويس في ضوء متطمبات تحقيؽ رؤية مصر 
لاللتحاؽ بمرحمة  الشروط العامة، و خصائص الممتحؽ بمرحمة الدراسات العمياتربوييف، فيما يتعمؽ بػ: 

نظاـ ، و آليات تقييـ أداء الطالب، و المقررات الدراسية، و برامج الدراسات العميا المقدمة، و الدراسات العميا
، شروط مناقشة الرسائؿ العممية، و آليات اختيار المشرفيف، و آليات تسجيؿ الخطط البحثية، و الدراسة

 لمخبراء. مقترحات أخرى، و مكانات الماديةاإل، و الدراسات التمييدية والتكويف العممي لمباحثو 
ب 
ً
 أداح اندراسخ: –ثبنْ

 Delphi“اعتمدت الدراسة عمى أحد أساليب دراسة المستقبؿ، وىو أسموب دلفاي  
Technique” ؛ إذ شارؾ فريؽ مف الخبراء التربوييف في ثالث جوالت تـ تصممييا لمتعرؼ عمى

ر برامج الدراسات العميا بكمية التربية بجامعة السويس في تطويتصوراتيـ وخبراتيـ فيما يتعمؽ بجوانب 
 .    ٖٕٓٓضوء متطمبات تحقيؽ رؤية مصر 

ي أحد أشير األساليب االستشرافية والتنبؤية المستخدمة في الدراسات ايعد أسموب دلفو 
مف والبحوث المستقبمية، ويعد منيًجا لموصوؿ إلى رسـ السياسات والبدائؿ أو الوصوؿ إلى مستوى 

 . (ٕٕٔ، ٕٗٓٓ)زاىر،  االتفاؽ وليس فقط لألغراض التنبؤية
وتقـو الفكرة األساسية لذلؾ األسموب عمى أف نتائج تفكير الجماعة أفضؿ مف نتائج تفكير أي 
فرد فييا؛ لذا فيو ُيعتبر مف الطرؽ الفعالة في دراسة العالقة بيف الخبراء، وىو ال يتطمب التفاعؿ وجو 

ف، فيو بمثابة استجواب فردي متتاؿ مصمـ بعناية يتـ تزويده بمعمومات وأراء لوجو بيف المشاركي
 .(Paterson, 2009, 20)كتغذية راجعة 
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في الحاالت التالية: الحاجة إلى تسييؿ حؿ مشكمة ما  ذلؾ األسموبوبشكؿ عاـ تظير أىمية 
ذا كاف  الخبراء، ضعؼ االتصاؿ أو انقطاعو بيف أفراد فريؽ وفي حالةعف طريؽ أحكاـ جماعية،  وا 

في حالة اشتراؾ عدد أكبر مف الخبراء في تطويره بدوف التقابؿ وجًيا  فعالية وكفاءةالحؿ سيصبح أكثر 
ذا  ، ٕٗٓٓ)زاىر،  متكررة حالت ظروؼ كالوقت وتباعد المسافات بيف لقاء الخبراء بصورةلوجو، وا 

ٕٔ٘.) 
ف قدرة عمى التوصؿ إلى صورة يتميز بو م البحث الحالي عمى ىذا األسموب لما واعتمد
ا إلى آراء عدد مف الخبراء، لدييـ مف الخبرة واالستبصار ، استنادً اأو المرغوب فيي ةالمستقبؿ الممكن

والقدرة عمى التخيؿ اإلبداعي، األمر الذي يمكف أف يسيـ بدور ىاـ في تحقيؽ ىدؼ البحث، بالتالي 
ا بقدرتو عمى د عمييا البحث، كما يتميز أيضً فيو يعتبر مف أنسب األساليب التي يمكف أف يعتم

الحصوؿ عمى معمومات دقيقة حوؿ مشكمة معينة بطريقة عممية، بما لديو مف قدرة عمى تركيز االنتباه 
 (.ٕٚٙ، ٕٕٓٓ)زاىر،  عمى المجاالت المرغوب فييا في الموضوع المدروس

األولى فيو، ثـ تتبعيا جوالت  بذلؾ الجولة ويبدأ ىذا األسموب بسؤاؿ مفتوح حوؿ القضية ممثالً 
 أخرى، حتى يتـ في النياية الوصوؿ إلى إجماع أو نسبة اتفاؽ كبيرة حوؿ الموضوع. 

ب 
ً
 إجراءاد اندراسخ ادلْدانْخ: –ثبنث

يتـ تنفيذ مراحؿ أسموب دلفاي غالًبا بصورة تقميدية باستخداـ البريد العادي، ولكف في ظؿ ما  
جية ورقمية، واستحداث آليات جديدة لمتواصؿ؛ فقد اعتمد البحث عمى يشيده العالـ مف ثورة تكنولو 

 أدوات رقيمة وتكنولوجية في غالبية خطواتو الميدانية.
في بناء االستبانات المتنوعة  ”Google Forms“إذ تـ استخداـ "نماذج جوجؿ"  

وصوؿ إلى خبراء في المستخدمة، وفي تجميع استجابات الخبراء وتصنيفيا ومعالجتيا؛ مما أسيـ في ال
نجاز الجانب الميداني بسرعة، وتكمفة منخفضة، باإلضافة إلى جودة  أماكف متنوعة وجامعات متباينة، وا 

 البيانات ودقة تصنيفيا ومعالجتيا.
 ”whatsApp“كما أنو تـ االستعانة بػ "البريد االلكتروني" وسائؿ االتصاؿ كػ "واتس آب"  

المغمقة" الناتجة عف استجابات الخبراء الستبانة المرحمة األولى  خالؿ إجراءات تحكيـ "االستبانة
 المفتوحة.
وىو ما اتفقت عميو غالبية  –وتمثمت خطوات تطبيؽ أسموب دلفي خالؿ مراحؿ البحث  

 في:  –الدراسات العارضة والشارحة ليذا األسموب 
 ـ توضيحو مف قبؿ.الخطوة األولى: تحديد اليدؼ العاـ مف إجراء أسموب دلفي، وىذا ما ت -
 الخطوة الثانية: تحديد الخبراء. -
 الخطوة الثالثة: تحديد حجـ العينة. -



 : دراسة مستقبلية0202تطوير برامج الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة السويس في ضوء متطلبات تحقيق رؤية مصر  
 السيد علي السيد جمعة د.                            

 جبيعخ ثٌرسعْد –جمهخ كهْخ انرتثْخ                           43                   (                 0202– أكتٌثر) –(  00انعدد )

الخطوة الرابعة: تـ خالليا تطوير استبانة الجولة األولى بعد مراجعة األدبيات المتعمقة البحث  -
ًيا ، والئحة الدراسات العميا الطبقة بكمية التربية جامعة السويس فعمٖٕٓٓرؤية مصر التربوي، و 

، وتـ صياغة ٕٕٓٓ/ٕ/ٜٕحتى  ٕٕٓٓ/ٔ/ٖٓ. واستغرقت تمؾ الخطوة الفترة مف ٕٓٔٓمنذ 
رساليا لمخبراء مف خالؿ الرابط”Google Forms“االستبانة باستخداـ "نماذج جوجؿ"   ، وا 

https://docs.google.com/forms/d/1dXfoMXRqmHleTtxn7dts-
N0xOJW55ppXKsvET_oj6zM/edit 

الخطوة الخامسة: استقباؿ آراء الخبراء وتحميميا وتصنيفيا في شكؿ عبارات واضحة الصياغة؛  -
( ُبعًدا، وتحكيميا؛ حيث ُطمب مف ٕٔومف ثـ تـ بناء استبانة الجولة الثانية والتي تكونت مف )

لمحكميف تحديد مدى انتماء كؿ عبارة لمُبعد الذي تندرج أسفمو، وتحديد مدى وضوح العبارة أيًضا. ا
ـ؛ حيث وزعت االستبانة عمى ٕٕٓٓ/ٗ/ٗـ حتى ٕٕٓٓ/ٖ/ٔوقد استغرؽ التحكيـ الفترة مف 

( محكًما مف أعضاء ىيئة التدريس ذوي التخصصات المتنوعة بكميات التربية؛ بجامعات ٘ٔ)
( استبياف بنسبة ٔٔة، والزقازيؽ، والسويس، وبنيا، واستعاد الباحث منيـ )اإلسكندري

 %(. وقد تـ إجراء ما أدخمو المحكموف مف تعديالت نيائية عمى االستبانة.ٖٚ,ٖٖ)
الخطوة السادسة: تـ فييا تطبيؽ االستبانة في صورتيا النيائية عمى الخبراء المشاركيف؛ بيدؼ  -

لتي طرحوىا في الجولة األولى، ومدى استجاباتيـ لألفكار الجديدة معرفة مدى تمسكيـ بأرائيـ ا
التي تـ تضمينيا مف اإلطار النظري لمبحث باالستبانة، وقد طمب منيـ إبداء الرأي فيما يتعمؽ 
بالعبارات المندرجة تحت كؿ ُبعد مف حيث "الموافقة" أو "عدـ الموافقة"، واستغرقت تمؾ الخطوة 

 ، وتـ إرساليا لمخبراء مف خالؿ الرابطٕٕٓٓ/٘/ٗٔتى ح ٕٕٓٓ/ٗ/٘الفترة مف 
https://docs.google.com/forms/d/112pXUMX9qe_CSKS8TXvyMXXzQ5YSH
U6TBErL9DlWgIQ/edit?usp=drive_web 

الخطوة السابعة: تـ في ضوء نتائج جولتي دلفاي السابقتيف إعداد استبانة الجولة الثالثة؛ حيث  -
طبقت عمى الخبراء المشاركيف في الجولتيف السابقتيف؛ بيدؼ إعادة استيفاء رأي الخبراء مرة أخرى 

بات تحقيؽ تطوير برامج الدراسات العميا بكمية التربية بجامعة السويس في ضوء متطمنحو جوانب 
حتى  ٕٕٓٓ/٘/ٜٔ. وقد استغرؽ تطبيؽ الجولة الثالثة الفترة مف ٖٕٓٓرؤية مصر 

 ، وتـ إرساليا لمخبراء مف خالؿ الرابط ٕٕٓٓ/ٙ/ٓٔ
https://docs.google.com/forms/d/1UiPCGfKzkVrVxZcH8V8dc-
OyxkcdRs6TDjv7lpjQtec/edit?usp=drive_web   

 الخطوة الثامنة: تحميؿ نتائج الجولة الثالثة واألخيرة.     -
 

https://docs.google.com/forms/d/1dXfoMXRqmHleTtxn7dts-N0xOJW55ppXKsvET_oj6zM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1dXfoMXRqmHleTtxn7dts-N0xOJW55ppXKsvET_oj6zM/edit
https://docs.google.com/forms/d/112pXUMX9qe_CSKS8TXvyMXXzQ5YSHU6TBErL9DlWgIQ/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/112pXUMX9qe_CSKS8TXvyMXXzQ5YSHU6TBErL9DlWgIQ/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1UiPCGfKzkVrVxZcH8V8dc-OyxkcdRs6TDjv7lpjQtec/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1UiPCGfKzkVrVxZcH8V8dc-OyxkcdRs6TDjv7lpjQtec/edit?usp=drive_web
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ب
ً
 عْنخ اندراسخ ادلْدانْخ:   –راثع

التدريس ذوي  عينة الدراسة الميدانية مف مجموعة مف الخبراء، مف أعضاء ىيئة تكونت 
ية الترب ات، والمعنييف بقضايا التعميـ والدراسات العميا والبحث العممي بكميالمتنوعةصصات التخ

بجامعات السويس واإلسكندرية وقناة السويس والزقازيؽ وبنيا، باإلضافة إلى أعضاء ىيئة تدريس 
ر عند اختيار وتجدر اإلشارة إلى أنو قد تـ وضع المعايير التالية في االعتبابالمعيد القومي لمتخطيط، 

 :أفراد العينة
 أف يكوف أفراد العينة عمى صمة وثيقة بموضوع الدراسة. -
 أف يكوف ىناؾ تنوع في تخصصات العينة يتناسب مع موضوع الدراسة. -
 .بأخالقيات البحث العممي ويتحموفبالخبرة  أفراد العينة تميزيأف  -
  أف تضـ العينة أفراًدا مف جامعات وىيئات بحثية مختمفة. -

 (ٕٗ) ا، إال أنو لـ يستجب لالستبانة سوىخبيرً  (ٖ٘)انت الجولة األولى قد وزعت عمى وك
 تيفا، ويعود ذلؾ إلى انشغاؿ بعض الخبراء في فترة التطبيؽ، فمـ يتمكنوا مف اإلجابة، أما الجولخبيرً 

براء الذيف . وبذلؾ بمغ عدد الخ( خبيرًإٗ( خبيرًا مف أصؿ )ٕٗوالثالثة فقد استجاب ليما ) الثانية
ا. والجدوؿ خبيرً  (ٖ٘)مف أصؿ  ( خبيرًإٗ)اشتركوا في جوالت البحث مف أوؿ جولة إلى آخر جولة 

 التالي يوضح توزيع عينة الدراسة وفًقا لمتخصص في جوالت دلفاي الثالث:
 (ٖجدوؿ )

 توزيع عينة الدراسة وفًقا لمتخصص في جوالت دلفاي الثالث
 
 

 الجولة 

  تخصص الخبراء
 

 مجموعال
أصوؿ التربية 
والتخطيط 
 التربوي

التربية 
المقارنة 
واإلدارة 
 التربوية

مناىج 
وطرؽ 
 التدريس

 
تربية 
 طفؿ

 
عمـ نفس 
وصحة 
 نفسية

 
 جغرافيا

 ٕٗ ٔ ٔ ٕ ٚ ٖ ٔٔ األولى
 ٕٗ ٔ ٔ ٕ ٚ ٖ ٔٔ الثانية
 ٕٗ ٔ ٔ ٕ ٚ ٖ ٔٔ الثالثة

لعينة الدراسة مف تخصص أصوؿ التربية يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف عدد الخبراء الممثميف  
والتخطيط التربوي في الجوالت الثالثة ىـ األكثر تمثياًل، يمييـ الخبراء مف تخصص المناىج وطرؽ 
التدريس، فالتربية المقارنة واإلدارة التربوية، فتخصص تربية الطفؿ، فتخصص عمـ النفس والصحة 

 النفسية.
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صصات الخبراء إلى أنو تخصص عميد كمية التربية ويرجع وجود تخصص الجغرافيا كأحد تخ 
ذا كاف ىدؼ الدراسة ىو تطوير أحد ركائز الكمية )الدراسات العميا(، فكاف لزاًما اشراؾ  بالسويس؛ وا 

 عميد الكمية في جوالت الدراسة.
( ٛٔ( سنة و)ٓٗكما أف سنوات العمؿ، والتي تعكس خبرة عينة الدراسة، ترواحت ما بيف ) 

 عمؿ التربوي بكافة أبعاده التدريسية والبحثية.سنة في ال
%( مف إجمالي ٖٖ,ٖ( أساتذة بنسبة )ٛومف حيث الدرجة األكاديمية فقد بمغ عدد األساتذة ) 

%( مف ٔٗ,ٚ( أساتذة مساعديف بنسبة )ٓٔعدد الخبراء، في حيف بمغ عدد األساتذة المساعديف )
%( مف إجمالي عدد ٕ٘( مدرسيف  بنسبة )ٙييف )إجمالي عدد الخبراء، وبمغ عدد المدرسيف الجامع

 الخبراء.
وتصدر عدد المشاركيف كخبراء في جوالت دلفاي الثالثة أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية  

%( مف إجمالي عدد الخبراء؛ ويرجع ٓٚ,ٛ( عضو ىيئة تدريس، بنسبة )ٚٔجامعة السويس بعدد )
قضية متعمقة بتطوير كمية التربية جامعة السويس،  ذلؾ إلى أف القضية محؿ الدراسة والبحث ىي

  والنيوض بأحد ركائزىا الرئيسة، أال وىي "الدراسات العميا".
ب 
ً
 ًصف استجبنبد جٌالد دنفبُ ادلستصديخ يف اندراسخ: –خبيس
تـ استخداـ االستبانة كأداة يعتمد عمييا في إجراءات تطبيؽ أسموب دلفاي وجوالتو، وذلؾ مف  

ا األداة الرئيسة التي يرتكز عمييا ىذا األسموب، وتـ استخداـ ىذه األداة لمحصوؿ عمى آراء منطمؽ أني
لتطوير برامج الدراسات العميا بكمية التربية بجامعة السويس الخبراء وتصوراتيـ حوؿ األبعاد المتنوعة 

؛ نظرًا لمسعي ، وقد طبقت ىذه االستبانة في ثالث جوالت متتاليةٖٕٓٓفي ضوء متطمبات رؤية مصر 
لموصوؿ إلى درجة اتفاؽ مناسبة بيف الخبراء، وىذا ما ستؤكده نتائج الدراسة، وفيما يمي توضيح 

 لطبيعة االستبيانات المستخدمة:
 استجبنخ اجلٌنخ األًىل:-4

تـ تصميـ استبانة الجولة أولى في ضوء مراجعة األدبيات الخاصة بالدراسات العميا وبرامجيا،  
متطمبات تحقيؽ سات العميا الحالية لكمية التربية بجامعة السويس، وما تـ التوصؿ إليو مف والئحة الدرا
 تمؾ االستبانة في صورة أسئمةحيث تـ تصميـ مف خالؿ البحث العممي التربوي؛  ٖٕٓٓرؤية مصر 

ؿ رائيـ بحرية، وكاف اليدؼ مف ذلؾ ىو الحصوآذات نيايات مفتوحة وجيت لمخبراء مف أجؿ اإلدالء ب
 .عمى أكبر قدر ممكف مف اإلجابات التي تعكس خبرة المشاركيف

 (ٕٗ) ا، إال أنو لـ يستجب لالستبانة سوىخبيرً  (ٖ٘)عمى  االستبانة الكترونًيا وزعتوقد  
 %(.ٛٙ,ٙ، بنسبة )اخبيرً 
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 استجبنخ اجلٌنخ انثبنْخ: -0
ولة األولى )ممثمة في بالنسبة الستبانة الجولة الثانية فقد تـ بناؤىا في ضوء نتائج الج 

استجابات الخبراء( بعد تحميميا وتصنيفيا مع إضافة بعض اآلراء المستقاة مف اإلطار النظري لمبحث 
الخبراء مرة أخرى عمى ما طرحوه في الجولة األولى مف آراء واألدبيات المتصمة بو، بيدؼ استيفاء 

والوقوؼ عمى مدى  ،ىذه التصوراتتصورات، وذلؾ لموصوؿ إلى اتفاؽ في الرأي فيما بينيـ حوؿ 
تمسكيـ بآرائيـ، ومدى استجاباتيـ لألفكار الجديدة التي تـ تضمينيا، والتعرؼ عمى مدى استمرارية 

 القضية محؿ البحث.الخبراء في التأكيد عمى ىذه التصورات، والوصوؿ إلى اتفاؽ فيما بينيـ حوؿ 
( استبياف بنسبة ٔٔاحث منيـ )( محكًما، واستعاد الب٘ٔكما وزعت االستبانة عمى )

 %(، وقد تـ إجراء ما أدخمو المحكموف مف تعديالت نيائية عمى االستبانة.ٖٚ,ٖٖ)
طمب مف الخبراء وبعد إجراء تعديالت المحكميف تـ صياغة االستبانة في صورتيا النيائية، و 

اختيار استجابة واحدة مف و في عبارات مغمقة تحديد درجة الموافقة لمعبارات المكونة ألبعاء االستبانة، 
؛ فاألصؿ في عينة ـ وتصوراتيـلرأيي يناسبالذي  االختيارأماـ ، استجابتيف )موافؽ، وغير موافؽ(

 .الدراسة أنيـ خبراء ذوي كفاءة ومعرفة وعمـ
 %(.ٓٓٔالخبراء بنسبة )الستبانة واستجاب لا، خبيرً  (ٕٗ)عمى  االستبانة الكترونًيا وزعتوقد 

 ٌنخ انثبنثخ:استجبنخ اجل -0
عدادىا في ضوء نتائج جولتي دلفاي األولى والثانية؛ حيث   تـ بناء استبانة الجولة الثالثة وا 

ُطبقت عمى الخبراء المشاركيف في الجولتيف السابقتيف بيدؼ إعادة استيفاء آرائيـ مرة أخرى عمى ما 
واستمرارية تأكيدىـ عمى  طرحوه في الجولة الثانية مف آراء وتصورات، والوقوؼ عمى مدى تمسكيـ

 ىذه اآلراء والتصورات.
 طمب مف الخبراء في عبارات مغمقة تحديد درجة الموافقة لمعبارات المكونة ألبعاء االستبانة،وقد 
 يناسبالذي  االختيارأماـ ، اختيار استجابة واحدة مف استجابتيف )موافؽ، وغير موافؽ( مف خالؿ

 ـ وتصوراتيـ.لرأيي
 %(.ٓٓٔالخبراء بنسبة )الستبانة واستجاب لا، خبيرً  (ٕٗ)عمى  بانة الكترونًيااالست وزعتوقد 
ب 
ً
 انتحهْم االحصبئِ جلٌالد دنفبُ: –سبدس
ييدؼ التحميؿ اإلحصائي لنتائج الجوالت الخاصة بأسموب دلفاي إلى التعرؼ عمى درجة  

وحة خالؿ استبانات الجوالت االتفاؽ التي حصمت عمييا كؿ عبارة مف عبارات األبعاد المتنوعة المطر 
الثالث لدلفاي، ونظرًا لطبيعة استبانة الجولة األولى ذات األسئمة المفتوحة تـ تجميع االستجابات 
الواردة مف الخبراء المتعمقة بكؿ ُبعد مف أبعاد االستبانة؛ بحيث يتـ دمج إو إعادة صياغة االستجابات 
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تجابات بصورة تتناسب مع طبيعة استبانة الجولة الثانية المتشابية والمتقاربة، ثـ تـ صياغة تمؾ االس
   المغمقة، وبما يسيؿ عمى الخبراء اإلجابة عمييا. 

