
التربویة, جامعة القاھرةوالبحوثعن معھد الدراسات

وفى عصر ما بعد ال
ترید أن تتعلمھ، والممارسات التى تتمیز بھا مدارسھا.

-ومعھد الدراسات التربویة
قلب ھذه المتغیرات، وسعى ویسعى جاھ

المستویات المحلیة والعربیة والعالمیة.

لقد احتل المعھد، بفضل جھود العاملین بھ من أعضاء ھیئة التدریس واإلداریین والعمال، مكانة متقدمة 

على ذلك ارتفاع أعداد المقیدین بھ من الدول العربیة واألفریقیة على نحو 
مناظرة أخرى.



السادة عمداء معھد الدراسات التربویة

المدة الزمنیةالمدة الزمنیةاألستاذ الدكتور

أ.د/ عبد الفتاح أحمد خلیل جالل
العمید المؤسس)العمید المؤسس)(

..19961996//77//3131إلى إلى 19881988من من 

..19981998/ / 88//2525إلى إلى 19961996//88//1414من من ى أحمــد مدكــورـأ.د/ عل
..20062006/ / 77//3030إلىإلى20042004//88//2626و من و من 

.   .   20042004/ / 88//2525إلى إلى 19981998//88//2626من من أ.د/ مصطفى عبدالسمیع محمد

حتى تاریخـــھحتى تاریخـــھ20062006/ / 88//11من من ـى محمد نصـــارـأ.د/ سام



عنوان معھد الدراسات والبحوث التربویة, جامعة القاھرة
معھد الدراسات والبحوث التربویة

برید األورمان.-الجیزة -جمھوریة مصر العربیة 
معھد الدراسات والبحوث التربویة-جامعة القاھرة 



أھداف معھد الدراسات والبحوث التربویة, جامعة القاھرة

تتلخص أھداف المعھد فیما یلى:

1.

معاصرة فى مجال إعداد المعلم وتدریبھ.االتجاھات ال
2.

إجراء البحوث النظریة والتطبیقیة.
3.

ا.والجامعى من أجل تنمیتھم مھنیً 
4.

برامج التعلیم اإللكتروني والتعلیم المفتوح.
تقدیم الخدمات االستشاریة واإلرشادیة التربویة والنفسیة لمؤسسات المجتمع وأفراده..5
6.

على نحو یؤدى إلى تطویر التعلیم فى مصر.
تطویر البرامج والمناھج الدراسیة والعملیة التعلیمیة بالمعھد وصوالً بھا إلى الجودة والتمیز..7
مراعاة االتجاھات العالمیة فى مجال حقوق .8

نة.في مجال تعلیم ذوي الحاجات الخاصة وتأھیلھم، وفي مجال التربیة من أجل المواط
9.

المستمرین لھما.
10.

مواجھة مشكالت المجتمع المحلى.



معھد الدراسات والبحوث التربویة, جامعة القاھرةنبذة تاریخیة

لســنة 278أنشــئ معهــد الدراســات التربویــة بجامعــة القــاهرة بموجــب القــرار الجمهــورى رقــم 
22/7/1987فـــــى 685، كمــــا صـــــدر قــــرار الســـــید األســـــتاذ الــــدكتور وزیـــــر التعلــــیم رقـــــم 1981

المعهد ووظائفه، ونظام منح الدرجات العلمیة به.بالالئحة الداخلیة للمعهد، وتتضمن أهداف 
وبنــاًء علــى قــرارات المجلــس األعلــى للجامعــات فــإن المعهــد یخضــع ألحكــام قــانون تنظــیم 

والئحتـه التنفیذیـة. وهـو فـى هـذا اإلطـار 1972) الصـادر فـى عـام 49الجامعات فى مصر رقم (
مؤسسة جامعیة للدراسات العلیا فى مجاالت التربیة المختلفة.

، 12/12/1990بتــاریخ 1421اریــة رقــم وقــد طــورت الئحــة المعهــد بمقتضــى القــرارات الوز 
بتـــــاریخ 351، ورقــــم 27/10/1993بتــــاریخ 1427، ورقــــم 1993/ 9/10بتــــاریخ 1305ورقــــم 

26/3/1995.

، 30/6/1993، و18/10/1990وعلــــــــــــى قــــــــــــرارات مجلــــــــــــس جامعــــــــــــة القاهـــــــــــــــرة فــــــــــــــى 
.22/2/1995، و28/7/1993و



جامعة القاھرة–معھد الدراسات والبحوث التربویة 
عمید المعھد

أ.د. سھیر حوالة
وكیل المعھد لشئون الدراسات العلیا
أ.د. أمل سویدان

وكیل المعھد لشئون خدمة البیئة والمجتمع
یوسف جمال الدین أ.د. نجوى



التربویة, جامعة القاھرةوالبحوثمعھد الدراساترسالة

معھد الدراسات التربویة والبحوث بجامعة القاھرة باعتباره إحدى المؤسسات العاملة فى مجال 

االتجاھات المعاصرة فى الفكر التربوى، وفي تطویر الممارسات التعلیمیة، والتنمیة المھنیة المستمرة 

الھویة الثقافیة للمجتمع المصرى.

وبصورة أكثر تحدیًدا: "

".والمنافسة على المستوى الوطني والعالميخدمة المجتمع 



التربویة, جامعة القاھرةوالبحوثمعھد الدراساترؤیة

-

عملیة فنیة فحسب، بل باعتبارھا عملیة إ

یمكنھ من أداء دوره التربوى داخل المدرسة وخارجھا .

وبصورة أكثر تحدیًدا: "

والبیئة، في إطار ثقافة المجتمع المصري".



التربویة, جامعة القاھرةكلمة ترحیب معھد الدراسات والبحوث

تبدع أسلوبھا الخاص، وتقرر ما الذى ترید أن تتعلمھ، والممارسات التى تتمیز بھا مدارسھا.
-ومعھد الدراسات التربویة

عمره فى قلب ھذه المتغیرات، وسعى و

فضاءات العمل التربوى على المستویات المحلیة والعربیة والعالمیة.

غیر مسبوق لم یتوافر ألى مؤسسة مناظرة أخرى.نحو 

عمید المعھد
(أ.د/ سامى محمد نصار)
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