أما فيما يتعمؽ بالتحميؿ اإلحصائي الستجابات  الخبراء في الجولتيف الثانية والثالثة، فقد تـ  
ة مف حيث موافقة الخبراء أو معالجتيا إحصائًيا مف خالؿ حساب التكرارات والنسبة المئوية لكؿ عبار 

عدـ موافقتيـ، وأيًضا حساب الوزف النسبي إلجمالي استجابات الخبراء لدرجة الموافقة باستخداـ 
 المعادلة التالية:

 ٔ ×+ غير موافؽ  ٕ ×موافؽ                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الوزف النسبي لمموافقة =

 ٕ ×إجمالي التكرارات                                 
ويجدر اإلشارة إلى أنو ال يوجد اتفاؽ حوؿ معيار لتحديد نسبة التوافؽ أو اإلجماع بيف  

%(، في حيف أف دراسات ٔ٘اإلجماع )الخبراء، فيناؾ دراسات تشير إلى أف الحد األدنى لمحصوؿ عمى 
 ,Waterbury)%( كحد أدنى لمموافقة ٘ٚ%(، وغيرىا يحدد نسبة )ٓٚأخرى تقترح أف نسبة القبوؿ )

2008, 69). 
%( كنسبة توافؽ؛ حتي يتـ إضافة العبارة إلى عبارات الجولة ٘ٚومف ثـ يحدد البحث نسبة ) 

 الثالثة، واألخذ بيا في التصور المستقبمي.
ب سبث
ً
 نتبئج اندراسخ ادلْدانْخ: –ع

سوؼ يتـ استعراض آلراء واتجاىات الخبراء في جوالت دلفاي الثالثة التي تـ تطبيقيا، كؿ  
 جولة عمى حده، فيما يمي:

 (:ٕٕٓٓ/ٕ/ٜٕحتى  ٕٕٓٓ/ٔ/ٖٓنتائج الجولة األولى )مف -ٔ
امج الدراسات العميا نحو تطوير بر طمب مف الخبراء في أسئمة مفتوحة أف يعبروا عف تصوراتيـ  

، وفيما يمي أىـ التصورات ٖٕٓٓبكمية التربية بجامعة السويس في ضوء متطمبات تحقيؽ رؤية مصر 
 التي اتفؽ عمييا معظـ الخبراء بعد إجراء تعديالت السادة المحكميف: 

   : خصبئ  ادلهتحك مبرحهخ اندراسبد انعهْب –انجعد األًل 
 بر سنوات دراستو.االستقامة األخالقية لمباحث  ع -
 التميز  مف حيث التقدير العاـ في المرحمة الجامعية األولى.  -
 التفوؽ في بيئة العمؿ إف كاف يعمؿ في وظيفة ما. -
 امتالؾ الحد األدنى مف ميارات المغة العربية، وميارات التعامؿ مع مصادر المغة األجنبية.   -
 توافر ميارات التعامؿ مع التكنولوجيا الحديثة. -
 طالب الدراسات العميا باألبداع الفكري والثقافي عبر إجراء مقابالت متنوعة. يزيتم -
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 وجود الرغبة "األصيمة" نحو المجاؿ )الدراسات العميا(. -
 يتسـ المتقدـ بخصائص شخصية كالثقة بالنفس والثبات االنفعالي. -
ؿ النقد، واليمة العالية، تمتع المتقدـ بخصائص أخالقية كاألمانة العممية، والقيادة والمثابرة، وتقب -

 وحب االطالع والقراءة، والصدؽ واألمانة، وااللتزاـ والجدية، والدفاع عف رأيو باألدلة  العممية.
تمتع المتقدـ بسعة االطالع عمى المجاالت المعرفية األخرى وخاصة ما يتصؿ منيا بالمجاؿ  -

 التربوي.
 دراسة، والحضور بشكؿ منتظـ لبرنامج الدراسة.امتالؾ المتقدـ القدرة عمى: التوفيؽ بيف العمؿ وال -
امتالؾ المتقدـ القدرة عمى: اإلبداع والتفكير الناقد آلراء اآلخريف، واالستقاللية الفكرية، والحماس  -

 وارتفاع الروح المعنوية، واالستعداد والنيـ الدائـ لتعمـ كؿ ما ىو جديد ومفيد.
لمعرفة بمناىج البحث ، والقدرة عمي عرض وكتابة امتالؾ المتقدـ ميارات البحث العممي مثؿ: ا -

البحث العممي، واستخداـ ميارات التفكير العممي والمنطقي واالبداعي والتأممي والتحميؿ، واإللماـ 
 بمناىج التحميؿ اإلحصائي، واستخداـ طرؽ مختمفة لعرض وتحميؿ وتفسير البيانات.

 :ندراسبد انعهْبانشرًط انعبيخ نالنتحبق مبرحهخ ا –انجعد انثبنِ
- .    قصر االلتحاؽ عمى خريجي كميات التربية، واآلداب، والعمـو
   االرتفاع بالتقدير العاـ لممتقدميف )جيد جًدا عمى األقؿ في الدرجة الجامعية األولى(. -
   الحضور المنتظـ لممحاضرات، وااللتزاـ بتطبيؽ القواعد المنظمة لمحضور والغياب. -
 ر القبوؿ المخصص في المغة العربية، والمغة اإلنجميزية، والحاسب اآللي.اجتياز المتقدـ الختبا -
الحضور المنتظـ والُمراَقب لجمسات السيمينار العممي ومناقشة الرسائؿ العممية، والتأكد مف جدوى  -

   اإلفادة منيا.
  خارج القسـ، وخارج الكمية في الجامعات األخرى. التواصؿ مع أعضاء "المجتمع العممي" -
عداد بطارية اختبارات تغطإ -   كؿ الجوانب المطموبة. يجراء مقابالت شخصية موضوعية، وا 
   اختيار أفكار بحثية متميزة  في مجاؿ التخصص. -
إتقاف اختبارات موضوعة مف قبؿ إدارة الدراسات العميا تفيد اجتيازه لمغة العربية واإلنجميزية  -

   وميارات الكتابة.
ف قبؿ أساتذة متخصصيف لضماف امتالؾ المتقدـ لميارات البحث عمؿ اختبارات قبوؿ فعمية م -

   العممي والتربوي.
  أف ال يتجاوز فترة خمس سنوات مف تاريخ نيؿ الدرجة الجامعية األولى . -
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 :ثرايج اندراسبد انعهْب ادلمديخ –انجعد انثبنث
   تربية المبدعيف وتأىيؿ ذوي االحتياجات الخاصة.   -
   القياس والتقويـ. -
   سيكولوجية المسنيف. -
   اإلرشاد النفسي العائمي. -
   برنامج تعميـ الكبار والتعميـ المستمر. -
   التعميـ اإللكتروني. -
   عمـ النفس التربوي. -
   برامج متخصصة في فروع التربية الخاصة. -
   التخطيط التربوي. -
   الدراسات المستقبمية. -
   اقتصاديات التعميـ. -
   أنثروبولوجيا التربية. -
   اإلدارة التربوية وسياسات التعميـ. -
   التربية المقارنة. -
   التربية الدولية. -
   المناىج وطرؽ التدريس. -

ة بالكمية المقررات الدراسية المتضمنة وفًقا ييحدد األقساـ العمم :ادلمرراد اندراسْخ –انجعد انراثع
 لمبرامج المقترحة.

 :آنْبد تمْْى أداء انغبنت –انجعد اخلبيس
أسموب التقييـ ليشمؿ: امتحاف منتصؼ الفصؿ + امتحاف نياية الفصؿ + المناقشات  تنوع -

   أثناء المحاضرات + التكميفات + االمتحاف الشفيي.
حتمية أف يتمركز التقييـ حوؿ "نواتج التعمـ المستيدفة"، فضاًل عف "الكفايات" التي اكتسييا  -

   الطالب ، وقدرتو عمى توظيفيا.
   مشروعات بحثية. -
   ورش عمؿ. -
   اختبارات كتابية وشفوية دورية. -
   عروض تقديمية. -
   بحوث في المجاؿ. -
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   تمخيص أحدث اإلصدارات العممية والبحثية في المجاؿ. -
   ترجمات لبحوث ومقاالت عممية. -
   المشاريع التنافسية. -
   المقابالت الشخصية. -
   اختبارات نيائية تحريرية. -

 :ًانجحث نظبو اندراسخ –انجعد انسبدس
المتابعة مستمرة مف قبؿ القسـ العممي وكالة الكمية لشئوف الدراسات العميا بمدى التقدـ الزمني  -

   في إنجاز الرسالة العممية.
الحد مف فترات المد التي تتـ لبعض الرسائؿ العممية وتصؿ إلى خمس سنوات فما فوقيا، بما  -

ال قد يتعرض إللغاء قيده.يضع الباحث في ميمة إنجاز الرسالة في الموعد الم   حدد، وا 
المتابعة الفعمية لمدى التزاـ عضو ىيئة التدريس بالوفاء بالساعات الدراسية المخصصة  -

   لتدريس مواده؛ بما يضمف حسف التأسيس لمطالب، وتحقيؽ اإلفادة المرجوة. 
تطمبة لكؿ اعتماد نظاـ الساعات المعتمدة لكؿ مقرر بحيث يستوفي كؿ طالب عدد الساعات الم -

   مقرر ولكؿ فرقة أو مرحمة دراسية. 
ثبات ذلؾ في ساعاتو التدريسية، والتي  - إلزاـ الباحثيف مف الدراسات العميا بحضور السيمينار وا 

   ستدخؿ في تقييـ ساعات حضور برامجيـ.
تحديد عدد معيف مف الساعات المعتمدة التي يجب أف يجتازىا الطالب مع تقديـ رسالة تجيزىا  -

   المناقشة والحكـ  في نياية المدة المحددة. نةلج
   االلتزاـ بحضور عدد المحاضرات الواجبة لكؿ مقرر دراسي. -
أف يبدأ الطالب في إعداد خطة الدراسة وعرضيا في السيمنار العممي أثناء الفصؿ األخير مف  -

   اختصارًا لموقت، وتحقيقًا لمصمحة الطالب. ؛الدراسة في البرنامج
 :آنْبد تسجْم اخلغظ انجحثْخ –سبثعانجعد ان
أف تكوف لنسبة حضور السيمنار العممي وضعيتيا الفعمية، وتكوف ضمف مسوغات السماح  -

   بإجراء المناقشة بطريقة عممية.
( سنوات، ويتـ إدراج موضوعاتيا في مجمس القسـ، ٘أف يتـ عمؿ خريطة بحثية مبتكرة لمدة ) -

ية، وبالتالي يتـ التأكد مف أف الموضوعات البحثية تنسجـ ولجنة الدراسات العميا، ومجمس الكم
   مع الخريطة البحثية الموضوعة.

عدـ السماح بفتح برامج لمدراسات العميا باألقساـ التي ال يوجد بيا أساتذة متخصصيف كافيف.  -
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 االلتزاـ بعقد سمينار القسـ في موعد ثابت كؿ أسبوع لمناقشة الموضوعات والخطط البحثية. -
تفعيؿ آلية إللزاـ الطالب بضرورة حضور السمينار العممي لمقسـ وحرمانو مف المناقشة في  -

   % مف حمقات المناقشة.ٓٛحالة عدـ حضور 
إلزاـ الطالب بحضور المناقشات العممية لرسائؿ الماجستير والدكتوراه في كافة التخصصات  -

   العممية بالكمية وال سيما مجاؿ تخصصو.
   األبحاث بمجالت عممية محكمة ورصينة. الحرص عمي نشر -
أف يتضمف انتداب األساتذة مف خارج الجامعة إضافة الساعات التدريسية والساعات المكتبية  -

   التي تتيح لمطالب ولألساتذة تحقيؽ التواصؿ العممي المنشود.
البعد االستخداـ األمثؿ لوسائط التواصؿ الجديدة والمتاحة لمجميع كسبيؿ لمحد مف مشاكؿ  -

   المكاني.
لمناقشة رؤية الطالب فيما يجري في -بيف الحيف واآلخر  -أف تخصص جمسات السيمنار  -

وضرورة أف يكوف ذلؾ مف بيف معايير المفاضمة بيف الطالب عند  ،السيمنار، وكيفية تطويره
 قرار الموافقة عمى التسجيؿ.

 الحرص عمى حضور الندوات والمؤتمرات. -
   ؿ الدراسة.  ترجمة كتابيف في مجا -

 :آنْبد اختْبر ادلشرفني –انجعد انثبين
 "التحديد الدقيؽ" لمتطمبات إنجاز الرسالة والتخصص العممي ىما األساس عند اختيار المشرؼ. -
توزيع عادؿ لحاالت اإلشراؼ عمى أعضاء ىيئة التدريس وفؽ خطة دورية، عمى أف يتـ  -

  الب في االعتبار. مراعاة التخصص واالىتماـ العممي واختيارات الط
وجود خريطة بحثية فعمية تغطي كؿ المجاالت واالىتمامات البحثية باألقساـ التربوية، بما  -

يضمف توزيع الطالب عمى المجاالت المختمفة، واالستفادة مف جيود أعضاء ىيئة التدريس 
   بالقسـ.

ى أف تكوف شاممة وجود سير ذاتية ألعضاء ىيئة التدريس بسكرتارية األقساـ التربوية، عم -
ألبحاث ودراسات ومؤلفات أعضاء ىيئة التدريس؛ بما يعيف الطالب عمى اختيار األقرب واألكفأ 

   لموضوع بحثو.
  االلتزاـ بالتخصص الدقيؽ ومدي الفائدة التي ستعود عمي الطالب مف األستاذ المشرؼ. -
  الب مف بينيـ.قياـ القسـ بوضع استمارة بأسماء ثالثة أو خمسة مشرفيف يختار الط -
أالِّ تتـ عممية تغيير، أو تعديؿ اإلشراؼ "قبؿ" التشخيص الدقيؽ لمعثرات التي تعترض طريؽ  -

 العمؿ، وضرورة أف تكوف غاية التعديؿ ىو مصمحة الطالب.
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 : شرًط ينبلشخ انرسبئم انعهًْخ –انجعد انتبسع
ا مع انتياء الطالب وتحريريً ا الجدية والصرامة في تطبيؽ االمتحاف الشامؿ )الذي ُيعقد شفييً  -

 مف إعداد الرسالة( كشرط قبمي لمشروع في إجراءات تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ.
 اجتياز دورة تفيد بإتقاف ميارات المغة العربية وخاصة في المجاؿ التعبيري والمجاؿ الشفيي. -
الخاصة بو لمحد  اجتياز دورة في فنيات الترجمة التربوية، لضماف قياـ الباحث بعمؿ الترجمة -

أو ترجمة المكاتب المعنية غير المتخصصة بيذا  Googleمف ظاىرة االعتماد  عمى ترجمة 
 الشأف.

 حضور واجتياز أكثر مف دورة في المعالجة اإلحصائية وتفسير النتائج وتحميميا. -
لمرسالة في دورية متخصصة؛ لإلعالـ بفكرة الرسالة ومحاورىا  Reviewعمؿ مراجعة  -

 يا وما توصمت إليو.ومعالجت
 حضور عدد مف المناقشات العممية بالكمية أو خارجيا. -
 عقد مناقشة تمييدية تحاكي المناقشة النيائية ألعضاء القسـ وطالب الدراسات العميا بو. -
 اجتياز مقرر في أسس البحث العممي وتطبيقاتو. -
 اجتياز مقرر في أخالقيات البحث العممي. -
ر وبحثاف في مرحمة الدكتوراه في مجمة عممية تتبع إحدى نشر بحث في مرحمة الماجستي -

 كميات التربية في مصر.
 اجتياز مدة عاميف عمى األقؿ مف التسجيؿ لمدرجة العممية. -
 الحصوؿ عمي دورات تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس. -
عف مشاركة الطالب في األعماؿ العممية لمقسـ مف سيمينار وندوات ومؤتمرات بنسبة ال تقؿ  -

ٚ٘ٝ . 
 تقارير إيجابية مف المشرفيف بصالحية الرسالة لممناقشة. -

 :اندراسبد انتًيْدّخ ًانتكٌّن انعهًِ نهجبحث –انجعد انعبشر
   مناىج البحث التربوي التقميدية وغير التقميدية. -
   امتالؾ ناصية المغة العربية والمغة اإلنجميزية. -
   بحثية.ورش عمؿ وتطبيقات في منيجية إعداد الخطط ال -
  حضور السيمنارات العممية األخرى بكميات التربية لالنفتاح عمى مدارس تربوية مغايرة. -
   مناىج البحث في مجاؿ التخصص. -
   مناىج التحميؿ اإلحصائي. -
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تحديد عدد مف الموضوعات التي ينبغي عمى الطالب االطالع عمييا مف عدة مصادر ومناقشتيا  -
   مع أستاذه.

   استطالعية وميدانية في مجاؿ تخصصو.القياـ بدراسات  -
  المسح الشامؿ لمدراسات السابقة والنظريات المفسرة لمظاىرة محؿ االىتماـ. -
   فمسفة العمـ. -
   فمسفة البحث التربوي. -
   األساليب الكمية والكيفية )النوعية( في البحث العممي. -
   اإلحصاء التربوي الوظيفي. -
   ة.األسموبية، ونمط الكتابة العممي -
  نماذج التوثيؽ العممي. -

  :اإليكبنبد ادلبدّخ –انجعد احلبدُ عشر
وجود قاعات بحثية ُمعدة ومجيزة تكنولوجًيا، فضاًل عف رفد ىذه القاعات بمكتبة صغيرة تشمؿ  -

   جديد المعرفة التربوية في البحث التربوي.
ات التربية؛ بما يتيح االرتقاء أف تتيح القاعات االتصاؿ إلكترونًيا بمكتبات الدراسات العميا بكمي -

   بموضوعات البحث التربوي وكشؼ جديدىا.
زيادة المنح لطالب الدراسات العميا مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ والرواتب والمكافآت لمطالب  -

   بالدراسات العميا. 
  إتاحة االشتراؾ في قواعد البيانات العالمية والتواصؿ معيا والنشر بيا.  -
   تدقيؽ والمراجعة المغوية لمرسائؿ. مركز لم -
   مركز إلجراء المعالجات اإلحصائية.  -
   معامؿ االنترنت والبحث العممي واتصاليـ بقواعد البيانات العالمية. -
   توصيؿ شبكة اإلنترنت بقاعات المحاضرات. -
   تزويد المكتبة برسائؿ عممية ومراجع حديثة. -
  الدراسات العميا في غضوف أسبوعيف لممرجع. إتاحة فرص االستعارة مف المكتب لطالب -
  تزويد المكتبة بماكينات تصوير حديثة، وبأجيزة الحاسوب اآللي وطابعات. -
  فتح المكتبة خالؿ الفترة المسائية يومًيا لتمكيف طالب الدراسات العميا مف االطالع. -
  مية.وجود مكتبات رقمية قومية بيا اشتراكات بأىـ المجالت والدوريات العال -
   أف تكوف شبكة اإلنترنت المتاحة فائقة السرعة. -
قميميً االشتراؾ في المجالت والدوريات "المرموقة " عالميً  -    ا.ا، ومحميً ا، وا 
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تبني مشروع مكتبات األقساـ، وتزويدىا بالمصادر العممية المناسبة لطبيعة البحوث التي  -
   يجرييا طالب القسـ.

 تبات الجامعية.تدريب الموظفيف العامميف بالمك -
 :يمرتحبد أخرٍ –انجعد انثبنِ عشر

عمؿ مسابقة سنوية الختيار الباحث المتميز في كؿ قسـ تربوي، ثـ يتبعيا اختيار الباحث  -
المتميز أو المثالي عمى مستوى الكمية، وأخيرًا الباحث المتميز عمى مستوى الدراسات العميا 

   يئة التدريس.بكميات التربية، وكذا الفكرة بالنسبة لعضو ى
عمؿ مسابقة سنوية الختيار أفضؿ رسالة عمى مستوى الدراسات العميا بكمية التربية، يتبعيا  -

   تعميميا عمى مستوى كميات التربية األخرى؛ شريطة أف يكتب لمفكرة االستمرار.
ب عمؿ دورات عمى غرار دورات التويفؿ، ولكف في المغة العربية، شريطة أال يتـ التسجيؿ لطال -

الدراسات العميا إال بعد اجتيازىا أواًل، ثـ عمؿ اختبارات شفوية بعد االجتياز لضماف مصداقية 
   اجتياز الدورات. 

   توفير مركز إلكتروني يقدـ خدمات بحثية األساتذة والطالب واالستزادة العممية. -
 بكالوريوس.تخصيص ساعات مكتبية لطالب الدراسات العميا أسوة بطالب مرحمة الميسانس وال -
   وجود خريطة بحثيو لمجامعة، وكمياتيا.  -
 قراءة مراجع متخصصة  قبؿ التسجيؿ لخطط البحث بناء عمى رؤية المشرؼ. -
   الدعـ المادي لمباحثيف.  -
   ربط االبحاث بمشاكؿ المجتمع. -
تييئة مناخ بيف أعضاء المجتمع العممي تتـ مف خاللو  عممية "التطبيع العممي" لمباحث؛ حيث  -

يتعمـ "العقالنية المؤسسية المشتممة عمى تقاليد العالقات العممية، وضوابطيا، والممارسات 
     العممية ، والقواعد واألخالؽ العممية وغيرىا.

 (:ٕٕٓٓ/٘/ٗٔحتى  ٕٕٓٓ/ٗ/٘مف نتائج الجولة الثانية ) -ٕ
راسات العميا بكمية تطوير برامج الد استكمااًل لتوضيح اتجاىات الخبرات وآرائيـ وتصوراتيـ حوؿ
، تـ تطبيؽ االستبانة الخاصة ٖٕٓٓالتربية بجامعة السويس في ضوء متطمبات تحقيؽ رؤية مصر 

بالجولة الثانية، وجاءت نتائجيا متضمنة أىـ نتائج الجولة األولى، حيث طمب مف الخبراء في عبارات 
مف خالؿ استجابتيف ىي )موافؽ، وغير مغمقة تحديد درجة الموافقة لمعبارات المكونة ألبعاد االستبانة، 

موافؽ(؛ ويجب قبؿ مناقشة إجمالي أراء الخبراء حوؿ درجات الموافقة، حساب الوزف النسبي لدرجة 
 الموافقة عمى أبعاد االستبانة ككؿ، ويوضح الجدوؿ التالي ذلؾ:
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 (ٗجدوؿ )
 إجمالي أراء الخبراء حوؿ استبانة الجولة الثانية ألسموب دلفاي

 النسبة المئوية التكرار جابةاالست
 %ٖٜ,ٙ ٖ٘٘ٓ موافؽ

 %ٙ,ٗ ٜٕٓ غير موافؽ
 %  ٜٙ,ٛالوزف النسبي لدرجة الموافقة عمى االستبانة ككؿ = 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف الوزف النسبي لدرجة الموافقة عمى أبعاد االستبانة وعباراتيا  
اع درجة الموافقة بيف الخبراء عمى العبارات %(، ويرجع ذلؾ الرتفٜٙ,ٛمرتفع؛ إذ بمغ ذلؾ الوزف )

%(. وفيما يمي تحميؿ لنتائج أبعاد ٖٜ,ٙالمكونة ألبعاد االستبانة، حيث وصمت نسبة الموافقة )
 استبانة الجولة الثانية بالتفصيؿ:

 :العميا الدراسات بمرحمة الممتحؽ خصائص استجابات الخبراء حوؿ -البعد األوؿ
خصائص الممتحؽ بمرحمة  اء الخبراء حوؿ درجة الموافقة  عمىيعرض الجدوؿ التالي آر  

  :الدراسات العميا
 (٘جدوؿ )

 خصائص الممتحؽ بمرحمة الدراسات العمياالتكرارات والنسب المئوية الستجابات الخبراء حوؿ 
  
 
 ـ

 
 العبارات

 درجة الموافقة
 غير موافؽ موافؽ

 النسبة  التكرار النسبة  التكرار

 سنوات عبرتقامة األخالقية لمباحث  االس ٔ
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .دراستو

 المرحمة فيمف حيث التقدير العاـ   التميز ٕ
 %ٙٔ,ٚ ٗ %ٖٛ,ٖ ٕٓ  .األولى الجامعية

 وظيفة في يعمؿ كاف إف العمؿ بيئة في التفوؽ ٖ
 %ٙٔ,ٚ ٗ %ٖٛ,ٖ ٕٓ .ما

 المغة العربية، ميارات مف األدنى الحد امتالؾ ٗ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ  . األجنبية المغة مصادر مع التعامؿ وميارات

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .الحديثة التكنولوجيا مع التعامؿ ميارات توافر ٘

يتميزطالب الدراسات العميا باألبداع الفكري  ٙ
 %ٕٔ,٘ ٖ %ٚٛ,٘ ٕٔ .متنوعة مقابالت إجراء عبروالثقافي 
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 الدراسات) المجاؿ نحو"  األصيمة"  الرغبة وجود ٚ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ (.العميا

 بالنفس كالثقة شخصية بخصائص المتقدـ يتسـ ٛ
 %ٛ,ٖ ٕ %ٜٔ,ٚ ٕٕ .االنفعالي والثبات

ٜ 

 كاألمانة أخالقية بخصائص المتقدـ تمتع
 واليمة النقد، وتقبؿ والمثابرة، والقيادة العممية،
 دؽوالص والقراءة، االطالع وحب العالية،
 رأيو عف والدفاع والجدية، وااللتزاـ واألمانة،
 .العممية  باألدلة

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

ٔٓ 
 المجاالت عمى بسعة االطالع المتقدـ تمتع

 بالمجاؿ منيا يتصؿ ما وخاصة األخرى المعرفية
 .التربوي

ٕٕ ٚ,ٜٔ% ٕ ٖ,ٛ% 

ٔٔ 
 العمؿ بيف التوفيؽ: عمى القدرة المتقدـ امتالؾ
 لبرنامج منتظـ بشكؿ والحضور  سة،والدرا

 .الدراسة
ٕٖ ٛ,ٜ٘% ٔ ٕ,ٗ% 

ٕٔ 

 والتفكير اإلبداع: عمى القدرة المتقدـ امتالؾ
 الفكرية، واالستقاللية اآلخريف، آلراء الناقد

 واالستعداد المعنوية، الروح وارتفاع والحماس
 .ومفيد جديد ىو ما كؿ لتعمـ الدائـ والنيـ

ٕٖ ٛ,ٜ٘% ٔ ٕ,ٗ% 

ٖٔ 

مثؿ:   العممي البحث ميارات المتقدـ الؾامت
 عرض عمي والقدرة ، البحث مناىجالمعرفة ب

 التفكير ميارات واستخداـ العممي، البحث وكتابة
 والتحميؿ، والتأممي واالبداعي والمنطقي العممي
 واستخداـ اإلحصائي، التحميؿ بمناىج واإللماـ
 .البيانات وتفسير وتحميؿ لعرض مختمفة طرؽ

ٕٕ ٚ,ٜٔ% ٕ ٖ,ٛ% 

 ٕٗإجمالي عدد الخبراء = 
يتبيف مف الجدوؿ السابؽ وجود إجماع واضح بيف الخبراء عمى الموافقة عمى العبارات المتعمقة  

بخصائص الممتحؽ بمرحمة الدراسات العميا؛ حيث تراوحت نسب الموافقة عمى عبارات ىذا البعد بيف 
 %( في حدىا األدنى.ٖٛ,ٖ%( في حدىا األعمى و)ٓٓٔ( استجابة بنسبة )ٕٗ)
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 :الشروط العامة لاللتحاؽ بمرحمة الدراسات العميااستجابات الخبراء حوؿ  -البعد الثاني
الشروط العامة لاللتحاؽ  يبيف الجدوؿ التالي استجابات الخبراء حوؿ درجة الموافقة عمى

  :بمرحمة الدراسات العميا
 (ٙجدوؿ )

 الشروط العامة لاللتحاؽ بمرحمة الدراسات العميابراء حوؿ التكرارات والنسب المئوية الستجابات الخ
  
 
 ـ

 
 العبارات

 درجة الموافقة
 غير موافؽ موافؽ

 النسبة التكرار النسبة التكرار

قصر االلتحاؽ عمى خريجي كميات التربية،  ٔ
 %ٙٙ,ٚ ٙٔ %ٖٖ,ٖ ٛ .واآلداب، والعمـو

ا عمى االرتفاع بالتقدير العاـ لممتقدميف )جيد جدً  ٕ
 %ٛ٘,ٖ ٗٔ %ٔٗ,ٚ ٓٔ ى(.األقؿ في الدرجة الجامعية األول

الحضور المنتظـ لممحاضرات، وااللتزاـ بتطبيؽ  ٖ
 %ٙٔ,ٚ ٗ %ٖٛ,ٖ ٕٓ .القواعد المنظمة لمحضور والغياب

اجتياز المتقدـ الختبار القبوؿ المخصص في  ٗ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .المغة العربية، والمغة اإلنجميزية، والحاسب اآللي

٘ 
الحضور المنتظـ والُمراَقب لجمسات السيمينار 
العممي ومناقشة الرسائؿ العممية، والتأكد مف 

 .جدوى اإلفادة منيا
ٕٖ ٛ,ٜ٘% ٔ ٕ,ٗ% 

التواصؿ مع أعضاء "المجتمع العممي" خارج  ٙ
 %ٙٔ,ٚ ٗ %ٖٛ,ٖ ٕٓ .القسـ، وخارج الكمية في الجامعات األخرى

عداد إجراء مقابالت شخ ٚ صية موضوعية، وا 
 %ٛ,ٖ ٕ %ٜٔ,ٚ ٕٕ .بطارية اختبارات تغطى كؿ الجوانب المطموبة

 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .اختيار أفكار بحثية متميزة  في مجاؿ التخصص ٛ

ٜ 
إتقاف اختبارات موضوعة مف قبؿ إدارة الدراسات 
العميا تفيد اجتيازه لمغة العربية واإلنجميزية 

 .وميارات الكتابة
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

عمؿ اختبارات قبوؿ فعمية مف قبؿ أساتذة  ٓٔ
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕمتخصصيف لضماف امتالؾ المتقدـ لميارات 
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 .البحث العممي والتربوي

أف ال يتجاوز فترة خمس سنوات مف تاريخ نيؿ  ٔٔ
 %٘ٗ,ٛ ٔٔ %ٗ٘,ٕ ٖٔ . الدرجة الجامعية األولى

 ٕٗإجمالي عدد الخبراء = 
الجدوؿ السابؽ وجود إجماع واضح بيف الخبراء عمى الموافقة عمى معظـ العبارات  يتضح مف

؛ حيث تراوحت نسب الموافقة عمى عبارات الشروط العامة لاللتحاؽ بمرحمة الدراسات العمياالمتعمقة ب
 %( في حدىا األدنى.ٖٛ,ٖ%( في حدىا األعمى و)ٓٓٔ( استجابة بنسبة )ٕٗىذا البعد بيف )

قصر اؾ ثالث عبارات حصمت عمى نسبة قبوؿ متدنية، وكانت العبارة األولى ىي "إال أنو ىن
%(؛ ٖٖ,ٖ"، والتي حصمت عمى نسبة موافقة )االلتحاؽ عمى خريجي كميات التربية، واآلداب، والعموـ

جعؿ االلتحاؽ ومف ثـ سوؽ يتـ تعديميا في الجولة الثالثة؛ بحيث يتـ صياغتيا عمى النحو التالي: "
االرتفاع بالتقدير العاـ أما العبارة الثانية فيي عبارة " ."أماـ جميع خريجي الكميات والمعاىدمتاح 

"، والذي بمغت نسبة الموافقة عمييا لممتقدميف )جيد جًدا عمى األقؿ في الدرجة الجامعية األولى(
تثبيت التقدير التراكمي (، وعمية سيتـ إعادة صياغتيا في الجولة الثالثة عمى النحو التالي: "%ٚ,ٔٗ)

أف ال يتجاوز فترة خمس والعبارة الثالثة ىي " ."لممرحمة الجامعية األولى لممتقدميف عند تقدير جيد
%(، وتـ حذؼ ٗ٘,ٕ"، وبمغت نسبة الموافقة عمييا )سنوات مف تاريخ نيؿ الدرجة الجامعية األولى

  .ىذه العبارة نيائًيا مف الجولة الثالثة
 برامج الدراسات العميا المقدمةاستجابات الخبراء حوؿ  -البعد الثالث

حوؿ برامج الدراسات العميا  يوضح الجدوؿ التالي استجابات الخبراء حوؿ درجة الموافقة عمى
  :المقدمة

 (ٚجدوؿ )
 حوؿ برامج الدراسات العميا المقدمةالتكرارات والنسب المئوية الستجابات الخبراء 

  
 
 ـ

 
 العبارات

 افقةدرجة المو 
 غير موافؽ موافؽ

 النسبة التكرار النسبة التكرار

تربية المبدعيف وتأىيؿ ذوي االحتياجات  ٔ
 %ٛ,ٖ ٕ %ٜٔ,ٚ ٕٕ .الخاصة

 %ٛ,ٖ ٕ %ٜٔ,ٚ ٕٕ .القياس والتقويـ ٕ
 %ٛ,ٖ ٕ %ٜٔ,ٚ ٕٕ .سيكولوجية المسنيف  ٖ
 %ٕٔ,٘ ٖ %ٚٛ,٘ ٕٔ .اإلرشاد النفسي العائمي ٗ
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 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .الكبار والتعميـ المستمربرنامج تعميـ  ٘
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .التعميـ اإللكتروني ٙ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .عمـ النفس التربوي ٚ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .برامج متخصصة في فروع التربية الخاصة ٛ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .التخطيط التربوي ٜ
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .دراسات المستقبميةال ٓٔ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .اقتصاديات التعميـ ٔٔ
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .أنثروبولوجيا التربية ٕٔ
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .اإلدارة التربوية وسياسات التعميـ ٖٔ
 %ٛ,ٖ ٕ %ٜٔ,ٚ ٕٕ .التربية المقارنة ٗٔ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .التربية الدولية ٘ٔ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .المناىج وطرؽ التدريس ٙٔ

 ٕٗإجمالي عدد الخبراء = 
يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود إجماع واضح بيف الخبراء عمى الموافقة عمى معظـ برامج 

( استجابة ٕٗالدراسات العميا المقترحة؛ حيث تراوحت نسب الموافقة عمى عبارات ىذا البعد بيف )
 ( في حدىا األدنى.%٘,ٚٛ%( في حدىا األعمى و)ٓٓٔبنسبة )

 استجابات الخبراء حوؿ المقررات الدراسية: -البعد الرابع
جاء ىذا البعد في عبارة واحدة؛ لموقوؼ عمى آلية تحديد المقررات الدراسية المتوافقة مع 

ة بالكمية يقساـ العمميحدد األالبرامج الدراسية المقترحة في البعد السابؽ، وتمثمت تمؾ العبارة في: "
( خبيرًا بنسبة ٖٕ"، والتي حصمت عمى موافقة )المقررات الدراسية المتضمنة وفًقا لمبرامج المقترحة

%(؛ وعميو يتبيف اتفاؽ ٗ,ٕ%(، في حيف حصمت عمى عدـ موافقة خبير واحد فقط بنسبة )ٜ٘,ٛ)
 الخبراء عمى ىذه اآللية.

 يات تقييـ أداء الطالبآلاستجابات الخبراء حوؿ  -البعد الخامس
  :آليات تقييـ أداء الطالب يعرض الجدوؿ التالي استجابات الخبراء حوؿ درجة الموافقة عمى
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 (ٛجدوؿ )
 حوؿ آليات تقييـ أداء الطالبالتكرارات والنسب المئوية الستجابات الخبراء 

  
 
 ـ

 
 العبارات

 درجة الموافقة
 غير موافؽ موافؽ

 النسبة التكرار النسبة التكرار

ٔ 
تنوع أسموب التقييـ ليشمؿ: امتحاف منتصؼ 
الفصؿ + امتحاف نياية الفصؿ + المناقشات أثناء 

 .المحاضرات + التكميفات + االمتحاف الشفيي
ٕٖ ٛ,ٜ٘% ٔ ٕ,ٗ% 

ٕ 
حتمية أف يتمركز التقييـ حوؿ " نواتج التعمـ 
المستيدفة "، فضاًل عف " الكفايات " التي اكتسييا 

 .طالب ، وقدرتو عمى توظيفياال
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .مشروعات بحثية ٖ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .ورش عمؿ ٗ
 %ٛ,ٖ ٕ %ٜٔ,ٚ ٕٕ .اختبارات كتابية وشفوية دورية ٘
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .عروض تقديمية ٙ
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .بحوث في المجاؿ ٚ

حدث اإلصدارات العممية والبحثية في تمخيص أ ٛ
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .المجاؿ

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .ترجمات لبحوث ومقاالت عممية ٜ
 %ٙٔ,ٚ ٗ %ٖٛ,ٖ ٕٓ .المشاريع التنافسية ٓٔ
 %ٕٔ,٘ ٖ %ٚٛ,٘ ٕٔ .المقابالت الشخصية ٔٔ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .اختبارات نيائية تحريرية ٕٔ

 ٕٗدد الخبراء = إجمالي ع
يتضح مف الجدوؿ السابؽ اتفاؽ الخبراء عمى ضرورة تطوير آليات تقييـ طالب الدراسات 
العميا؛ حيث تضمف العبارات آليات جديدة مستحدثة ال تطبيؽ غالًبا بمرحمة الدراسات العميا بكميات 

%( في ٓٓٔبنسبة ) ( استجابةٕٗالتربية؛ إذ تراوحت نسب الموافقة عمى عبارات ىذا البعد بيف )
 ( في حدىا األدنى.%ٖ,ٖٛحدىا األعمى و)
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 والبحث: نظاـ الدراسةاستجابات الخبراء حوؿ  -البعد السادس
  :نظاـ الدراسة والبحث يوضح الجدوؿ التالي استجابات الخبراء حوؿ درجة الموافقة عمى

 (ٜجدوؿ )
 والبحث نظاـ الدراسةالتكرارات والنسب المئوية الستجابات الخبراء 

  
 
 ـ

 
 العبارات

 درجة الموافقة
 غير موافؽ موافؽ

 النسبة التكرار النسبة التكرار

ٔ 
المتابعة مستمرة مف قبؿ القسـ العممي وكالة 
الكمية لشئوف الدراسات العميا بمدى التقدـ الزمني 

 .في إنجاز الرسالة العممية
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

ٕ 

تي تتـ لبعض الرسائؿ الحد مف فترات المد ال
العممية وتصؿ إلى خمس سنوات فما فوقيا، بما 
يضع الباحث في ميمة إنجاز الرسالة في الموعد 

ال قد يتعرض إللغاء قيده  .المحدد، وا 

ٜٔ ٕ,ٜٚ% ٘ ٛ,ٕٓ% 

ٖ 

المتابعة الفعمية لمدى التزاـ عضو ىيئة التدريس 
بالوفاء بالساعات الدراسية المخصصة لتدريس 

ا يضمف حسف التأسيس لمطالب، مواده؛ بم
  .وتحقيؽ اإلفادة المرجوة

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

ٗ 
اعتماد نظاـ الساعات المعتمدة لكؿ مقرر بحيث 
يستوفي كؿ طالب عدد الساعات المتطمبة لكؿ 

  .مقرر ولكؿ فرقة أو مرحمة دراسية
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

٘ 
بحضور إلزاـ الباحثيف مف الدراسات العميا 

ثبات ذلؾ في ساعاتو التدريسية،  السيمينار وا 
 .والتي ستدخؿ في تقييـ ساعات حضور برامجيـ

ٕٖ ٛ,ٜ٘% ٔ ٕ,ٗ% 

ٙ 
تحديد عدد معيف مف الساعات المعتمدة التي 
يجب أف يجتازىا الطالب مع تقديـ رسالة تجيزىا 

 .لجنةالمناقشة والحكـ  في نياية المدة المحددة
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

االلتزاـ بحضور عدد المحاضرات الواجبة لكؿ  ٚ
 %ٛ,ٖ ٕ %ٜٔ,ٚ ٕٕ .مقرر دراسي
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ٛ 

أف يبدأ الطالب في إعداد خطة الدراسة وعرضيا 
في السيمنار العممي أثناء الفصؿ األخير مف 
الدراسة في البرنامج )وىذا معموؿ بو في بعض 
الموائح( اختصارًا لموقت، وتحقيقًا لمصمحة 

 .الطالب

ٕٖ ٛ,ٜ٘% ٔ ٕ,ٗ% 

 ٕٗإجمالي عدد الخبراء = 
يتضح مف الجدوؿ السابؽ اتفاؽ الخبراء عمى ضرورة تطوير نظاـ الدراسة بمرحمة الدراسات 

%( في حدىا ٓٓٔ( استجابة بنسبة )ٕٗالعميا؛ إذ تراوحت نسب الموافقة عمى عبارات ىذا البعد بيف )
 ( في حدىا األدنى.%ٕ,ٜٚاألعمى و)

 :آليات تسجيؿ الخطط البحثيةاستجابات الخبراء حوؿ  -البعد السابع
  :آليات تسجيؿ الخطط البحثية يحدد الجدوؿ التالي نسب موافقة الخبراء عمى
 (ٓٔجدوؿ )

 حوؿ آليات تسجيؿ الخطط البحثيةالتكرارات والنسب المئوية الستجابات الخبراء 
  
 
 ـ

 
 العبارات

 درجة الموافقة
 غير موافؽ موافؽ

 النسبة التكرار النسبة تكرارال

ٔ 
أف تكوف لنسبة حضور السيمنار العممي وضعيتيا 
الفعمية، وتكوف ضمف مسوغات السماح بإجراء 

 .المناقشة بطريقة عممية
ٕٖ ٛ,ٜ٘% ٔ ٕ,ٗ% 

ٕ 

( ٘أف يتـ عمؿ خريطة بحثية مبتكرة لمدة )
سنوات، ويتـ إدراج موضوعاتيا في مجمس القسـ، 

ميا، ومجمس الكمية، وبالتالي ولجنة الدراسات الع
يتـ التأكد مف أف الموضوعات البحثية تنسجـ مع 

 .الخريطة البحثية الموضوعة

ٕٖ ٛ,ٜ٘% ٔ ٕ,ٗ% 

عدـ السماح بفتح برامج لمدراسات العميا باألقساـ  ٖ
 %ٕ٘ ٙ %٘ٚ ٛٔ  .التي ال يوجد بيا أساتذة متخصصيف كافيف

ابت كؿ االلتزاـ بعقد سمينار القسـ في موعد ث ٗ
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .أسبوع لمناقشة الموضوعات والخطط البحثية

 %ٛ,ٖ ٕ %ٜٔ,ٚ ٕٕتفعيؿ آلية إللزاـ الطالب بضرورة حضور السمينار  ٘
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العممي لمقسـ وحرمانو مف المناقشة في حالة عدـ 
 .% مف حمقات المناقشةٓٛحضور 

ٙ 
إلزاـ الطالب بحضور المناقشات العممية لرسائؿ 

ر والدكتوراه في كافة التخصصات العممية الماجستي
 .بالكمية وال سيما مجاؿ تخصصو

ٜٔ ٕ,ٜٚ% ٘ ٛ,ٕٓ% 

الحرص عمي نشر األبحاث بمجالت عممية محكمة  ٚ
 %ٛ,ٖ ٕ %ٜٔ,ٚ ٕٕ .ورصينة

ٛ 

أف يتضمف انتداب األساتذة مف خارج الجامعة 
إضافة  الساعات التدريسية والساعات المكتبية 

ولألساتذة تحقيؽ التواصؿ التي تتيح لمطالب 
 .العممي المنشود

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

ٜ 
االستخداـ األمثؿ لوسائط التواصؿ الجديدة 
والمتاحة لمجميع كسبيؿ لمحد مف مشاكؿ البعد 

 .المكاني
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

ٔٓ 

بيف الحيف  -أف تخصص جمسات السيمنار 
ري في لمناقشة رؤية الطالب فيما يج-واآلخر 

السيمنار، وكيفية تطويره ... وضرورة أف يكوف 
ذلؾ مف بيف معايير المفاضمة بيف الطالب عند 

 .قرار الموافقة عمى التسجيؿ

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .الحرص عمى حضور الندوات والمؤتمرات ٔٔ
 %ٔٗ,ٚ ٓٔ %ٛ٘,ٖ ٗٔ   ة.ترجمة كتابيف في مجاؿ الدراس ٕٔ

 ٕٗإجمالي عدد الخبراء = 
المتضمنة في  تسجيؿ الخطط البحثيةيتضح مف الجدوؿ السابؽ اتفاؽ الخبراء عمى آليات 

%( في حدىا األعمى ٓٓٔ( استجابة بنسبة )ٕٗعبارات ىذا البعد؛ إذ تراوحت نسب الموافقة بيف )
 ( في حدىا األدنى.%٘ٚو)

"، والتي حصمت عمى نسبة موافقة في مجاؿ الدراسةترجمة كتابيف في حيف أف العبارة األخيرة "
 %(، ومف ثـ سيتـ حذفيا مف استمارة الجولة الثالثة.ٛ٘,ٖ)
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 : آليات اختيار المشرفيفاستجابات الخبراء حوؿ  -البعد الثامف
  :آليات اختيار المشرفيف يعرض الجدوؿ التالي نسب موافقة الخبراء عمى
 (ٔٔجدوؿ )

 حوؿ آليات اختيار المشرفيفئوية الستجابات الخبراء التكرارات والنسب الم
  
 
 ـ

 
 العبارات

 درجة الموافقة
 غير موافؽ موافؽ

 النسبة التكرار النسبة التكرار

ٔ 
" التحديد الدقيؽ" لمتطمبات إنجاز الرسالة والتخصص 

 .العممي ىما األساس عند اختيار المشرؼ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

ٕ 

لحاالت اإلشراؼ عمى أعضاء ىيئة  توزيع عادؿ
التدريس وفؽ خطة دورية، عمى أف يتـ مراعاة 
التخصص واالىتماـ العممي واختيارات الطالب في 

  .االعتبار

ٕٖ ٛ,ٜ٘% ٔ ٕ,ٗ% 

ٖ 

وجود خريطة بحثية فعمية تغطي كؿ المجاالت 
واالىتمامات البحثية باألقساـ التربوية، بما يضمف 

الت المختمفة، واالستفادة مف توزيع الطالب عمى المجا
 .جيود أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ

ٕٖ ٛ,ٜ٘% ٔ ٕ,ٗ% 

ٗ 

وجود سير ذاتية ألعضاء ىيئة التدريس بسكرتارية 
األقساـ التربوية، عمى أف تكوف شاممة ألبحاث 
ودراسات ومؤلفات أعضاء ىيئة التدريس؛ بما يعيف 

 .الطالب عمى اختيار األقرب واألكفأ لموضوع بحثو

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

٘ 
االلتزاـ بالتخصص الدقيؽ ومدي الفائدة التي ستعود 

 .عمي الطالب مف األستاذ المشرؼ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

ٙ 
قياـ القسـ بوضع استمارة بأسماء ثالثة أو خمسة 

 .مشرفيف يختار الطالب مف بينيـ
ٜٔ ٕ,ٜٚ% ٘ ٛ,ٕٓ% 

ٚ 
عديؿ اإلشراؼ "قبؿ" أالِّ تتـ عممية تغيير، أو ت

التشخيص الدقيؽ لمعثرات التي تعترض طريؽ العمؿ، 
 .وضرورة أف تكوف غاية التعديؿ ىو مصمحة الطالب

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

 ٕٗإجمالي عدد الخبراء = 
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ اتفاؽ الخبراء عمى أىمية تطوير آليات اختيار المشرفيف عمى 
وىو األمر الذي يتسـ بالعديد مف جوانب النقص في الواقع التربوي، وىذا ما أكدتو الرسائؿ الجامعية، 

 ( في حدىا األدنى.%ٕ,ٜٚ%( في حدىا األعمى و)ٓٓٔنسب الموافقة بيف الخبراء، والتي تراوحت )
 :شروط مناقشة الرسائؿ العمميةاستجابات الخبراء حوؿ  -البعد التاسع

  :شروط مناقشة الرسائؿ العممية الخبراء عمىيوضح الجدوؿ التالي نسب موافقة 
 (ٕٔجدوؿ )

 حوؿ شروط مناقشة الرسائؿ العمميةالتكرارات والنسب المئوية الستجابات الخبراء 
  
 
 ـ

 
 العبارات

 درجة الموافقة
 غير موافؽ موافؽ

 النسبة التكرار النسبة التكرار

ٔ 

الجدية والصرامة في تطبيؽ االمتحاف الشامؿ 
ا مع انتياء الطالب مف ا وتحريريً ي ُيعقد شفييً )الذ

إعداد الرسالة( كشرط قبمي لمشروع في إجراءات 
 .تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ

ٕٓ ٖ,ٖٛ% ٗ ٚ,ٔٙ% 

اجتياز دورة تفيد بإتقاف ميارات المغة العربية  ٕ
 %ٙٔ,ٚ ٗ %ٖٛ,ٖ ٕٓ .وخاصة في المجاؿ التعبيري والمجاؿ الشفيي

ٖ 

فنيات الترجمة التربوية، لضماف  اجتياز دورة في
قياـ الباحث بعمؿ الترجمة الخاصة بو لمحد مف 

أو ترجمة  Google ظاىرة االعتماد  عمى ترجمة
 .المكاتب المعنية غير المتخصصة بيذا الشأف

ٕٔ ٘,ٛٚ% ٖ ٘,ٕٔ% 

حضور واجتياز أكثر مف دورة في المعالجة  ٗ
 %ٛ,ٖ ٕ %ٜٔ,ٚ ٕٕ .اإلحصائية وتفسير النتائج وتحميميا

٘ 
لمرسالة في دورية  Review عمؿ مراجعة

متخصصة؛ لإلعالـ بفكرة الرسالة ومحاورىا 
 .ومعالجتيا وما توصمت إليو

ٕٕ ٚ,ٜٔ% ٕ ٖ,ٛ% 

حضور عدد مف المناقشات العممية بالكمية أو  ٙ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .خارجيا

عقد مناقشة تمييدية تحاكي المناقشة النيائية  ٚ
 %ٛ,ٖ ٕ %ٜٔ,ٚ ٕٕ .ء القسـ وطالب الدراسات العميا بوألعضا
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 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .اجتياز مقرر في أسس البحث العممي وتطبيقاتو ٛ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .اجتياز مقرر في أخالقيات البحث العممي ٜ

ٔٓ 
نشر بحث في مرحمة الماجستير وبحثاف في مرحمة 

ى كميات الدكتوراه في مجمة عممية تتبع إحد
 .التربية في مصر

ٕٔ ٘,ٛٚ% ٖ ٘,ٕٔ% 

اجتياز مدة عاميف عمى األقؿ مف التسجيؿ لمدرجة  ٔٔ
 %ٛ,ٖ ٕ %ٜٔ,ٚ ٕٕ .العممية

الحصوؿ عمي دورات تنمية قدرات أعضاء ىيئة  ٕٔ
 %ٜٕ,ٕ ٚ %ٓٚ,ٛ ٚٔ .التدريس

مشاركة الطالب في األعماؿ العممية لمقسـ مف  ٖٔ
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ ٝ ٘ٚنسبة ال تقؿ عف سيمينار وندوات ومؤتمرات ب

تقارير إيجابية مف المشرفيف بصالحية الرسالة  ٗٔ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .لممناقشة

 ٕٗإجمالي عدد الخبراء = 
، وىذا ما أكدتو شروط مناقشة الرسائؿ العمميةيتضح مف الجدوؿ السابؽ اتفاؽ الخبراء عمى 

( في حدىا األدنى. %٘,ٚٛ%( في حدىا األعمى و)ٓٓٔي تراوحت )نسب الموافقة بيف الخبراء، والت
"، حصمت عمى نسبة الحصوؿ عمي دورات تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريسفي حيف أف عبارة "

 .  %(، ومف ثـ سيتـ حذفيا مف عبارات الجولة الثالثةٓٚ,ٛموافقة )
 :تكويف العممي لمباحثالدراسات التمييدية وال استجابات الخبراء حوؿ -البعد العاشر

  :الدراسات التمييدية والتكويف العممي لمباحث يحدد الجدوؿ التالي نسب موافقة الخبراء عمى
 (ٖٔجدوؿ )

 حوؿ الدراسات التمييدية والتكويف العممي لمباحثالتكرارات والنسب المئوية الستجابات الخبراء 
  
 
 ـ

 
 العبارات

 درجة الموافقة
 غير موافؽ موافؽ

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %ٛ,ٖ ٕ %ٜٔ,ٚ ٕٕ .مناىج البحث التربوي التقميدية وغير التقميدية ٔ
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .امتالؾ ناصية المغة العربية والمغة اإلنجميزية ٕ

ورش عمؿ وتطبيقات في منيجية إعداد الخطط  ٖ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .البحثية
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لعممية األخرى بكميات التربية حضور السيمنارات ا ٗ
 %ٛ,ٖ ٕ %ٜٔ,ٚ ٕٕ .لالنفتاح عمى مدارس تربوية مغايرة

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .مناىج البحث في مجاؿ التخصص ٘
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .مناىج التحميؿ اإلحصائي ٙ

ٚ 
تحديد عدد مف الموضوعات التي ينبغي عمى 

قشتيا الطالب االطالع عمييا مف عدة مصادر ومنا
 .مع أستاذه

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

القياـ بدراسات استطالعية وميدانية في مجاؿ  ٛ
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .تخصصو

المسح الشامؿ لمدراسات السابقة والنظريات  ٜ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .المفسرة لمظاىرة محؿ االىتماـ

 %ٕٔ,٘ ٖ %ٚٛ,٘ ٕٔ .فمسفة العمـ ٓٔ
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .التربويفمسفة البحث  ٔٔ

األساليب الكمية والكيفية )النوعية( في البحث  ٕٔ
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .العممي

 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .اإلحصاء التربوي الوظيفي ٖٔ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .األسموبية، ونمط الكتابة العممية ٗٔ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .نماذج التوثيؽ العممي ٘ٔ

 ٕٗمالي عدد الخبراء = إج
الدراسات التمييدية  يتضح مف الجدوؿ السابؽ اتفاؽ الخبراء عمى ما يجب أف تتضمنو

%( في حدىا ٓٓٔ، وىذا ما أكدتو نسب الموافقة بيف الخبراء، والتي تراوحت )والتكويف العممي لمباحث
 ( في حدىا األدنى.%٘,ٚٛاألعمى و)
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 :اإلمكانات المادية الخبراء حوؿ استجابات -البعد الحادي عشر
الالزمة لتطوير برامج  حوؿ اإلمكانات المادية يبيف الجدوؿ التالي نسب موافقة الخبراء عمى

  الدراسات العميا:
 (ٗٔجدوؿ )

  حوؿ اإلمكانات الماديةالتكرارات والنسب المئوية الستجابات الخبراء 
 
 
 ـ

 
 العبارات

 درجة الموافقة
 ؽغير مواف موافؽ

 النسبة التكرار النسبة التكرار

ٔ 
وجود قاعات بحثية ُمعدة ومجيزة تكنولوجًيا، 
فضاًل عف رفد ىذه القاعات بمكتبة صغيرة تشمؿ 

 .جديد المعرفة التربوية في البحث التربوي
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

ٕ 
أف تتيح القاعات االتصاؿ إلكترونًيا بمكتبات 

التربية؛ بما يتيح االرتقاء الدراسات العميا بكميات 
 .بموضوعات البحث التربوي وكشؼ جديدىا

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

ٖ 
زيادة المنح لطالب الدراسات العميا مف قبؿ وزارة 
التربية والتعميـ والرواتب والمكافآت لمطالب 

  .بالدراسات العميا
ٕٖ ٛ,ٜ٘% ٔ ٕ,ٗ% 

مية إتاحة االشتراؾ في قواعد البيانات العال ٗ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ  .والتواصؿ معيا والنشر بيا

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ  .مركز لمتدقيؽ والمراجعة المغوية لمرسائؿ ٘
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ  .مركز إلجراء المعالجات اإلحصائية ٙ

معامؿ االنترنت والبحث العممي واتصاليـ بقواعد  ٚ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .البيانات العالمية

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .توصيؿ شبكة اإلنترنت بقاعات المحاضرات ٛ
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .تزويد المكتبة برسائؿ عممية ومراجع حديثة ٜ

إتاحة فرص االستعارة مف المكتب لطالب  ٓٔ
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .الدراسات العميا في غضوف أسبوعيف لممرجع

ة بماكينات تصوير حديثة، وبأجيزة تزويد المكتب ٔٔ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .الحاسوب اآللي وطابعات
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فتح المكتبة خالؿ الفترة المسائية يومًيا لتمكيف  ٕٔ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .طالب الدراسات العميا مف االطالع

وجود مكتبات رقمية قومية بيا اشتراكات بأىـ  ٖٔ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .ميةالمجالت والدوريات العال

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .أف تكوف شبكة اإلنترنت المتاحة فائقة السرعة ٗٔ

االشتراؾ في المجالت والدوريات "المرموقة "  ٘ٔ
قميميًا، ومحمياً   %ٛ,ٖ ٕ %ٜٔ,ٚ ٕٕ .عالميًا، وا 

ٔٙ 
تبني مشروع مكتبات األقساـ، وتزويدىا 

ة لطبيعة البحوث التي بالمصادر العممية المناسب
 .يجرييا طالب القسـ

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .تدريب الموظفيف العامميف بالمكتبات الجامعية ٚٔ
 ٕٗإجمالي عدد الخبراء = 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود اتفاؽ كبير بيف الخبراء عمى ما يجب أف توفيره مف إمكانات 
ف دؿ ذلؾ فإنما يدؿ عمى مدى القصور  مادية لمرحمة الدراسات العميا بكمية التربية جامعة السويس؛ وا 

في اإلمكانات المادية التي تعاني منو غالبية كميات التربية، وىذا ما أكدتو نسب الموافقة بيف الخبراء، 
 ( في حدىا األدنى.%ٚ,ٜٔ%( في حدىا األعمى و)ٓٓٔوالتي تراوحت )

 مقترحات إضافية لـ تتصمنيا أبعاد االستبانة السابقة: استجابات الخبراء حوؿ -البعد الثاني عشر
حوؿ مقترحات إضافية لـ تتصمنيا أبعاد  يحدد الجدوؿ التالي نسب موافقة الخبراء عمى

  الزمة لتطوير برامج الدراسات العميا: االستبانة السابقة
 (٘ٔجدوؿ )

حوؿ مقترحات إضافية لـ تتصمنيا أبعاد االستبانة اء التكرارات والنسب المئوية الستجابات الخبر 
 السابقة

 
 
 ـ

 
 العبارات

 درجة الموافقة
 غير موافؽ موافؽ

 النسبة التكرار النسبة التكرار

ٔ 

عمؿ مسابقة سنوية الختيار الباحث المتميز في كؿ 
قسـ تربوي، ثـ يتبعيا اختيار الباحث المتميز أو 

، وأخيرًا الباحث المتميز المثالي عمى مستوى الكمية
عمى مستوى الدراسات العميا بكميات التربية، وكذا 

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ
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 .الفكرة بالنسبة لعضو ىيئة التدريس

ٕ 

عمؿ مسابقة سنوية الختيار أفضؿ رسالة عمى 
مستوى الدراسات العميا بكمية التربية، يتبعيا 
 تعميميا عمى مستوى كميات التربية األخرى؛

 .شريطة أف يكتب لمفكرة االستمرار

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

ٖ 

عمؿ دورات عمى غرار دورات التويفؿ، ولكف في 
المغة العربية، شريطة أال يتـ التسجيؿ لطالب 
الدراسات العميا إال بعد اجتيازىا أواًل، ثـ عمؿ 
اختبارات شفوية بعد االجتياز لضماف مصداقية 

  .اجتياز الدورات

ٔٛ ٚ٘% ٙ ٕ٘% 

توفير مركز إلكتروني يقدـ خدمات بحثية األساتذة  ٗ
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .والطالب واالستزادة العممية

تخصيص ساعات مكتبية لطالب الدراسات العميا  ٘
 %ٛ,ٖ ٕ %ٜٔ,ٚ ٕٕ .أسوة بطالب مرحمة الميسانس والبكالوريوس

 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ  .وجود خريطة بحثيو لمجامعة، وكمياتيا ٙ

قراءة مراجع متخصصة  قبؿ التسجيؿ لخطط البحث  ٚ
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .بناء عمى رؤية المشرؼ

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ  .الدعـ المادي لمباحثيف ٛ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .ربط االبحاث بمشاكؿ المجتمع ٜ

ٔٓ 

تييئة مناخ بيف أعضاء المجتمع العممي تتـ مف 
بيع العممي" لمباحث؛ حيث يتعمـ خاللو  عممية "التط

"العقالنية المؤسسية المشتممة عمى تقاليد العالقات 
العممية، وضوابطيا، والممارسات العممية ، والقواعد 

 .واألخالؽ العممية وغيرىا

ٕٖ ٛ,ٜ٘% ٔ ٕ,ٗ% 

 ٕٗإجمالي عدد الخبراء = 
قتراحو مف قبؿ الخبراء لـ يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود اتفاؽ كبير بيف الخبراء حوؿ ما تـ ا

تتضمنيا أبعاد االستبانة، ويبرىف ذلؾ عمى مدى وجود حاجة ممحة لتطوير الدراسات العميا، وىذا ما 
( في حدىا %٘ٚ%( في حدىا األعمى و)ٓٓٔأكدتو نسب الموافقة بيف الخبراء، والتي تراوحت )

 األدنى.
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 (:ٕٕٓٓ/ٙ/ٓٔحتى  ٕٕٓٓ/٘/ٜٔف نتائج الجولة الثالثة )م -ٖ
لما كاف اليدؼ مف تطبيؽ أسموب دلفاي المستخدـ في البحث الحالي ىو الوصوؿ إلى درجة 

تطوير  عالية مف االتفاؽ في الرأي بيف الخبراء فيما يتعمؽ باتجاىات الخبراء وآرائيـ وتصوراتيـ حوؿ
، ٖٕٓٓ برامج الدراسات العميا بكمية التربية بجامعة السويس في ضوء متطمبات تحقيؽ رؤية مصر

فقد جاءت الجولة الثالثة لمتأكيد عمى ىذه اآلراء والتصورات، والتي ستشكؿ المحاور الرئيسة لمتصور 
المستقبمي المقترح لتطوير برامج الدراسات العميا بكمية التربية بالسويس في ضوء متطمبات رؤية مصر 

وؼ عمى إجمالي آراء الخبراء حوؿ ، ولكف يجب قبؿ مناقشة نتائج الجولة الثالثة، كاف لزاًما الوقٖٕٓٓ
درجات الموافقة، وحساب الوزف النسبي لدرجة الموافقة عمى أبعاد االستبانة ككؿ، ويوضح الجدوؿ 

 التالي ذلؾ:
 (ٙٔجدوؿ )

 إجمالي أراء الخبراء حوؿ استبانة الجولة الثالثة ألسموب دلفاي
 النسبة المئوية التكرار االستجابة
 %ٜٙ,ٚ ٜٖٓٔ موافؽ

 %ٖ,ٖ ٚٓٔ موافؽ غير
 %ٜٛ,ٖالوزف النسبي لدرجة الموافقة عمى االستبانة ككؿ =  

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف الوزف النسبي لدرجة الموافقة عمى أبعاد االستبانة وعباراتيا 
%(، بؿ أف ىذا الوزف النسبيي لدرجة الموافقة ارتفع عف الوزف ٜٛ,ٖمرتفع؛ إذ بمغ ذلؾ الوزف )

%(؛ ويرجع ذلؾ الرتفاع درجة ٜٙ,ٛقة عمى االستبانة ككؿ لمجولة الثانية، والذي بمغ )النسبي لممواف
%(، ٜٙ,ٚالموافقة بيف الخبراء عمى العبارات المكونة ألبعاد االستبانة، حيث وصمت نسبة الموافقة )

 %(. وفيما يمي تحميؿ لنتائج أبعاد استبانة الجولة الثالثة بالتفصيؿ:ٖٜ,ٙبعد أف كانت )
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 :العميا الدراسات بمرحمة الممتحؽ خصائص استجابات الخبراء حوؿ -البعد األوؿ
خصائص الممتحؽ بمرحمة  يوضح الجدوؿ التالي النسبة المئوية لتمسؾ الخبراء بأرائيـ حوؿ 

 : الدراسات العميا
 (ٚٔجدوؿ )

 الدراسات العميا خصائص الممتحؽ بمرحمةالتكرارات والنسب المئوية الستجابات الخبراء حوؿ 
  
 
 ـ

 
 العبارات

 درجة الموافقة
 غير موافؽ موافؽ

 النسبة  التكرار النسبة  التكرار
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .دراستو سنوات عبراالستقامة األخالقية لمباحث   ٔ

 المرحمة فيمف حيث التقدير العاـ   التميز ٕ
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ  .األولى الجامعية

 وظيفة في يعمؿ كاف إف العمؿ يئةب في التفوؽ ٖ
 %ٙٔ,ٚ ٗ %ٖٛ,ٖ ٕٓ .ما

 المغة العربية، ميارات مف األدنى الحد امتالؾ ٗ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ  . األجنبية المغة مصادر مع التعامؿوميارات 

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .الحديثة التكنولوجيا مع التعامؿ ميارات توافر ٘

سات العميا باألبداع الفكري يتميزطالب الدرا ٙ
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .متنوعة مقابالت إجراء عبروالثقافي 

 الدراسات) المجاؿ نحو"  األصيمة"  الرغبة وجود ٚ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ (.العميا

 بالنفس كالثقة شخصية بخصائص المتقدـ يتسـ ٛ
 %ٛ,ٖ ٕ %ٜٔ,ٚ ٕٕ .االنفعالي والثبات

ٜ 

 العممية، كاألمانة أخالقية ائصبخص المتقدـ تمتع
 العالية، واليمة النقد، وتقبؿ والمثابرة، والقيادة
 وااللتزاـ واألمانة، والصدؽ والقراءة، االطالع وحب

 .العممية  باألدلة رأيو عف والدفاع والجدية،

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

ٔٓ 
 المجاالت عمى بسعة االطالع المتقدـ تمتع

 بالمجاؿ منيا يتصؿ ما اصةوخ األخرى المعرفية
 .التربوي

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ
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ٔٔ 
 العمؿ بيف التوفيؽ: عمى القدرة المتقدـ امتالؾ

 لبرنامج منتظـ بشكؿ والحضور  والدراسة،
 .الدراسة

ٕٖ ٛ,ٜ٘% ٔ ٕ,ٗ% 

ٕٔ 

 الناقد والتفكير اإلبداع: عمى القدرة المتقدـ امتالؾ
 والحماس كرية،الف واالستقاللية اآلخريف، آلراء

 الدائـ والنيـ واالستعداد المعنوية، الروح وارتفاع
 .ومفيد جديد ىو ما كؿ لتعمـ

ٕٖ ٛ,ٜ٘% ٔ ٕ,ٗ% 

ٖٔ 

مثؿ:   العممي البحث ميارات المتقدـ امتالؾ
 عرض عمي والقدرة ، البحث مناىجالمعرفة ب

 التفكير ميارات واستخداـ العممي، البحث وكتابة
 والتحميؿ، والتأممي داعيواالب والمنطقي العممي
 واستخداـ اإلحصائي، التحميؿ بمناىج واإللماـ
 .البيانات وتفسير وتحميؿ لعرض مختمفة طرؽ

ٕٖ ٛ,ٜ٘% ٔ ٕ,ٗ% 

 ٕٗإجمالي عدد الخبراء = 
يتبيف مف الجدوؿ السابؽ وجود إجماع واضح بيف الخبراء عمى الموافقة عمى العبارات المتعمقة  

ة الدراسات العميا؛ حيث تراوحت نسب الموافقة عمى عبارات ىذا البعد بيف بخصائص الممتحؽ بمرحم
(، وبمغت نسبة الموافقة ٓٔ، ٜو ٚ، ٘، ٗ%( وذلؾ في العبارات )ٓٓٔ( استجابة بنسبة )ٕٗ)
%( في ٜٔ,ٚ(، ووصمت نسبة الموافقة إلى )ٖٔ، ٕٔ، ٔٔ، ٙ، ٕ، ٔ%( في العبارات )ٜ٘,ٛ)

 (.ٖ%( عمى العبارة رقـ )ٖٛ,ٖء بنسبة )(، واتفؽ الخبراٛالعبارة رقـ )
 :الشروط العامة لاللتحاؽ بمرحمة الدراسات العميااستجابات الخبراء حوؿ  -البعد الثاني
الشروط العامة لاللتحاؽ  يبيف الجدوؿ التالي النسبة المئوية لتمسؾ الخبراء بأرائيـ حوؿ 

 :بمرحمة الدراسات العميا
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 (ٛٔجدوؿ )
 الشروط العامة لاللتحاؽ بمرحمة الدراسات العميالنسب المئوية الستجابات الخبراء حوؿ التكرارات وا

  
 
 ـ

 
 العبارات

 درجة الموافقة
 غير موافؽ موافؽ

 النسبة التكرار النسبة التكرار

جعؿ االلتحاؽ متاح أماـ جميع خريجي الكميات  ٔ
 %ٕ٘ ٙ %٘ٚ ٛٔ .والمعاىد

لممرحمة الجامعية األولى تثبيت التقدير التراكمي  ٕ
 %ٕٔ,٘ ٖ %ٚٛ,٘ ٕٔ لممتقدميف عند تقدير جيد.

الحضور المنتظـ لممحاضرات، وااللتزاـ بتطبيؽ  ٖ
 %ٕٔ,٘ ٖ %ٚٛ,٘ ٕٔ .القواعد المنظمة لمحضور والغياب

اجتياز المتقدـ الختبار القبوؿ المخصص في  ٗ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .المغة العربية، والمغة اإلنجميزية، والحاسب اآللي

٘ 
الحضور المنتظـ والُمراَقب لجمسات السيمينار 
العممي ومناقشة الرسائؿ العممية، والتأكد مف 

 .جدوى اإلفادة منيا
ٕٖ ٛ,ٜ٘% ٔ ٕ,ٗ% 

التواصؿ مع أعضاء "المجتمع العممي" خارج  ٙ
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .القسـ، وخارج الكمية في الجامعات األخرى

عداد إجراء مقاب ٚ الت شخصية موضوعية، وا 
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .بطارية اختبارات تغطى كؿ الجوانب المطموبة

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .اختيار أفكار بحثية متميزة  في مجاؿ التخصص ٛ

ٜ 
إتقاف اختبارات موضوعة مف قبؿ إدارة الدراسات 
العميا تفيد اجتيازه لمغة العربية واإلنجميزية 

 .يارات الكتابةوم
ٕٖ ٛ,ٜ٘% ٔ ٕ,ٗ% 

ٔ
ٓ 

عمؿ اختبارات قبوؿ فعمية مف قبؿ أساتذة 
متخصصيف لضماف امتالؾ المتقدـ لميارات 

 .البحث العممي والتربوي
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

 ٕٗإجمالي عدد الخبراء = 
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لعبارات يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود إجماع واضح بيف الخبراء عمى الموافقة عمى معظـ ا
؛ حيث تراوحت نسب الموافقة عمى عبارات الشروط العامة لاللتحاؽ بمرحمة الدراسات العمياالمتعمقة ب

(، وبمغت نسبة الموافقة ٓٔ، ٛ، ٚ، ٗ%( عمى العبارات )ٓٓٔ( استجابة بنسبة )ٕٗىذا البعد بيف )
( عمى العبارتيف رقـ %ٚٛ,٘%(، في حيف وافؽ الخبراء بنسبة )ٜ٘,ٛ( )ٜ، ٙ، ٘عمى العبارات رقـ )

 (.ٔ%(  عمى العبارة رقـ )٘ٚ(، وتمثمت نسبة الموافقة بيف الخبراء في حدىا األدنى بنسبة )ٖ، ٕ)
ويجد اإلشارة إلى أف العبارة األولى تـ إعادة صياغتيا بعد انتياء الجولة الثانية؛ حيث لـ 

ى خريجي كميات التربية، واآلداب، قصر االلتحاؽ عميوافؽ عمييا النسبة األعمى مف الخبراء، وكانت "
جعؿ %(؛ ومف ثـ تـ صياغتيا عمى النحو التالي: "ٖٖ,ٖ"، والتي حصمت عمى نسبة موافقة )والعمـو

أما العبارة الثانية أيًضا تـ أعادة صياغتيا لتصبح  ."االلتحاؽ متاح أماـ جميع خريجي الكميات والمعاىد
االرتفاع "، بعد أف كانت  "ة األولى لممتقدميف عند تقدير جيدتثبيت التقدير التراكمي لممرحمة الجامعي"

"، والذي بمغت نسبة الموافقة بالتقدير العاـ لممتقدميف )جيد جًدا عمى األقؿ في الدرجة الجامعية األولى(
 ( في الجولة الثانية.%ٚ,ٔٗعمييا )

 :برامج الدراسات العميا المقدمةاستجابات الخبراء حوؿ  -البعد الثالث
برامج الدراسات العميا  يوضح الجدوؿ التالي النسبة المئوية لتمسؾ الخبراء بأرائيـ حوؿ 
 :المقدمة

 (ٜٔجدوؿ )
 حوؿ برامج الدراسات العميا المقدمةالتكرارات والنسب المئوية الستجابات الخبراء 

  
 
 ـ

 
 العبارات

 درجة الموافقة
 غير موافؽ موافؽ

 سبةالن التكرار النسبة التكرار
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .تربية المبدعيف وتأىيؿ ذوي االحتياجات الخاصة ٔ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .القياس والتقويـ ٕ
 %ٕ٘ ٙ %٘ٚ ٛٔ .سيكولوجية المسنيف  ٖ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .اإلرشاد النفسي العائمي ٗ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .برنامج تعميـ الكبار والتعميـ المستمر ٘
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .التعميـ اإللكتروني ٙ
 %ٛ,ٖ ٕ %ٜٔ,ٚ ٕٕ .عمـ النفس التربوي ٚ
 %ٛ,ٖ ٕ %ٜٔ,ٚ ٕٕ .برامج متخصصة في فروع التربية الخاصة ٛ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .التخطيط التربوي ٜ
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 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .الدراسات المستقبمية ٓٔ
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .تصاديات التعميـاق ٔٔ
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .أنثروبولوجيا التربية ٕٔ
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .اإلدارة التربوية وسياسات التعميـ ٖٔ

ٙٔ,ٚ ٗ %ٖٛ,ٖ ٕٓ .التربية المقارنة ٗٔ
% 

 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .التربية الدولية ٘ٔ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .المناىج وطرؽ التدريس ٙٔ

 ٕٗإجمالي عدد الخبراء = 
يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود إجماع واضح بيف الخبراء عمى الموافقة عمى معظـ برامج 
الدراسات العميا المقترحة، والتي تتضمف عدد مف البرامج السمتحدثة وغير المطبقة بمرحمة الدراسات 

( ٕٗى عبارات ىذا البعد بيف )العميا بكمية التربية جامعة السويس؛ حيث تراوحت نسب الموافقة عم
 ( في حدىا األدنى.%ٖ,ٖٛ%( في حدىا األعمى و)ٓٓٔاستجابة بنسبة )

 استجابات الخبراء حوؿ المقررات الدراسية: -البعد الرابع
جاء ىذا البعد في عبارة واحدة؛ لموقوؼ عمى آلية تحديد المقررات الدراسية المتوافقة مع 

ة بالكمية ييحدد األقساـ العمملبعد السابؽ، وتمثمت تمؾ العبارة في: "البرامج الدراسية المقترحة في ا
( خبيرًا بنسبة ٕٗ"، والتي حصمت عمى موافقة )المقررات الدراسية المتضمنة وفًقا لمبرامج المقترحة

 %(؛ وعميو يتبيف إجماع الخبراء عمى ىذه اآللية.ٓٓٔ)
 :داء الطالبآليات تقييـ أاستجابات الخبراء حوؿ  -البعد الخامس

آليات تقييـ  يوضح الجدوؿ التالي النسبة المئوية لتمسؾ الخبراء بأرائيـ، ومدى اتفاقيـ حوؿ 
 :أداء الطالب
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 (ٕٓجدوؿ )
 حوؿ آليات تقييـ أداء الطالبالتكرارات والنسب المئوية الستجابات الخبراء 

  
 
 ـ

 
 العبارات

 درجة الموافقة
 غير موافؽ موافؽ

 النسبة التكرار النسبة رارالتك

ٔ 
تنوع أسموب التقييـ ليشمؿ: امتحاف منتصؼ الفصؿ 
+ امتحاف نياية الفصؿ + المناقشات أثناء 

 .المحاضرات + التكميفات + االمتحاف الشفيي
ٕٖ ٛ,ٜ٘% ٔ ٕ,ٗ% 

ٕ 
حتمية أف يتمركز التقييـ حوؿ " نواتج التعمـ 

اكتسييا المستيدفة "، فضاًل عف " الكفايات " التي 
 .الطالب ، وقدرتو عمى توظيفيا

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .مشروعات بحثية ٖ
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .ورش عمؿ ٗ
 %ٛ,ٖ ٕ %ٜٔ,ٚ ٕٕ .اختبارات كتابية وشفوية دورية ٘
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .عروض تقديمية ٙ
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .بحوث في المجاؿ ٚ

تمخيص أحدث اإلصدارات العممية والبحثية في  ٛ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .المجاؿ

 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .ترجمات لبحوث ومقاالت عممية ٜ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .المشاريع التنافسية ٓٔ
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .المقابالت الشخصية ٔٔ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .اختبارات نيائية تحريرية ٕٔ

 ٕٗإجمالي عدد الخبراء = 
يتضح مف الجدوؿ السابؽ تمسؾ الخبراء بآرائيـ وتصوراتيـ حوؿ ضرورة تطوير آليات تقييـ 
طالب الدراسات العميا؛ حيث تضمف العبارات آليات جديدة مستحدثة ال تطبيؽ غالًبا بمرحمة الدراسات 

( استجابة بنسبة ٕٗعبارات ىذا البعد بيف )العميا بكميات التربية؛ إذ تراوحت نسب الموافقة عمى 
 ( في حدىا األدنى، وىي نسبة اتفاؽ مرتفعة.%ٚ,ٜٔ%( في حدىا األعمى و)ٓٓٔ)
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 والبحث: نظاـ الدراسةاستجابات الخبراء حوؿ  -البعد السادس
نظاـ الدراسة  يبيف الجدوؿ التالي النسبة المئوية لتمسؾ الخبراء بأرائيـ، ومدى اتفاقيـ حوؿ 
 :والبحث

 (ٕٔجدوؿ )
 نظاـ الدراسة والبحثحوؿ التكرارات والنسب المئوية الستجابات الخبراء 

  
 
 ـ

 
 العبارات

 درجة الموافقة
 غير موافؽ موافؽ

 النسبة التكرار النسبة التكرار

ٔ 
المتابعة مستمرة مف قبؿ القسـ العممي وكالة 
الكمية لشئوف الدراسات العميا بمدى التقدـ 

 .ني في إنجاز الرسالة العمميةالزم
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

ٕ 

الحد مف فترات المد التي تتـ لبعض الرسائؿ 
العممية وتصؿ إلى خمس سنوات فما فوقيا، 
بما يضع الباحث في ميمة إنجاز الرسالة في 

ال قد يتعرض إللغاء قيده  .الموعد المحدد، وا 

ٕٓ ٖ,ٖٛ% ٗ ٚ,ٔٙ% 

ٖ 

دى التزاـ عضو ىيئة المتابعة الفعمية لم
التدريس بالوفاء بالساعات الدراسية المخصصة 
لتدريس مواده؛ بما يضمف حسف التأسيس 

  .لمطالب، وتحقيؽ اإلفادة المرجوة

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

ٗ 

اعتماد نظاـ الساعات المعتمدة لكؿ مقرر 
بحيث يستوفي كؿ طالب عدد الساعات 

مرحمة  المتطمبة لكؿ مقرر ولكؿ فرقة أو
  .دراسية

ٕٖ ٛ,ٜ٘% ٔ ٕ,ٗ% 

٘ 

إلزاـ الباحثيف مف الدراسات العميا بحضور 
ثبات ذلؾ في ساعاتو التدريسية،  السيمينار وا 
والتي ستدخؿ في تقييـ ساعات حضور 

 .برامجيـ

ٕٖ ٛ,ٜ٘% ٔ ٕ,ٗ% 

تحديد عدد معيف مف الساعات المعتمدة التي  ٙ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗيزىا يجب أف يجتازىا الطالب مع تقديـ رسالة تج
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 .لجنةالمناقشة والحكـ  في نياية المدة المحددة

االلتزاـ بحضور عدد المحاضرات الواجبة لكؿ  ٚ
 %ٛ,ٖ ٕ %ٜٔ,ٚ ٕٕ .مقرر دراسي

ٛ 

أف يبدأ الطالب في إعداد خطة الدراسة 
وعرضيا في السيمنار العممي أثناء الفصؿ 

ذا معموؿ األخير مف الدراسة في البرنامج )وى
بو في بعض الموائح( اختصارًا لموقت، وتحقيقًا 

 .لمصمحة الطالب

ٕٖ ٛ,ٜ٘% ٔ ٕ,ٗ% 

 ٕٗإجمالي عدد الخبراء = 
يتضح مف الجدوؿ السابؽ اتفاؽ الخبراء عمى ضرورة تطوير نظاـ الدراسة بمرحمة الدراسات 

%( في حدىا ٓٓٔابة بنسبة )( استجٕٗالعميا؛ إذ تراوحت نسب الموافقة عمى عبارات ىذا البعد بيف )
 (.ٙ، ٖ، ٔ( في حدىا األدنى، وجاء في مقدمة ذلؾ العبارات رقـ )%ٖ,ٖٛاألعمى و)

 :آليات تسجيؿ الخطط البحثيةاستجابات الخبراء حوؿ  -البعد السابع
آليات تسجيؿ  يبيف الجدوؿ التالي النسبة المئوية لتمسؾ الخبراء بأرائيـ، ومدى اتفاقيـ حوؿ 
 :بحثيةالخطط ال

 (ٕٕجدوؿ )
 حوؿ آليات تسجيؿ الخطط البحثيةالتكرارات والنسب المئوية الستجابات الخبراء 

  
 
 ـ

 
 العبارات

 درجة الموافقة
 غير موافؽ موافؽ

 النسبة التكرار النسبة التكرار

ٔ 
أف تكوف لنسبة حضور السيمنار العممي وضعيتيا 
 الفعمية، وتكوف ضمف مسوغات السماح بإجراء

 .المناقشة بطريقة عممية
ٕٖ ٛ,ٜ٘% ٔ ٕ,ٗ% 

ٕ 

( ٘أف يتـ عمؿ خريطة بحثية مبتكرة لمدة )
سنوات، ويتـ إدراج موضوعاتيا في مجمس القسـ، 
ولجنة الدراسات العميا، ومجمس الكمية، وبالتالي 
يتـ التأكد مف أف الموضوعات البحثية تنسجـ مع 

 .الخريطة البحثية الموضوعة
 

ٕٖ ٛ,ٜ٘% ٔ ٕ,ٗ% 
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عدـ السماح بفتح برامج لمدراسات العميا باألقساـ  ٖ
 %ٕٔ,٘ ٖ %ٚٛ,٘ ٕٔ  .التي ال يوجد بيا أساتذة متخصصيف كافيف

االلتزاـ بعقد سمينار القسـ في موعد ثابت كؿ  ٗ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .أسبوع لمناقشة الموضوعات والخطط البحثية

٘ 
ور السمينار تفعيؿ آلية إللزاـ الطالب بضرورة حض

العممي لمقسـ وحرمانو مف المناقشة في حالة عدـ 
 .% مف حمقات المناقشةٓٛحضور 

ٕٕ ٚ,ٜٔ% ٕ ٖ,ٛ% 

ٙ 
إلزاـ الطالب بحضور المناقشات العممية لرسائؿ 
الماجستير والدكتوراه في كافة التخصصات العممية 

 .بالكمية وال سيما مجاؿ تخصصو
ٕٔ ٘,ٛٚ% ٖ ٘,ٕٔ% 

األبحاث بمجالت عممية محكمة  الحرص عمي نشر ٚ
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .ورصينة

ٛ 

أف يتضمف انتداب األساتذة مف خارج الجامعة 
إضافة  الساعات التدريسية والساعات المكتبية 
التي تتيح لمطالب ولألساتذة تحقيؽ التواصؿ 

 .العممي المنشود

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

ٜ 
لجديدة االستخداـ األمثؿ لوسائط التواصؿ ا

والمتاحة لمجميع كسبيؿ لمحد مف مشاكؿ البعد 
 .المكاني

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

ٔٓ 

بيف الحيف  -أف تخصص جمسات السيمنار 
لمناقشة رؤية الطالب فيما يجري في -واآلخر 

السيمنار، وكيفية تطويره ... وضرورة أف يكوف 
ذلؾ مف بيف معايير المفاضمة بيف الطالب عند 

 .افقة عمى التسجيؿقرار المو 

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .الحرص عمى حضور الندوات والمؤتمرات ٔٔ
 ٕٗإجمالي عدد الخبراء = 

المتضمنة في  تسجيؿ الخطط البحثيةيتضح مف الجدوؿ السابؽ اتفاؽ الخبراء عمى آليات 
%( في حدىا األعمى ٓٓٔبة بنسبة )( استجإٗعبارات ىذا البعد؛ إذ تراوحت نسب الموافقة بيف )
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، ٜ، ٛ، ٗ( في حدىا األدنى، وجاء في مقدمة تمؾ اآلليات مف حيث األىمية العبارات )%٘,ٚٛو)
ٔٓ.) 

 : آليات اختيار المشرفيفاستجابات الخبراء حوؿ  -البعد الثامف
ليات اختيار آ يحدد الجدوؿ التالي النسبة المئوية لتمسؾ الخبراء بأرائيـ، ومدى اتفاقيـ حوؿ 
 :المشرفيف

 (ٖٕجدوؿ )
 حوؿ آليات اختيار المشرفيفالتكرارات والنسب المئوية الستجابات الخبراء 

  
 
 ـ

 
 العبارات

 درجة الموافقة
 غير موافؽ موافؽ

 النسبة التكرار النسبة التكرار

" التحديد الدقيؽ" لمتطمبات إنجاز الرسالة والتخصص  ٔ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .اختيار المشرؼالعممي ىما األساس عند 

ٕ 

توزيع عادؿ لحاالت اإلشراؼ عمى أعضاء ىيئة 
التدريس وفؽ خطة دورية، عمى أف يتـ مراعاة 
التخصص واالىتماـ العممي واختيارات الطالب في 

  .االعتبار

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

ٖ 

وجود خريطة بحثية فعمية تغطي كؿ المجاالت 
ت البحثية باألقساـ التربوية، بما يضمف واالىتماما

توزيع الطالب عمى المجاالت المختمفة، واالستفادة مف 
 .جيود أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

ٗ 

وجود سير ذاتية ألعضاء ىيئة التدريس بسكرتارية 
األقساـ التربوية، عمى أف تكوف شاممة ألبحاث 

ىيئة التدريس؛ بما يعيف  ودراسات ومؤلفات أعضاء
 .الطالب عمى اختيار األقرب واألكفأ لموضوع بحثو

ٕٖ ٛ,ٜ٘% ٔ ٕ,ٗ% 

االلتزاـ بالتخصص الدقيؽ ومدي الفائدة التي ستعود  ٘
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .عمي الطالب مف األستاذ المشرؼ

ٙ 
قياـ القسـ بوضع استمارة بأسماء ثالثة أو خمسة 

 .لب مف بينيـمشرفيف يختار الطا
 

ٕٔ ٘,ٛٚ% ٖ ٘,ٕٔ
% 
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ٚ 
أالِّ تتـ عممية تغيير، أو تعديؿ اإلشراؼ "قبؿ" التشخيص 
الدقيؽ لمعثرات التي تعترض طريؽ العمؿ، وضرورة أف 

 .تكوف غاية التعديؿ ىو مصمحة الطالب
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

 ٕٗإجمالي عدد الخبراء = 
عمى آرائيـ وتصوراتيـ فيما يتعمؽ بأىمية تطوير  يتضح مف الجدوؿ السابؽ تأكيد الخبراء

آليات اختيار المشرفيف عمى الرسائؿ الجامعية، وىو األمر الذي يتسـ بالعديد مف جوانب النقص في 
%( في حدىا ٓٓٔالواقع التربوي، وىذا ما برىنت عميو نسب الموافقة بيف الخبراء، والتي تراوحت )

 (.ٚ، ٘، ٕ،ٖ، ٔوجاء في مقدمة اآلليات ) ( في حدىا األدنى،%٘,ٚٛاألعمى و)
 :شروط مناقشة الرسائؿ العمميةاستجابات الخبراء حوؿ  -البعد التاسع

شروط  يعرض الجدوؿ التالي النسبة المئوية لتمسؾ الخبراء بأرائيـ، ومدى اتفاقيـ حوؿ 
 :مناقشة الرسائؿ العممية

 (ٕٗجدوؿ )
 حوؿ شروط مناقشة الرسائؿ العمميةراء التكرارات والنسب المئوية الستجابات الخب

  
 
 ـ

 
 العبارات

 درجة الموافقة
 غير موافؽ موافؽ

 النسبة التكرار النسبة التكرار

ٔ 

الجدية والصرامة في تطبيؽ االمتحاف الشامؿ 
ا مع انتياء الطالب مف ا وتحريريً )الذي ُيعقد شفييً 

إعداد الرسالة( كشرط قبمي لمشروع في إجراءات 
 .يؿ لجنة المناقشة والحكـتشك

ٕٖ ٛ,ٜ٘% ٔ ٕ,ٗ% 

اجتياز دورة تفيد بإتقاف ميارات المغة العربية  ٕ
 %ٕٔ,٘ ٖ %ٚٛ,٘ ٕٔ .وخاصة في المجاؿ التعبيري والمجاؿ الشفيي

ٖ 

اجتياز دورة في فنيات الترجمة التربوية، لضماف 
قياـ الباحث بعمؿ الترجمة الخاصة بو لمحد مف 

أو ترجمة  Google ى ترجمةظاىرة االعتماد  عم
 .المكاتب المعنية غير المتخصصة بيذا الشأف

ٕٖ ٛ,ٜ٘% ٔ ٕ,ٗ% 

ٗ 
حضور واجتياز أكثر مف دورة في المعالجة 

 .اإلحصائية وتفسير النتائج وتحميميا
 

ٕٖ ٛ,ٜ٘% ٔ ٕ,ٗ% 
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٘ 
لمرسالة في دورية  Review عمؿ مراجعة

متخصصة؛ لإلعالـ بفكرة الرسالة ومحاورىا 
 .جتيا وما توصمت إليوومعال

ٕٖ ٛ,ٜ٘% ٔ ٕ,ٗ% 

حضور عدد مف المناقشات العممية بالكمية أو  ٙ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .خارجيا

عقد مناقشة تمييدية تحاكي المناقشة النيائية  ٚ
 %ٕٔ,٘ ٖ %ٚٛ,٘ ٕٔ .ألعضاء القسـ وطالب الدراسات العميا بو

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .اتواجتياز مقرر في أسس البحث العممي وتطبيق ٛ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .اجتياز مقرر في أخالقيات البحث العممي ٜ

ٔٓ 
نشر بحث في مرحمة الماجستير وبحثاف في مرحمة 
الدكتوراه في مجمة عممية تتبع إحدى كميات 

 .التربية في مصر
ٕٕ ٚ,ٜٔ% ٕ ٖ,ٛ% 

مدرجة اجتياز مدة عاميف عمى األقؿ مف التسجيؿ ل ٔٔ
 %ٛ,ٖ ٕ %ٜٔ,ٚ ٕٕ .العممية

ٕٔ 
مشاركة الطالب في األعماؿ العممية لمقسـ مف 
سيمينار وندوات ومؤتمرات بنسبة ال تقؿ عف 

ٚ٘.ٝ 
ٕٕ ٚ,ٜٔ% ٕ ٖ,ٛ% 

تقارير إيجابية مف المشرفيف بصالحية الرسالة  ٖٔ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .لممناقشة

 ٕٗإجمالي عدد الخبراء = 
، وىذا ما أكدتو شروط مناقشة الرسائؿ العمميةدوؿ السابؽ اتفاؽ الخبراء عمى يتضح مف الج

 ( في حدىا األدنى.%٘,ٚٛ%( في حدىا األعمى و)ٓٓٔنسب الموافقة بيف الخبراء، والتي تراوحت )
 :الدراسات التمييدية والتكويف العممي لمباحث استجابات الخبراء حوؿ -البعد العاشر

الدراسات  النسبة المئوية لتمسؾ الخبراء بأرائيـ، ومدى اتفاقيـ حوؿيوضح الجدوؿ التالي  
 :التمييدية والتكويف العممي لمباحث
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 (ٕ٘جدوؿ )
 حوؿ الدراسات التمييدية والتكويف العممي لمباحثالتكرارات والنسب المئوية الستجابات الخبراء 

  
 
 ـ

 
 العبارات

 درجة الموافقة
 غير موافؽ موافؽ

 النسبة التكرار النسبة رارالتك
 %ٛ,ٖ ٕ %ٜٔ,ٚ ٕٕ .مناىج البحث التربوي التقميدية وغير التقميدية ٔ
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .امتالؾ ناصية المغة العربية والمغة اإلنجميزية ٕ

ورش عمؿ وتطبيقات في منيجية إعداد الخطط  ٖ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .البحثية

ة األخرى بكميات التربية حضور السيمنارات العممي ٗ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .لالنفتاح عمى مدارس تربوية مغايرة

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .مناىج البحث في مجاؿ التخصص ٘
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .مناىج التحميؿ اإلحصائي ٙ

ٚ 
تحديد عدد مف الموضوعات التي ينبغي عمى 

مصادر ومناقشتيا  الطالب االطالع عمييا مف عدة
 .مع أستاذه

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

القياـ بدراسات استطالعية وميدانية في مجاؿ  ٛ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .تخصصو

المسح الشامؿ لمدراسات السابقة والنظريات  ٜ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .المفسرة لمظاىرة محؿ االىتماـ

 %ٛ,ٖ ٕ %ٜٔ,ٚ ٕٕ .فمسفة العمـ ٓٔ
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .فمسفة البحث التربوي ٔٔ

األساليب الكمية والكيفية )النوعية( في البحث  ٕٔ
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .العممي

 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .اإلحصاء التربوي الوظيفي ٖٔ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .األسموبية، ونمط الكتابة العممية ٗٔ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .نماذج التوثيؽ العممي ٘ٔ

 ٕٗإجمالي عدد الخبراء = 
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الدراسات التمييدية والتكويف  يتضح مف الجدوؿ السابؽ تأكيد الخبراء عمى ما يجب أف تتضمنو
%( في حدىا األعمى ٓٓٔ، وىذا ما أكدتو نسب الموافقة بيف الخبراء، والتي تراوحت )العممي لمباحث

ؿ غالبية الدراسات التمييدية الالزمة لمتكويف ( في حدىا األدنى، ومف المالحظ حصو%ٔ,ٜٔو)
ف دؿ ذلؾ فإنما يدؿ عمى حاجة ىذا البعد الممحة ٓٓٔالعممي لمباحث عمى نسبة موافقة ) %(؛ وا 

 لمتطوير في الواقع التربوي.
 :اإلمكانات المادية استجابات الخبراء حوؿ -البعد الحادي عشر

اإلمكانات  لخبراء بأرائيـ، ومدى اتفاقيـ حوؿيعرض الجدوؿ التالي النسبة المئوية لتمسؾ ا 
 :المادية

 (ٕٙجدوؿ )
  حوؿ اإلمكانات الماديةالتكرارات والنسب المئوية الستجابات الخبراء 

 
 
 ـ

 
 العبارات

 درجة الموافقة
 غير موافؽ موافؽ

 النسبة التكرار النسبة التكرار

ٔ 
 وجود قاعات بحثية ُمعدة ومجيزة تكنولوجًيا، فضالً 
عف رفد ىذه القاعات بمكتبة صغيرة تشمؿ جديد 

 .المعرفة التربوية في البحث التربوي
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

ٕ 
أف تتيح القاعات االتصاؿ إلكترونًيا بمكتبات الدراسات 
العميا بكميات التربية؛ بما يتيح االرتقاء بموضوعات 

 .البحث التربوي وكشؼ جديدىا
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

ٖ 
زيادة المنح لطالب الدراسات العميا مف قبؿ وزارة 
التربية والتعميـ والرواتب والمكافآت لمطالب بالدراسات 

  .العميا
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

إتاحة االشتراؾ في قواعد البيانات العالمية والتواصؿ  ٗ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ  .معيا والنشر بيا

ٜ٘,ٛ ٖٕ  .راجعة المغوية لمرسائؿمركز لمتدقيؽ والم ٘
% ٔ ٕ,ٗ% 

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ  .مركز إلجراء المعالجات اإلحصائية ٙ

معامؿ االنترنت والبحث العممي واتصاليـ بقواعد  ٚ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .البيانات العالمية
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 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .توصيؿ شبكة اإلنترنت بقاعات المحاضرات ٛ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .تزويد المكتبة برسائؿ عممية ومراجع حديثة ٜ

إتاحة فرص االستعارة مف المكتب لطالب الدراسات  ٓٔ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .العميا في غضوف أسبوعيف لممرجع

تزويد المكتبة بماكينات تصوير حديثة، وبأجيزة  ٔٔ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .الحاسوب اآللي وطابعات

فتح المكتبة خالؿ الفترة المسائية يومًيا لتمكيف طالب  ٕٔ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .الدراسات العميا مف االطالع

وجود مكتبات رقمية قومية بيا اشتراكات بأىـ  ٖٔ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .المجالت والدوريات العالمية

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .ة السرعةأف تكوف شبكة اإلنترنت المتاحة فائق ٗٔ

االشتراؾ في المجالت والدوريات "المرموقة " عالميًا،  ٘ٔ
قميميًا، ومحمياً   ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .وا 

ٔٙ 
تبني مشروع مكتبات األقساـ، وتزويدىا بالمصادر 
العممية المناسبة لطبيعة البحوث التي يجرييا طالب 

 .القسـ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .تدريب الموظفيف العامميف بالمكتبات الجامعية ٚٔ
 ٕٗإجمالي عدد الخبراء = 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود تمسؾ الخبراء بآرائيـ بصورة واضحة  وكبيرة عمى ما يجب 
يس؛ وىذا دليؿ عمى أف توفيره مف إمكانات مادية لمرحمة الدراسات العميا بكمية التربية جامعة السو 

مدى القصور في اإلمكانات المادية التي تعاني منو غالبية كميات التربية، وىذا ما أكدتو نسب الموافقة 
( والتي حصمت عمى نسبة ٘%( في كؿ العبارات ما عدا العبارة رقـ )ٓٓٔبيف الخبراء، والتي تراوحت )

 ( وىي نسبة مرتفعة أيًضا.%ٛ,ٜ٘موافقة )
 مقترحات إضافية لـ تتصمنيا أبعاد االستبانة السابقة: استجابات الخبراء حوؿ -عشرالبعد الثاني 

مقترحات  يحدد الجدوؿ التالي النسبة المئوية لتمسؾ الخبراء بأرائيـ، ومدى اتفاقيـ حوؿ 
لـ تتصمنيا أبعاد  مف شأنيا تطوير برامج الدراسات العميا بكمية التربية جامعة السويس إضافية
 :ة السابقةاالستبان
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 (ٕٚجدوؿ )
حوؿ مقترحات إضافية لـ تتصمنيا أبعاد االستبانة التكرارات والنسب المئوية الستجابات الخبراء 

 السابقة
 
 
 ـ

 
 العبارات

 درجة الموافقة
 غير موافؽ موافؽ

 النسبة التكرار النسبة التكرار

ٔ 

عمؿ مسابقة سنوية الختيار الباحث المتميز في 
وي، ثـ يتبعيا اختيار الباحث المتميز كؿ قسـ ترب

أو المثالي عمى مستوى الكمية، وأخيرًا الباحث 
المتميز عمى مستوى الدراسات العميا بكميات 
 .التربية، وكذا الفكرة بالنسبة لعضو ىيئة التدريس

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

ٕ 

عمؿ مسابقة سنوية الختيار أفضؿ رسالة عمى 
ا بكمية التربية، يتبعيا مستوى الدراسات العمي

تعميميا عمى مستوى كميات التربية األخرى؛ 
 .شريطة أف يكتب لمفكرة االستمرار

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ

ٖ 

عمؿ دورات عمى غرار دورات التويفؿ، ولكف في 
المغة العربية، شريطة أال يتـ التسجيؿ لطالب 
الدراسات العميا إال بعد اجتيازىا أواًل، ثـ عمؿ 

ختبارات شفوية بعد االجتياز لضماف مصداقية ا
  .اجتياز الدورات

ٕٖ ٛ,ٜ٘% ٔ ٕ,ٗ% 

توفير مركز إلكتروني يقدـ خدمات بحثية األساتذة  ٗ
 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ .والطالب واالستزادة العممية

تخصيص ساعات مكتبية لطالب الدراسات العميا  ٘
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .أسوة بطالب مرحمة الميسانس والبكالوريوس

 %ٗ,ٕ ٔ %ٜ٘,ٛ ٖٕ  .وجود خريطة بحثيو لمجامعة، وكمياتيا ٙ

قراءة مراجع متخصصة  قبؿ التسجيؿ لخطط  ٚ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .البحث بناء عمى رؤية المشرؼ

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ  .الدعـ المادي لمباحثيف ٛ
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ %ٓٓٔ ٕٗ .ربط االبحاث بمشاكؿ المجتمع ٜ
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ٔٓ 

تييئة مناخ بيف أعضاء المجتمع العممي تتـ مف 
خاللو  عممية "التطبيع العممي" لمباحث؛ حيث 
يتعمـ "العقالنية المؤسسية المشتممة عمى تقاليد 
العالقات العممية، وضوابطيا، والممارسات 

 .والقواعد واألخالؽ العممية وغيرىا ،العممية

ٕٖ ٛ,ٜ٘% ٔ ٕ,ٗ% 

 ٕٗي عدد الخبراء = إجمال
يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود اتفاؽ كبير بيف الخبراء حوؿ ما تـ اقتراحو مف قبؿ الخبراء لـ 

%( في حدىا ٓٓٔتتضمنيا أبعاد االستبانة، وىذا ما أكدتو نسب الموافقة بيف الخبراء، والتي تراوحت )
 ( وىي نسبة مرتفعة أيًضا.%ٛ,ٜ٘األعمى و)
صٌر ادلستمجهِ نتغٌّر ثرايج اندراسبد انعهْب ثكهْخ انرتثْخ جببيعخ : انتانسبدساحملٌر 

 :0202انسٌّس يف ضٌء يتغهجبد حتمْك رؤّخ يصر 
تطوير برامج الدراسات العميا بكمية التربية في ظؿ سعي البحث في تحقيؽ ىدفو المتمثؿ في  

اءتة وفعالية كمية ، بما يحقؽ رفع كفٖٕٓٓبجامعة السويس في ضوء متطمبات تحقيؽ رؤية مصر 
التربية جامعة السويس مف خالؿ إكساب طالبيا المعارؼ والميارات التخصصية والبحثية التي تنسجـ 

؛ مما يسيـ في بناء مجتمع معرفي قادر عمى المنافسة عالمًيا؛ وذلؾ مف خالؿ ٖٕٓٓمع رؤية مصر 
جات المجتمع، ومشكالت الميداف االرتقاء ببرامج الدراسات العميا، ومحاولة االستجابة لتنوع احتيا
 التربوي، وتحديات التنمية الشاممة، والتوظيؼ األمثؿ لممعرفة والبحث.

مستقبمي  التي اعتمدت عمى آراء الخبراء، يمكف وضع تصوروفي ضوء الدراسة الميدانية  
ؽ رؤية برامج الدراسات العميا بكمية التربية بجامعة السويس في ضوء متطمبات تحقيلتطوير مقترح 
، ويقـو ىذا التصور عمى مجموعة مف األسس، ويسعى إلى تحقيؽ بعض األىداؼ مف ٖٕٓٓمصر 

 :خالؿ مجموعة مف المحاور، وفيما يمي تفصيؿ ذلؾ
  :فهسفخ انتصٌر ادلستمجهِ -أًالً 

بكمية التربية  لتطوير برامج الدراسات العميا المقترحتشتؽ مالمح فمسفة التصور المستقبمي 
 خالؿ ما يأتي: ، مفٖٕٓٓالسويس في ضوء متطمبات تحقيؽ رؤية مصر بجامعة 

 عرفي،منفجار مف ا حالًيا المصريالمجتمع  يعيشياالتي والمتغيرات المجتمعية مستجدات الطبيعة  -ٔ
الخاصة  الطموحات واآلماؿإلى ارتفاع مستوى  وثورة االتصاالت والتكنولوجيا وغيرىا، باإلضافة

ىذا العصر مف التنافسية،  وما يتصؼ بو ،ٖٕٓٓمصر رؤية  صدورع م بنمو المجتمع ونيضتو
ىذا العصر  مستجداتالدراسات العميا التجاوب مع  برامجاقتصاد المعرفة، والتي تفرض عمى و 
 تحدياتو.سماتو و و 
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 ؛في االرتقاء بالعمؿ األكاديمي الذي يعد مف صميـ أىداؼ الجامعة مرحمة الدراسات العمياأىمية  -ٕ
االطالع عمي المستجدات في كافة مجاالت التخصص، وتساعد  إلىلبحث العممي ا ييدؼ إذ

عمي تحقيؽ ىذا الدور مف خالؿ القياـ بالعديد مف األبحاث في كافة المجاالت  الدراسات العميا
 .وتطبيقو

في عف أداء دورىا  يابعض المشكالت التي تعاني منيا منظومة الدراسات العميا، والتي تعوق -ٖ
ئة المحيظة بيا بصورة خاصة والمجتمع ككؿ بشكؿ عاـ؛ األمر الذي يحتـ وضع تصور خدمة البي

 . مستقبمي يسيـ في تعظيـ شأف تمؾ المنظومة
مما يساعد عمى إنتاج  ؛في ترقية البحث التربوي جامعة السويستحقيؽ رسالة كمية التربية  -ٗ

اء بتقديـ االستشارات العممية المعرفة التربوية ووضع سياسات وبرامج تخدـ المجتمع وتنميتو سو 
أو إجراء البحوث، لدراسة وحؿ المشكالت التي تواجو طبيعة المجتمع بمحافظات القناة وسيناء 
والذي يتنوع بيف البيئة الصحراوية والزراعية ومناطؽ صيد األسماؾ بالخميج ومصانع البتروؿ 

 ج السويس.واألسمنت وغيرىا مف النيضة العمرانية بمشروعات التنمية بخمي
ب 
ً
 ِ:أىداف انتصٌر ادلستمجه -ثبنْ

والمتمثؿ في تطوير برامج الحالي،  اليدؼ الرئيس لمبحثمف  يتنبع أىداؼ التصور المستقبم 
مكممة لو  يفي ،ٖٕٓٓالدراسات العميا بكمية التربية جامعة السويس في ضوء متطمبات رؤية مصر 

 تشمؿ اآلتي: وليست منفصمة عنو، وليذا فاف أىداؼ ىذا التصور
بحيث تتوجو نحو المستقبؿ، وذلؾ مف خالؿ تعديؿ رؤية القائميف عمى الدراسات العميا وبرامجيا؛  -ٔ

 .لتطوير الدراسات العميا قائمة عمى أسس عمميةإرساء قواعد 
 عمى اتخاذ أفضؿ القرارات في كمية التربية وجامعة السويسالقرار  يومتخذ يمساعدة صانع -ٕ

 الوقت المناسب.  في العميا المتعمقة بالدراسات
عمى تطوير أدائيا مف حيث إضفاء  الدراسات العميا بكمية التربية جامعة السويسمساعدة  -ٖ

ا عمى أىدافيا، وسياساتيا، ، مما ينعكس إيجابً برامجيا وآلياتياالصبغة العممية المنيجية عمى 
 وغيرىا. واستراتيجياتيا

ب 
ً
 ِ:ينغهمبد انتصٌر ادلستمجه -ثبنث

برامج الدراسات تمد التصور المستقبمى عمي عدة منطمقات فكرية تحدد عممو في تطوير يع 
 ، ومف أىـ ىذه المنطمقات ما يمي:العميا بكمية التربية جامعة السويس

يسيـ كؿ عمؿ مف شأنو أف إلنتاج الفكر والعمـ المرتكز عميو  المصدر الرئيسالدراسات العميا إف  -ٔ
 وره.في تقدـ المجتمع ورقيو وتط
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بشكؿ  بما يسيـ في تحقيؽ الجودة في مخرجات كميات التربيةالدراسات العميا؛  تطوير ضرورة -ٕ
 عاـ، وكمية التربية بجامعة السويس بشكؿ خاص.

عداد فني خاص،  التربوي عممية البحث العممي تتطمب -ٖ األمر الذي يؤكد ضرورة إلى تخصص وا 
كسابيـ الميارات  ؿ المناسب ليـ؛تأىيالمباحثيف، و ل الجيد عداداإل لرفع كفائتيـ العممية والبحثية، وا 

 الالزمة لمتعمؽ في نواحي التخصص المختمفة.
تتحوؿ مرحمة الدراسات العميا مف يترتب عمى التطوير الصحيح لمدراسات العميا التربوية، أف  -ٗ

ط بو، باحث متعمؽ حر، ومحمؿ لما يحي كونيا تعد طالب لديو الشغؼ نحو االطالع والقراءة إلى 
  ومبتكر لمعرفة جديدة.

ب 
ً
ثكهْخ انرتثْخ جببيعخ األثعبد ادلستمجهْخ ادلمرتحخ نتغٌّر ثرايج اندراسبد انعهْب  –راثع

 :0202ضٌء يتغهجبد رؤّخ يصر  انسٌّس يف
تتعدد األبعاد التي يجب النيوض بيا وتطويرىا؛ لكي تتمكف الدراسات العميا بكمية التربية  

، مف حيث التأصيؿ العممي ٖٕٓٓقياـ بدورىا في تحقيؽ متطمبات رؤية مصر بجامعة السويس مف ال
تسخير البحث العممي لخدمة البيئة المحيطة وزيادة الفكر ورسـ الراسخ لمجاالت المعرفة التربوية، و 

، وتضييؽ الفجوة بيف قضايا ومشكالت التربية والتعميـوالمساىمة الفعمية والواقعية في حؿ  المستقبؿ،
في صنع السياسات التربوية دور نتائج البحوث  القرار التعميمي والبحث التربوي، وتعظيـ صانع

 ، وتحددت تمؾ األبعاد في:التعميمية واتخاذ القرارات التعميمية لتكوف أكثر عممية
 :صبئ  ادلهتحك مبرحهخ اندراسبد انعهْبخ – انجعد األًل

 ،وكفايات في المتقدميف ليا صفات ُتحدد أف العميا، الدراسات مرحمة تطوير متطمبات أىـ مف 
 القياـ عمىوالمكنات التي تعينو  الصفات، ىذه العممي بالبحث الممتحقيف في تتوافر يتعيف أف  بحيث

 :يمي فيما تحديدىا ويمكف ،بمتطمباتيا
 االستقامة األخالقية لمباحث  عبر سنوات دراستو. -ٔ
 جامعية األولى.التميز  مف حيث التقدير العاـ في المرحمة ال -ٕ
 .التفوؽ في بيئة العمؿ إف كاف يعمؿ في وظيفة ما -ٖ
 امتالؾ الحد األدنى مف ميارات المغة العربية، وميارات التعامؿ مع مصادر المغة األجنبية.  -ٗ
 توافر ميارات التعامؿ مع التكنولوجيا الحديثة. -٘
 األبداع الفكري والثقافي عبر إجراء مقابالت متنوعة. -ٙ
  ألصيمة" نحو المجاؿ )الدراسات العميا(.وجود الرغبة "ا -ٚ
 خصائص شخصية كالثقة بالنفس والثبات االنفعالي. -ٛ
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خصائص أخالقية كاألمانة العممية، والقيادة والمثابرة، وتقبؿ النقد، واليمة العالية، وحب االطالع  -ٜ
 والقراءة، والصدؽ واألمانة، وااللتزاـ والجدية، والدفاع عف رأيو باألدلة  العممية.

 سعة االطالع عمى المجاالت المعرفية األخرى وخاصة ما يتصؿ منيا بالمجاؿ التربوي. -ٓٔ
 امتالؾ القدرة عمى: التوفيؽ بيف العمؿ والدراسة، والحضور بشكؿ منتظـ لبرنامج الدراسة. -ٔٔ
امتالؾ القدرة عمى: التفكير الناقد آلراء اآلخريف، واالستقاللية الفكرية، والحماس وارتفاع الروح  -ٕٔ
 معنوية، واالستعداد والنيـ الدائـ لتعمـ كؿ ما ىو جديد ومفيد.ال
امتالؾ ميارات البحث العممي مثؿ:  المعرفة بمناىج البحث ، والقدرة عمي عرض وكتابة البحث  -ٖٔ

العممي، واستخداـ ميارات التفكير العممي والمنطقي واالبداعي والتأممي والتحميؿ، واإللماـ بمناىج 
 واستخداـ طرؽ مختمفة لعرض وتحميؿ وتفسير البيانات.التحميؿ اإلحصائي، 

 :انشرًط انعبيخ نالنتحبق مبرحهخ اندراسبد انعهْب –انثبنِانجعد 
، العممي درجاتيا اختالؼ عمى، العميا الدراسات بمرحمة االلتحاؽ لعممية الميسرة الجوانب مف 
 ىو ما الشروط ىذه تكمؿ حيثب بيا، وتسجيمو الطالب لقبوؿ الالزمة الشروط مف مجموعة اقتراح
 :التالية الشروط اقتراح يمكف ذلؾ ضوء وفي الممتحؽ، الطالب بخصائص مرتبط
 جعؿ االلتحاؽ متاح أماـ جميع خريجي الكميات والمعاىد. -ٔ
 تثبيت التقدير التراكمي لممرحمة الجامعية األولى لممتقدميف عند تقدير جيد. -ٕ
   تطبيؽ القواعد المنظمة لمحضور والغياب.الحضور المنتظـ لممحاضرات، وااللتزاـ ب -ٖ
 اجتياز المتقدـ الختبار القبوؿ المخصص في المغة العربية، والمغة اإلنجميزية، والحاسب اآللي. -ٗ
الحضور المنتظـ والُمراَقب لجمسات السيمينار العممي ومناقشة الرسائؿ العممية، والتأكد مف جدوى  -٘

 اإلفادة منيا.
  .مجتمع العممي" خارج القسـ، وخارج الكمية في الجامعات األخرىالتواصؿ مع أعضاء "ال -ٙ
عداد بطارية اختبارات تغطى كؿ الجوانب المطموبة -ٚ   .إجراء مقابالت شخصية موضوعية، وا 
   اختيار أفكار بحثية متميزة  في مجاؿ التخصص. -ٛ
ربية واإلنجميزية إتقاف اختبارات موضوعة مف قبؿ إدارة الدراسات العميا تفيد اجتيازه لمغة الع -ٜ

   وميارات الكتابة.
عمؿ اختبارات قبوؿ فعمية مف قبؿ أساتذة متخصصيف لضماف امتالؾ المتقدـ لميارات البحث  -ٓٔ

   العممي والتربوي.
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 ثرايج اندراسبد انعهْب ادلمديخ: –انثبنثانجعد 
 الماجستير رجتيد في العميا بالدراسات الخاصة البرامج مف عدًدا بالسويس التربية كمية تقدـ 
 التربوية واإلدارة المقارنة، والتربية الطفؿ، وتربية التربية، أصوؿ: التالية التخصصات في والدكتوراه
 مجاؿ في) التدريس وطرؽ والمناىج النفسية، والصحة التربوي، النفس وعمـ التعميـ، وسياسات
 مع والمنسجمة المقترحة الجديدة مجالبرا فمف ولذا الخاصة، والتربية التعميـ، وتكنولوجيا ،(التخصص

 :يمي ما ٖٕٓٓ مصر رؤية
 تربية المبدعيف وتأىيؿ ذوي االحتياجات الخاصة. -ٔ
 القياس والتقويـ. -ٕ
 سيكولوجية المسنيف. -ٖ
 اإلرشاد النفسي العائمي. -ٗ
 برنامج تعميـ الكبار والتعميـ المستمر. -٘
 التعميـ اإللكتروني. -ٙ
 عمـ النفس التربوي. -ٚ
 ع التربية الخاصة.برامج متخصصة في فرو  -ٛ
 التخطيط التربوي. -ٜ
 الدراسات المستقبمية. -ٓٔ
 اقتصاديات التعميـ. -ٔٔ
 أنثروبولوجيا التربية. -ٕٔ
 اإلدارة التربوية وسياسات التعميـ. -ٖٔ
 التربية المقارنة. -ٗٔ
 التربية الدولية. -٘ٔ
 المناىج وطرؽ التدريس. -ٙٔ
 ثرايج اندراسبد انعهْب ادلمديخ: –انراثعانجعد 
 الكمية المقررات الدراسية المتضمنة وفًقا لمبرامج المقترحة.يحدد األقساـ العميمة ب 
 آنْبد تمْْى أداء انغبنت: –اخلبيسانجعد 
 : يمي فيما عمييا المتضمنة والمقررات المقترحة لمبرامج ووفًقا الطالب أداء تقييـ آليات تتمثؿ 

المناقشات أثناء تنوع أسموب التقييـ ليشمؿ: امتحاف منتصؼ الفصؿ + امتحاف نياية الفصؿ +  -ٔ
 المحاضرات + التكميفات + االمتحاف الشفيي.
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حتمية أف يتمركز التقييـ حوؿ "نواتج التعمـ المستيدفة"، فضاًل عف "الكفايات" التي اكتسييا  -ٕ
 الطالب، وقدرتو عمى توظيفيا.

 مشروعات بحثية. -ٖ
 ورش عمؿ. -ٗ
 اختبارات كتابية وشفوية دورية. -٘
 عروض تقديمية. -ٙ
 بحوث في المجاؿ. -ٚ
 تمخيص أحدث اإلصدارات العممية والبحثية في المجاؿ. -ٛ
 ترجمات لبحوث ومقاالت عممية. -ٜ
 المشاريع التنافسية. -ٓٔ
 المقابالت الشخصية. -ٔٔ
 ختبارات نيائية تحريرية.ا -ٕٔ
 :ًانجحث نظبو اندراسخ –انسبدسانجعد 

كماؿ عدد الساعات الدراسية  لمطالب، يتعمؽ ذلؾ البعد بالفترات الزمنية المتعمقة بالتسجيؿ، وا 
 سواء في دراسة المقررات أو حاؿ مناقشة الرسائؿ العممية، وتتحدد القواعد المتعمقة بذلؾ: 

قبؿ القسـ العممي وكالة الكمية لشئوف الدراسات العميا بمدى التقدـ الزمني  مفالمتابعة مستمرة  -ٔ
 في إنجاز الرسالة العممية.

ة وتصؿ إلى خمس سنوات فما فوقيا، بما الحد مف فترات المد التي تتـ لبعض الرسائؿ العممي -ٕ
ال قد يتعرض إللغاء قيده.  يضع الباحث في ميمة إنجاز الرسالة في الموعد المحدد، وا 

المتابعة الفعمية لمدى التزاـ عضو ىيئة التدريس بالوفاء بالساعات الدراسية المخصصة لتدريس  -ٖ
 جوة. مواده؛ بما يضمف حسف التأسيس لمطالب، وتحقيؽ اإلفادة المر 

اعتماد نظاـ الساعات المعتمدة لكؿ مقرر بحيث يستوفي كؿ طالب عدد الساعات المتطمبة لكؿ  -ٗ
 مقرر ولكؿ فرقة أو مرحمة دراسية. 

ثبات ذلؾ في ساعاتو التدريسية، والتي  -٘ إلزاـ الباحثيف مف الدراسات العميا بحضور السيمينار وا 
 ستدخؿ في تقييـ ساعات حضور برامجيـ.

عيف مف الساعات المعتمدة التي يجب أف يجتازىا الطالب مع تقديـ رسالة تجيزىا تحديد عدد م -ٙ
 لجنةالمناقشة والحكـ  في نياية المدة المحددة.

 االلتزاـ بحضور عدد المحاضرات الواجبة لكؿ مقرر دراسي. -ٚ
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أف يبدأ الطالب في إعداد خطة الدراسة وعرضيا في السيمنار العممي أثناء الفصؿ األخير مف  -ٛ
لدراسة في البرنامج )وىذا معموؿ بو في بعض الموائح( اختصاًرا لموقت، وتحقيقًا لمصمحة ا

 الطالب.
 آنْبد تسجْم اخلغظ انجحثْخ:  –انسبثعانجعد 

 في نقص مف تعاني ما غالًبا العممية األقساـ أف عف بالسويس التربية بكمية الواقع يكشؼ
 يتيح قمما" الندب" ىذا أف إال الخارج، مف بمشرفيف ستعانةاال يتـ لذا المساعديف؛ األساتذة أو األساتذة
 بصورة الطالب يعيشو أف ُبدَّ  ال مناخ ىي والتي والدكتوراه، الماجستير لطالب العممي التتممذ فرصة

 ومنيا التربوي، البحث بتطوير المعنية الرئيسة الجوانب مف كثيرًا التسجيؿ آليات تغفؿ كما مستمرة،
نمار، وعدـ وجود خريطة بحثية لمقسـ،... وغيرىا، وعميو يمكف التغمب عمى ىذه السي حضور نسبة

 المشكالت مف خالؿ:
أف تكوف لنسبة حضور السيمنار العممي وضعيتيا الفعمية، وتكوف ضمف مسوغات السماح بإجراء  -ٔ

 المناقشة بطريقة عممية.
اج موضوعاتيا في مجمس القسـ، ( سنوات، ويتـ إدر ٘أف يتـ عمؿ خريطة بحثية مبتكرة لمدة ) -ٕ

ولجنة الدراسات العميا، ومجمس الكمية، وبالتالي يتـ التأكد مف أف الموضوعات البحثية تنسجـ مع 
 الخريطة البحثية الموضوعة.

 عدـ السماح بفتح برامج لمدراسات العميا باألقساـ التي ال يوجد بيا أساتذة متخصصيف كافيف.  -ٖ
 ر القسـ في موعد ثابت كؿ أسبوع لمناقشة الموضوعات والخطط البحثية.االلتزاـ بعقد سمينا -ٗ
تفعيؿ آلية إللزاـ الطالب بضرورة حضور السمينار العممي لمقسـ وحرمانو مف المناقشة في حالة  -٘

 % مف حمقات المناقشة.ٓٛعدـ حضور 
كافة التخصصات العممية  إلزاـ الطالب بحضور المناقشات العممية لرسائؿ الماجستير والدكتوراه في -ٙ

 بالكمية وال سيما مجاؿ تخصصو.
 الحرص عمي نشر األبحاث بمجالت عممية محكمة ورصينة. -ٚ
أف يتضمف انتداب األساتذة مف خارج الجامعة إضافة الساعات التدريسية والساعات المكتبية التي  -ٛ

 تتيح لمطالب ولألساتذة تحقيؽ التواصؿ العممي المنشود.
 داـ األمثؿ لوسائط التواصؿ الجديدة والمتاحة لمجميع كسبيؿ لمحد مف مشاكؿ البعد المكاني.االستخ -ٜ
أف تخصص جمسات السيمنار، بيف الحيف واآلخر، لمناقشة رؤية الطالب فيما يجري في  -ٓٔ

السيمنار، وكيفية تطويره، وضرورة أف يكوف ذلؾ مف بيف معايير المفاضمة بيف الطالب عند قرار 
 فقة عمى التسجيؿ.الموا

 الحرص عمى حضور الندوات والمؤتمرات. -ٔٔ
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 آنْبد اختْبر ادلشرفني:  –انجعد انثبين
"بالتعييف" ال "باالختيار"؛ حيث يحدد القسـ لجنة اإلشراؼ دوف أف يكوف  -غالًبا–يتحدد المشرفوف 

طالب، ودوف إخطاره، لمطالب رأي في ىذا، ويتصؿ بيذا أف عممية تغيير اإلشراؼ تتـ دوف أخذ رأي ال
 ودوف أخذ رأي األستاذ المشرؼ، أو حتى إخطاره، ومف ثـ تتبمور اقتراحات مواجية ذلؾ في:

 "التحديد الدقيؽ" لمتطمبات إنجاز الرسالة والتخصص العممي ىما األساس عند اختيار المشرؼ. -ٔ
عمى أف يتـ مراعاة توزيع عادؿ لحاالت اإلشراؼ عمى أعضاء ىيئة التدريس وفؽ خطة دورية،  -ٕ

 التخصص واالىتماـ العممي واختيارات الطالب في االعتبار. 
وجود خريطة بحثية فعمية تغطي كؿ المجاالت واالىتمامات البحثية باألقساـ التربوية، بما يضمف  -ٖ

 توزيع الطالب عمى المجاالت المختمفة، واالستفادة مف جيود أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ.
ر ذاتية ألعضاء ىيئة التدريس بسكرتارية األقساـ التربوية، عمى أف تكوف شاممة ألبحاث وجود سي -ٗ

ودراسات ومؤلفات أعضاء ىيئة التدريس؛ بما يعيف الطالب عمى اختيار األقرب واألكفأ لموضوع 
 بحثو.

 االلتزاـ بالتخصص الدقيؽ ومدي الفائدة التي ستعود عمي الطالب مف األستاذ المشرؼ. -٘
 قياـ القسـ بوضع استمارة بأسماء ثالثة أو خمسة مشرفيف يختار الطالب مف بينيـ. -ٙ
أالِّ تتـ عممية تغيير، أو تعديؿ اإلشراؼ "قبؿ" التشخيص الدقيؽ لمعثرات التي تعترض طريؽ العمؿ،  -ٚ

 وضرورة أف تكوف غاية التعديؿ ىو مصمحة الطالب.
 :شرًط ينبلشخ انرسبئم انعهًْخ –انجعد انتبسع

تتعدد وتتبايف شروط مناقشة الرسائؿ العممية مف مرحمة زمنية ألخرى، وىذا ما يحدث بكمية 
التربية بالسويس؛ إذ أضحى مف شروط الموافقة عمى تشكيؿ المناقشة حصوؿ الطالب عمى دورات 
تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس، ونشر بحث أو بحثيف في مجالت عممية، وغيرىا مف القواعد 

 ية، ومف ثـ يمكف بمورة شروط مناقشة الرسائؿ فيما يمي:اآلن
الجدية والصرامة في تطبيؽ االمتحاف الشامؿ )الذي ُيعقد شفيًيا وتحريرًيا مع انتياء الطالب مف  -ٔ

 إعداد الرسالة( كشرط قبمي لمشروع في إجراءات تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ.
 العربية وخاصة في المجاؿ التعبيري والمجاؿ الشفيي.اجتياز دورة تفيد بإتقاف ميارات المغة  -ٕ
اجتياز دورة في فنيات الترجمة التربوية، لضماف قياـ الباحث بعمؿ الترجمة الخاصة بو لمحد مف  -ٖ

 أو ترجمة المكاتب المعنية غير المتخصصة بيذا الشأف. Googleظاىرة االعتماد عمى ترجمة 
 معالجة اإلحصائية وتفسير النتائج وتحميميا.حضور واجتياز أكثر مف دورة في ال -ٗ
لمرسالة في دورية متخصصة؛ لإلعالـ بفكرة الرسالة ومحاورىا  Reviewعمؿ مراجعة  -٘

 ومعالجتيا وما توصمت إليو.
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 حضور عدد مف المناقشات العممية بالكمية أو خارجيا. -ٙ
 وطالب الدراسات العميا بو.عقد مناقشة تمييدية تحاكي المناقشة النيائية ألعضاء القسـ  -ٚ
 اجتياز مقرر في أسس البحث العممي وتطبيقاتو. -ٛ
 اجتياز مقرر في أخالقيات البحث العممي. -ٜ
نشر بحث في مرحمة الماجستير وبحثاف في مرحمة الدكتوراه في مجمة عممية تتبع إحدى كميات  -ٓٔ

 التربية في مصر.
 ؿ لمدرجة العممية.اجتياز مدة عاميف عمى األقؿ مف التسجي -ٔٔ
مشاركة الطالب في األعماؿ العممية لمقسـ مف سيمينار وندوات ومؤتمرات بنسبة ال تقؿ عف  -ٕٔ

ٚ٘. ٝ 
 تقارير إيجابية مف المشرفيف بصالحية الرسالة لممناقشة. -ٖٔ

 شرًط ينبلشخ انرسبئم انعهًْخ: –انجعد انعبشر
بالجانب النظري في دراستو لمبحث ومناىجو،  األصؿ في الباحث أال يطرؽ أبواب البحث حتى يمرَّ 

 وُيعدُّ ىذا مكوًنا ُميًما مف متطمبات البحث، ومف ثـ يمكف التركيز في الدراسات التمييدية عمى ما يمي:
 مناىج البحث التربوي التقميدية وغير التقميدية. -ٔ
 امتالؾ ناصية المغة العربية والمغة اإلنجميزية. -ٕ
 في منيجية إعداد الخطط البحثية. ورش عمؿ وتطبيقات -ٖ
 حضور السيمنارات العممية األخرى بكميات التربية لالنفتاح عمى مدارس تربوية مغايرة. -ٗ
 مناىج البحث في مجاؿ التخصص. -٘
 مناىج التحميؿ اإلحصائي. -ٙ
ا تحديد عدد مف الموضوعات التي ينبغي عمى الطالب االطالع عمييا مف عدة مصادر ومناقشتي -ٚ

 مع أستاذه.
 القياـ بدراسات استطالعية وميدانية في مجاؿ تخصصو. -ٛ
 المسح الشامؿ لمدراسات السابقة والنظريات المفسرة لمظاىرة محؿ االىتماـ. -ٜ
 فمسفة العمـ. -ٓٔ
 فمسفة البحث التربوي. -ٔٔ
 األساليب الكمية والكيفية )النوعية( في البحث العممي. -ٕٔ
 الوظيفي.اإلحصاء التربوي  -ٖٔ
 األسموبية، ونمط الكتابة العممية. -ٗٔ
 نماذج التوثيؽ العممي. -٘ٔ
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 اإليكبنبد ادلبدّخ: –انجعد احلبدُ عشر
إفَّ توفر المراجع والمكتبة العممية المنظمة المتخصصة، والمزودة بكؿ جديد، وبتيسيرات االطالع 

ا بيف غيرىا، كما أف تزويد المكتبات والقراءة والتصوير معيار أساسي يدؿ عمى رفعة الكمية ومكانتي
بأجيزة الحاسب اآللي واتصاليا بشبكة االنترنت، وتزويد الباحثيف بالقدرة عمى االتصاؿ بقواعد البيانات 
العالمية ُيعدُّ أحد الركائز األساسية في تنمية البحث العممي التربوي، وبالتالي تتحدد مقترحات تعزيز 

 مبحث العممي ونوعيتيا فيما يمي:اإلمكانات المادية الالزمة ل
وجود قاعات بحثية ُمعدة ومجيزة تكنولوجًيا، فضاًل عف رفد ىذه القاعات بمكتبة صغيرة تشمؿ  -ٔ

 جديد المعرفة التربوية في البحث التربوي.
أف تتيح القاعات االتصاؿ إلكترونًيا بمكتبات الدراسات العميا بكميات التربية؛ بما يتيح االرتقاء  -ٕ

 موضوعات البحث التربوي وكشؼ جديدىا.ب
زيادة المنح لطالب الدراسات العميا مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ والرواتب والمكافآت لمطالب  -ٖ

 بالدراسات العميا. 
 إتاحة االشتراؾ في قواعد البيانات العالمية والتواصؿ معيا والنشر بيا.  -ٗ
 سائؿ. مركز لمتدقيؽ والمراجعة المغوية لمر  -٘
 مركز إلجراء المعالجات اإلحصائية.  -ٙ
 معامؿ االنترنت والبحث العممي واتصاليـ بقواعد البيانات العالمية. -ٚ
 توصيؿ شبكة اإلنترنت بقاعات المحاضرات. -ٛ
 تزويد المكتبة برسائؿ عممية ومراجع حديثة. -ٜ
 ضوف أسبوعيف لممرجع.إتاحة فرص االستعارة مف المكتب لطالب الدراسات العميا في غ -ٓٔ
 تزويد المكتبة بماكينات تصوير حديثة، وبأجيزة الحاسوب اآللي وطابعات. -ٔٔ
 فتح المكتبة خالؿ الفترة المسائية يومًيا لتمكيف طالب الدراسات العميا مف االطالع. -ٕٔ
 وجود مكتبات رقمية قومية بيا اشتراكات بأىـ المجالت والدوريات العالمية. -ٖٔ
 تكوف شبكة اإلنترنت المتاحة فائقة السرعة.أف  -ٗٔ
قميمًيا، ومحمًيا. -٘ٔ  االشتراؾ في المجالت والدوريات "المرموقة " عالمًيا، وا 
تبني مشروع مكتبات األقساـ، وتزويدىا بالمصادر العممية المناسبة لطبيعة البحوث التي  -ٙٔ

 يجرييا طالب القسـ.
 ت الجامعية.تدريب الموظفيف العامميف بالمكتبا -ٚٔ
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 يمرتحبد أخرٍ: –انجعد انثبنِ عشر
 تحددت المقترحات مف شأنيا تطوير الدراسات العميا وبرامجيا بكمية التربية بجامعة السويس في:

عمؿ مسابقة سنوية الختيار الباحث المتميز في كؿ قسـ تربوي، ثـ يتبعيا اختيار الباحث المتميز  -ٔ
أخيرًا الباحث المتميز عمى مستوى الدراسات العميا بكميات أو المثالي عمى مستوى الكمية، و 

 التربية، وكذا الفكرة بالنسبة لعضو ىيئة التدريس.
عمؿ مسابقة سنوية الختيار أفضؿ رسالة عمى مستوى الدراسات العميا بكمية التربية، يتبعيا  -ٕ

 مرار.تعميميا عمى مستوى كميات التربية األخرى؛ شريطة أف يكتب لمفكرة االست
عمؿ دورات عمى غرار دورات التويفؿ، ولكف في المغة العربية، شريطة أال يتـ التسجيؿ لطالب  -ٖ

الدراسات العميا إال بعد اجتيازىا أواًل، ثـ عمؿ اختبارات شفوية بعد االجتياز لضماف مصداقية 
 اجتياز الدورات. 

 واالستزادة العممية. توفير مركز إلكتروني يقدـ خدمات بحثية األساتذة والطالب -ٗ
 تخصيص ساعات مكتبية لطالب الدراسات العميا أسوة بطالب مرحمة الميسانس والبكالوريوس. -٘
 وجود خريطة بحثيو لمجامعة، وكمياتيا.  -ٙ
 قراءة مراجع متخصصة  قبؿ التسجيؿ لخطط البحث بناء عمى رؤية المشرؼ. -ٚ
 الدعـ المادي لمباحثيف.  -ٛ
 مشاكؿ المجتمع.ربط االبحاث ب -ٜ
تييئة مناخ بيف أعضاء المجتمع العممي تتـ مف خاللو  عممية "التطبيع العممي" لمباحث؛ حيث  -ٓٔ

يتعمـ "العقالنية المؤسسية المشتممة عمى تقاليد العالقات العممية، وضوابطيا، والممارسات 
 العممية، والقواعد واألخالؽ العممية وغيرىا.

 نتبئج انجحث: 
  نتائج البحث في: تتحدد أىـ 

محدد رئيس لتطوير قطاعات مجتمعية عديدة بما فييا برامج الدراسات  ٖٕٓٓتمثؿ رؤية مصر  -ٔ
 العميا بكميات التربية بشكؿ عاـ وبكمية التربية جامعة السويس بشكؿ خاص.

اسات ضرورة تطوير برامج الدراسات العميا بكمية التربية جامعة السويس؛ بحيث يمتمؾ طالب الدر  -ٕ
العميا الكفايات العممية والمعرفية والميارات البحثية، التي مف خالليا تمكنيـ مف التعامؿ مع 

 .ٖٕٓٓمستجدات العصر ، وبما يتماشى مع رؤية مصر 
تحتؿ مسألة النوعية والعناية بخريجي مرحمة الدراسات العميا ونتائجيا البحثية مكانة خاصة؛ ألنيا  -ٖ

ية رصينة تقـو عمى قاعدة عممية ثابتة مف شأنيا تحقيؽ طموح المجتمع األساس في انطالقة عمم
 المصري ورؤيتو المستقبمية. 
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إعادة ىيكمة الدراسات العميا بكمية التربية جامعة السويس، حيث مف الضروري إعادة النظر في  -ٗ
 وضع الداسات العميا وىيكميا التنظيمي وطرؽ إدارتيا والئحتيا وبرامجيا. 

ة إدراؾ متخذي القرار والمسئوليف عف برامج الدراسات العميا بكمية التربية جامعة السويس ضرور  -٘
ومتطمباتيا، حتى تأتي برامجيـ متسقة مع كؿ  ٖٕٓٓالمستجدات التي تؤكدىا رؤية مصر 

 يستجد.
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 ادلراجع
 ادلراجع انعرثْخ –أًالً 
(. إحصائية بأعداد طالب الدراسات العميا خالؿ الفترة ٜٕٔٓ) إدارة الدراسات العميا والبحوث -ٔ

 (، جامعة السويس: كمية التربية.ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓإلى  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ)مف 
(. تطمعات لمصر المستقبؿ: في السياسة والتنمية البشرية والبحث ٜٜٜٔبدراف، إبراىيـ ) -ٕ

 العممي،  القاىرة: نيضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيع.
(. الالئحة الالئحة الداخمية لكميات التربية جامعة قناة ٕٓٔٓعة قناة السويس )مارس جام -ٖ

السويس )الدراسات العميا( وفًقا لنظاـ الساعات المعتمدة، اإلسماعيمية: جامعة قناة السويس، 
 اإلسماعيمية.

فة (. حاؿ المعرفة في المجتمع وتداعياتو عمى المعر ٕٔٔٓالحوت، محمد صبري )أكتوبر  -ٗ
 .ٕٕ – ٔ، ص ص ٖٚالتربوية، دراسات تربوية ونفسية )مجمة كمية التربية بالزقازيؽ(، 

(. تجديد البحث التربوي في ضوء متطمبات اقتصاد ٜٕٔٓدرويش، محمد درويش )أكتوبر  -٘
 – ٖ٘ٚ(، ص ص ٔ) ٘ٓٔالمعرفة. دراسات تربوية ونفسية )مجمة كمية التربية بالزقازيؽ(. 

ٕٗٙ . 
(. الدراسات العميا العربية . . . الواقع وسيناريوىات لممستقبؿ. ٜٜ٘ٔياء الديف )زاىر ، ض -ٙ

 .ٕٗ – ٔٔ، ص  ص ٜٜ٘ٔ(، ٔ) ٔمستقبؿ التربية العربية، 
(. مقدمة في الدراسات المستقبمية: مفاىيـ وأساليب وتطبيقات، ٕٗٓٓزاىر،  ضياء الديف ) -ٚ

 القاىرة: المركز العربي لمتعميـ والتنمية.
(. اإلنتاجية العممية والنظرات النقدية: دراسة في أدب االختالؼ. ٜٜٗٔزاىر، ضياء الديف ) -ٛ

 .ٔٗ – ٕ٘(،  ص ٜ) ٔٙدراسات تربوية. 
(. البحث العممي االجتماعي العربي: دراسة تحميمية ٜٜٙٔزاىر، ضياء الديف )إبريؿ/ يوليو  -ٜ

 . ٓ٘ – ٖٔ (، ص صٙٚ) ٕ(. مجمة مستقبؿ التربية العربية. ٕنقدية )
(.  تكنيؾ دلفي: أحكاـ الخبراء وخبرة الحكماء. مستقبؿ ٕٕٓٓزاىر، ضياء الديف )يناير  -ٓٔ

 .ٕٓٛ – ٕ٘ٚ(، ص ٕٗ) ٛالتربية العربية. 
(. المخطط التعميمي .. دوره في البحث بصنع السياسة ٕٔٔٓسعد، السيدة محمود إبراىيـ ) -ٔٔ

 (، القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية. ٔي، ع )التعميمية، سمسة التربية والمستقبؿ العرب
(. بياف بأعداد أعضاء ىيئة التدريس باألقساـ المختمفة ٜٕٔٓشئوف أعضاء ىيئة التدريس ) -ٕٔ

 (. ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓإلى  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓخالؿ الفترة )مف 
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 (. التعميـ الجامعي بيف رصد الواقعٕٗٓٓطعيمة، رشدي أحمد & البندري، محمد بف سميماف ) -ٖٔ
 ورؤى التطوير،  القاىر: دار الفكر العربي.

(. قضايا تخطيط التعميـ واقتصادياتو بيف العالمية والمحمية، ٖٕٓٓعابديف، محمود عباس ) -ٗٔ
 القاىرة: الدار المصرية المبنانية.

(، ٕٗ) ٖٔ(. تمويؿ التعميـ العالي. التربية المعاصرة. ٜٜٙٔعبد اهلل، إسماعيؿ صبرى )يوليو  -٘ٔ
 . ٖٗ – ٖٔص ص 

(. الفجوة والجفوة بيف البحث التربوي وصناعة ٕٕٓٓعبد الموجود، محمد عزت )يناير  -ٙٔ
 ٖٗ(، ص ص ٔ) ٔالسياسة التعميمية: األسباب والتداعيات والحموؿ. مجمة البحث التربوي. 

– ٙ٘. 
 (. تعميمنا بيف األمس والغد، القاىرة: عالـ الكتب.ٕٗٓٓعمي، سعيد إسماعيؿ ) -ٚٔ
(. أزمة الضمير الميني وعالقتيا بممارسات ٕٙٓٓالمحروقي، حمدى حسف عبد الحميد )مايو  -ٛٔ

أعضاء ىيئة التدريس الجامعي: صور واقعية ورؤية مستقبمية، المؤتمر العممي السنوى لقسـ 
أصوؿ التربية، الضمير الميني لعضو ىيئة التدريس: الواقع والمأموؿ، كمية التربية، جامعة 

 .ٕٓٔ – ٚٗ، ص ص  الزقازيؽ 
(. ربط البحث التربوى بصنع السياسة التعميمية: ٜٜٛٔمطر، سيؼ اإلسالـ عمى )أغسطس  -ٜٔ

 – ٖٕٗ(، ص ص ٕٓ) ٗدراسة تحميمية لبعض األدوار والممارسات. مجمة دراسات تربوية. 
ٕٛٗ . 

ف بشأ ٕٕٔٓ( لسنة ٖٜٔ(. قرار رئيس الجميورية رقـ )ٕٕٔٓمكتب رئيس الجميورية ) -ٕٓ
 إنشاء جامعة السويس.

(. البحث العممي التربوي بيف دالالت الخبراء وممارسات ٕٚٓٓالميدي، مجدي صالح طو ) -ٕٔ
 الباحثيف، اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة.

 موقع جامعة السويس: كمية التربية. -ٕٕ
At, http://suezuniv.edu.eg/edu/index.php/ar/ 

(. البحث التربوي رؤية مستقبمية. ٕٔٓٓ، ضياء الديف )أبريؿ النمر، مدحت أحمد & زاىر -ٖٕ
، المركز القومى لمبحوث التربوية والتنمية وكمية ٕمؤتمر رؤى مستقبمية لمبحث التربوي، 

 . ٜ٘ٓٔ – ٜٗٓٔالتربية جامعة عيف شمس، ص ص 
الت أولية (. خواطر منيجية حوؿ البحث العممي: محاو ٕٛٓٓالنممة، عمي بف إبراىيـ )فبراير  -ٕٗ

لرصد بعض األخطاء الشائعة عند إعداد البحث العممي، المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعميـ 
(، جامعة الممؾ فيد لمبتروؿ والمعادف، الظيراف، ص ٕوالبحث العممي في الدوؿ العربية، ج )

 .ٕ٘٘ – ٖٗ٘ص  
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في الجميورية اليمنية وآفاؽ (. واقع البحث التربوي ٕ٘ٓٓيونيو  –ىزاع، عبد الودود )يناير  -ٕ٘
 .ٖ٘ – ٕ(، ص ص ٔ) ٕتطويره. مجمة جامعة صنعاء لمعمـو التربوية والنفسية. 

: استراتيجية التنمية ٖٕٓٓ(. رؤية مصر ٕٔٓوزارة الخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري ) -ٕٙ
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